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Frågeställningar: I uppsatsen behandlas frågor om hur GRI påverkar de undersökta statliga 
företagens hållbarhetsredovisningar, hur de arbetas fram hos de statliga företagen samt hur 
företagen redovisar enligt deras val av tillämpningsnivå.  
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur GRI påverkar de statliga företagens 
hållbarhetsredovisningar och hur dessa arbetas fram samt undersöka hur de följer sitt val av 
tillämpningsnivå.  
 
Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har det genomförts två semistrukturerade intervjuer 
med företagens hållbarhetsansvariga. Utöver intervjuerna har företagens 
hållbarhetsredovisningar använts samt vetenskapliga artiklar om relevanta teorier lästs.  
 
Slutsats: Slutsatsen är att väsentlighetsanalys är ett sätt för statliga företag att ta fram 
information till hållbarhetsredovisningen. GRI påverkar företagens hållbarhetsredovisningar 
genom sina riktlinjer som innehåller tillämpningsnivåer samt indikatorer och 
resultatindikatorer som företaget ska redovisa. De undersökta företagen följer GRI:s krav som 
de ställer på respektive tillämpningsnivå. För att redovisningarna ska bli väsentliga är det 
viktigt att överväga vilken tillämpningsnivå som är relevant för företaget att redovisa. 
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Research questions: In this paper, issues about how GRI affect the sustainability reports of 
the public utilities are investigated, how they are produced in these companies´ and how they 
follow their choice of application level.  
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate how GRI affect the sustainability reports 
of the public utilities and how they work with and examine their choice of application level. 
 
Method: To achieve the purpose for this thesis two semi-structured interviews have been 
conducted with each companies´ sustainability managers. In addition to the interviews, 
corporate sustainability reports have been audited and scientific articles on relevant theories 
have been read. 
 
Conclusion: The conclusion is that the materiality analysis is an important tool for public 
utilities to collect information to the sustainability report. GRI affect companies´ sustainability 
reports with their guidelines which include application levels, indicators and performance 
indicators that the company should present. The studied companies follow GRI’s application 
levels. It is important that the company chooses the application level that is most relevant for 
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 
Detta kapitel ger en introduktion av ämnet med en bakgrundsbeskrivning som leder fram till 
uppsatsens problematisering och syfte. 

1.1 Bakgrund 
Hållbarhetsredovisning är ett aktuellt ämne att studera då det blir allt vanligare bland 
företagen att ta mer ansvar och redovisa deras arbete inom miljö, sociala och ekonomiska 
frågor. Den svenska regeringen beslutade år 2007 att samtliga statliga företag ska upprätta en 
hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI) tillsammans med övriga 
finansiella rapporter. (Borglund, Frostenson, & Windell, 2010) 
 
Från och med räkenskapsåret 2008 ska företagen upprätta en hållbarhetsredovisning enligt 
GRI:s riktlinjer för att visa hur företaget tar ekonomisk, social och miljömässig hänsyn i sin 
verksamhet. Det här kravet gör att staten som ägare kan följa företagets arbete inom dessa 
områden och att företagens styrelser tar sitt ansvar. Syftet med beslutet var att öka insynen i 
statliga företag och låta intressenterna få en bättre möjlighet att följa företagets verksamhet. 
Målet var även att öka de statliga företagens intresse för hållbarhetsarbete. (Borglund, 
Frostenson, & Windell, 2010, s. 9)  
 
GRI är en internationell organisation som har skapat ett ramverk med riktlinjer för att på ett 
öppet sätt kunna kommunicera frågor inom hållbar utveckling (Westermark, 2012, s. 320). 
GRI bildades i Boston 1997 som en del av organisationen Coalition for Environmentally 
Responsible Economies (CERES) men har sedan 2001 varit en självständig organisation 
(Global Reporting Initiative a). Organisationens riktlinjer innefattar ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt ansvar och ska ge ökad relevans, öppenhet, jämförbarhet samt trovärdighet för 
företaget. Företagen som arbetar efter GRI:s riktlinjer har tillgång till relevanta verktyg och 
metoder i samband med upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Syftet med riktlinjerna är 
att det ska bli lättare för företagen att kunna identifiera relevanta mått som anpassas till de mål 
som företaget har. (Flynn, 2009)  
 
Bland riktlinjerna finns det tre olika tillämpningsnivåer som företagen väljer mellan, nämligen 
A, B eller C (Global Reporting Initiative d, s. 5). Det finns även olika indikatorprotokoll som 
innehåller resultatindikatorer som GRI har publicerat inom sex olika områden. Dessa områden 
är organisationens roll i samhället, produktansvar, arbetsförhållanden och arbetsvillkor, 
mänskliga rättigheter, ekonomisk påverkan samt miljöpåverkan. Utifrån dessa kan företagen 
välja olika resultatindikatorer att redovisa utifrån deras verksamhet och det som är väsentligt 
för företagen (Global Reporting Initiative e). Första steget för företag som arbetar enligt GRI 
måste ta är att urskilja och kartlägga företagets intressenter för att sedan bestämma vilka 
hållbarhetsfrågor som intressenterna anser att företaget bör prioritera (Flynn, 2009). 
 
Magnus Frostenson som är författare till rapporten ”Effekter av hållbarhetsredovisning” 
menar att fördelen med att arbeta enligt GRI:s riktlinjer är att företagen får en bättre 
systematik för hur hållbarhetsfrågorna ska redovisas. Vidare menar han att det inte finns några 
nackdelar med att arbeta efter GRI men att det finns vissa svårigheter. Det som kan vara svårt 
är att alla GRI-nyckeltal inte är relevanta för alla företag. En annan slutsats i rapporten som 
har dragits har varit att många företag gör ett bra redovisningsarbete men att det inte 
automatiskt leder till ett bra hållbarhetsarbete. (Röhne, 2010) 
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Målet med hållbar utveckling är att ”tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Westermark, 2012, s. 319). I takt 
med den ekonomiska utvecklingen skapas möjligheter att förbättra välstånd och livskvalitet 
genom handel, kunskapsutbyten och tillgång till allt bättre teknik. För att säkerställa den 
hållbara utvecklingen måste dessa möjligheter tas till vara på. Att göra nya och innovativa val 
samt nytänkande är en utmaning för hållbarhetsarbete. (Westermark, 2012, ss. 319-320) 

1.2 Problemformulering 
Efter regeringens beslut om att alla statliga företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning är 
det intressant att studera statliga företag och deras hållbarhetsredovisning. De statliga 
företagen bör föregå med gott exempel i sitt arbete gällande miljö, sociala och ekonomiska 
frågor och bör ligga i framkant inom dessa områden. EU har även ett förslag på att alla 
företag i medlemsstaterna måste upprätta en hållbarhetsredovisning. Om förslaget går igenom 
kommer det antagligen att leda till ett mer omfattande arbete för företagen och inom 
ekonomiyrket. Detta kommer göra att kunskapen om hållbarhetsarbete och redovisning blir 
allt viktigare. (H. Engström & M. Mir, personlig kommunikation, 30 april 2014)  
 
Genom att läsa företagens hållbarhetsredovisningar kan företagens intressenter få en 
uppfattning om företagens syn på miljö, sociala och ekonomiska frågor. För att detta ska ske 
måste begreppet hållbarhetsredovisning bli känt för allmänheten. På sikt innebär detta att 
intressenterna kommer att ställa högre krav på företaget gällande dessa punkter. För att 
intressenterna ska kunna påverka företagen behövs det mer information om 
hållbarhetsredovisning. Förhoppningen med slutsatserna som denna uppsats utmynnar i är att 
belysa vad en hållbarhetsredovisning kan bidra med när det handlar om miljö-, sociala- och 
ekonomiska problem. Det är viktigt att både företagen och intressenterna är medvetna om 
denna redovisning för att kunna påverka varandra.  
 
Eftersom företagen kan välja mellan tre olika nivåer vid upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen innebär det att redovisningen kan bli olika omfattande beroende på 
företag (Global Reporting Initiative c). Val av nivå behöver inte nödvändigtvis betyda att 
företagen redovisar mer eller mindre eller att de inte tar dessa problem på allvar utan att de 
redovisar det som de själva anser är viktigt för verksamheten.   

1.3 Frågeställningar 
Frågor som behandlas i denna uppsats är följande: 

• Hur tas hållbarhetsredovisningen fram hos de undersökta statliga företagen? 
• Hur påverkar GRI de undersökta statliga företagens hållbarhetsredovisningar? 
• Hur redovisar de statliga företagen enligt sitt val av tillämpningsnivå? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur hållbarhetsredovisningarna arbetas fram, hur GRI 
påverkar de statliga företagens hållbarhetsredovisningar samt undersöka hur de följer sitt val 
av tillämpningsnivå.  

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar inte alla företag i Sverige utan bara statliga företag inom Sveriges 
gränser. Eftersom alla statliga företag inte kan undersökas på grund av stort antal har två 
företag valts ut. De aktuella företagen är AB Svenska Spel och Systembolaget AB.    
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2 Teoretisk referensram 
__________________________________________________________________________________	  
Kapitlet beskriver den teorin som finns skriven inom ämnet. Främst behandlas Global 
Reporting Initiative och relevanta teorier och begrepp. Den forskning som gjorts tidigare 
inom ämnet presenteras framförallt genom vetenskapliga artiklar. 

2.1 Hållbarhetsredovisning 
Begreppet hållbar utveckling föddes i Brundtlandrapporten som gavs ut 1987 och definitionen 
enligt rapporten är: "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Nationalencyklopedin).  
 
Enligt GRI är definitionen av hållbarhetsredovisning en organisations redogörelse för de 
ekonomiska, sociala samt miljömässiga resultat som företaget orsakar i samband med deras 
huvudsakliga verksamhet. Utöver denna redogörelse ingår det även en presentation över 
företagets värderingar och styrmodell i en hållbarhetsredovisning. Detta innebär att det 
synliggör sambandet mellan företagets strategi och intresse för en hållbar global ekonomi. Det 
blir allt vanligare att företag är intresserade av att bidra till en hållbar utveckling genom att 
göra sin primära verksamhet mer hållbar. Detta kan en hållbarhetsredovisning hjälpa företaget 
att utvärdera genom att mäta, förstå samt kommunicera företagets ekonomiska, miljömässiga 
och sociala kapacitet. GRI menar att det bästa tillvägagångssättet att synliggöra ett företags 
hållbarhetsresultat är att upprätta en hållbarhetsredovisning. (Global Reporting Initiative b)  
Syftet med att upprätta hållbarhetsredovisningar är att de ska fungera som beslutsunderlag 
men också att visa hur mycket företaget kan påverka samhället (Frostenson, Helin, & 
Sandström, 2012, s. 19).   
 
Under åren har företagens ansvar ökat allt mer och en orsak till detta är att de når ut över hela 
världen och detta leder till att de kan påverka i olika frågor. En hållbarhetsredovisning har två 
funktioner och det är dels att vara ett hjälpmedel för att öka företagets transparens och dels ett 
verktyg för att öka förmågan att styra hållbarhetsprocesser. Transparens började diskuteras 
under 1990-talet och innebär att företagens intressenter ska kunna granska företaget mer och 
mer. Granskningen innebär att företagen måste lämna ut så pass mycket information om 
verksamheten att intressenterna får en insyn i företaget och att det blir öppenhet och tydlighet 
inom organisationen. För att kunna uppnå detta krävs det att företagen arbetar allt mer med 
förloppen som gör att företaget blir transparent. (Frostenson, Helin, & Sandström, 2012, ss. 
11-13)  
 
Företag som använder sig av GRI:s riktlinjer har ökat kraftigt sedan år 2000, då det bara var 
ett fåtal företag, medan det år 2012 var ungefär 2 000 som använde sig av GRI. I och med 
beslutet om att alla statliga företag skulle upprätta en hållbarhetsredovisning har det visat sig 
att Sverige ligger i framkant inom detta område, vilket regeringen hade som mål när beslutet 
togs. Av alla företag världen över som använder sig av GRI:s riktlinjer är 6 % svenska företag 
och det motsvarar 10 % av alla företag i Europa. (Frostenson, Helin, & Sandström, 2012, s. 
16) 
 
Det förekommer inte bara positiva åsikter om hållbarhetsredovisning utan det finns även vissa 
som är kritiska till detta. Dessa personer menar att en sådan redovisning är onödig, kostar för 
mycket eller att den inte fungerar som ett beslutsunderlag. Vissa menar också att läsarna bör 
vara kritiska när de läser redovisningen eftersom det finns en risk att företagen i vissa fall 
förskönar verkligheten. Innan läsarna kritiserar en hållbarhetsredovisning bör de ta i 
beaktande att utvecklingen har gått snabbt framåt i och med nya riktlinjer och standarder. 
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Detta har gjort att redovisningen har blivit mer tillförlitlig idag än tidigare. (Frostenson, Helin, 
& Sandström, 2012, ss. 21-22)  
 
Det riktas kritik mot att det inte finns tillräckligt engagerade forskare inom 
hållbarhetsredovisning som gör att hållbarhetsredovisning inte blir ett känt begrepp för 
allmänheten. Det kan vara en av orsakerna till att inte alla företag upprättar en sådan 
redovisning. Den existerande forskningen och litteraturen som finns fokuserar på varför 
företag redovisar vad verksamheten gör men det finns ingenting skrivet om varför och hur 
företagen misslyckas med vissa delar inom hållbarhetsarbetet. För att kunna dra slutsatser om 
detta skulle forskare kunna inleda ett samarbete med företag för att kunna studera hur företag 
upprättar en hållbarhetsredovisning och hur denna påverkar företagets produktivitet. (Adams 
& Larrinaga-González, 2007, ss. 333-355) Varken GRI eller EU:s studie ”The State of Play in 
Sustainability Reporting in the European Union 2010, Final Report” nämner något om ett 
sådant samband mellan företags hållbarhetsredovisning och hur det påverkar företaget 
(Westermark, 2013, ss. 99-100).  

2.2 Global Reporting Initiative 
Eftersom kraven på företagens transparens blev allt större under 1990-talet tog 
hållbarhetsarbeten allt större plats i mångas medvetanden. Detta gjorde att GRI startade och 
utvecklade riktlinjer för hållbarhetsredovisning. (Frostenson, Helin, & Sandström, 2012, s. 
14) Enligt ett flertal forskare är GRI:s riktlinjer den mest använda standarden inom 
hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna innefattar företags rapportering kring ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter. Detta gör att redovisningen blir strukturerad och är som en 
utvecklad form av triple bottom line redovisning. Vissa forskare menar också att dessa 
riktlinjer är det bästa sättet att redovisa efter. (Westermark, 2013, ss. 89-90)  

2.2.1 Tillämpningsnivåer 
När ett företags hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer är färdigställd ska företaget 
själva bestämma vilken tillämpningsnivå som redovisningen har skett på. Nivåerna är A, B 
eller C där A är den högsta nivån och C den lägsta. Varje nivå har vissa grundkrav, se tabell 1. 
Om hållbarhetsredovisningen har granskats av en extern revisor och redovisningen blir 
godkänd kan den få antingen A+, B+ eller C+ beroende på vald tillämpningsnivå. (Global 
Reporting Initiative d, s. 5) Om företagen väljer att lämna deras hållbarhetsredovisning till en 
revisor är det viktigt att denna person är väl insatt i dels revisionsprocessen och dels i 
företagens förpliktelser vad gäller hållbarhetsarbetet. Om revisonen är tillförlitlig kan fler 
intressenter bli intresserade av att läsa företagens hållbarhetsredovisningar i detalj eftersom de 
då vet att informationen är säkerställd. (Adams, 2004, ss. 731–757)  
 
När ett företag redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer har GRI tagit fram 
indikatorer som företagen ska redovisa (Global Reporting Initiative d, ss. 20-24). De olika 
indikatorerna finns i bilaga 2.  
 
GRI har även tagit fram resultatindikatorer för hållbar utveckling i tre olika delar; 
ekonomiska, miljömässiga samt sociala frågor. De sociala frågorna är dessutom uppdelade i 
fyra delar; anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens 
roll i samhället samt produktansvar. (Global Reporting Initiative d, ss. 24-25) Företagen får 
själva välja vilka resultatindikatorer som ska redovisas, dock efter kraven enligt tabell 1.   
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Nedan följer en förklaring av skillnaderna mellan de olika tillämpningsnivåerna: 
 
Tillämpningsnivå C B A 
GRI:s 
redovisningskrav 

C+=Med 
bestyrkanderapport 

B+=Med 
bestyrkanderapport 

A+=Med 
bestyrkanderapport 

Beskrivning av 
organisationens 
profil 

Redovisa 
indikatorerna (finns i 
bilaga 2) 
1.1 
2.1–2.10 
3.1–3.8, 3.10–3.12 
4.1–4.4, 4.14–4.15 

Redovisa alla 
indikatorer för C 
samt 
1.2  
3.9–3.13 
4.5–4.13, 4.16–4.17 

Redovisa alla 
indikatorer för B och 
C 
 

Beskrivning av 
hållbarhetsstyrningen 

Behövs inte. Krävs för varje 
indikatorkategori. 

Krävs för varje 
indikatorkategori. 

Redovisning av 
resultatindikatorer & 
branschspecifika 
resultatindikatorer 

Redovisa minst 10 
resultatindikatorer 
varav minst en från 
varje kategori; social, 
ekonomi och miljö. 

Redovisa minst 20 
resultatindikatorer 
varav minst en från 
varje kategori; 
ekonomi, miljö, 
mänskliga 
rättigheter, 
arbetsförhållanden, 
samhälle och 
produktansvar. 

