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Sammanfattning 
Skogsindustribranschen hör till föregångarna vad gäller hållbarhetsredovisning. Detta beror 

bland annat på branschens miljöpåverkande karaktär vilket gör att allmänheten har ett stort 

intresse för företagens hållbarhetsarbete. Företagen använder därför sin 

hållbarhetsredovisning som ett marknadsföringsverktyg, för att legitimera sin verksamhet 

samt för att ge omvärlden insyn i företagens verksamhet. Vår undersökning är en fallstudie 

som baseras på kvalitativa intervjuer med en representant från respektive skogsbolag. Ett 

statligt och fem framstående privata bolag ingår i undersökningen. Undersökningen är av 

intresse då det statliga bolaget enligt lag är tvunget att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s 

standarder medan frivillig hållbarhetsredovisning fortfarande gäller för de privata aktörerna. 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur företagen inom skogsindustribranschen 

tillämpar hållbarhetsredovisning och om det förekommer skillnader och likheter mellan de 

olika företagens redovisningar samt om likheterna går att härleda till isomorfism. Slutsatserna 

som vi har kommit fram till är att alla företag hållbarhetsredovisar och att alla företag utom ett 

använder sig av GRI:s riktlinjer. De skillnader som vi har funnit är främst kopplade till 

företagens varierande erfarenheter av att hållbarhetsredovisa och ambitionsnivån. De likheter 

vi funnit går endast i ett fåtal fall att koppla till isomorfism. Dessa likheter rör omgivningens 

påverkan och hur företagen influeras och påverkas av varandra.            

Nyckelord: skogsindustribranschen, legitimitet, isomorfism, GRI och hållbarhetsredovisning.      

Abstract 
The forest industry is among the forerunners of sustainability reporting. As an effect of the 

forest industry’s great environmental influence the public has a strong interest in the 

companies’ sustainability activities. Companies therefore use their sustainability reports as 

marketing tools, to legitimize their activities and to give the outside world insight into the 

company’s operations. Our study is a case study based on qualitative interviews with one 

representative from each forest company. One state owned and five major private owned 

companies took part in our study. The study is of interest because state owned companies are 

legally obliged to produce annual sustainability reports according to GRI standards, while 

voluntary sustainability reporting still applies to private companies. The purpose of the study 

is to investigate how companies in the forest industry apply sustainability reporting, if there 

are any differences and similarities between the various companies' reports and if the 

similarities can be explained by isomorphism. In short, the conclusions we have reached are 

that all companies in our study produce annual sustainability reports and that all companies 

except one apply GRI’s guidelines. The differences we have found are mainly related to the 

companies' varied experience of sustainability reporting and the level of ambition. The 

similarities we have found can only be explained by isomorphism in a few cases. These 

similarities concern the influence of the stakeholders and the way that the companies are 

influenced and affected by each other. 

Key words: forest industry, legitimacy, isomorphism, GRI and sustainability reporting. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Miljöfrågor är idag en global angelägenhet och ett högaktuellt ämne. Idag tar miljöfrågor 

stora resurser i anspråk hos företag bland annat då intressenterna förväntar sig miljömedvetna 

företag. Miljöfrågor får också stort utrymme i massmedia och i debatten. Trots att stort fokus 

läggs på miljöfrågor tilltar problematiken allt mer och vi står inför faktum att jordens resurser 

är begränsade. Det krävs drastiska åtgärder för att vända den negativa utvecklingen och mer 

fokus måste läggas på att arbeta för en mer hållbar framtid.   

 

En organisation som arbetar målmedvetet med miljöfrågor är Förenta Nationerna (FN). Deras 

arbete med miljöfrågor började på allvar 1968 då miljön för första gången beaktades i en FN-

rapport. I denna rapport konstaterades att miljön är en nödvändig del för en hållbar ekonomisk 

och social utveckling. Nästa steg i miljöarbetet togs 1972 då Stockholmskonferensen ägde 

rum. Målet med denna konferens var att samla världens länder för att söka lösningar på de 

globala miljöproblemen. Bland problemen som togs upp kan nämnas de luftföroreningar som 

orsakar surt regn. 1983 bildades Brundtlandkommissionen med uppgift att presentera förslag 

till strategier för att uppnå en hållbar utveckling till år 2000. Kommissionens arbete 

resulterade i Brundtlandrapporten som publicerades 1987 (mer om denna nedan) (Larsson, 

Bratt & Sandahl 2011, ss. 277-280). På FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro 

1992 utökades fokus från miljöaspekter till att även inkludera ekonomiska aspekter och i den 

efterföljande konferensen i Johannesburg 2002 lades även fokus på de sociala aspekterna 

(Najam & Cleveland 2003).  