Med hänsyn till varje 
resultatindikators 
betydelse, redovisa 
samtliga 
kärnindikatorer eller 
förklara varför vissa 
inte redovisas. 

Tabell 1 Tillämpningsnivåer enligt GRI, (Global Reporting Initiative c, s. 2)  

2.2.2 Indikatorer och resultatindikatorer   
Indikatorerna som börjar på siffran 1 handlar om företagets strategi och analys med 
hållbarhetsarbetet. De som börjar på 2 handlar om att företaget ska redovisa deras 
företagsprofil så som exempelvis företagets namn, huvudkontor samt ägarstrukturen och 
företagsformen. Under kategori 3 redovisas information om hållbarhetsredovisningen där det 
bland annat tas upp vilken räkenskapsperiod som avses, avgränsningar och hur 
innehållsförteckningen ska se ut. De indikatorer som börjar på siffran 4 handlar om styrning, 
åtaganden och intressentrelationer. (Global Reporting Initiative d, ss. 20-24)  
 
De ekonomiska, miljömässiga och sociala frågorna består av information om 
hållbarhetsstyrning och val av kärn- och tilläggsindikatorer. Kärnindikatorer antas vara 
mycket väsentliga för de allra flesta företag och dessa har utvecklats av GRI. Så länge dessa 
kärnindikatorer är väsentliga enligt GRI:s redovisningsprinciper ska dessa redovisas. 
Tilläggsindikatorer är de indikatorer där praxis ökar eller som behandlar områden som kan 
vara väsentliga för vissa typer av företag. Om branschspecifika indikatorer ska redovisas ska 
dessa behandlas på samma sätt som kärnindikatorerna. (Global Reporting Initiative d, ss. 24-
25) 
 
Resultatindikatorerna är indelade i sex olika områden. Dessa områden är organisationens roll i 
samhället, produktansvar, arbetsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, 
ekonomisk påverkan samt miljöpåverkan. (Global Reporting Initiative e)  
 
Resultatindikatorerna inom organisationens roll i samhället är uppdelade i olika delar. När det 
kommer till resultat för samhällsfrågor delas de upp i nyckeltal för fem aspekter; samhälle, 
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korruption, politik, konkurrenshämmande aktiviteter samt efterlevnad (Global Reporting 
Initiative d, s. 34). Dessa resultatindikatorer fokuserar på vilken påverkan företaget har på 
samhället både där den verkar och på samhället i stort, hur företaget samarbetar med andra 
institutioner i samhället och hur problem inom det här området tas om hand. (Global 
Reporting Initiative f, s. 2) 
 
Resultatindikatorerna för produktansvar delas upp i fem delar; nyckeltal för kundernas hälsa 
och säkerhet, märkning av produkter och tjänster, marknadskommunikation, kundernas 
integritet samt efterlevnad (Global Reporting Initiative d, s. 36). Produktansvarsindikatorerna 
behandlar effekterna på kunder och användare vid användandet av företagets produkter och 
tjänster. (Global Reporting Initiative g, s. 2)   
 
Under kategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor redovisas nyckeltal för följande 
aspekter: anställning, relation mellan anställda och ledning, hälsa och säkerhet i arbetet, 
utbildning och mångfald och jämställdhet (Global Reporting Initiative d, s. 30). 
Resultatindikatorerna inom arbetsförhållanden och arbetsvillkor har skapats inom ramen för 
en rättvis globalisering, där syftet är att skapa både ekonomisk tillväxt och rättvisa genom 
sociala och ekonomiska mål. (Global Reporting Initiative h, s. 2)   
 
När de mänskliga rättigheterna redovisas tas nyckeltal för följande aspekter upp: investerings- 
och upphandlingsrutiner, icke-diskriminering, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, 
barnarbete, tvångsarbete, säkerhetsrutiner samt ursprungsbefolkningars rättigheter (Global 
Reporting Initiative d, s. 32). Resultatindikatorerna för mänskliga rättigheter har sitt fokus på 
hur företaget upprätthåller och respekterar grundläggande rättigheter för människor medan 
resultatindikatorerna för anställningsförhållanden återspeglar kvaliteten i arbetet och 
arbetsmiljön. (Global Reporting Initiative i, s. 2)  
 
De ekonomiska resultatindikatorerna består av nyckeltal för det ekonomiska resultatet, 
marknadsnärvaro och indirekt ekonomisk påverkan (Global Reporting Initiative d, s. 25). 
Företagets ekonomiska resultat är grundläggande för att förstå ett företag och vad deras 
hållbarhet bygger på. (Global Reporting Initiative j, s. 2) 
 
De miljömässiga resultatindikatorerna består av nyckeltal för material, energi, vatten, 
biologisk mångfald, utsläpp till luft, vatten och avfall, produkter och tjänster, efterlevnad, 
transport och övergripande (Global Reporting Initiative d, s. 27). Resultatindikatorerna inom 
miljöpåverkan har formats för att visa företagets resursanvändning, deras resultat samt hur 
företaget påverkar miljön. (Global Reporting Initiative k, s. 3) 

2.3 Redovisningsprinciper och transparens  
I GRI:s redovisningsprinciper framgår det vilka mål det finns för redovisningen. Dessa är 
även till hjälp när företaget väljer vilka delar och vilka indikatorer som ska redovisas samt hur 
dessa ska redovisas i hållbarhetsredovisningen. Företagen kan använda 
redovisningsprinciperna som ett hjälpmedel när de ska bestämma hur de ska använda 
indikatorerna. Till principerna hör en definition, förklaring samt några tester till som utgör det 
nämnda stödet. (Global Reporting Initiative d, s. 6)   
 
Transparens betyder att det finns komplett information att tillgå för intressenter för att få en 
insyn i företagets beslut och processer som används för att redovisa informationen. Tanken 
med redovisningsprinciperna är att de ska hjälpa till att åstadkomma transparens i 
hållbarhetsredovisningen.  
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GRI har delat upp principerna i två olika delar enligt följande: 
• Principer som bestämmer vilka delar och indikatorer som företaget ska redovisa 
• Principer som garanterar att hållbarhetsredovisningen är redovisad med kvalité samt 

på ett kvalificerat vis. 

(Global Reporting Initiative d, s. 6) 

2.4 Triple Bottom Line 
Triple Bottom Line (TBL) består av tre olika delar: miljökvalitet, ekonomiskt välstånd och 
social rättvisa. Detta benämns även som environment bottom line, economic bottom line och 
social bottom line. (Elkington, 1998, s. 70)  
 

	  

	  

Dessa tre områden påverkar och är beroende av varandra, samhället är beroende av ekonomin 
som är beroende av det globala ekosystemet vars tillstånd bidrar till den ultimata TBL. 
Hållbarhet är en stor utmaning eftersom TBL är i ständig förändring på grund av sociala, 
ekonomiska, miljömässiga och politiskt tryck beroende på perioder och konflikter. Dessa kan 
jämföras med kontinentalplattor som rör sig oberoende av varandra. (Elkington, 1998, ss. 73-
74)  

2.4.1 Environmental Bottom Line 
Utgångspunkten i hållbar utveckling härstammar till största del ifrån det miljömässiga 
området och det finns en uppfattning om att hållbarhet enbart består av miljö. Det 
miljömässiga perspektivet i TBL behandlar förbrukningen av fysiska resurser för att försäkra 
att de finns kvar i framtiden. Fysiska resurser är begränsade och människor måste verka på ett 
sätt som inte hotar resursernas standard. Detta perspektiv berör exempelvis effekterna av 
industrialiseringen, användandet av icke förnybara källor samt föroreningar av olika slag. Det 
miljömässiga perspektivet berör även ekonomisk tillväxt och frågan om kommande 
generationer kan uppleva samma levnadsstandard som idag utan en förändring av produktion 
och konsumtion. (Crane & Matten, 2007, s. 25)    
 
I företag kan det anses vara viktigast att arbeta med det miljömässiga området, detta för att det 
kan ses som en större utmaning för företag än exempelvis sociala frågor. Detta faktum kan ha 
haft en påtaglig inverkan på hur hållbarhetsagendan bestäms av verksamheten. (Elkington, 
1998, ss. 79-81)    

Environment	   Economic	   Social	   Triple	  
Bo5om	  Line	  

Figur 1 Triple Bottom Line (Product Design & 
Development, 2010) 
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2.4.2 Economic Bottom Line 
Det ekonomiska området har sitt ursprung i modeller om ekonomisk tillväxt. Insikten i att 
ökningen av befolkningen, industriella aktiviteter, resursanvändning och förorening kan 
resultera i en sänkt levnadsstandard har lett till hållbarhetstänkande. Detta för att försäkra att 
kommande generationer inte ska bli bindande för handlingar och val som görs idag. En 
begränsad uppfattning om innebörden av det ekonomiska perspektivet fokuserar på företagets 
ekonomiska prestation. Ekonomisk hållbarhet fokuserar på den ekonomiska utvecklingen i 
bolaget där ledningens ansvar är att utveckla, tillverka och marknadsföra de produkter som 
påverkar det långsiktiga ekonomiska resultatet i företaget. En vidare uppfattning av det 
ekonomiska området inkluderar även företagets attityd mot och effekten på det ekonomiska 
ramverket. (Crane & Matten, 2007, s. 26) 
 
Det här är området som företaget borde känna sig som mest hemma inom. Frågor företaget 
bör fundera över inom området är om deras kostnader är konkurrenskraftiga och kommer 
fortsätta vara det. Samt om efterfrågan för deras produkter och tjänster är hållbara och om 
företagets innovationstakt kommer vara konkurrenskraftig på lång sikt. (Elkington, 1998, ss. 
76-77)     

2.4.3 Social Bottom Line 
Social redovisning syftar till att bedöma effekterna av en organisation eller ett företag på 
människor både i och utanför verksamheten. Frågor som omfattas är samhällsrelationer, 
produktsäkerhet, utbildning och utbildningsinitiativ, sponsring, donationer till välgörande 
ändamål och sysselsättning bland missgynnade grupper. (Elkington, 1998, ss. 87-88)  
 
Utveckling av det sociala området inom hållbar utveckling har tenderat att släpa efter det 
ekonomiska och miljömässiga perspektiven och är en relativt ny företeelse. Den centrala 
frågan i det sociala perspektivet är social rättvisa, hur världen skall bli mer rättvis är en öppen 
fråga och är en utmaning för företagen. (Crane & Matten, 2007, s. 27)   
 
Det sociala området för företag har en längre historia än miljön med tanke på slaveri, 
barnarbete och arbetsförhållanden. Efter ett stort intresse av social redovisning har miljön 
tenderat att fånga större uppmärksamhet. Det finns samtidigt människor inom området 
hållbarhet som insisterar att hållbarhet inte har något att göra med social rättvisa eller 
kulturella problem. En hållbar värld, hävdar dem kan lika gärna vara mer rättvis eller mindre 
rättvis än dagens värld. Enligt kritikerna kan de riktiga problemen relateras till resurs 
effektivitet. (Elkington, 1998, ss. 79-84) 

2.5 Corporate Social Responsibility  
Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företagen frivilligt medverkar till ett bättre 
samhälle och en renare miljö (Commission of the European Communities, 2001). 
Definitionen på CSR har funnits i många år men i och med globaliseringen förändras 
företagen i allt snabbare takt. Det medför att det uppkommer nya aktörer och nya lagar som 
ställer krav på företagen när det handlar om sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. 
För att kunna formulera en framgångsrik affärsstrategi betyder det att företagen är tvingade att 
arbeta med CSR. (Dahlsrud, 2006) CSR har under de senaste årtionden blivit allt mer populärt 
bland världens företag. Begreppet används både i samband med företagsstrategi och i 
praktiken (Hasselbladh & Holmqvist, 2013, s. 233). 
 
Att arbeta med CSR innebär att företagen ska ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom att 
arbeta med sina ekonomiska mål (Isaksson & Steimle, 2009). För att CSR-arbetet ska bli 
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framgångsrikt måste sammanhanget vara specifikt för det aktuella företaget. Det innebär att 
företaget måste specificera problem om deras sociala ansvar som måste lösas och hur de kan 
göra detta genom att samarbeta med intressenterna. (Dahlsrud, 2006) För att företaget ska ta 
ett socialt ansvar måste de agera etiskt och bidra till den ekonomiska välfärden samtidigt som 
de förbättrar anställdas livskvalitet. Om deras livskvalitet ökar kommer det att leda till att 
även hela samhället får en förbättrad livskvalitet. (World Business Council for Sustainable 
Development, s. 3) 
 
Många av dagens företag har fått en uppfattning att ett framgångsrikt CSR-arbete beror till 
stor del på intressenterna. Den största utmaningen som företag står inför är att kunna redovisa 
hur de arbetar med hållbarhetsarbetet. (Isaksson & Steimle, 2009) För att kunna arbeta med 
CSR på ett förnuftigt vis är det viktigt att företagsledningen uppträder ansvarsfullt gentemot 
företagets intressenter som har ett befogat intresse i branschen. Alltså handlar det inte bara om 
företagets aktieägare, utan om samtliga intressenter. (World Business Council for Sustainable 
Development, s. 3) 
 
I arbetet med CSR spelar EU en roll och det beror på att EU vill att alla medlemsländer ska ha 
samma värderingar och grundläggande rättigheter. Detta har gjort att de europeiska företagen 
har börjat förstå att deras sociala ansvar blir allt viktigare och att detta bör vara en del av deras 
varumärke. Det leder till att företagen ställer högre krav på de anställda och på intressenterna 
som i sin tur kan påverka företagets verksamhet. (Commission of the European Communities, 
2001) 
 
En del av forskningen inom detta område drar slutsatsen att det finns ett positivt samband 
mellan företagets hållbarhetsarbete och deras finansiella resultat. Andra studier visar att det 
inte finns några samband alls mellan dessa komponenter. En orsak till ett positivt samband är 
att CSR är en metod för att mäta företagsledningens skicklighet att arbeta utefter 
intressenternas krav. När det gäller företagens finansiella resultat har CSR en betydelse då det 
kan bidra till att öka de anställdas produktivitet som i sin tur kan innebära att försäljningen 
kan öka vilket bör ge en högre omsättning. (Balabanis, Phillips, & Lyall, 1998, ss. 25-44) 
Anledningen till att forskningen kommer fram till olika resultat beror på att det är komplicerat 
att mäta företags sociala ansvarstagande (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008, s. 20).  

2.6 Intressentteori 
Allt fler aktörer engagerar sig i sociala frågor och socialt ansvarstagande som beroende på 
verksamhet, är delaktiga på olika sätt i att driva fram och skapa intresse kring dessa frågor. 
Med utgångspunkt i intressentmodellen kan centrala aktörer identifieras och på så sätt skapa 
en förståelse för intressenterna i företaget. Det sociala ansvaret i företag definieras och 
utvecklas tillsammans med företagets intressenter. Intressentmodellen inkluderar företagets 
centrala intressenter som kunder, leverantörer och ägare men även exempelvis staten, media, 
intresseorganisationer och konsulter. Dessa intressenter tillsammans med företaget är med och 
sätter upp ramar för det sociala ansvarstagandet. (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008, s. 
65) 
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Företaget	  

Kunder	  

Ägare	  

Opionionsgrupper	  

Företagsledning	  

Anställda	  

Stat	  &	  Kommun	  

Långivare	  

Leverantörer	  

 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuren över intressentmodellen visar vilka intressenter som kan påverka och som är viktiga 
för företag. Precis som det är viktigt att identifiera och tydliggöra relationer till intressenterna 
är det nödvändigt att analysera relationerna mellan intressenterna. (Grafström, Göthberg, & 
Windell, 2008, s. 66)    
 
Intressenterna delas ofta in i primära och sekundära, där de primära är intressenter som 
påverkar företagets överlevnad, exempelvis företagets ägare. De sekundära intressenterna kan 
skapa opinion och vara positiva och negativa för företaget men påverkar inte direkt företagets 
överlevnad. Exempel på sekundära intressenter kan vara media, intresseorganisationer och 
myndigheter. De senaste årens utveckling i företagens arbete med sociala ansvarsfrågor kan 
peka på problem med denna uppdelning. Opinionsbildande organisationer definieras ofta som 
sekundära intressenter då de anses ha indirekt påverkan på företaget. Både negativ och positiv 
publicitet kan få stora konsekvenser för företag samtidigt som organisationers anseende blivit 
allt viktigare. Sekundära intressenter kan ses som en direkt intressent och ha direkt påverkan 
på företag. (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008, ss. 67-69) 
 
I stället för att skilja på primära och sekundära intressenter kan olika intressenter vara mer 
eller mindre viktiga att ta hänsyn till beroende på tid och situation. När det kommer till socialt 
ansvarstagande kan utvecklingen förstås som att det är viktigare att vara proaktiv i sina 
relationer till intressenterna istället för att agera reaktivt. Att vara proaktiv innebär att företag 
inte enbart reagerar på negativ kritik utan att de arbetar aktivt med sitt sociala ansvar oavsett 
påtryckningar utifrån. Att arbeta proaktivt med intressenter och ställa krav gör att företag kan 
vara involverade och påverka kravbilden. En långsiktig dialog med intressenterna kan bidra 
till att företag får ett större utrymme att själva påverka sina intressenter. Ett samspel mellan 
företag och intressenter kan skapa en gemensam förståelse för problem och krav. Detta 

Figur 2 Intressentmodellen, (Ax, Johansson, & Kullvén, 2006, s. 39) 
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intresse att föra dialog är något som har ökat. (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008, ss. 67-
69)  
	  
I takt med utvecklingen av intressentmodellen har dess användningsområden breddats, från att 
identifiera centrala aktörer i företagets omgivning till att analysera intressenter för att förstå 
vilka de är vid en viss tidpunkt samt på vilket sätt de påverkar företaget. Intressenter är precis 
som företag föränderliga och är inga statiska aktörer, utan de påverkas och förändras över tid 
och beroende på situation. Detta gör att företag måste analysera och se över vilka intressenter 
som är centrala och viktiga. (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008, ss. 69-70)  
 
Staten är en central intressentgrupp för företag då de kan stifta lagar och utarbeta riktlinjer 
som skapar förutsättningar för företagande. Staten påverkar företag genom både tvingande 
regler och frivilliga regler och sätter därigenom ramarna för hur företag bör agera inom vissa 
områden. Även om de inte valt att stifta lagar inom det sociala området har de aktivt arbetat 
med idén om att företag bör ta ett ökat socialt ansvar. (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008, 
s. 77) I statliga företag är staten även ägare. Detta innebär att företagen ägs av det svenska 
folket. Syftet med att staten är ägare är att regeringen på ett aktivt sätt ska förvalta ägandet så 
att värdeutvecklingen blir så bra som möjligt i ett långsiktigt perspektiv. Regeringen ska även 
kontrollera att uppdragen utförs på ett lämpligt vis. Statliga företag ska vara ett föredöme 
inom hållbart företagande men även agera så att de har ett förtroende från det svenska folket. 
(Finansdepartementet, 2013) 
  
Även kunderna är en väldigt viktig intressentgrupp för företagen, det är de som köper 
företagets produkter eller tjänster. Utan kunderna skulle företag inte kunna driva sin 
verksamhet, vilket gör att kunderna har stort inflytande över företagen. (Skärvad & Olsson, 
2011, s. 64)  
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3 Metod 
___________________________________________________________________________ 
Avsnittet behandlar de metoder som använts för att genomföra vår undersökning. En 
beskrivning av hur den praktiska metoden i form av en litteraturstudie samt kvalitativa 
intervjuer har genomförts samt en beskrivning av hur datainsamlingen skett. Avslutningsvis 
ett stycke om metod- och källkritik. 
 
Ämnet hållbarhetsredovisning valdes eftersom vi anser att detta är ett område som inte tagits 
upp under studietiden men som blir allt viktigare för företag. Kravet på att alla statliga bolag 
måste upprätta en hållbarhetsredovisning är en bidragande orsak till att hållbarhetsarbete är ett 
aktuellt ämne. Efter att vi fått vetskap om att det är obligatoriskt för statliga bolag att upprätta 
en hållbarhetsredovisning valdes dessa eftersom de ska vara ett föredöme gentemot övriga 
svenska företag. Detta faktum gjorde att ett intresse väcktes hos oss att studera detta närmare. 
 
En kvalitativ metod har valts eftersom tyngdpunkten ligger på ord och inte på siffror under 
insamlingen av information. Betoningen ligger på teori och forskning. (Bell & Bryman, 2013, 
s. 49) För att få en inblick i ämnet och för att få fram relevant teori genomfördes en 
litteraturstudie genom att läsa tidigare skrivna uppsatser inom ämnet hållbarhetsredovisning. 
Dessa bidrog med inspiration men framförallt var de till stor hjälp för att hitta potentiella 
sekundärkällor och vad som kunde vara aktuellt att redovisa i den teoretiska referensramen. 
Eftersom de statliga företagen redovisar enligt GRI:s riktlinjer har GRI studerats för att få en 
bakgrund i ämnet, en inblick i vad det är samt vad riktlinjerna innebär. Utifrån detta har vi 
sedan valt ut den teori som är relevant för oss att skriva om för att kunna genomföra vår 
undersökning.       
 
Vid val av företag var vi inne på regeringens webbsida för att kolla vilka statliga företag som 
finns, därifrån valdes två företag för att kunna genomföra undersökningen. Dessa två företag 
är AB Svenska Spel och Systembolaget AB. Dessa valdes för att de verkar i olika branscher 
samt för att de flesta människor vet vad dessa företag arbetar med vilket kan göra att 
uppsatsen blir intressant att läsa. För att göra undersökningen valdes två företag eftersom det 
ansågs ge tillräckligt med information för att kunna göra en kvalificerad analys. Företagen har 
valts efter vilka tillämpningsnivåer de använder för att kunna få en bredare bild av GRI:s 
riktlinjer. Tanken från början var att undersöka tre företag men ett av dessa företag svarade 
inte trots flera påminnelser. Detta gjorde att vi valde två företag som i slutändan var ett bra val 
och antalet gav tillräckligt med information för att kunna genomföra studien.  
 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har vi valt att undersöka företagens senaste 
publicerade hållbarhetsredovisningar, i det här fallet är det 2013 års hållbarhetsredovisningar 
som är aktuella. Vid granskningen av företagens hållbarhetsredovisningar lades arbetet upp 
genom att först läsa igenom redovisningen för att få en uppfattning av företagens 
hållbarhetsredovisningar. Efter detta moment analyserades dessa redovisningar djupare 
genom att studera vilka indikatorer och resultatindikatorer som företagen har redovisat, samt 
vilket resultat dessa olika typer av indikatorer har utmynnat i.     
 
Vid genomförandet av undersökningen har både primär- och sekundärkällor använts. En 
primärkälla som använts är att företagens medarbetare som är ansvariga för deras 
hållbarhetsredovisning har intervjuats. Företagens hållbarhetsredovisningar har använts och 
dessa kan betraktas som primärkällor eftersom det är företaget som har publicerat denna. 
Utöver de primära källorna har ett antal sekundärkällor använts i form av vetenskapliga 
artiklar, facklitteratur samt webbsidor. För att hitta vetenskapliga artiklar har främst databasen 
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ABI/Inform Global använts och sökorden har varit GRI, Sweden, sustainability, economic, 
social, environment, stakeholder theory. Facklitteraturen som använts har lånats på 
Mälardalens Högskolas bibliotek i Västerås där sökorden som använts har varit 
hållbarhetsredovisning, intressentteori och Global Reporting Initiative.  

3.1 Intervjuer 
Vi valde att genomföra intervjuer eftersom det dels är en primärkälla men ger även en 
möjlighet att få en större inblick och mer information för att kunna uppnå syftet med 
uppsatsen. Intervjufrågorna är samma till samtliga respondenter undantagsvis följdfrågorna 
som kan skilja sig lite. Systembolagets representanter, som är ansvariga för 
hållbarhetsredovisningen, Mehri Mir och Helena Engström har intervjuats i ett personligt 
möte. Mötet ägde rum 30 april 2014 på Systembolagets huvudkontor i centrala Stockholm. 
Intervjun genomfördes under drygt en timme vilket var en rimlig tid med tanke på 
intervjufrågorna. Respondenterna var intresserade av att besvara frågorna och hade förberett 
sig väl. Respondenterna kunde förbereda sig inför intervjun eftersom de hade fått 
intervjufrågorna via mail ett par veckor innan intervjun ägde rum. Detta gjorde att frågorna 
blev utförligt besvarade och svaren var överlagda. När det gäller Svenska Spel har det 
genomförts en mailkorrespondens där våra frågor har besvarats av Zenita Strandänger som är 
hållbarhetsansvarig. 
 
Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervju vilket kan liknas en kvalitativ intervju 
och valdes för att kunna styra intervjun så att vi kan få svar på våra frågor men samtidigt vara 
öppna för att ha möjligheten att ställa följdfrågor (Alvesson & Deetz, 2000, s. 82). Även 
intervjun som genomfördes via mail var en kvalitativ intervju, dock har inga följdfrågor ställts 
till respondenten. Det visade sig att det blev en skillnad på svaren på intervjuerna beroende på 
hur intervjun genomfördes och på hur utförliga respondentens svar var. Den personliga 
intervjun blev mer ingående och vi fick mer utförliga svar på de ställda frågorna. Det fanns 
även möjlighet att ställa följdfrågor och det krävdes inte att frågorna ställdes i den ordning 
som fanns nedskrivet utan frågorna ställdes i den riktning som samtalet skedde. Efter 
genomförda intervjuer anser vi att intervjufrågorna uppfyllde sitt syfte och vi fick svar på våra 
frågor.  
 
Intervjuerna gör uppsatsen mer tillförlitlig eftersom informationen kommer från de personer 
som har upprättat hållbarhetsredovisningen. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi 
arbetat fram intervjufrågor till respondenterna som motsvarar frågeställningarna, dessa är mer 
specifika och mer beskrivande än vad frågeställningarna är. Frågorna har formulerats för att i 
början få deras syn på effekten av regeringens beslut att upprätta hållbarhetsredovisning samt 
hur deras arbete såg ut innan beslutet samt hur det har utvecklats. Sedan följer frågor som 
handlar om det som företagen måste redovisa enligt GRI:s riktlinjer samt nackdelar med GRI. 
Därefter kommer frågor som kan kopplas till teorin angående deras intressenter och deras 
betydelse samt påverkan på företagets hållbarhetsarbete.  
 
För att kunna besvara våra frågeställningar har även hållbarhetsredovisningarna använts. De 
två första frågorna om beslutet från regeringen och deras arbete såg ut innan beslutet trädde i 
kraft har främst kunnat besvaras genom de intervjuer som har genomförts. Den tredje frågan 
angående utvecklingen i deras hållbarhetsarbete har först och främst kunnat besvaras genom 
att läsa företagens hållbarhetsredovisningar men även genom intervju. Resterande frågor, fyra 
till tio, har kunnat besvaras genom intervjuerna.    
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3.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att slutsatserna från en uppsats ska bli samma om undersökningen 
upprepas eller om de påverkas av slumpen (Bell & Bryman, 2013, ss. 62-63). I en kvalitativ 
undersökning kan det vara svårt att replikera en undersökning eftersom respondenterna 
troligtvis påverkas av skribenterna av uppsatsens egenskaper såsom kön, ålder och 
personlighet (Bell & Bryman, 2013, s. 417). I den här uppsatsen borde det vara tämligen 
enkelt att uppnå en bra reliabilitet eftersom respondenten via mail inte vet om skribenternas 
egenskaper. Respondenterna vid den personliga intervjun svarade sakligt på våra frågor och 
påverkades med stor sannolikhet inte av skribenternas egenskaper. För att öka reliabiliteten 
ytterligare användes samma intervjufrågor vid båda intervjuerna. En annan aspekt som höjer 
reliabiliteten är de genomförda semistrukturerade intervjuerna då de respondenterna inte blev 
styrda i sina svar.  
 
Validitet innebär att mäta det som är avsett att mäta i uppsatsen, det vill säga att slutsatserna 
som dras har en koppling till undersökningen (Bryman & Bell, 2013, s. 63). I den här 
uppsatsen dras slutsatserna utifrån våra frågeställningar och från empiri och analys. För att 
öka validiteten var vi noggranna vid utformningen av intervjufrågorna och utgick från GRI:s 
riktlinjer och våra frågeställningar.       

3.3 Metodkritik 
För att kunna genomföra en jämförelse mellan företagen och skillnaderna på GRI:s olika 
tillämpningsnivåer hade vi kunnat välja tre företag med olika tillämpningsnivåer, A, B och C. 
Vid en ytlig undersökning kunde vi inte finna något statligt företag som använder 
tillämpningsnivå A enligt GRI:s riktlinjer. Det bidrog till att det i slutändan blev två företag 
samt att företagen hade en hel del information i sin hållbarhetsredovisning.    
 
Intervjuerna genomfördes på två olika sätt, en via mail och en personlig intervju. Om båda 
företagen hade haft möjlighet att ta emot oss på ett personligt möte hade antagligen 
informationen om företagen blivit mer jämförbar. Under arbetets gång upptäcktes det att den 
personliga intervjun gav mer utförlig information än vad intervjun via mail gjorde. Dock har 
företagen skrivit mycket i sin hållbarhetsredovisning som gjort att skillnaden inte medfört 
någon märkbar skillnad i informationen om respektive företag i empirin.  
 
Om vi hade valt att studera ett flertal företags hållbarhetsredovisningar hade undersökningen 
kunna blivit mer representativ men eftersom vi ville få en förståelse för GRI ansåg vi att det 
var tillräckligt att skriva om två företag inom denna tidsram. Om ett större antal hade valts 
hade en avgränsning på exempelvis ett område kunnat göras. Detta hade gjort att vi fått en 
större förståelse för det området men inte fått en bred förståelse för hela 
hållbarhetsredovisningen och GRI.   

3.4 Källkritik 
När det gäller våra källor har vi ett antal vetenskapliga artiklar vilket bidrar med fler 
perspektiv på områden och teorier som uppsatsen behandlar och gör att en bredare 
uppfattning kan åstadkommas. Respektive företags hållbarhetsredovisningar har använts 
flitigt i uppsatsen. De studerade företagens hållbarhetsredovisningar granskats av en tredje 
part, nämligen en revisor. Detta leder till att tillförlitligheten är större än om de inte skulle 
vara granskade. Även om vi har valt att använda företagens hållbarhetsredovisningar en hel 
del, vilket kanske inte anses så objektivt, har det varit grunden för att kunna besvara våra 
frågeställningar samt uppnå uppsatsens syfte. Eftersom fokus ligger på hur de redovisar och 
inte hur bra deras arbete är, vi lägger inte stor vikt vid resultatet i hållbarhetsredovisningen.   
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Till uppsatsen har flera böcker lästs om samma ämne och dessa har behandlat samma 
information men haft olika infallsvinklar. Detta kan anses göra informationen tillförlitlig. 
Författarna till böckerna som har använts är väl insatta inom respektive ämne och refererar 
återkommande till andra böcker och vetenskapliga artiklar. 
 
Vi har även använt oss mycket av GRI:s dokument som finns publicerade på deras webbsida. 
Vi anser att denna källa är tillförlitlig då de är organisationen som har publicerat dessa 
dokument och det är dessutom de som är upphovsmän till dessa.   
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4 Empiri 
___________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt redogörs det för delar ur de undersökta företagens hållbarhetsredovisningar 
samt sammanfattningar av genomförda intervjuer med företagens hållbarhetsansvariga. 

4.1 AB Svenska Spel 
Svenska Spel bildades 1997 genom en sammanslagning av AB Tipstjänst och Penninglotteriet 
AB. Företaget är Sveriges största spelföretag och erbjuder sportspel, nummerspel och lotter i 
butik men även via internet och mobiltelefonen. Svenska Spel är ett statligt företag och deras 
överskott går till statskassan och till idrottsföreningar. Företagets överskott 2013 var över fem 
miljarder kronor. (AB Svenska Spel c) Företaget har 2 232 anställda (2013) och har enligt 
årsredovisningen för år 2013 en nettoomsättning på drygt åtta miljarder kronor. Eftersom 
Svenska Spel inte har ett resultatkrav från staten kan de fokusera på verksamheten och deras 
spelansvar. (AB Svenska Spel d)      
 
Svenska Spel har från ägarna fått uppdraget att värna om folkhälsan och samtidigt tillgodose 
efterfrågan på spel i kontrollerade former (AB Svenska Spel a, 2013, s. 3). Med andra ord ska 
företaget verka för en sund och säker spelmarknad. Att visa omtanke om kunden samt 
minimera de negativa effekterna av spelande väger tyngre än vinstintresset för Svenska Spel. 
Företaget ska sträva efter att åstadkomma ett gott ekonomiskt resultat utan att maximera 
vinsten. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 8)  

4.1.1 Intressenter 
Svenska Spel lägger stor vikt på dialog med både interna och externa intressenter för att 
bygga en god relation men även för att bygga en förståelse över vilka förväntningar som ställs 
på företaget. Intressenterna får ge sin syn på företaget och deras hållbarhetsarbete genom 
möjligheten att lämna konkreta förslag på hur företaget kan utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Genom dialog med intressenterna har några förväntningar förts fram som särskilt viktiga och 
dessa är att de förväntar sig omsorg om riskgrupper, möjligheter till begränsningar i spelandet 
och en ansvarsfull och måttfull marknadsföring. Svenska Spel tar även ansvar för 
spelmarknadens utveckling. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 17) 
 
Svenska Spel har ett flertal prioriterade intressenter som är prioriterade efter de som bedöms 
ha stort inflytande över och störst intresse för företagets verksamhet och deras 
hållbarhetsarbete. Dessa är kunder, ägare, intresseorganisationer och medarbetare. Exempel 
på kundernas förväntningar är attraktiva produkter och tjänster, möjlighet att begränsa 
spelandet, transparens och stöd till idrotten och spelberoende. Ägarnas och statens 
förväntningar kan exempelvis vara att Svenska Spel ska vara ett föredöme i branschen och 
marknadsföring utifrån samhällspåverkan. Intresseorganisationer kan förvänta sig att företaget 
bidrar med omsorg för riskspelaren, förbättrad ålderskontroll, transparens och stärkt ansvar på 
spelmaskinen Vegas. Medarbetarna förväntar sig kommunikation och information, utbildning, 
föredöme inom ansvar och utveckling. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 18) 

4.1.2 Hållbarhetsarbete 
Svenska Spels hållbarhetsredovisning är en integrerad del av årsredovisningen och redovisas 
enligt GRI, nivå C+. Hållbarhetsdata har tagits fram genom ett antal workshops med berörda 
nyckelpersoner och sedan hämtas data från företaget. I företaget är det avdelningen Affärsstöd 
som ansvarar för insamlingen och kvalitetssäkringen. Hur relevanta resultatindikatorerna är 
har bedömts av Svenska Spel och deras egen bedömning av företagets inflytande, kontroll och 
påverkan på samhället. Även intressenternas värderingar påverkar vilka resultatindikatorer 
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som är relevanta för företaget och som de bör redovisa och kommentera. (AB Svenska Spel b, 
2013, s. 1) 
 