 

Hållbar utveckling definieras enligt följande: ”Humanity has the ability to make development 

sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs”(The World Commission on Environment and 

Development 1987, s. 8). På svenska har detta översatts som ”Varaktigt hållbar utveckling 

innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att 

klara sina behov”(Bergström et al. 1998, s. 12). Det var den amerikanska miljövetaren Lester 

Brown som myntade begreppet hållbar utveckling (sustainable development) (Celac 1993). 

Detta uttryck fick senare sitt genombrott i samband med FN-rapporten ”Our Common 

Future”, även kallad Brundtlandrapporten. I rapporten lade man fram politiska beslut som 

skulle främja en hållbar utveckling för jordens befolkning. Kommissionen ansåg att det var 

hög tid att vidta åtgärder för att få en mer hållbar ekonomisk tillväxt i framtiden. För att uppnå 

detta fordras bland annat att inkomster och andra resurser fördelas mer rättvist bland 

befolkningen, att en hållbar befolkningsnivå uppnås och att det globala ekosystemet bevaras 

och förstärks (Larsson et al. 2011, s. 20).  

 

En bransch med särskilt stor miljöpåverkan är skogsindustrin. På grund av denna inverkan på 

omvärlden har företagen inom den svenska skogsindustrin sedan 1970-talet arbetat aktivt med 

att minska utsläppen till luft och vatten. Arbetet sker bland annat i olika miljöprojekt inom 

ramen för Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL). 1988 antog 
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skogsindustrin en avsiktsförklaring för miljöarbetet där arbetet ska präglas av en helhetssyn. 

Dessutom hade redan då flera företag egna miljöpolicyer (Skogsindustrierna 2012).  

 

Skogsbolagen var tidiga med att ge ut publika miljörapporter. Exempelvis gav Holmen ut sin 

första miljöredovisning 1993. Fem år senare, 1998, följde SCA och Stora Enso i deras spår. 

Enligt Öhrlings PricewaterhouseCoopers ”Sverigerapporten” från 2008 har skogsindustrin en 

lång historia av frivillig hållbarhetsredovisning bakom sig, dessutom leder de fortfarande 

utvecklingsarbetet tillsammans med verkstads- och transportindustrin.  

 

Skogsbranschen var redan väl insatta i hållbarhetsfrågor då svenska regeringen som första 

regering i världen (Management of Environmental Quality: An International Journal 2008) år 

2007 beslutade att alla statliga företag skulle börja hållbarhetsredovisa enligt Global 

Reporting Initiative:s (GRI) riktlinjer. Dessa regler började gälla 2008 och innebär att 

företagen ska redovisa hur de påverkar sin omgivning i ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter av sin affärsverksamhet. En anledning till att beslutet togs var att regeringen lättare 

skulle kunna göra uppföljningar huruvida företagen uppfyller de krav som regeringen pålagt 

dem angående socialt och miljömässigt ansvarstagande (Borglund, Frostenson & Windell 

2010, s. 7). För statliga Sveaskog var inte förändringen direkt omvälvande då man sedan 2006 

årligen har gett ut en hållbarhetsredovisning. Det var dock inte förrän 2008 i och med 

lagändringen som Sveaskog började tillämpa GRI:s ramverk (Sveaskog 2012). Även de 

privata företagen har påverkats av förändringen. För att kunna uppvisa liknande 

hållbarhetsredovisningar som de statliga företagen krävs det att de privata företagen håller 

jämna steg med utvecklingen. Det kan innebära att även privata företag väljer att redovisa 

enligt GRI. Eftersom de privata företagen och de statliga företagen styrs av olika regler tror vi 

att skillnader i redovisningen kan förekomma. 

1.2 Problemdiskussion 

Införandet av lagen som innebär att statliga bolag är tvungna att hållbarhetsredovisa enligt 

GRI betyder att i dagsläget styrs statliga bolag av vissa riktlinjer, de privata bolagen däremot 

kan fortfarande hållbarhetsredovisa på frivillig basis. Enligt Kolk (2003) leder reglerad 

hållbarhetsredovisning till exempel med hjälp av GRI till att kvaliteten på redovisningen ökar. 

På grund av dessa skillnader i krav på hållbarhetsredovisning tänker vi oss att skillnader i 

kvaliteten på hållbarhetsredovisningen mellan de statliga bolagen och de privata bolagen kan 

förekomma. Skillnader kan också bero på att olika företag påverkas olika mycket av sina 

intressenter.  

I vår undersökning utgår vi ifrån institutionell teori och då främst nyinstutionell teori. I och 

med att den nyinstitutionella teorin fick sitt genomslag ändrades synen på organisationer som 

rationellt målinriktade, aktiva och anpassningsbara sociala strukturer till att fokusera på det 

ömsesidiga sociala och kulturella beroendet mellan organisation och omgivning (Grape, Blom 

& Johansson 2006, ss. 17-18). Inom den nyinstitutionella teorin publicerade DiMaggio och 

Powell den vetenskapliga artikeln ”The iron cage revisited: Institutional isomorphism and 

collective rationality in organizational fields” (1983). Där redogör artikelförfattarna för sin 

teori om isomorfism, det vill säga fenomenet som innebär att organisationer inom samma 
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organisationsfält tenderar att efterlikna varandra. Det vi vill undersöka är om vi kan upptäcka 

några skillnader och/eller likheter mellan hur företag inom skogsindustribranschen väljer att 

hållbarhetsredovisa och om eventuella likheter går att härleda till DiMaggio och Powells teori. 