För att få fram vilka hållbarhetsaspekter i verksamheten som är mest relevanta för Svenska 
Spel genomfördes en väsentlighetsanalys som baseras på intressentanalyser och löpande 
dialoger med intressenterna under året. Detta resulterade i att spelansvar och affärsetik är mest 
relevanta för företaget som går att se i figur 3 nedan. Med väsentlighet avses Svenska Spels 
betydande sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter som kan påverka de externa 
intressenternas bedömningar och beslut. Väsentlighetsanalysen följer GRI:s ramverk som 
innebär genomgång och bedömning av 40 olika aspekter där 14 stycken har bedömts som 
relevanta för Svenska Spel. De områden bolaget har valt att ge störst utrymme i års- och 
hållbarhetsredovisningen, samt de GRI-indikatorer som företaget har valt att redovisa, baseras 
på analysen. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 19)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Väsentlighetsanalys för Svenska Spel (AB Svenska Spel a, 2013, s. 19) 

Svenska Spel har i sin hållbarhetsredovisning fokus på företagets arbete inom deras fyra 
målområden kund, ansvar, medarbetare och affärsmässighet. Ambitionen och målet är att 
företagets prioriteringar av hållbarhetsarbetet ska stämma överens med de externa 
intressenternas behov och förväntningar. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 56) 
 
Kunderna är en central del för företaget i deras utveckling av verksamheten. Företagets 
kunder värdesätter ansvar men efterfrågar även spännande och nya upplevelser. Svenska Spel 
ska vara kundernas första val och för att förbättra relationen till kunderna ska företaget stärka 
sin konkurrenskraft genom att förbättra image, nöjd-kund-index (NKI), ansvar och 
marknadsandelar. NKI mäter varje kvartal hur stor andel av svenskarna som är positiva till 
företaget. Genom att utveckla ett effektivt och konsekvent spelansvar samt på ett tydligare sätt 
kommunicera vad Svenska Spel gör för att kunna genomföra ett sunt spelande kan företaget 
på ett bättre sätt möta kundernas förväntningar. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 26) Möjligheten 
att ha koll på sitt spelande är en av åtgärderna som företaget har i sitt spelansvarsarbete, det är 
viktigt för spelupplevelsen som helhet. Spelansvar är även en viktig konkurrensfördel för 
Svenska Spel. För att möta kundernas och övriga intressenters krav kommer företaget under 
2014 att införa obligatorisk registrering för alla spel förutom fysiska lotter och spel på kasino. 
Detta för att kunderna ska kunna kontrollera och sätta gränser i sitt spelande. (AB Svenska 
Spel a, 2013, s. 29) 
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Svenska Spel ska erbjuda spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt samt minimera de negativa 
konsekvenserna från företagets produkter, exempelvis spelberoende. Svenska Spel vill vara 
företaget som sticker ut på spelmarknaden genom åtgärder som visar att ansvar går före vinst 
och som därmed bidrar till en mer hållbar spelmarknad, spel ska vara till glädje för alla. En 
central del i verksamheten är spelansvaret som företaget jobbar aktivt med genom att utveckla 
spelansvarsverktyg och sprida kunskap. Kunderna ska uppfatta ansvaret som en del av 
helhetsupplevelsen. Utvecklingen på marknaden med oreglerade aktörer med vinstintressen är 
en risk för en ökad osund spelmarknad. Därför är betydelsen i att Svenska Spel tar ett samlat 
grepp kring de sociala skyddsaspekterna ännu viktigare. Företagets mål är att sätta standarden 
på spelmarknaden och vara ledande när det kommer till spelansvar. Deras agerande ska ha en 
reell effekt på problemspelandet och på hållbarheten specifikt i Svenska Spels verksamhet 
men även samhället i stort. Att ta spelansvar ska på sikt stärka företagets konkurrenskraft 
genom positiv påverkan på image, upplevelse och NKI. För att uppnå målet kommer Svenska 
Spel mäta effekten av spelansvarsarbetet, dels genom kundsundhet där de ska ha en markant 
sundare kunddatabas än konkurrenterna. Dels genom spelansvarsimage där svenska folkets 
uppfattning angående företagets spelansvarsarbete följs upp. Det är viktigt att kunna visa att 
spelansvarsarbetet har effekt. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 34)  
 
Svenska Spel ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett bra ledarskap samt motiverade och 
stolta medarbetare. Företagets prioriteringar ska vara tydliga för medarbetarna, de ska känna 
till uppdrag, vision, värdegrund och mål för det egna ansvaret och rollen för enheten samt för 
Svenska Spel i stort. Medarbetare och ledare ska utvecklas och ta ansvar för att utveckla 
verksamheten. En viktig uppgift är att säkra medarbetarnas kompetens för att klara av 
företagets uppdrag och utmaningar. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 46) Att behålla och dra till 
sig medarbetare med rätt kompetens är en central del i företagets konkurrenskraft. Företaget 
har ett pågående arbete med att identifiera långsiktiga kompetensbehov och tydliggöra 
karriärvägar inom Svenska Spel. Med utgångspunkt i Svenska Spels verksamhet och 
strategier genomförs kompetensinvesteringar för att analysera läget idag och framtida behov. 
(AB Svenska Spel a, 2013, s. 49)    
 
Svenska Spel har som uppdrag att motverka spelproblem och samtidigt erbjuda attraktiva spel 
som efterfrågas av kunderna. För att kunna satsa helhjärtat och kraftfullt på spelansvar är det 
faktum att företaget inte har ett resultatkrav från ägarna en förutsättning. En långsiktig 
lönsamhet säkras genom att Svenska Spel är kundernas första val till följd av ett attraktivt 
erbjudande och en trygg, säker och ansvarsfull spelmiljö. Företagets mål är att på ett 
ansvarsfullt sätt optimera sina affärer och bedriva verksamheten med hög kostnadseffektivitet. 
Satsningar på ansvarsåtgärder och minska problem med spelberoende går före vinst. (AB 
Svenska Spel a, 2013, s. 52) Svenska Spel bidrar till samhället både direkt och indirekt genom 
överskottet till staten men företaget sponsrar även verksamhet som ska stärka Svenska Spels 
position som varumärke. Det största bidraget till samhället är arbetet för att minska 
spelberoende och därmed samhällskostnaderna. Svenska Spel har en lång koppling till svensk 
idrott. Sponsringen stärker inte bara företagets varumärke och produktvarumärke utan bidrar 
även till en meningsfull fritid och till svenska idrottsframgångar. Företagets intressenter 
förväntar sig att Svenska Spel ska bidra till samhällsnytta genom sponsringen till de stora 
idrottsförbunden (fotboll, ishockey, handboll, innebandy och bandy), eftersom stödet ges till 
både elit- och landslagsnivå men även till ungdomssatsningar. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 
55)  
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4.1.3 Resultatindikatorer 
Det finns ett stort antal resultatindikatorer i indikatorprotokollen men vi väljer att bara ta upp 
de resultatindikatorer som företaget har valt att redovisa. Resultatindikatorerna som Svenska 
Spel har valt finns sammanställda i företagets GRI-profil med kommentarer till 
resultatindikatorerna. 

4.1.3.1 Organisationens roll i samhället (SO) 
Inom Svenska Spel är det avdelningen Affärsstöd som har ansvar för att utveckla 
övergripande mål, strategier, processer, verktyg och nyckeltal när det kommer till företagets 
säkerhetsarbete. Företagens olika enheter har ansvar för den egna styrningen och 
uppföljningen. (AB Svenska Spel b, 2013, s. 3)   
 
Svenska Spel har valt att redovisa fyra resultatindikatorer inom organisationen roll i samhället 
och det är inom områdena samhälle, korruption, konkurrenshämmande aktiviteter och 
efterlevnad. 
 
Samhälle SO1 Program och rutiner som utvärderar och 

styr verksamhetens påverkan på samhället. 
Korruption SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av 

korruptionsincidenter. 
Konkurrenshämmande aktiviteter SO7 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. 

Tabell 2 Indikatorer Organisationens roll i samhället (AB Svenska Spel b, 2013). 

Till dessa resultatindikatorer finns rutiner för att minska den negativa sociala påverkan som 
företaget har i form av spelberoende. Rutiner vad gäller illegala spelautomater, kreditspel, 
bedrägerier samt penningtvätt redovisas. Företaget har metoder och rutiner för att minska 
fysiska säkerhetsrisker i och omkring kasinoverksamheten. Svenska Spel arbetar proaktivt 
med att förebygga möjligheterna till att begå bedrägerier som påverkar företagets verksamhet, 
både vad gäller kund, ombud, affärspartners och anställda. Under 2013 har inga händelser 
rapporterats angående juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen och inga belopp för 
betydande böter har betalats ut under 2013. (AB Svenska Spel b, 2013, s. 3)   
 
Företagets mål är att synliggöra och förebygga oetiskt agerande, både internt och externt. Det 
är viktigt för Svenska Spel att deras verksamhet inte utnyttjas till penningtvätt eller annan 
brottslig verksamhet. Kunderna ska ha förtroende för att företaget motarbetar korruption 
relaterat till spel, för att spelandet ska ske på ett säkert och rättvist sätt. (AB Svenska Spel a, 
2013, s. 21) Företaget har tydliga riktlinjer för verksamheten, medarbetare får inte ta emot 
gåvor, tjänster eller andra förmåner från leverantörer eller annan samarbetspartner (AB 
Svenska Spel a, 2013, s. 22).  
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4.1.3.2 Produktansvar (PR) 
Det är avdelningen Kommunikation & CSR som har ansvar för att utveckla övergripande mål, 
strategier, processer, verktyg och nyckeltal när det gäller företagets sociala ansvarsarbete (AB 
Svenska Spel b, 2013, s. 4).  
 
Inom produktansvar har företaget valt att redovisa fem resultatindikatorer inom områdena 
kunders hälsa och säkerhet, märkning av produkter och tjänster och marknadskommunikation. 
 
Kunders hälsa och säkerhet PR1 Utvärdering av produkters och tjänsters 

påverkan på hälsa och säkerhet. 
PR2 Antal fall där regler gällande hälso- och 
säkerhetspåverkan från produkter och tjänster 
inte efterlevts.  

Märkning av produkter och tjänster PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive 
resultat från kundundersökningar.  

Marknadskommunikation PR6 Efterlevnad av lagar, standarder och 
frivilliga koder för marknadskommunikation 
inklusive marknadsföring, PR och sponsring. 
PR7 Antal fall där bestämmelser och 
frivilliga koder gällande 
marknadskommunikation inklusive 
annonsering, marknadsföring och sponsring 
inte följts.  

Tabell 3 Indikatorer Produktansvar (AB Svenska Spel b, 2013). 

Svenska Spel har ett ansvar att förhindra penningtvätt, bedrägerier, minderårigt spelande samt 
förebygga negativa sociala konsekvenser av spelandet. Under 2009 infördes GAM-GaRD 
som är ett licensbaserat spelansvarsverktyg som stöttar produktutvecklarna i deras arbete med 
att identifiera riskkomponenterna i ett spel. När det kommer till rutiner för kundnöjdhet 
genomför företaget varje kvartal webbaserade imagemätningar med ungefär 3 000 
intervjupersoner. Svenska Spel har anslutit sig till egna, nationella och internationella forum 
och marknadsföringsetiska riktlinjer. Förutom sina egna riktlinjer för marknadsföring följer 
de även Spelbranschens etiska råds (SPER) riktlinjer. Företaget har anmälts en gång för att 
inte ha följt SPER:s riktlinjer under 2013, där fallet är avslutat efter en friande dom. Företaget 
har inte haft något fall i Marknadsdomstolen under 2013. (AB Svenska Spel b, 2013, s. 4)  
 
När det kommer till företagets påverkan och deras spelansvar har under 2013 en oberoende 
granskning och effektmätning påbörjats. Hittills visar resultatet att de åtgärder som företaget 
har vidtagit är relevanta, men utförandet kan förbättras genom att i större utsträckning anpassa 
åtgärderna till produkternas risker i de olika kanalerna. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 35) 

4.1.3.3 Arbetsförhållanden och arbetsvillkor (LA) och Mänskliga rättigheter (HR) 
HR-avdelningen har ansvar för att utveckla övergripande mål, strategier, processer, verktyg 
och nyckeltal när det gäller Svenska Spels ansvar för medarbetare (AB Svenska Spel b, 2013, 
s. 5).  
 
Inom området arbetsförhållanden och arbetsvillkor har företaget valt att redovisa åtta 
resultatindikatorer inom områdena anställning, relationer mellan anställda och ledning, hälsa 
och säkerhet, mångfald och jämställdhet. Inom mänskliga rättigheter redovisar de icke-
diskriminering.  
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Anställning LA1 Personalstyrka uppdelad på 
anställningsform, anställningsvillkor och 
region. 
LA2 Antal anställda som slutat och 
personalomsättning, per åldersgrupp, kön och 
region (redovisas delvis). 
LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd 
personal och som inte omfattar tillfälligt och 
deltidsanställda. 

Relationer mellan anställda och ledning LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas 
av kollektivavtal. 

Hälsa och säkerhet LA7 Omfattningen av skador, 
arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 
arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet 
arbetsrelaterade dödsolyckor per region 
(redovisas delvis).  

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 anställningskategori (redovisas 
delvis).  

Icke-diskriminering (mänskliga 
rättigheter) 

HR4 Antal fall av diskriminering, samt 
vidtagna åtgärder (redovisas delvis).  

Tabell 4 Indikatorer Arbetsförhållanden och arbetsvillkor och Mänskliga rättigheter (AB Svenska Spel b, 2013). 

Svenska Spel är etablerade på sex orter i Sverige, huvudkontor i Visby på Gotland, kontor i 
Sundbyberg samt kasinon i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Arbetsmiljöarbetet 
riktar sig till stor del på att förebygga problem kopplade till att medarbetare möter spelare 
med problem. Företaget genomför individuella analyser och arbete med stressprocesser vid 
behov. Svenska Spel genomför årligen en lönekartläggning fördelat på region, tjänster och 
lön. (AB Svenska Spel b, 2013, s. 5)  
 
Svenska Spel har en uppförandekod för deras leverantörer som är under omarbetning och som 
kommer att genomföras under 2014. Uppförandekoden ska ställa krav på ansvar för 
mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, korruptionsbekämpning samt miljö i både den egna 
verksamheten men även i leverantörskedjan. Svenska Spel ska öka medvetenheten inom 
företaget när det kommer till området mångfald samt öka andelen kvinnliga chefer i företaget. 
(AB Svenska Spel a, 2013, s. 21)  
 
Svenska Spel anser att ett företag med stor mångfald kan förstå sina kunder och sin omvärld 
bättre samt att mångfald bidrar till en mer kreativ miljö och därmed en bättre verksamhet. 
Lika rättigheter och möjligheter ska gälla för samtliga medarbetare och allas olikheter ska 
respekteras och tas tillvara. Företaget har en relativt jämn könsfördelning, både på chefs- och 
medarbetarnivå. Exempelvis består ledningen av hälften män och hälften kvinnor medan IT-
avdelningen består av en större andel män än kvinnor. (AB Svenska Spel a, 2013, s. 50)  
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4.1.3.4 Ekonomisk påverkan (EC) 
Det är koncernstaben Affärsstöd som har ansvaret för att utveckla övergripande mål, 
strategier, processer, verktyg och nyckeltal när det gäller företagets ekonomiska ansvar (AB 
Svenska Spel b, 2013, s. 6).  
   
Inom området ekonomisk påverkan har företaget valt att redovisa fyra resultatindikatorer 
inom områdena ekonomiska resultat och indirekt ekonomisk påverkan. 
 
Ekonomiska resultat EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt 

värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, 
ersättning till anställda, gåvor och andra 
samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt 
betalningar till finansiärer och den offentliga 
sektorn. 
EC3 Organisationens förmånsbestämda 
åtaganden.  
EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den 
offentliga sektorn.  

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.  

Tabell 5 Indikatorer Ekonomisk påverkan (AB Svenska Spel b, 2013). 

Den ekonomiska informationen finns i årsredovisningen. Det finns en tabell, ”Ekonomiskt 
värdeskapande enligt GRI”, där uppgifterna i EC1 finns angivna. De samhällsinvesteringar 
företaget gör är satsningar för att stötta Forskningsrådet i syfte att stödja forskning om 
spelproblem. (AB Svenska Spel b, 2013, s. 6)  
 
Genom att se över verksamheten och identifiera möjliga besparingar och effektiviseringar kan 
resurser frigöras för att investera i prioriterade områden. Syftet är att skapa utrymme för 
investeringar som utvecklar kundupplevelsen, stärker spelansvaret och varumärket. (AB 
Svenska Spel a, 2013, s. 52) 

4.1.3.5 Miljöpåverkan (EN) 
Det är avdelningen Kommunikation & CSR som har ansvar för att utveckla övergripande mål, 
strategier, processer, verktyg och nyckeltal när det gäller Svenska Spels miljöarbete (AB 
Svenska Spel b, 2013, s. 7).  
 
Företaget har valt att redovisa åtta resultatindikatorer inom området miljöpåverkan och det är 
inom material, energi, utsläpp till luft och vatten samt avfall, produkter och tjänster och 
transport. 
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Material EN1 Materialanvändning i vikt eller volym 
(redovisas delvis). 

Energi EN4 Indirekt energianvändning per primär 
energikälla (redovisas delvis).  
EN5 Minskad energianvändning genom 
sparande och effektivitetsförbättringar 
(redovisas delvis).  

Utsläpp till luft och vatten samt avfall EN16 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 
(redovisas delvis).  

Produkter och tjänster EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan 
från produkter och tjänster. 

Transport EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom 
transport av produkter och andra varor och 
material som används i organisationens 
verksamhet, inklusive medarbetarnas 
tjänsteresor. 

Tabell 6 Indikatorer Miljöpåverkan (AB Svenska Spel b, 2013). 

Svenska Spel förbrukar främst kuponger, kvittorullar, programblad, lotter, emballage, 
lottförsändelser, wellpapp och kontorspapper som redovisas i en tabell, ”Koncernens 
klimatpåverkan från CO2e-utsläpp. Gods- och tjänstetransporter står för en stor del av 
företagets koldioxidutsläpp, framförallt tjänsteresor står för betydande del av transporterna. 
Företagets energianvändning är till största delen kontorsel, uppvärmning samt drift av 
datorhallar och spel på kasinon. (AB Svenska Spel b, 2013, s. 7)  
 
Företaget genomförde 2012 en intern miljöutredning som visade att tjänsteresor och 
framställning av material är områden företaget har störst miljöpåverkan. I och med det har 
Svenska Spel beslutat om ett nytt miljömål för att minska företagets klimatpåverkan. (AB 
Svenska Spel a, 2013, s. 21) För att minska sin miljöpåverkan ska Svenska Spel bland annat 
från 2013 minska sin totala miljöpåverkan med 10 % till år 2016. Åtgärder för att minska sin 
miljöpåverkan är bland annat att företagets tjänstebilar utgörs av ungefär 95 % miljöbilar och 
företaget håller även på att byta till LED-belysning på samtliga kasinon. (AB Svenska Spel a, 
2013, s. 42)   

4.1.4 Intervju 
Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Svenska Spels hållbarhetsansvarige Zenita 
Strandänger. 
 
Att regeringen beslutade att företaget ska upprätta hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 
riktlinjer anser Zenita är ett bra beslut och ett bra sätt för dem att förbättra deras arbete, 
eftersom de då för varje gång kan se om processen är bra eller inte. Att arbeta enligt GRI har 
gjort att Svenska Spel har hittat och synliggjort nya områden inom hållbarhetsarbetet. Det har 
bidragit till att deras arbete har utvecklats, bland annat genom att alltid göra intressentanalys 
och väsentlighetsanalys samt nya nyckeltal. Svenska Spel redovisar enligt nivå C+ och 
anledningen är att det är mest relevant för deras verksamhet. Att ha + har varit bra då det är 
reviderat av en tredje part. Spelansvar är den indikatorn som är viktigast för företaget. En 
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nackdel med att arbeta enligt GRI är att de i början borde redovisa enligt tillämpningsnivå A 
utan anledning då det inte säger om företaget har ett bra hållbarhetsarbete eller inte. 
Intressenternas krav på Svenska Spel är att de tar ett spelansvar och att de är ett föredöme 
inom hållbart företagande. Att intressenter (kunder) ställer krav på företaget har gjort att de 
alltid är på tå och strävar efter förbättringar. Staten, som är en av deras intressenter, möter 
företaget kontinuerligt och ställer krav på ett bra hållbarhetsarbete. Svenska Spels styrelse har 
alltid varit intresserad av att företaget ska arbeta med frågor inom hållbarhet, men fokus har 
ökat i och med arbetet med hållbarhetsredovisning. Exempelvis har redovisningen utvecklats 
till mer ansvar då fokus har ökat på deras samhällsuppdrag. (Z. Strandänger, personlig 
kommunikation, 17 april 2014)  

4.2 Systembolaget AB 
2013 hade Systembolaget en omsättning på 25,7 miljarder kronor och hade 5 087 anställda. 
Antalet butiker under året var ungefär 400 stycken och ombuden var något fler. 
(Systembolaget AB d, 2013) Syftet med att Systembolaget finns är att de har ett uppdrag från 
staten att med ensamrätt och med en bra service ansvara för all försäljning till privatpersoner 
av starköl, vin och sprit. Systembolaget ska även informera allmänheten om riskerna med att 
dricka alkohol. Förutom detta uppdrag ställer staten ett krav på dem att de ska arbeta på ett 
etiskt och ett miljömässigt sätt samt att de ska arbeta för att produkterna ska vara tillverkade 
under goda förhållanden, både för människor och för miljön. Det har gjort att deras ansvar 
gentemot samhället är indelat i tre delar nämligen det alkoholpolitiska uppdraget, 
engagemanget i alkoholfrågor samt hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsarbetet i sin tur är indelat i 
olika delar och dessa är mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, miljö och 
likabehandling. Systembolaget arbetar efter tre ord och det är att de ska var omtänksamma, 
kunniga och inspirerande. (Systembolaget AB a, 2013, ss. 57-58)  
 
Systembolaget arbetar efter visionen att samhället ska dricka alkohol med hälsa så att ingen 
tar skada. Därför ska Systembolaget sälja alkoholhaltiga drycker så att skador som orsakas av 
konsumtion av alkohol ska undvikas i så stor grad som möjligt. För att kunna uppnå denna 
vision ställs det höga krav på att företaget handlar ansvarsfullt. Detta är anledningen till att 
Systembolaget inte drivs med något vinstsyfte. (Systembolaget AB c)  

4.2.1 Intressenter 
Systembolagets främsta intressenter är samhället, kunder, medarbetare, leverantörer och 
ägare. Under 2013 genomförde Systembolaget ett möte med personer som representerar 
företagets olika typer av intressenter. Detta resulterade i att Systembolaget fick en uppfattning 
om vad intressenterna anser om deras prioriterade hållbarhetsarbete och dessa personer fick 
även en chans att kunna påverka detta arbete. Åsikterna som framfördes på detta möte ledde 
till att Systembolaget kunde få en uppfattning om vad som är väsentligt att redovisa i GRI-
rapporteringen. En annan sak som kom fram på mötet var att frågor som angår 
leverantörskedjan och korruption är särskilt viktigt för intressenterna. På mötet framkom även 
att intressenterna anser att Systembolaget borde bli bättre på att kommunicera deras 
hållbarhetsarbete och att de borde bli mer transperanta. (Systembolaget AB a, 2013, ss. 52-53) 
 
Sedan 2001 har Systembolaget genomfört kundundersökningar och resultatet mäts i 
nyckeltalet Nöjd Kund Index (NKI). Undersökningen som gjordes under 2013 visar att 
sortimentet och utbudet har den största kapaciteten att öka NKI ännu mer. Vidare visar denna 
kundundersökning att butikerna får ett högt betyg när det handlar om butikens samhällsansvar 
som innefattar hur de arbetar med försäljningsreglerna. När det däremot kommer till företaget 
i stort blir betyget inte lika högt. Undersökningen visar också att inte alla kunder förstår varför 
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Systembolaget finns och varför de har monopol på alkoholförsäljningen i Sverige. Det låga 
betyget har lett till att Systembolaget i deras nya strategiska plan ska koncentrera sig på att 
öka medvetenheten om nyttan med Systembolaget och hur alkohol påverkar hälsan. Även att 
förbättra arbetet med kundmöten och att fortsätta att utveckla sortimentet på ett hållbart sätt är 
viktiga delar i den nya strategiska planen. (Systembolaget AB a, 2013, s. 54) 
 
Det görs även årliga medarbetarundersökningar i företaget och tanken med resultaten från 
undersökningarna är att de ska kunna vägleda företaget när det gäller vad de ska koncentrera 
sig på för att medarbetarna ska tycka att de har rimliga förutsättningar för att kunna utföra sitt 
arbete på ett så bra sätt som möjligt. Även kommunikation med leverantörer är viktigt och 
därför har Systembolaget bildat en speciell referensgrupp för leverantörer där fokus ligger på 
hållbarhetsfrågor. Dessa träffas tre eller fyra gånger per år och gruppen består av 
representanter från Sprit- och Vinleverantörsföreningen, Sveriges Bryggerier samt fristående 
leverantörer. Under dessa möten diskuteras frågor som håller på att utvecklas och därför är det 
viktigt för Systembolaget att få branschens åsikter om dessa frågor. (Systembolaget AB a, 
2013, s. 56) 
 
Staten som är ägarna ställer krav på Systembolaget att de ska utföra sitt uppdrag när det gäller 
alkoholpolitiken men också att de ska vara ett ideal när det gäller allt hållbarhetsarbete 
(Systembolaget AB a, 2013, s. 57). 

4.2.2 Hållbarhetsarbete 
Systembolaget har valt att redovisa enligt GRI:s tillämpningsnivå B+ och i 
hållbarhetsredovisningen som publicerades för räkenskapsåret 2013 redovisades 25 
indikatorer (Systembolaget AB a, 2013, s. 51). 
 
De som är ytterst ansvariga för Systembolagets hållbarhetsredovisning är företagsledningen 
och styrelsen men det är de hållbarhetsansvariga som arbetar praktiskt med det. Företagets 
mål är att hållbarhetsarbetet ska vara en del i företagets alla arbetsområden. Hållbarhetsarbetet 
i företaget grundas på en generell riskanalys, riskanalys för leverantörskedjan, miljöutredning, 
trend- och omvärldsanalys, intressentdialoger samt företagets åtagande i Business Social 
Compliance Initiative (BSCI). (Systembolaget AB a, 2013, s. 59) BSCI är ett europeiskt 
samarbete för företag som är intresserade av att förbättra arbetsförhållanden i deras 
internationella leverantörskedja. Företagen som är medlemmar i BSCI arbetar för att både 
medlemmarna och leverantörerna ska ha samma krav och samma förbättringar. BSCI:s 
huvudsyfte är att se över arbetsförhållanden men i deras uppförandekod finns det även regler 
gällande vatten, luft och kemikalier. Samtliga leverantörer förbinder sig att följa BSCI:s 
uppförandekod. BSCI är inte en märkning som Systembolaget kan marknadsföra sig med ute i 
butikerna utan det är en standard mellan företag. Eftersom Systembolaget är en del av BSCI 
innebär det en garanti för etiska förhållanden för arbetarna. (Medveten konsumtion, 2011) 
 
I hållbarhetsarbetet har Systembolaget strategiska mål och uppföljningsmetoder och det gäller 
att minska alkoholens skadeverkningar, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, anti-
korruption, miljö samt likabehandling. Deras förhoppning är att dessa aspekter ska förbättras 
genom att redovisa dessa delar i hållbarhetsredovisningen. Uppföljningsarbetet sker både 
genom företagsledningen och på avdelningsnivå. För att kunna garantera att Systembolaget 
koncentrerar sig på väsentliga delar i hållbarhetsarbetet har de arbetat fram en 
väsentlighetsanalys. Resultatet från denna visade att de delar som Systembolaget tidigare har 
fokuserat på fortfarande är relevant. Utifrån denna analys har Systembolaget valt ut 



	  

26 
	  

resultatindikatorerna som redovisas i hållbarhetsredovisningen. (Systembolaget AB a, 2013, 
ss. 61-62)  

4.2.3 Resultatindikatorer 
Det finns ett stort antal resultatindikatorer i indikatorprotokollen men vi väljer att bara ta upp 
de resultatindikatorer som företaget har valt att redovisa.  

4.2.3.1 Organisationens roll i samhället (SO) 
Varje månad mäter Systembolaget opinionsindex (OPI) som är en av deras strategiska 
nyckeltal. Frågan som ställs till ett representativt urval är ”Tycker du att man ska behålla 
Systembolaget och monopolet på försäljning av starköl, vin och sprit eller vill du att starköl, 
vin och sprit ska säljas i andra butiker?” Ungefär 70 % av svenska folket vill bevara 
Systembolagets monopol och de främsta orsakerna till detta är att de anser att det är viktigt att 
ha kontroll på försäljning av alkohol och att ungdomar skyddas genom att tillgängligheten är 
begränsad. (Systembolaget AB b, 2013, s. 31) Systembolaget har redovisat fyra 
resultatindikatorer i det här området. Dessa presenteras i tabellen nedan.  
 
Samhälle SO1 Typ, omfattning och ändamålsenlighet 

av de program och rutiner som utvärderar 
och styr verksamhetens påverkan på 
samhället, inklusive inträde, verksamhet och 
utträde.  

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.  
SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av 
korruptionsincidenter.  

Tabell 7 Indikatorer Organisationens roll i samhället (Systembolaget AB a, 2013, ss. 82-83) 

4.2.3.2 Produktansvar 
För Systembolaget innebär begreppet produktansvar att ge service, ge kunskap samt sälja med 
ansvar i varje kundmöte. Det betyder att de inte lyfter fram vissa speciella produkter eller 
leverantörer utan utgår istället från kundernas efterfrågan och företagets kunskap om 
produkterna. Ett annat ansvar som Systembolaget har är ålderskontroll vilket innebär att de 
inte säljer alkohol till någon som är under 20 år (Systembolaget AB a, 2013, s. 83). Inom 
området för produktansvar redovisar Systembolaget två resultatindikatorer. 
 
Märkning av produkter och tjänster  

 

PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive 
resultat från kundundersökningar  

Marknadskommunikation  

 

PR6 Program för efterlevnad av lagar, 
standarder och frivilliga koder för 
marknadskommunikation, inklusive 
marknadsföring, PR och sponsring.  

Tabell 8 Indikatorer Produktansvar (Systembolaget AB a, 2013, s. 83) 
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4.2.3.3 Arbetsförhållanden och arbetsvillkor (LA) och Mänskliga rättigheter (HR) 
Inom dessa områden har Systembolaget valt att redovisa ett stort antal resultatindikatorer. 
Dessa finns i tabellen nedan.  
 
Anställning  
 

LA1 Total personalstyrka, uppdelat på 
anställningsform, anställningsvillkor och 
region 
LA2 Antal anställda som slutat och 
personalomsättning  

Relationer mellan anställda och ledning  
 

LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas 
av kollektivavtal  

Hälsa och säkerhet i arbetet  
 

LA7 Omfattningen av skador, 
arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, 
frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region.  

Utbildning  
 

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 
regel bunden 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.  

Investerings- och upphandlingsrutiner  
 

HR2 Procent av betydande leverantörer och 
underleverantörer som har granskats 
avseende hur mänskliga rättigheter hanteras 
samt vidtagna åtgärder.  
HR3 Totalt antal personalutbildningstimmar 
som ägnats åt utbildning i policyer och 
rutiner för mänskliga rättigheter, som är 
relevanta för verksamheten, samt den 
procentuella andelen av de anställda som 
genomgått sådan utbildning.  

Tabell 9 Indikatorer Anställningsförhållanden och arbetsvillkor och mänskliga rättigheter (Systembolaget AB a, 
2013, ss. 74-81) 

I redovisningen av anställningsförhållanden och arbetsvillkor framgår det att företaget under 
det aktuella räkenskapsåret har inrättat en ny policy gällande likabehandling. 
Företagsledningen har dessutom beslutat om en ny intern regel för likabehandling och en 
regel för att motverka och hantera diskriminering och kränkande särbehandling. Detta 
kommer att fortlöpa under de kommande åren. Samtidigt har Systembolaget arbetat fram tre 
fokusprocesser som har väsentlig betydelse i detta arbete. Det är dels att deras varumärke ska 
inkludera deras uppdrag, vision och kundlöfte både som arbetsgivare och 
detaljhandelsföretag. De ska även ha en kvalitetssäkrad och kompetensbaserad 
rekryteringsprocess. Slutligen ska en kompetensutveckling inom diskrimineringsarbetet 
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garanteras. För att kunna mäta arbetet med likabehandling har Systembolaget under 2013 
tillsammans med Nyckeltalsinstitutet arbetat fram ett nyckeltal som fokuserar på jämställdhet 
och utländsk bakgrund. (Systembolaget AB a, 2013, s. 74) 
 
När det gäller de mänskliga rättigheterna har Systembolaget en uppförandekod som deras 
leverantörer måste underteckna. Det innebär att leverantörerna godkänner att deras 
underleverantörer kan bli utsatta för revision. Under det aktuella räkenskapsåret valde 
Systembolaget att göra 14 revisioner på produktionsanläggningar i Chile, Sydafrika och 
Bulgarien. Vid alla 14 revisioner fanns det avvikelser från uppförandekoden. Avvikelserna 
bestod bland annat i för mycket övertid, för många arbetsdagar i sträck utan vila, en grundlön 
som var mindre än den lagstadgade minimilönen och usla arbetarbostäder. Detta ledde till att 
dessa producenter fick en åtgärdsplan som kommer att följas upp med ytterligare en revision. 
(Systembolaget AB a, 2013, s. 80) 

4.2.3.4 Ekonomisk påverkan (EC) 
När det gäller Systembolagets ekonomiska påverkan har de valt att redovisa tre aspekter inom 
detta område. De resultatindikatorer som valts att redovisas finns i tabellen nedan. 
 

Ekonomiska resultat EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt 
värde  
EC3 Omfattning av organisationens 
förmånsbestämda åtaganden  

Indirekt ekonomisk påverkan  

 

EC9 Beskrivning av betydande indirekta 
ekonomiska effekter, inklusive effektens 
omfattning  

Tabell 10 Indikatorer Ekonomisk påverkan (Systembolaget AB a, 2013, ss. 66-67) 

Systembolagets slutsatser inom detta område är att de har störst kunskap gällande den 
indirekta ekonomiska påverkan när det gäller alkoholskador, engagemanget inom 
alkoholforskning och nyttan med monopolet. För närvarande finns det inget 
uppföljningsarbete då det gäller samhällsekonomiska konsekvenser av verksamheten. 
Däremot analyserar de deras nyckeltal som kan ge en fingervisning om en eventuell 
attitydförändring till alkohol i Sverige. De menar att detta resultat skulle kunna leda till 
samhällsekonomiska konsekvenser. På grund av Systembolagets uppdrag att ha monopol på 
alkoholförsäljning till privatpersoner är det intressant att granska de indirekta ekonomiska 
effekterna.  
 