Undersökningen är av intresse då strävan att efterlikna andra företag används som ett sätt att 

skaffa sig legitimitet på samma sätt som utgivandet av hållbarhetsredovisningar skapar 

legitimitet. Motivet till att genomföra undersökningen är att få en djupare förståelse för 

förhållandet mellan isomorfism och utvecklingen av företagens hållbarhetsredovisningar.  

Innan genomförda intervjuer konstaterade vi att det finns ett stort intresse för 

hållbarhetsfrågor inom skogsindustrin och att företagen lägger stora resurser på att 

hållbarhetsredovisa. Anledningen till detta tror vi är att branschen har en stor inverkan på 

miljön, att intressenterna förväntar sig att få en inblick i företagens hållbarhetsarbete samt att 

företagen eventuellt försöker efterlikna varandra. 

1.3 Problemformulering 

Vår övergripande problemformulering lyder: 

Hur tillämpar företag inom skogsindustrin hållbarhetsredovisning och hur har redovisningen 

utvecklats över tid? 

Problemformuleringen kan delas upp i tre delfrågor:  

 Hur skiljer sig de största privata skogsbolagens hållbarhetsredovisningar från det 

statliga Sveaskog, som enligt lag måste redovisa enligt GRI? 

 Hur skiljer sig hållbarhetsredovisningarna sinsemellan de största privata bolagen?  

 Är isomorfism ett lämpligt verktyg för att identifiera likheter i företagens 

hållbarhetsredovisningar? 

1.4 Syfte 

Vi har för avsikt att undersöka om det förekommer några skillnader mellan det statliga 

Sveaskog och de övriga stora privata skogsbolagen gällande deras hållbarhetsredovisningar, 

samt om det förekommer skillnader sinsemellan de privata bolagens hållbarhetsredovisningar. 

Statliga Sveaskog styrs av GRI:s regler gällande hållbarhetsredovisning sedan lagen infördes 

2008, däremot är hållbarhetsredovisning gällande de privata företagen fortfarande frivillig. Vi 

vill även undersöka hur hållbarhetsredovisningen inom skogsindustrin har utvecklats över tid. 

Målet med undersökningen är att ta reda på om det förekommer skillnader och/eller likheter 

mellan företagens hållbarhetsredovisningar och om dessa går att förklara med hjälp av teorin 

om isomorfism, samt att få en insikt i skogsbolagens arbete med hållbarhetsredovisning och 

deras attityder gällande detta. 
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2 Metod 

2.1 Undersökningsstrategi och undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2005, s. 40) gör en distinktion mellan kvantitativ- och kvalitativ forskning i 

diskussionen om metodologiska frågeställningar. Den kvantitativa forskningen betonar 

kvantifiering vid insamling och analys av data medan den kvalitativa forskningen i stället 

lägger vikt vid ord och inte kvantifiering.  

Vi valde att använda oss av den kvalitativa strategin eftersom vi samlade in vårt 

empirimaterial genom intervjuer snarare än genom kvantifiering. Vi avsåg att med hjälp av 

ord beskriva företagens attityder och deras praktiska ställningstaganden gällande 

hållbarhetsredovisning. 

Vi använde oss av fallstudie som undersökningsdesign då vi hade för avsikt att på djupet 

undersöka ett begränsat antal undersökningsobjekt för att belysa valt fenomen. Enligt 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009, s. 146) kan man vid genomförandet av en fallstudie få 

svar på frågor som syftar till varför, vad och hur. Eftersom syftet med studien var att 

undersöka ett specifikt samtida fenomen i olika företag i sin naturliga miljö, för att få en djup 

men begränsad bild av verkligheten, passade en fallstudie bäst (Saunders et al. 2009, s.145). 

Då vi begränsade vår undersökning till ett fåtal utvalda skogsbolag hade vi möjlighet att göra 

en mer detaljerad och fördjupad studie jämfört med en undersökning av hela branschen. De 

skogsbolag vi valde ut för vår undersökning tillhör de mest framstående bolagen inom den 

svenska skogsindustribranschen. Vi valde dessa företag eftersom vi trodde att det är lättare att 

få tillgång till information från de större aktörerna, samt att de i större utsträckning ägnar sig 

åt hållbarhetsredovisning än mindre aktörer. Vår studie baseras på det statligt ägda 

skogsbolaget Sveaskog samt fem av de största privatägda bolagen Billerud, Holmen, Korsnäs, 

SCA och Södra. Vi kontaktade åtta bolag, men två av dem, Metsä Tissue och Stora Enso, 

tackade nej till att medverka i studien.  

Enligt Ejvegård (1996, s. 31) går en fallstudie ut på att ta en liten del av ett stort förlopp och 

låta det valda fallet beskriva verkligheten. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att ett 

ensamt fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten. Vi måste därför vara medvetna om att 

de slutsatser vi drar endast representerar en begränsad del av skogsindustribranschen och vi 

måste således vara försiktiga med att generalisera våra resultat. Det står dock klart att 

undersökningen tar hänsyn till de viktigaste aktörerna i branschen. För att kunna presentera en 

helhetsbild krävs att hela skogsindustribranschen undersöks, vilket inte är genomförbart inom 

examensarbetets omfattning och tidsram. 

Vi valde att tillämpa det explorativa metodologiska syftet då detta är användbart när man vill 

ta reda på vad som sker, för att få nya insikter, för att ställa frågor och för att belysa ett visst 

fenomen på ett nytt sätt (Robson 2002, i Saunders et al. 2009, s.139). Det explorativa 

metodologiska syftet kan också vara särskild användbart om forskaren har för avsikt att öka 

sin förståelse för ett specifikt problem.  Det explorativa metodologiska syftet innebär att 

forskaren får påbörja sin forskning med ett brett perspektiv som smalnar av under 
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forskningsprocessens gång. En fördel med det explorativa metodologiska syftet är att det är 

flexibelt och anpassningsbart (Saunders et al. 2009, ss.139-140).  

2.2 Inriktning av studien 

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 25) är den kvalitativa strategin kopplad till ett induktivt 

synsätt, vilket innebär att forskaren utgår från sina observationer och resultat för att generera 

sina teorier. Det induktiva angreppssättet innebär alltså att teorin är resultatet av en 

forskningsinsats. Detta till skillnad mot det deduktiva angreppssättet som vanligen tillämpas i 

kvantitativa studier. Enkelt uttryckt handlar deduktion om att forskaren genom sina 

observationer och resultat testar befintliga teorier. Eftersom vi genomförde en kvalitativ 

fallstudie tillämpades ett induktivt angreppssätt. Innan undersökningen hade vi en viss 

uppfattning om hur undersökningens resultat skulle komma att bli. Efter undersökningen 

kunde vi med hjälp av våra resultat komma fram till ett antal slutsatser avseende vårt 

begränsade undersökningsområde.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Vi samlade in primärdata genom kvalitativa intervjuer. En avgörande faktor för att välja just 

kvalitativa intervjuer var att få mer detaljerade svar. Genom den kvalitativa intervjuns fria 

struktur tilläts respondenten påverka utformning och riktning på intervjun. Intervjufrågorna 

fungerade som en guide vilken tilläts vara flexibel för att tillåta större frihet hos respondenten. 

Vi intervjuade en person per företag, det vill säga totalt sex personer. Dessa personer är 

engagerade i hållbarhetsfrågor inom respektive företag och var bäst lämpade att svara på våra 

frågor. För att få bakgrundsinformation till ämnet gjorde vi en litteratursökning på 

högskolebiblioteket i Skövde samt på Stadsbiblioteket i Skövde. Vi sökte efter relevanta 

vetenskapliga artiklar via databasen ABI/INFORM Complete som vi kom åt via 

högskolebibliotekets databaslista. Dessutom googlade vi nyckelbegrepp som till exempel 

hållbarhetsredovisning, Corporate Social Responsibility (CSR), GRI och hållbar utveckling. 

Bakgrundsinformation om de respektive företagen tog vi del av via hemsidor, 

årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. 

Vårt empirimaterial avsåg vi att inhämta genom att intervjua representanter för företagen i 

första hand via telefon. Ett antal frågor utformades i ett frågeformulär. För att få reda på 

kopplingen till isomorfism frågade vi bland annat på vilket sätt företagen influeras av 

varandra vad gäller deras hållbarhetsredovisningar och hur intressenterna påverkar företagens 

hållbarhetsredovisningar. Vidare frågade vi bland annat hur företagens arbete med 

hållbarhetsredovisning har utvecklats över tid och om deras attityder och inställning till 

hållbarhetsredovisning. De frågor vi ställde till det statliga bolaget såväl som till de privata 

bolagen överensstämde till största del. Vissa frågor var endast relevanta för ett eller några av 

företagen. Efter erhållna svar skickades följdfrågor i de fall svaren behövde kompletteras. Vi 

tog sedan hjälp av materialet i vår teoretiska referensram för att analysera vårt empiriska 

material. Därefter analyserade vi resultaten för att kunna komma fram till en slutsats. Vi 

analyserade även de olika företagens hållbarhetsredovisningar och inkluderade våra 

observationer i slutsatsen. 
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2.4 Studiens kvalitet 
För att stärka examensarbets kvalitet har vi tagit hänsyn till ett antal faktorer. För att få en bild 

av kvaliteten i vår undersökning har vi utgått ifrån Bryman och Bells (2005 ss. 48-49, 305) 

definitioner av reliabilitet och validitet. Bryman och Bell använder begreppet reliabilitet för 

att avgöra i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Med detta menas huruvida 

samma resultat erhålls om undersökningen utförs en gång till under samma förutsättningar, 

eller är resultatet beroende av tillfälligheter. I vår undersökning är reliabiliteten beroende av 

att samma respondenter intervjuas och att vår forskningsprocess beskrivs i detalj. 