Systembolaget har tagit del av flera forskningsrapporter som behandlar effekter av indirekt 
ekonomi och hur alkohol säljs. I en av dessa rapporter har forskarna kommit fram till att om 
monopolet skulle avskaffas och alkohol fick säljas i licenserade butiker skulle 
alkoholkonsumtionen öka med ungefär 17 %. Detta skulle i sin tur leda till att dödsfall, våld, 
rattfylleri och sjukdagar skulle öka. Om alkohol skulle säljas i livsmedelsbutiker istället för i 
licenserade butiker skulle ökningen av dödsfall, våld, rattfylleri och sjukdagar vara ännu 
större eftersom konsumtionen skulle öka betydligt. (Systembolaget AB a, 2013, ss. 66-67) 
 
I Systembolagets dagliga arbete skapar de ett ekonomiskt värde för deras intressenter genom 
att köpa in drycker från leverantörer och sedan sälja dessa till kunder. Inköpen står för 94 % 
av Systembolagets rörelsekostnader. Uppdelningen av det ekonomiska värdet till 
intressenterna delas upp i att samhället får den del som avser alkoholskatt vilket är en stor del. 
Systembolaget är engagerad i alkoholforskningen och bidrar med pengar till detta och även 
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det har samhället nytta av. Till de anställda betalas det ut löner, staten som är ägare får 
utdelning och bankerna får ränteintäkter. (Systembolaget AB a, 2013, s. 66) 

4.2.3.5 Miljöpåverkan (EN) 
Systembolaget arbetar med deras miljöpåverkan på många olika sätt och i 
hållbarhetsredovisningen redovisar de sex resultatindikatorer inom detta område. 
 
Energi EN4 Indirekt energianvändning per 

primärkälla  
EN5 Energibesparingar genom sparande och 
effektivitetsförbättringar  

Utsläpp till luft och vatten samt avfall  
 

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av 
växthusgaser i vikt  
EN18 Initiativ för att minska utsläpp av 
växthusgaser, samt uppnådd minskning 
EN22Total avfallsvikt, per typ och 
hanteringsmetod. 

Produkter och tjänster  
 

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan 
från produkter och tjänster  

Tabell 11 Indikatorer Miljöpåverkan (Systembolaget AB a, 2013, ss. 69-73) 

2011 upprättades en långsiktig miljöplan som gäller till och med 2020 samt en handlingsplan 
som gäller i fem år. I dessa planer finns företagets prioriteringar som har gjorts utifrån deras 
miljöpåverkan och handlingsmöjlighet. I den långsiktiga miljöplanen är målen att samtliga 
intressenter ska veta vad Systembolaget gör och vad de vill göra inom miljöområdet, minska 
klimatpåverkan, minska användningen av bekämpningsmedel, att allt fler förpackningar ska 
vara miljövänliga samt att den ekologiska försäljningen ska öka. För Systembolagets del är 
det förpackningar som har den största miljöpåverkan som står för ungefär en tredje del av den 
totala miljöpåverkan och det är ganska lätt för företaget att förbättra detta genom att köpa in 
produkter som ligger i mer miljövänliga förpackningar. (Systembolaget AB a, 2013, ss. 68-
70) 
 
Även odlingen har en stor miljöpåverkan men det är inte lika enkelt för företaget att påverka 
inom detta område som inom förpackningsområdet. På grund av detta finns det mål i 
Systembolagets långsiktiga miljöplan tillsammans med en ökning av den ekologiska 
försäljningen. Även internt arbetar Systembolaget med miljöarbete då det gäller 
energieffektivisering, transporter och avfallshantering. Transporter för produkterna från 
odlingen till butikerna har en stor miljöpåverkan. Därför är val av transportmedel av stor vikt. 
Detta faktum har lett till att transporter har varit ett av fokusområdena i miljöarbetet under 
2013. (Systembolaget AB a, 2013, ss. 68-70) 
 
De senaste åren har varutransporterna ökat i och med en högre omsättning och för att minska 
varutransporterna har därför Systembolaget infört nya rutiner när det gäller 
beställningssortimentet som gör att behovet av extra transporter när det gäller 
kundbeställningar minskar. Om detta har hjälpt, ska granskas under 2014. I Systembolagets 
verksamhet blir det en del resor för framförallt deras inköpare. Resorna leder till 
koldioxidutsläpp om resorna sker med färdmedel som drivs av fossila bränslen. I 
verksamheten ingår det en stor internutbildning som leder till många resor. I deras resepolicy 
framgår det att de anställda måste välja det alternativ som ger lägst utsläpp. Under 2013 har 
det arbetats fram riktlinjer för klimatkompensation av så kallade personaltransporter och 
dessa tillämpas från och med 1 januari 2014. (Systembolaget AB a, 2013, ss. 68-70) 
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För att minska miljöpåverkan i den väsentliga verksamheten erbjuder Systembolaget allt fler 
produkter där jordbruksråvaran är ekologiskt odlad, etiskt framställd eller där livscykeln har 
en låg klimatpåverkan. För att kunna uppnå en minskning av miljöpåverkan är det dessa 
aspekter som redovisas i hållbarhetsredovisningen. Dessutom har företaget satt upp mål för 
respektive aspekt. Trots Systembolagets satsning på att erbjuda allt fler ekologiska produkter 
stod denna försäljning för ungefär 3 procent av den totala försäljningen. Deras mål var 5 
procent. När det gäller försäljningen av etiskt märka produkter ökade de till 1 procent av den 
totala försäljningen, året innan var andelen 0,55 procent. Anledningen tros främst vara på 
grund av ökningen av antalet varor i det fasta sortimentet som är etiskt märkta. 
(Systembolaget AB a, 2013, s. 73) 
 
Systembolagets mål är att öka antalet produkter som är etiskt och ekologiskt certifierade men 
också öka andelen produkter som har en miljövänligare förpackning. Bärkassarna som finns 
till försäljning i Systembolagets butiker är gjorda av återvunnen plast som ger ungefär 60 
procent mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med bärkassar som är tillverkade av ny 
råvara. När det gäller färgerna på kassarna är det en vattenbaserad tryckfärg som används. En 
sådan typ av färg är bättre ur miljösynpunkt än de färger som är baserade på organiskt 
lösningsmedel. I hållbarhetsredovisningen resonerar företaget om att bärkassar i tyg ger mer 
miljöpåverkan om de används färre än 80 gånger än vad de kassar som Systembolaget 
tillhandahåller idag. (Systembolaget AB a, 2013, s. 73) 

4.2.4 Intervju 
Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Systembolagets hållbarhetsansvariga 
Helena Engström och Mehri Mir.  
 
Ett bra hållbarhetsarbete är viktigt för ägarna och de ställer allt högre krav. Det är styrelsen 
som ger direktiv till ledningen som i sin tur ger direktiv till den dagliga verksamheten. 
Styrelsen är mer involverad i hållbarhetsarbetet på grund av att det har tagits fram 
branschspecifika nyckeltal, exempelvis NKI. Vid ägardialogen diskuterar VD och styrelse 
med staten om hållbarhet. För att följa upp hållbarhetsredovisningen gör staten ibland 
genomlysning av redovisningen. (H. Engström & M. Mir, personlig kommunikation, 30 april 
2014)    
 
När det gäller GRI är det både positivt och negativt inom företaget. GRI tänker rätt då det 
gäller att arbetet utgår från väsentlighetsanalys som leder fram till vilka indikatorer som ska 
redovisas. Väsentlighetsanalysen bygger på intressenterna, miljöutredningar, vad företaget 
anser, riskanalyser och trender. Det betyder att de går utifrån och in när väsentlighetsanalysen 
arbetas fram. De senaste åren har intressentdialogen utvecklats och blivit mer detaljerad 
genom att både webbenkäter och intervjuer har genomförts. Det innebär att intressenterna har 
mer att säga till om. Viktiga intressenter för företaget är ägarna och kunderna som styr 
företaget mest. (H. Engström & M. Mir, personlig kommunikation, 30 april 2014)    
 
Det som är svårast är att koppla indikatorerna till företagets nyckeltal och det kan bero på att 
GRI är gjort för multinationella företag vilket gör att matchningen ibland är svår. Vissa delar 
fungerar bättre än andra delar. GRI:s indikatorer är lättare att matcha ihop med företagets 
verksamhet än resultatindikatorerna. Ett exempel där det är svårt att matcha eller tolka GRI:s 
krav är på hur VD-ordet ska formuleras. Indikatorn 1.2 kämpas det mycket med, är svår att 
tolka och är därför svår att få till på ett bra sätt. Det är viktigt att GRI inte får styra företagets 
hållbarhetsarbete men det är svårt eftersom de indirekt kräver ändringar av nyckeltal. Istället 



	  

31 
	  

för att styra arbetet ska GRI fungera som ett hjälpmedel, som leder till att 
hållbarhetsredovisningarna blir jämförbara mellan företag. Nackdelar med GRI är att det 
borde anpassas mer till företagen och vara mer specifika, ibland är GRI:s nyckeltal inte så 
tydliga vilket gör att det blir svårt att tolka resultatindikatorerna. Exempelvis är SO1 och EC9 
svåra att tolka. (H. Engström & M. Mir, personlig kommunikation, 30 april 2014)    
 
Det första året som hållbarhetsredovisningen upprättades gjordes den på C+ nivå och beror på 
att tanken vara att börja på den lägsta nivån för att sedan arbeta sig uppåt. Eftersom det är 
viktigt att redovisa det som är väsentligt för företaget finns det inget syfte med att redovisa 
enligt A+. B-nivån gör att arbetet blir mer trovärdigt än på C-nivå eftersom det kräver att 
företaget till exempel beskriver styrning och strategi. Så här i efterhand skulle företaget 
fortsätta redovisa enligt C+ eftersom de anser att 10 indikatorer nog hade räckt att redovisa. 
För att få redovisningen så väsentlig som möjligt är det viktigt att prioritera vilka 
resultatindikatorer som ska redovisas, företaget anser att mindre är bättre. Alla 
resultatindikatorer är viktiga, dock är LA (Arbetsförhållanden och anställningsvillkor) det 
som redovisas mest inom. (H. Engström & M. Mir, personlig kommunikation, 30 april 2014)    
 
Att arbeta enligt GRI är utvecklande, det innebär mycket arbete med strategier. Det nordiska 
samarbetet gjorde att de sociala resultatindikatorerna var viktigast från början. Senare blev 
miljön allt viktigare. Trots det har inte indikatorerna påverkats, däremot skiljer sig 
strategierna åt. Om inte hållbarhetsredovisning skulle vara obligatoriskt tror företaget att de 
hade redovisat deras hållbarhetsarbete men i ett annat system. Företaget hade nog inte börjat 
så tidigt, men hade absolut gjort det idag. Eftersom kraven från ägarna stärks har det lett till 
att hållbarhetsarbetet har påverkats mycket och det är viktigare än hur själva redovisningen 
sker. Innan beslutet om obligatorisk hållbarhetsredovisning upprättade företaget en 
miljöredovisning som blev allt mer omfattande för varje år. Den var inte lika strukturerad som 
nu men företaget arbetade med nyckeltal dock inte GRI:s utan sina egna. (H. Engström & M. 
Mir, personlig kommunikation, 30 april 2014)    
 
Systembolaget kan inte direkt påverka leverantörskedjorna eftersom de går via agenter och 
företaget inte får ha några långsiktiga förhållanden vilket gör att det blir svårt att påverka. 
Alla leverantörer måste följa företagets uppförandekod om den inte följs så görs en 
handlingsplan åt odlaren. Om inte odlaren förbättrar sig slutar företaget handla av dem. 
Uppförandekoden är ett avtal mellan företaget och leverantörerna och vid besök hos 
leverantörerna har det visat sig att informationen om uppförandekoden inte har spridits sig ner 
i leden. Det är lättare för Systembolaget att påverka i miljöaspekter än leverantörskedjan, idag 
finns det ett fokus på förpackningarna. Lättviktsglas är ett exempel på en mer miljövänlig 
förpackning än en traditionell glasflaska, det går åt mindre energi att tillverka dessa och 
dessutom är de lättare att transportera på grund av lägre vikt. (H. Engström & M. Mir, 
personlig kommunikation, 30 april 2014)    
 
Om försäljning av ekologiska produkter ökar kan kraven öka på en mer miljövänlig 
produktion. I slutet av 2013 ökade efterfrågan på ekologiska produkter och det innebär att det 
köps in mer än tidigare och målet är att de ska fortsätta öka ur ett hälsoperspektiv. En 
svårighet är att det inte finns så många producenter i dagsläget vilket bland annat beror på 
dåliga skördar vilket har gjort att besprutning valts att genomföras för att kunna fortsätta sin 
verksamhet. Även försäljningen av fairtradeprodukter har ökat men det har det alltid gjort. (H. 
Engström & M. Mir, personlig kommunikation, 30 april 2014)   
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5 Analys 
___________________________________________________________________________ 
Analysen grundar sig främst på empirin men även vissa delar av den teoretiska 
referensramen. Kapitlet inleds med att företagen analyseras var för sig för att sedan lite kort 
jämföras för att sedan avslutas med allmänna synpunkter på GRI. Analysen bidrar till 
uppsatsens slutsatser. 
 
Efter att den teoretiska referensramen och empirin hade bearbetats har det framkommit att 
intressenterna spelar en viktig roll i företagens hållbarhetsredovisning. Detta beror på att 
företagen gör en väsentlighetsanalys som intressenterna är en del av. I och med detta kanske 
det hade varit lämpligt att formulera om en av frågeställningarna om GRI:s påverkan på 
företagen till intressenternas påverkan på företagen. Att detta inte har gjorts kan bero på att 
kunskapen om detta kom i slutskedet av arbetet, då respektive företag bearbetades i empirin 
och då blev kopplingen mellan intressentteorin och empirin tydlig.       

5.1 AB Svenska Spel 

5.1.1 Intressenter 
Att kunder, ägare och styrelse i Svenska Spel engagerar sig i sociala frågor går att koppla till 
intressentteorin där allt fler aktörer i intressentmodellen engagerar sig i dessa frågor. Dessa 
intressenter är med och skapar ett större intresse kring sociala frågor och är med och utvecklar 
företagets hållbarhetsarbete. Att föra en dialog med intressenterna är något som har ökat och 
för Svenska Spel i sitt hållbarhetsarbete har kunderna varit väldigt viktiga. I och med dialogen 
med kunderna har det resulterat i att företaget bland annat ska ta spelansvar och arbeta med 
detta område. Intressenterna kan precis som företag förändras över tid, att analysera vilka 
intressenter som är viktiga och centrala för Svenska Spel är därför viktigt. I och med 
användandet av intressentanalysen i GRI:s riktlinjer har företaget fått större inblick i vilka 
deras intressenter är och vilka som är viktigast för Svenska Spel att arbeta med och föra 
dialog med. Att kunderna är en central intressentgrupp är kanske inte så förvånande men det 
är en intressent som kanske inte har så mycket kunskap och engagemang i hur själva företaget 
driver sin verksamhet. I och med Svenska Spels hållbarhetsarbete har de fått större inflytande 
över företaget och kan på så sätt bidra med åsikter om hur företaget ska utveckla sin 
verksamhet och vad de kan arbete mer med. Att arbeta med kunderna har blivit en naturlig del 
av hållbarhetsarbetet i och med att företaget arbetar med NKI och imagemätningar för att få 
kunskap om deras inställning till Svenska Spel. Att involvera kunderna i sitt hållbarhetsarbete 
hade kanske inte skett i samma utsträckning om Svenska Spel inte hade arbetat enligt GRI. 
Det kan bero på att GRI bygger på en väsentlighetsanalys där kunderna har ett stort 
inflytande. Om Svenska Spel inte hade arbetat enligt GRI hade de antagligen inte gjort någon 
sådan analys. Företaget hade kanske inte förstått att kunderna påverkar företaget i stor 
utsträckning.  
 
Även om det inte bara är kunderna som påverkar företagets hållbarhetsarbete, tar företaget 
chansen att ta del av deras åsikter och involvera dem i företagets utveckling. Det kan anses 
vara väldigt skickligt av företaget eftersom de är beroende av kunderna för att kunna driva sin 
verksamhet, att involvera kunderna är strategiskt från företagets sida eftersom de vet att de 
har en betydande roll i företagets verksamhet. Det kan vara bra för företaget att inkludera 
kunderna i deras arbete med tanke på konkurrensmarknaden, att ha positiva och nöjda kunder 
(NKI) som väljer Svenska Spel istället för andra spelbolag är ett av företagets mål. Detta gör 
att företaget måste vara på tå och sträva efter förbättringar. Att även föra en dialog med 
kunderna kan vara ett sätt för företaget att kunna påverka företagets publicitet. Både positiv 
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och negativ publicitet påverkar företaget och kan på sätt påverka bilden av Svenska Spel. 
Genom att fånga upp kundernas åsikter och tankar om företaget innan någon annan gör det 
kan hjälpa företaget till positiv publicitet.     
 
Staten kan ställa krav på att Svenska Spel ligger i framkant och har ett bra hållbarhetsarbete. 
Eftersom det är ifrån staten kravet kom att upprätta en hållbarhetsredovisning och Svenska 
Spel har fått ett samhällsuppdrag från dem att driva spelverksamhet har de även ett stort 
intresse i att följa upp och se hur företaget tar ansvar för samhället. Att Svenska Spels styrelse 
vill att företaget ska arbeta med frågor inom hållbarhet har gjort att fokus på dessa frågor har 
ökat i och med hållbarhetsredovisningen. Detta kan vara ett tecken på att statens och ägarens 
krav även har gjort att styrelsen tar ett större ansvar. Företaget påverkas även av samhället och 
intresset kring hållbarhetsarbete kommer nog inte att minska utan snarare öka i samhället och 
från intresseorganisationers sida.  

5.1.2 Hållbarhetsarbete  
Väsentlighetsanalysen ligger till stor del som grund i Svenska Spels hållbarhetsredovisning 
och har bidragit till inom vilka områden företaget fokuserar mer på och redovisar. Här är det 
återigen kunderna som är en central del men för företaget är det även viktigt att de tar ett 
samhällsansvar och arbetar med att begränsa spelberoende genom olika åtgärder. Att Svenska 
Spel har en god affärsetik och arbetar med sitt ansvar genom att förebygga oegentligheter i 
verksamheten och i användandet av deras produkter är viktigt. Svenska Spel har lagt stor vikt 
vid att ta ansvar och deras påverkan på samhället. Detta har blivit allt viktigare och fått mer 
fokus i deras hållbarhetsarbete i och med deras samhällsuppdrag att bedriva spelverksamhet. 
Detta har gjort att Svenska Spel lagt stor vikt vid ansvar och deras påverkan på samhället i 
hållbarhetsredovisningen. Som ett statligt företag har detta kanske blivit ännu viktigare 
eftersom de på ett sätt ska fungera som ett föredöme och bidra till en säker spelmarknad för 
kunderna. 
 
Genom att utveckla ett effektivt och konsekvent spelansvar samt på ett tydligare sätt 
kommunicera vad företaget gör för att förbättra spelmarknaden gör det lättare att möta 
kundernas förväntningar. Detta är något som är viktigt i deras ansvarsarbete eftersom Svenska 
Spel vill sticka ut från sina konkurrenter och verka för en sundare spelmarknad. Att de är ett 
statligt företag underlättar en del i ansvarsarbetet eftersom de egentligen inte verkar med 
vinstintresse, som konkurrenter kan göra, vilket gör att de verkligen kan fokusera på att ta sitt 
ansvar på spelmarknaden. Dock vill självklart staten ha ett överskott från Svenska Spel, men 
deras ansvar ska komma i första hand vilket gör att kostnadseffektiviseringar på ett sätt måste 
ske. För att deras spelansvar ska vara effektivt är det bra att följa upp det arbetet för att kunna 
se effekten och om arbetet som företaget håller på med är bra. Annars hade arbetet varit 
ganska lönlöst eftersom det kan se bra ut att skriva om, men om det inte ger resultat utvecklas 
inte Svenska Spel i den riktningen att vara nummer ett på spelmarknaden. Dock kanske det 
inte ska ställas så höga krav att allt ska vara perfekt men eftersom spelberoende är ett 
samhällsproblem är det bra att företaget arbetar med att förebygga dessa problem på det sätten 
som de kan.  
 
Enligt det sociala området i TBL kan syftet med den sociala redovisningen vara att bedöma 
effekterna av företaget på människor både i och utanför verksamheten. Här omfattas ett flertal 
frågor. Medarbetarna är en viktig del av Svenska Spel och för att säkra deras kompetens blir 
utbildning och utbildningsinitiativ viktigt att erbjuda medarbetarna. För att företaget ska 
kunna utvecklas kan det vara betydelsefullt att se till att medarbetarna är medvetna och 
kunniga för att se till att Svenska Spel når sina mål, exempelvis inom spelansvar. Att deras 
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arbete får effekt kan vara viktigt för medarbetarna att påverka. Då måste de också ha kunskap 
om företagets värderingar, vision och uppdrag, vilket är företagets ansvar.  
 
För att stärka sin verksamhet och varumärke arbetar inte Svenska Spel enbart med effekterna 
av spelandet på samhället utan de bidrar även med sponsring till idrottsverksamheter. Även 
det en del av det sociala i TBL, sponsring är en effekt företaget har utanför företaget genom 
att stödja både landslags- och ungdomsverksamhet. Det ger företaget möjligheten att påverka 
samhället på ett annat sätt än genom deras produkter. Att stödja de olika idrottsförbunden i 
Sverige ger företaget möjligheten att påverka på ett positivt sätt genom att ge förbunden 
möjligheten att utveckla sin verksamhet, på både landslags- och ungdomsnivå. Detta har även 
påverkan på företaget eftersom deras företag syns och ger möjligheter för företaget att 
förbättra sitt varumärke.    

5.1.3 Resultatindikatorer 
Väsentlighetsanalysen och intressentanalysen har bidragit till de resultatindikatorer som 
företaget har valt att redovisa och som har varit väsentliga för deras verksamhet. Detta har 
resultaterat i att Svenska Spel redovisar 29 resultatindikatorer, i jämförelse med de minst tio 
indikatorerna som företaget måste redovisa enligt deras tillämpningsnivå, C. Detta är 
betydligt fler än vad de egentligen måste i och med sin tillämpningsnivå. Egentligen skulle 
Svenska Spel kunna redovisa enligt tillämpningsnivå B. De resultatindikatorer som företaget 
har valt kan sägas ha sin utgångspunkt i kund, ansvar, medarbetare och affärsmässighet. 
Utifrån dessa områden har företaget valt ut de resultatindikatorer som företaget anser passar 
deras verksamhet bäst och som är väsentliga för dem.  
 
Miljökvalitet, ekonomiskt tillstånd och social rättvisa resulterar i TBL och dess delar är 
beroende av varandra. Arbetsförhållanden och arbetsvillkor (LA) och Miljöpåverkan (EN) är 
de områden som företaget redovisar flest resultatindikatorer inom. Detta skulle kunna 
översättas till att miljö och social rättvisa är de områden som företaget redovisar mest inom, 
om resultatindikatorerna i området organisationens roll i samhället läggs ihop med LA. Dock 
är produktansvar en viktig del i Svenska Spels hållbarhetsarbete eftersom kunders hälsa och 
säkerhet samt rutiner för kundnöjdhet är två områden som går att koppla ihop till företagets 
spelansvar och påverkan på samhället. Egentligen kan det sägas att social rättvisa är det 
prioriterade området om resultatindikatorerna läggs ihop och det går att se hur dessa områden 
hänger ihop med företagets ansvar och kundfokus. Detta är heller inte helt förvånande 
eftersom deras verksamhet till största del påverkar samhället. Att anställningsförhållanden 
och medarbetarna sätts i fokus är heller inte förvånande med tanke på att de är betydelsefulla 
för företagets verksamhet. Svenska Spel arbetar även effektivt med att säkra kompetensen hos 
deras anställda för att utveckla verksamheten.     
 
Generellt kan de miljömässiga och ekonomiska perspektiven vara viktigare för företag att 
redovisa eftersom miljö kan anses vara en större utmaning för företaget än exempelvis det 
sociala området och kanske på så sätt ett viktigare område att redovisa inom. Företagets 
ekonomi och finansiella rapporter alltid har varit en stor del av företagets arbete och alltid 
varit prioriterat. Samtidigt kanske det även beror på att företaget inte har något vinstkrav och 
därför kan fokusera på miljö och sociala frågor i hållbarhetsredovisningen. Hos Svenska Spel 
ligger dock egentligen fokus på alla tre men i och med att hållbarhetsredovisningen upprättas 
enligt GRI så kan företaget komma i kontakt med ny information som kan vara bra för 
företaget att redovisa i det sociala och miljömässiga perspektiven.  
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Inom miljöpåverkan arbetar företaget med och redovisar deras påverkan genom utsläpp som 
beror på tjänsteresor och material som produceras för att användas i verksamheten. Att 
företaget redovisar många indikatorer inom Miljöpåverkan kan bero på att flera 
resultatindikatorer hänger ihop och väljer företaget en så kanske andra resultatindikatorer 
måste redovisas för att de hänger ihop. Svenska Spel fokuserar en del på deras utsläpp inom 
miljöområdet och det kan vara anledningen till att de väljer att redovisa resultatindikatorer där 
de kan redovisa detta. Detta kan även vara en anledning i området Arbetsförhållanden och 
arbetsvillkor. Att redovisa inom sociala och miljöområden kan även ge företagen möjligheten 
att fokusera på andra saker och utveckla andra delar av verksamheten i och med att den 
finansiella rapporteringen egentligen alltid är samma.  
 
Att det ekonomiska området finns med i GRI gör att det inte bara redovisas finansiella 
rapporter utan denna redovisning sker utifrån ett mer hållbart ekonomiskt perspektiv. 
Resultatindikatorerna inom ekonomisk påverkan fokuserar mer på resultatet av företagets 
aktiviteter och vilken effekt de har på intressenterna. Svenska Spel kan ha en fungerande 
ekonomi men kan ha åstadkommits genom påverkan på omgivningen. På så sätt kan den 
ekonomiska redovisningen anses vara annorlunda i och med att det blir fokus på hur den 
ekonomiska situationen har uppkommit. Genom att tydliggöra vilka investeringar företaget 
gör som är till nytta för allmänheten. Genom att arbeta enligt GRI kan ekonomi bli mer 
omfattande och mer hållbar redovisning eftersom den ekonomiska utvecklingen påverkar det 
långsiktiga resultatet i företaget.      
	  
Enligt forskning inom CSR kan det finnas slutsatser som visar att det finns ett positivt 
samband mellan företagets hållbarhetsarbete och deras finansiella resultat. Ett positivt 
samband är företagets skicklighet att arbeta efter intressenternas krav. På så sätt kan alla dessa 
tre områden vara viktiga för Svenska Spel, att de hör ihop samt att det sociala och 
miljömässiga ansvaret kan grunda sig i företagets ekonomiska mål.    

5.2  Systembolaget AB 

5.2.1 Intressenter 
Intressentteorin är viktig för företag för att kunna analysera vilka intressenter som är viktiga 
för dem samt att skapa relationer till dessa. Detta märks exempelvis i företagets 
intressentdialoger. Utan intressenter skulle inte företaget kunna driva sin verksamhet och 
därför kan intressenter ses som något av det viktigaste för företag att fokusera på. 
Systembolagets viktigaste intressenter är kunderna och ägarna, det vill säga staten. Att 
kunderna är en viktig intressent är inte oförståeligt. I och med hållbarhetsredovisningen har 
kunderna fått ett större inflytande över företaget, inte bara genom konsumtion utan också 
genom att få vara med i företagets utveckling inom hållbarhetsområdet. Att ägarna är viktiga 
är inte heller oförståeligt. Det är ägarna som ger direktiv till företaget och har exempelvis 
beslutat om att alla statliga företag måste upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI. På 
grund av detta har de ett intresse i att följa upp arbetet och tar på så sätt ett ansvar inom 
hållbarhetsarbetet. 
 
Det är ofta betydelsefullt för företaget att ta del av intressenternas åsikter och uppfylla deras 
önskningar så långt som det är möjligt. Att intressenternas åsikter är viktiga visar 
Systembolaget genom att de får allt större inflytande i väsentlighetsanalysen som görs för att 
välja vilka resultatindikatorer som ska redovisas. Genom att anordna möten med 
representanter av företagets intressenter har dessa en stor och viktig del i Systembolagets 
hållbarhetsredovisning. Detta tyder på att Systembolaget tar hänsyn till intressenternas 
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intressen. Mötena med intressenterna resulterar i att företaget får en uppfattning om vad 
intressenterna anser är väsentligt att företaget redovisar inom hållbarhet. 
 
En aspekt som lyftes under intressentmötet var att frågor gällande leverantörskedjan och 
korruption är viktiga frågor vilket kan förklara varför Systembolaget redovisar många 
resultatindikatorer inom området arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Under mänskliga 
rättigheter redovisas två resultatindikatorer. Eftersom frågor gällande leverantörskedjan och 
korruption är viktiga för intressenterna skulle Systembolaget kunna redovisa fler indikatorer 
inom mänskliga rättigheter för att på så sätt kunna möta intressenternas intresse i dessa frågor. 
Eftersom det är viktigt att det som redovisas ska vara väsentligt för företaget är det viktigt att 
överlägga om detta är nödvändigt eller om intressenterna är tillfredsställda med den befintliga 
informationen. Detta skulle kunna vara en fråga vid nästa intressentmöte. Om Systembolaget 
anser att det skulle bli för många resultatindikatorer som redovisas exempelvis någon annan 
resultatindikator som inte intressenterna har uttryckt någon önskan om, kunna tas bort. Om 
det vid mötet framkommer att informationen inte är tillräcklig borde företaget diskutera om 
fler resultatindikatorer bör redovisas inom detta område. Resultatindikatorer som 
Systembolaget kan överlägga om de ska redovisa är till exempel resultatindikatorerna HR4 
som behandlar diskriminering, HR7 som behandlar tvångsarbete samt HR9 som behandlar 
ursprungsbefolkningens rättigheter. Med tanke på att det vid samtliga 14 revisioner har 
upptäckts avvikelser från företagets uppförandekod kan det anses väsentligt att redovisa fler 
indikatorer inom mänskliga rättigheter.  
 
Vid intervjun framkom att företaget inte direkt kan påverka leverantörskedjan eftersom 
inköpen görs via agenter samt att de inte får ha långsiktiga relationer. Däremot måste samtliga 
leverantörer underteckna Systembolagets uppförandekod. Med tanke på att intressenterna 
anser att leverantörskedjan är en viktig del av företaget kan det vara bra om Systembolaget 
utvecklar denna del av hållbarhetsredovisningen. Detta skulle kunna göras genom att mer 
ingående beskriva leverantörskedjan och vilka krav som ställs på denna. Eftersom antalet 
resultatindikatorer inom arbetsförhållanden och arbetsvillkor redan är många kan antalet som 
redovisas idag anses rimliga. Om antalet skulle öka, kan det finnas en risk att vissa 
resultatindikatorer inte är väsentliga för företaget. 
 
Under intressentmötet framkom det även att det önskas att Systembolaget borde bli bättre på 
att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete och bli mer transperanta. Ett sätt att göra 
hållbarhetsarbetet tydligare för intressenterna kan vara att göra medierna mer intresserade av 
detta ämne genom att påpeka vad det kan bidra med och påverka samhället. För att göra 
hållbarhetsredovisningen känd för allmänheten skulle den kunna finnas tillgänglig i butikerna 
genom exempelvis affischer eller finnas med som en del av företagets reklamfilmer som visas 
på TV. Hållbarhetsredovisningen gör Systembolaget mer transperant och kan därmed uppfylla 
intressenternas önskan på att få mer insyn i företaget. Det kan anses vara en viktig balansgång 
att gå när det gäller antalet resultatindikatorer som redovisas för att göra företaget transperant. 
Intressenterna och företaget har kanske inte samma åsikter om vilket antal resultatindikatorer 
som är väsentliga att redovisa. För att kunna ta reda på detta, skulle frågan kunna tas upp på 
ett intressentmöte. 
 
I organisationens roll i samhället redovisas bland annat resultatindikatorn SO1. Där beskriver 
och redogör Systembolaget för bland annat monopolet och attityden till alkohol. Om 
kunderna skulle vara medvetna om hållbarhetsredovisningen skulle de se att deras åsikter är 
uppfyllda. Denna omständighet, att intressenterna inte är medvetna om företagets 
hållbarhetsredovisning, kan vara ett problem. Ett förslag skulle kunna vara att de allra 
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viktigaste delarna i hållbarhetsredovisningen skulle redovisas både i hållbarhetsredovisningen 
men också var för sig. När de redovisas var för sig, skulle det antagligen vara viktigt att detta 
görs tydligt så att intressenterna verkligen tar till sig informationen. Det är staten som är ägare 
till Systembolaget och de ställer krav på Systembolaget då det bland annat gäller 
hållbarhetsarbetet som de ställer allt högre krav på. Vid dialoger mellan staten och 
företagsledningen diskuteras företagets hållbarhetsarbete.  

5.2.2 Hållbarhetsarbete 
Det är företagsledningen och styrelsen som har det yttersta ansvaret för Systembolagets 
hållbarhetsredovisning, detta borde innebära att de är intresserade av att utveckla 
hållbarhetsredovisningen och göra den allt bättre. För att kunna göra det kan det anses vara 
viktigt att hela organisationen, hela vägen från styrelsen och ledningen till butikspersonalen, 
är intresserade av att bidra till utvecklingen av redovisningen. För att möta intressenternas 
åsikter gällande att Systembolaget inte kommunicerar sitt hållbarhetsarbete tillräckligt mycket 
skulle detta kunna åtgärdas genom att de som är anställda i butikerna blir mer informerade om 
företagets hållbarhetsarbete och redovisningen av detta. Det är butikspersonalen som 
representerar företaget i den dagliga verksamheten gentemot kunderna och om personalen 
skulle få en större inblick i hållbarhetsarbetet skulle de kunna förmedla informationen till 
kunderna på ett annat sätt än att informationen till exempel framställs i olika medier. Detta 
skulle kunna vara ett steg på vägen mot att kunderna blir mer medvetna om företagets 
hållbarhetsarbete. 