Tidsaspekten är också viktig. Vi anser att sannolikheten att en respondents svar ändrar sig är 

större ju längre tiden går mellan två undersökningar.  

Validitet kan enligt Bryman och Bell översättas med generaliserbarhet. Med detta menas hur 

väl resultaten kan överföras till andra miljöer än den undersökta. Generaliserbarheten i vårt 

arbete sträcker sig möjligen till hela skogsindustribranschen. Det är dock inte möjligt att 

överföra undersökningen på en helt annan miljö då resultaten är specifika för vår valda 

bransch. Enligt Bryman och Bell innefattar validitet sett ur ett kvalitativt 

undersökningsperspektiv hur väl slutsatserna från en undersökning hänger ihop. Denna del av 

validiteten i vårt arbete beror på hur väl vi lyckas få resultaten av undersökningen att 

överensstämma med de forskningsfrågor som vi har tagit fram.     

För att grundlägga en god kvalitet var det först och främst av stor vikt att vi baserade studien 

på en tydlig och välformulerad problemformulering. Antalet företag som vi valde att 

undersöka fick inte vara för litet då undersökningen riskerade att bli för knapphändig och att 

man då skulle bli alltför beroende av de undersökningsobjekt som hade valts ut. Ett för stort 

antal företag hade istället inneburit att studien blev ytlig och riskerade att bli för omfattande 

vad gällde material och tidsåtgång.  

Innan intervjuerna tog vi del av grundläggande information om varje företag, detta för att 

undvika att ställa frågor vid intervjuerna vars svar vi kunde finna på andra sätt. Det ideala 

hade varit att genomföra personliga intervjuer med var och en av företagens representanter 

eftersom detta medför en mer personlig kontakt med respondenten och man kan uppfatta mer 

subtila budskap som lätt går förlorade vid en intervju på distans. På grund av att företagen är 

geografiskt spridda över landet var vi tvungna att välja en mer praktiskt genomförbar 

intervjumetod. Därför föll valet på den metod som vi ansåg vara den näst bästa, att genomföra 

intervjuerna via telefon.  

Alla företag utom Holmen ställde upp på att intervjuas via telefon. På grund av praktiska skäl 

föredrog Holmen att svara på våra frågor via mail. Då intervju via mail innebar att vi inte 

kunde ställa följdfrågor och be intervjupersonen utveckla svaren under själva intervjun 

medförde denna metod att kvaliteten på svaren riskerade att bli lägre än vid en telefonintervju. 

Det var därför extra viktigt att återkoppla intervjun med Holmen för att försäkra oss om att få 

tillfredsställande svar. Valet att genomföra intervjuerna via telefon ansåg vi kunna öka 

kvaliteten jämfört med till exempel frågeformulär via mail, eftersom telefonintervjuer innebar 

att vi kunde få mer utförliga svar, vi hade möjlighet att ställa följdfrågor och be respondenten 

att utveckla eller förtydliga sina svar. Vi spelade in telefonintervjuerna för att kunna lyssna på 
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dem i efterhand. Detta ökade möjligheten att uppfatta svaren korrekt och underlättade för oss 

vid sammanställandet av intervjumaterialet.  

Innan intervjuerna mailade vi frågorna till respektive respondent, detta för att de skulle ha 

möjlighet att gå igenom frågorna och förbereda sig på ett bra sätt så att de skulle kunna ge 

bättre och mer genomtänkta svar. En annan viktig del var själva intervjufrågorna, dessa måste 

vara väl uttänkta och utgå från vår problemdiskussion, problemformulering och studiens syfte. 

Frågorna måste vara tydligt utformade så att de inte missuppfattades av respondenterna. 

Frågorna ställdes en i taget och undveks att vara ledande, detta för att undvika att styra 

respondentens svar i någon riktning. För att stärka tillförlitligheten (Bryman & Bell 2005) på 

undersökningen fick respondenterna ta del av våra sammanställda intervjusvar i syfte att 

bekräfta att vi hade uppfattat svaren rätt samt för att ge respondenterna möjlighet att 

förtydliga, utveckla och komplettera sina svar. 

För att stärka kvaliteten på examensarbetet krävs det att man tar hänsyn till alla de delar som 

påverkar examensarbetets kvalitet. För att stärka tillförlitligheten är det enligt Bryman och 

Bell (2005) också viktigt att arbetet utförs enligt gällande forskningspraxis. Viktigt var också 

att vi lät arbetet ta den tid och de resurser som krävdes.      