5.2.3 Resultatindikatorer 
Enligt GRI:s tillämpningsnivå B som Systembolaget redovisar efter måste de minst redovisa 
20 resultatindikatorer. År 2013 års hållbarhetsredovisning har företaget valt att redovisa 25 
resultatindikatorer. På grund av valet av antalet redovisade resultatindikatorer kan det anses 
vara lämpligt att tillämpa nivån B. Under intervjun framkom det dock att respondenterna 
trodde att det skulle vara tillräckligt att redovisa på tillämpningsnivån C eftersom det är 
viktigt att endast redovisa det som är väsentligt för det aktuella företaget. Att redovisa på den 
högsta tillämpningsnivån, A, kan anses vara obefogat för de allra flesta företag. Det beror på 
att GRI i så fall ställer krav på att samtliga kärnindikatorer ska redovisas eller förklara varför 
de inte redovisas. Att redovisa ett så pass stort antal resultatindikatorer kan leda till att 
redovisningen inte blir betydelsefull. 
 
Under intervjun framkom det att alla kategorier av resultatindikatorer är viktiga men att det är 
flest resultatindikatorer som redovisas under arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Utifrån 
detta faktum kan det antas att det är viktigt för ledningen att de anställda har goda 
arbetsförhållanden och villkor. Detta kan antas vara viktigt eftersom det då skulle kunna vara 
allt fler anställda som trivs så pass bra i företaget att de är anställda under en längre tid och att 
det då inte blir så stor personalomsättning. Detta skulle kunna leda till att personalen är väl 
insatt i företagets verksamhet och därmed även i hållbarhetsarbetet. 
 
För Systembolaget är det viktigt att fokusera på jämställdhet och motverka diskriminering och 
särbehandling och ett hjälpmedel som har tagits fram är ett nyckeltal som fokuserar på dessa 
problem. Det kan anses vara positivt med ett nyckeltal som mäter dessa aspekter som är 
viktiga för företaget, dock kan det bedömas ännu viktigare att analysera resultatet av 
nyckeltalet för att sedan göra en handlingsplan för att kunna utveckla arbetet inom detta 
område. 
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Systembolaget redovisar flest resultatindikatorer i området arbetsförhållanden och villkor och 
även i området organisationens roll i samhället redovisas relativt många resultatindikatorer, 
dessa skulle kunna översättas till social rättvisa i TBL. I och med detta kan det antas att den 
sociala delen är det viktigaste området för Systembolaget. Dock ska det påpekas att även 
miljömässiga och ekonomiska resultatindikatorer redovisas, dock inte lika många. Generellt 
brukar de miljömässiga och ekonomiska perspektiven vara viktigare än det sociala 
perspektivet. Det kan alltså ses som att Systembolaget går mot strömmen. Vilket perspektiv 
som är viktigast för ett företag beror sannolikt på vilken typ av verksamhet det aktuella 
företaget driver. 
 
Att den sociala biten är viktig för Systembolaget är inte svårt att förstå. En viktig aspekt är att 
företaget inte säljer till någon person som är under 20 år samt att de ska informera 
allmänheten om riskerna med att dricka alkohol. Även när det gäller de miljömässiga frågorna 
arbetar Systembolaget aktivt med detta genom att exempelvis sälja bärkassar som är 
tillverkade av återvunnen plast samt försöker byta ut allt fler förpackningar till mer 
miljövänliga. Att det ekonomiska perspektivet inte är lika prioriterat för Systembolaget beror 
troligen på att de inte har något vinstsyfte. 

5.3 Jämförelse mellan Svenska Spel och Systembolaget 
Företagen redovisar efter olika tillämpningsnivåer, dock redovisar Svenska Spel fyra 
resultatindikatorer fler än vad Systembolaget gör trots att de redovisar på en annan 
tillämpningsnivå. Egentligen kanske Svenska Spel skulle redovisa efter nivå B och 
Systembolaget efter nivå C.  
 
När det kommer till grunden i hållbarhetsarbetet har intressentanalysen och 
väsentlighetsanalysen stor påverkan. Eftersom båda är statliga företag är ägarna en viktig 
intressent. Samtidigt som styrelsen i båda företagen har intresse av att de arbetar med 
hållbarhet och kommer med förväntningar och krav i arbetet. Kunderna är viktiga i både 
Svenska Spel och Systembolaget. I Systembolaget är dock leverantörerna kanske viktigare än 
i Svenska Spel eftersom de importerar och köper in.    
 
Generellt sett redovisar företagen liknande resultatindikatorer inom varje område. Det som 
skiljer är att Svenska Spel redovisar fler resultatindikatorer i ett visst område än vad 
Systembolaget gör medan det är tvärtom i vissa andra områden. Exempelvis redovisar 
Svenska Spel mer inom produktansvar medan Systembolaget redovisar mer inom 
arbetsförhållanden och arbetsvillkor samt mänskliga rättigheter. Båda företagen har redovisat 
ett stort antal resultatindikatorer inom det sociala området där följande områden kan räknas 
in: organisationens roll i samhället, produktansvar, arbetsförhållanden och arbetsvillkor samt 
mänskliga rättigheter. 

5.4 Allmänna synpunkter 
Att upprätta en hållbarhetsredovisning kan bidra till ökad transparens för företagen eftersom 
intressenterna kan granska mer av företaget. Detta innebär att företaget måste redovisa och 
lämna ut information så att intressenterna kan få insyn i verksamheten. Detta kan även vara 
positivt för företaget i och med att det kan bidra till mer öppenhet och tydlighet i 
verksamheten.   
   
Nackdelen med att redovisa på en högre tillämpningsnivå än vad som är nödvändigt skulle 
kunna vara att vissa resultatindikatorer inte är betydelsefulla för företaget att redovisa. 
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Anledningen till att de ändå redovisas skulle kunna vara för att uppnå kraven på antalet 
resultatindikatorer som måste redovisas för respektive tillämpningsnivå. 
Eftersom GRI:s riktlinjer är väldigt specifika kan det tolkas som att de har en stor påverkan på 
företagen som redovisar efter deras riktlinjer. Om inte riktlinjerna skulle finnas skulle 
företagen kunna redovisa sina hållbarhetsarbeten på det sätt som de själva anser vara lämpligt. 
Ett problem med detta skulle kunna vara att det skulle bli svårt att jämföra olika företags 
hållbarhetsarbeten.  
 
För att hållbarhetsredovisningarna ska bli så väsentliga som möjligt kan det anses vara bra att 
GRI i sina riktlinjer tillåter företagen att själva välja vilka resultatindikatorer som kan 
redovisas. När det gäller indikatorerna är de obligatoriska att redovisa, dock är de olika 
beroende på vilken tillämpningsnivå som företaget tillämpar. Faktumet att vissa delar är 
valbara och vissa är obligatoriska kan vara värdefullt för att kunna upprätta en 
hållbarhetsredovisning som dels är betydelsefull och dels jämförbar med en tydlig struktur. 
 
På vilket sätt företagen väljer att skriva i hållbarhetsredovisningen påverkar inte GRI utan de 
ger företagen riktlinjer med vad företaget bör redovisa och vad de kan redovisa. Det som kan 
vara negativt med tillämpningsnivåerna i GRI är att det inte säger något om hur bra eller 
dåligt företagens arbete är. Vilket i och för sig kan vara bra men företag som arbetar enligt 
nivå A behöver inte nödvändigtvis ha en bra hållbarhetredovisning eller ett bra 
hållbarhetsarbete. Mer är inte alltid bättre och att applicera GRI:s riktlinjer till sin verksamhet 
kan vara svårt eftersom det kan vara svårt att tolka dessa riktlinjer och vad GRI egentligen är 
ute efter. Indirekt kanske GRI påverkar företagen i och med riktlinjerna och att det sedan kan 
vara svårt att matcha det företagen vill redovisa med exempelvis indikatorerna och 
resultatindikatorerna som är centrala delar i GRI. 
 
Att arbeta enligt GRI behöver inte vara en restriktion eller ett hinder i företagets arbete inom 
hållbarhetsarbetet. Utan det kan istället vara ett hjälpmedel som hjälper och utvecklar 
företaget eftersom intressentanalys och väsentlighetsanalys är till stor del grunden i företagets 
hållbarhetsredovisning och ger underlaget för vad företaget redovisar. Det ger företagen 
vägledning i vad som är väsentligt för företaget att redovisa men även vad intressenterna 
anser att företagen bör prioritera i sitt hållbarhetsarbete. 
 
Under intervjun med representanter från Systembolaget blev det tydligt att det är viktigt att 
GRI inte styr företagets hållbarhetsarbete utan att de istället ska fungera som ett hjälpmedel. 
Det som skulle kunna bli farligt om GRI skulle styra arbetet med CSR skulle kunna vara att 
redovisningen inte skulle bli väsentlig för det aktuella företaget genom att de exempelvis 
skulle bli tvungna att redovisa resultatindikatorer som företaget inte anser vara väsentliga men 
att GRI kanske tycker motsatsen. Detta skulle i värsta fall kunna leda till att företagets 
hållbarhetsarbete vore helt i onödan eftersom oväsentliga resultatindikatorer skulle ha 
analyserats. Det som kan vara positivt med att GRI:s riktlinjer finns kan vara att företagen får 
en uppfattning om vad som kan vara viktigt att arbeta med och får upp ögonen för eventuella 
problem som kan finnas i organisationen. En annan viktig del i och med GRI är att det är 
möjligt att jämföra flera företags hållbarhetsredovisningar för att analysera dessa. Ett sätt att 
göra riktlinjerna mer specifika skulle GRI kunna upprätta riktlinjer som är branschspecifika. 
Det skulle eventuellt kunna göra det lättare för företagen att tolka resultatindikatorerna så att 
de passar in i det aktuella företaget. Om EU:s förslag på att alla företag i medlemsländerna 
måste upprätta en hållbarhetsredovisning går igenom kan detta vara ett sätt att göra så att 
hållbarhetsredovisningarna blir lättare att upprätta. 
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Genom att arbeta med GRI får företagen upp ögonen för ansvarsområden som de kanske 
måste arbeta mer med. I och med att resultatindikatorerna finns redovisar företagen även sin 
syn på arbetsförhållanden för sina medarbetare, mångfald och jämställdhet. Detta är områden 
som inte får så mycket uppmärksamhet annars. Områden som hör till de anställda redovisas 
kanske utförligare i och med hållbarhetsredovisningen än vad det annars hade gjort om de 
endast upprättade en vanlig årsredovisning.  
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6 Slutsats 
I slutsatsen görs en sammankoppling mellan tidigare presenterade delar. I detta avsnitt 
besvaras de frågeställningar som ställts och syftet blir uppnått. 

Hur tas hållbarhetsredovisningen fram hos de undersökta statliga företagen? 
Hos de undersökta statliga företagen utgår hållbarhetsredovisningen från en 
väsentlighetsanalys. Denna analys görs bland annat genom möten och enkäter med företagets 
intressenter. Väsentlighetsanalysen resulterar i vilka resultatindikatorer som är väsentliga för 
företagen att redovisa. Vid en sammanställning av hållbarhetsredovisningen, hos de 
undersökta företagen, samlas information in från olika avdelningar inom företaget som sedan 
sammanställs av de hållbarhetsansvariga. Efter informationsinsamlingen tolkas GRI:s 
riktlinjer så att de passar företaget. Denna tolkning är i vissa fall svår för företag att göra.  
 
Hur påverkar GRI de undersökta statliga företagens hållbarhetsredovisningar? 
GRI påverkar företagen genom sina riktlinjer som bland annat innehåller indikatorprotokoll 
och tillämpningsnivåer. Riktlinjerna påverkar de statliga företagen eftersom de måste tillämpa 
dessa vid hållbarhetsredovisningens upprättande. I indikatorprotokollen finns det ett stort 
antal resultatindikatorer inom sex olika områden som företagen själva väljer vilka som är 
väsentliga för företaget att redovisa. Företagen får även själva välja vilken tillämpningsnivå 
som hållbarhetsredovisningen ska upprättas efter. Det finns tre tillämpningsnivåer som har 
olika krav. Exempelvis finns det olika krav på antalet resultatindikatorer som ska redovisas 
beroende på vilken nivå som tillämpas. Intressenterna är en stor del i företagens 
hållbarhetsarbete då hållbarhetsredovisningen utgår från väsentlighetsanalys som 
intressenterna är delaktiga i. Det innebär att intressenterna påverkar företagen i deras arbete 
med hållbarhetsredovisningen i stor utsträckning. Det blev tydligt i arbetet med empirin och 
en koppling kunde då göras till intressentteorin.  
       
Hur redovisar de statliga företagen enligt sitt val av tillämpningsnivå? 
Både Svenska Spel och Systembolaget följer kraven som respektive tillämpningsnivå ställer. 
Svenska Spel redovisar sammanlagt 29 resultatindikatorer från samtliga indikatorprotokoll, 
varav nio redovisas delvis. Systembolaget redovisar 25 resultatindikatorer från samtliga 
indikatorprotokoll. Med tanke på att Svenska Spel redovisar 19 fler indikatorer än vad som 
krävs för den tillämpande nivån, skulle företaget kunna byta tillämpningsnivå till B. 
Systembolaget redovisar fem fler indikatorer än vad som är minimikravet på tillämpningsnivå 
B. Med hänsyn till detta är den valda tillämpningsnivån rimlig för företagets 
hållbarhetsredovisning. För att redovisningen ska bli väsentlig är det viktigt att överväga 
vilken tillämpningsnivå som är relevant för företaget att redovisa och att tänka på att mer inte 
alltid är bättre. 
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7 Förslag till vidare forskning 
Företagen kan välja att antingen redovisa enligt G3 eller de nya riktlinjerna, G4, som gavs ut 
våren 2013, men redovisningar som publiceras från och med januari 2016 måste redovisas 
enligt G4 (Westermark, 2013, s. 95). I och med detta kan det vara intressant att undersöka om 
G4 har lett till några förändringar i företagens hållbarhetsredovisningar jämfört med G3 
eftersom exempelvis tillämpningsnivåerna har tagits bort. Detta skulle antingen kunna göras 
genom att endast studera G4 eller att göra en jämförelse mellan G3 och G4.  
 
För att få ett ytterligare perspektiv på hållbarhetsarbete och redovisning skulle det kunna 
göras en undersökning på skillnaderna mellan statliga och privata företag när det gäller deras 
arbete med CSR.    
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
	  

1. Regeringen beslutade 2007 att statliga företag ska upprätta hållbarhetsredovisningar 
enligt GRI:s riktlinjer från och med räkenskapsåret 2008. Hur ser ni på beslutet från 
regeringen att ni måste upprätta hållbarhetsredovisning? 

2. Hur såg ert hållbarhetsarbete ut innan beslutet togs? 
3. Hur har hållbarhetsarbetet i företaget utvecklats sedan beslutet träde i kraft år 2007? 
4. Varför har ni valt att redovisa efter den tillämpningsnivå som ni har valt? 
5. Vilka indikatorer i GRI är viktiga för företaget att redovisa? 
6. Har företagets uppfattning om vilka indikatorer som är viktiga förändrats under dessa 

år som det har varit obligatoriskt? 
7. Upplever ni att det finns några nackdelar med att arbeta efter GRI:s riktlinjer? 
8. Finns det tendenser till att era olika intressenter anser att det är viktigt att arbeta med 

hållbarhetsfrågor?  
9. I så fall har det påverkat deras beteenden och hur har det påverkat företaget? 
10. Staten är en av era intressenter, följer de upp er hållbarhetsredovisning? I så fall hur? 

 

 

 

 

  



	  

 
	  

Bilaga 2 Indikatorer enligt GRI:s riktlinjer 
1. Strategi och analys 
1.1 Innebär att företagets högsta beslutsfattare uttalar sig om relevansen av hållbar utveckling 

för företaget och deras strategi.  
1.2 Är en beskrivning av den väsentliga påverkan, risker och möjligheter. 
2. Organisationsprofil 
2.1 Innebär att företagets namn ska redovisas 
2.2 Är företagets viktigaste varumärken, produkter och/eller tjänster 
2.3 Här ska företagets organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag samt joint 
ventures redovisas 
2.4 Lokalisering av huvudkontor 
2.5 Hur många länder som företaget har verksamhet i och namnen på de länder där viktig 
verksamhet bedrivs eller som är relevanta för hållbarhetsfrågor som tas upp i 
hållbarhetsredovisningen. 
2.6 Här beskrivs det hur ägarstrukturen och företagsformen ser ut. 
2.7 Vilka marknader som företaget är verksam inom. 
2.8 Företagets storlek inklusive antalet anställda, nettoförsäljning, total finansiering, volym av 
produkter och tjänster 
2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden gällande storlek, struktur eller ägare. 
2.10 Utmärkelser eller priser som företaget har tilldelats under redovisningsperioden. 
3. Information om redovisningen 
3.1 Redovisningsperiod för den redovisade informationen. 
3.2 Vilket datum har den senaste redovisningen upprättats.  
3.3 Redovisningscykel. 
3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och innehållet. 
3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen. 
3.6 Redovisningens avgränsningar. 
3.7 Beskrivning av eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och 
avgränsning. 
3.8 Principer 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 dessa.  
3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan förra redovisningsperioden gällande 
avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen.  
3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns.  
3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt 
bestyrkas.  
4. Styrning, åtaganden och intresserelationer 
4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning. 
4.2 Beskriv om styrelseordföranden även är VD. 
4.3 För företag som bara har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom denna 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. 



	  

 
	  

4.7 Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilken expertis som 
styrelsemedlemmar 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 ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande samt hur väl dessa införts i 
organisationen.  
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 egna prestationer. 
4.11 Beskrivning av om och hur företaget följer försiktighetsprincipen. 
4.12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller 
andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer.  
4.13 Medlemskap i organisationer 
4.14 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. 
4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. 
4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter. 
4.17 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter, och hur 
företaget har hanterat dessa områden och frågor, hur de har påverkat företagets redovisning. 
 
(Global Reporting Initiative d, ss. 20-24) 
 