2.4.1 Källkritik av studien 

För att få ett resultat som är allmängiltigt för hela branschen krävs att alla företag i 

skogsindustribranschen tas med i undersökningen. Detta har dock inte varit möjligt för oss 

under detta arbete dels på grund av den begränsade tidsaspekten, dels på grund av svårigheten 

att komma i kontakt med alla företag och få dem till att medverka i vår studie. Vi kan 

konstatera att våra resultat inte speglar hela branschen men att de däremot visar på 

förhållandena som råder hos några av de största aktörerna i skogsindustribranschen. 

Fenomenet hållbarhetsredovisning är relativt nytt samt under utveckling vilket innebär att det 

kan vara svårt att hitta relevant material som till exempel aktuella vetenskapliga artiklar. 

Artiklar i ämnet som har några år på nacken är sannolikt inte fullt relevanta idag med tanke på 

att utvecklingen inom området går fort framåt. Respondenterna på de olika företagen har olika 

lång erfarenhet av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete vilket innebär att kvaliteten på 

de svar som erhålls kan variera. 
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3 Teoretisk referensram 
Vår teoretiska referensram består av fyra delar som alla är väsentliga för att ge läsaren en 

bakgrund till ämnet och som är till hjälp för att vi ska kunna analysera vårt insamlade 

empirimaterial och komma fram till relevanta slutsatser. Först beskriver vi vad 

hållbarhetsredovisning är och varför företag använder sig av detta. Eftersom 

hållbarhetsredovisningen är själva kärnan i vår uppsats är det viktigt att läsaren får en 

bakgrund till ämnet. Därefter beskriver vi vad GRI är och hur deras ramverk är uppbyggt. Vi 

har valt att ta med GRI eftersom det är den standard för hållbarhetsredovisning som har fått 

störst genomslag och spridning. Sedan följer intressentmodellen. Vi har tagit med 

intressentmodellen för att kunna förstå hur intressenterna påverkar innehållet i 

hållbarhetsredovisningen samt om vi med hjälp av teorin om isomorfism kan identifiera om 

intressenternas påverkan kan leda till likheter och skillnader. Detta är av intresse då 

hållbarhetsredovisningen främst tas fram för företagets intressenter. Slutligen följer en 

redogörelse för vår centrala teori, institutionell teori. Utifrån teorin om isomorfism kan vi 

förklara eventuella likheter gällande företagens hållbarhetsredovisning.    

3.1 Hållbarhetsredovisning 
Ursprunget till hållbarhetsredovisningen kan härledas till 1970-talet då företag började ta fram 

finansiella rapporter som tog upp företagens påverkan på sin omgivning. På 1980- talet 

började företag ta fram uppgifter om företagets sociala och miljömässiga påverkan vilka 

redovisades utöver den rent finansiella informationen i företagens rapporter. På 1990-talet 

började företagen ta fram miljörapporter, detta som ett resultat av att det togs fram system för 

miljöstyrning. Dessutom började man tillämpa redovisningsregler som avsåg miljöaspekter. 

Det var även i början av 1990-talet som miljörapporteringen i Sverige fick sitt verkliga 

genombrott i och med att företagen började formulera individuella miljöpolicyer (Bergström, 

Catasús & Ljungdahl 1998, ss. 20-21). Under 2000-talet har företagen lagt mer vikt vid att 

rapportera sociala och miljömässiga aspekter av organisationen. Dessa delar leder fram till det 

vi i dag kallar hållbarhetsredovisning (Ortas & Moneva 2011).  

 

Hållbarhetsredovisning används idag av ett stort antal företag inom skilda branscher som ett 

sätt att marknadsföra sig och skaffa sig legitimitet (Hedberg & von Malmborg 2003). Vidare 

bidrar hållbarhetsredovisningen till ökad transparens. Legitimitet erhålls genom att företag tar 

hänsyn till omgivningens mål och uppfattning om vad som är giltigt och acceptabelt i olika 

sammanhang samt socialt godtagbart eller erkänt. Ett företag måste därför hela tiden anpassa 

sig efter den aktuella samhällssituationen och läsa av vilka förväntningar och ideal som råder. 

Ett företag som inte anpassar sig tillräckligt snabbt kan uppfattas som illegitimt och förlora 

sitt anseende och sin kundkrets (Nygaard, Bengtsson & Johansson 2002, s. 198). Transparens 

är kopplat till omvärldens förtroende för företaget och förklaras med hur öppet för 

genomlysning företaget är avseende information om dess verksamhet. En tydlig koppling 

mellan transparens och GRI kan göras då ett av syftena med GRI:s riktlinjer är att förenkla 

insynen i och jämförelsen mellan företag inom aspekterna ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvarstagande (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008b. ss.25-26, 69).   
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Hållbarhetsredovisningen visar företagets ansvarstagande avseende ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter för omvärlden. Bakgrunden till indelningen i dessa tre aspekter kan 

härledas till konceptet The Triple Bottom Line (TBL). Konceptet introducerades av den 

brittiske företagskonsulten och hållbarhetsförespråkaren John Elkington 1997. Syftet med 

TBL var att införa sambandet mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i 

företagens organisation. Målet med detta var att inte bara fokusera på ekonomisk tillväxt, utan 

att även inkludera sociala och miljömässiga aspekter som inte bara rör företagen utan även 

deras omvärld (Wexler 2009).  

Hållbarhetsredovisning användes tidigare främst av företag inom miljöpåverkande branscher 

och av företag som ville återupprätta sitt anseende till exempel efter en miljöskandal. 

Eftersom hållbarhetsredovisning till stor del är och har varit en frivillig företeelse ansåg 

intressenterna att det fanns svårigheter i att jämföra olika företags hållbarhetsredovisningar 

och deras faktiska miljöprestanda. Svårigheten i själva jämförelsen låg bland annat i att 

ambitionsnivån och de för hållbarhetsarbete avsatta ekonomiska resurserna skiljde sig mellan 

företagen. Enligt Bell och Lundblad (2011) kan dessutom avsaknaden av riktlinjer innebära 

att företagen framhäver de positiva aspekterna av sitt hållbarhetsarbete medan de negativa 

aspekterna tonas ned eller utelämnas. För att underlätta jämförelsen och höja ambitionsnivån i 

den frivilliga hållbarhetsrapporteringen har GRI tagit fram riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning som syftar till att standardisera rapporteringen (Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers 2008b. ss.33-37).  

Ett ytterligare steg mot standardisering av hållbarhetsredovisning togs som vi tidigare har 

nämnt av Sveriges regering när man beslutade att alla svenska statliga bolag skulle rapportera 

enligt GRI. Enligt Borglund et al. (2010) visar resultatet av undersökningen gällande effekter 

av hållbarhetsredovisning i statliga bolag att införandet av lagen har haft större påverkan på 

de bolag som inte hållbarhetsredovisade sedan tidigare. Ett annat resultat är att företagen nu i 

större grad uppmärksammar och är medvetna om hållbarhetsfrågor. Riktlinjerna har inte 

påverkat det praktiska hållbarhetsarbetet i någon större utsträckning, däremot har rutinerna för 

hållbarhetsredovisning förbättrats. Anpassningen till GRI:s riktlinjer är dock inte helt enkel. 

Att sätta sig in i riktlinjerna tar tid och resurser i anspråk. Företagen anser också att vissa 

indikatorer inte är anpassningsbara på deras bransch. 

3.2 Global Reporting Initiative 
GRI bildades av den icke-kommersiella oberoende organisationen Ceres år 1997 med uppgift 

att utveckla ett omfattande ramverk gällande hållbarhetsredovisning (Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers 2008a, s. 55). Ramverket kan tillämpas på lika villkor av företag 

över hela världen och oberoende av bransch. Innehållet i ramverket underlättar jämförelse 

mellan företag och gör det lättare för intressenter att få en insikt i företagen och deras 

ansvarstagande vad gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Dessa tre delar är 

huvudområdena inom hållbar utveckling. Ramverket består bland annat av riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning. Dessa riktlinjer är uppdelade i två delar: del 1 innehåller riktlinjer för 

hur man ska gå till väga vid själva rapporteringen, del 2 innehåller riktlinjer om vad som ska 

ingå i rapporteringen i form av upplysningar om hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer. 
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Resultatindikatorerna är uppdelade i kategorierna ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

ansvarstagande (Globalreporting 2012). 

Hållbarhetsredovisning enligt GRI kan ske på tre olika nivåer; A, B och C. Vilken nivå som 

tillämpas är upp till det redovisande företaget att fastslå. Förutom de tre nivåerna kan 

företagen också välja att få sin hållbarhetsredovisning granskad av extern part samt att GRI 

kan kontrollera att den egna bedömningen är korrekt. Denna externa granskning redovisas 

genom att ett plus (+) läggs till vald nivå. Som framgår i nedanstående figur är kraven olika 

beroende på tillämpningsnivå. En förklaring till de punkter som ingår i upplysningar om profil 

lämnas i bilaga 2. För en förklaring om vilka punkter som gäller för respektive nivå se figur 1 

nedan. På A- och B-nivån krävs det att företagen lämnar upplysningar om 

hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori. Som vi tidigare har nämnt är de tre 

indikatorkategorierna ekonomiska indikatorer, sociala indikatorer och miljömässiga 

indikatorer. I var och en av de tre kategorierna har GRI tagit fram kärnindikatorer, det vill 

säga indikatorer som är av intresse för de flesta organisationer och som är allmänt 

tillämpningsbara. GRI har också tagit fram tilläggsindikatorer vilka är av intresse och 

tillämpningsbara endast för vissa organisationer. I de ekonomiska indikatorerna redovisar 

organisationerna sin ekonomiska påverkan på omvärlden i ett vidare perspektiv. De 

ekonomiska indikatorerna är uppdelade i tre aspekter: ekonomiska resultat, marknadsnärvaro 

och indirekt ekonomisk påverkan. De sociala indikatorerna rör organisationernas påverkan på 

de sociala system där organisationerna är verksamma. Det sociala ansvarstagandet delas upp i 

följande underkategorier: arbetskraft, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. Var 

och en av underkategorierna har ett antal aspekter, totalt 22 stycken. Aspekter som tas upp är 

till exempel anställning, investerings- och upphandlingsrutiner, korruption och kundernas 

hälsa och säkerhet. De miljömässiga indikatorerna rör organisationernas påverkan på det 

naturliga systemet, det vill säga organisationernas miljöpåverkan. Miljöindikatorerna är 

uppdelade i nio aspekter, till exempel material, transport, utsläpp till luft och vatten samt 

avfall (Globalreporting 2012).  

GRI har sedan bildandet 1997 arbetat för att ta fram ett ramverk för jämförbar 

hållbarhetsredovisning. Den första versionen av ramverket utgavs år 2000 och året därpå blev 

GRI en självständig organisation. Version två av ramverket, kallat G2, gavs ut 2002. Den 

nuvarande versionen, G3, gavs ut 2006 och i en uppdaterad och kompletterad version, G3.1, 

år 2011. Utvecklingsarbetet inom GRI fortsätter för att ständigt ta fram uppdaterade och 

förbättrade versioner. Detta arbete är planerat att resultera i en fjärde version, G4, till 2013. 

Ett mål som GRI arbetar efter är att till 2015 ska alla stora och medelstora företag i OECD-

länderna samt de stora utvecklingsekonomierna ge ut hållbarhetsredovisningar tillgängliga för 

allmänheten. Om inte detta sker ska företagen förklara varför (Globalreporting 2012). 
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   Figur 1: Kriterier för GRI:s tillämpningsnivåer (Global Reporting Initiative, 2006) 

3.3 Intressentmodellen 
I intressentmodellen illustreras företaget som ett öppet system som samspelar med sin 

omgivning. Det råder ett beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter, det vill 

säga de som i något avseende har en relation till företaget. Ett företags intressenter kan 

utgöras av till exempel stat och kommun, leverantörer, långivare, medarbetare, 

företagsledning, ägare och kunder. Intressenterna ger någon form av bidrag till företaget och 

förväntar sig belöningar i utbyte. Ett exempel på detta förhållande är ägarna som satsar kapital 

i företaget och i utbyte förväntar sig utdelning och avkastning. Det krävs att erhållna 

belöningar överstiger de bidrag som intressenterna lämnar för att dessa ska vilja tillhöra 

företagets intressentgrupp. I intressentmodellen är företagets mål att tillgodose intressenternas 

krav. Dessa kan ibland vara motstridiga sinsemellan men även mot företagets mål vilket 

tvingar företaget att kompromissa, det vill säga försöka uppnå en balans där man ser till 

företagets bästa samtidigt som intressenternas krav i möjligaste mån tillgodoses. Även om alla 

intressenters krav inte kan tillgodoses samtidigt strävar företaget efter att på lång sikt 

tillgodose alla intressentgruppers krav (Ax, Johansson & Kullvén 2005, ss. 38-40).    

Intressenterna har förutom krav på belöningar även vissa förväntningar på företaget för att de 

ska vilja lämna sina bidrag. En sådan förväntning kan vara etiskt och moraliskt 

ansvarstagande. Allt fler företagsintressenter förväntar sig idag att företag uppvisar en hög 

grad av miljövänlighet samt tar socialt ansvar. För att möta dessa ökande förväntningar från 

omvärlden börjar allt fler företag att ta fram och publicera hållbarhetsredovisningar där 

företaget redovisar sina ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstaganden. Detta sker 

inte alltid nödvändigtvis med det egna företaget i fokus utan för att intressenterna förväntar 

sig det (Nygaard et al. 2002, s. 198). 
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Figur 2: Intressentmodellen (Fritt efter Holmström 2007, s.48) 

3.4 Institutionell teori 
I vår undersökning utgår vi ifrån institutionell teori och då främst nyinstutionell teori. I och 

med att den nyinstitutionella teorin fick sitt genomslag ändrades synen på organisationer som 

rationellt målinriktade, aktiva och anpassningsbara sociala strukturer till att fokusera på det 

ömsesidiga sociala och kulturella beroendet mellan organisation och omgivning (Grape, Blom 

& Johansson 2006, ss. 17-18). Inom den nyinstitutionella teorin publicerade DiMaggio och 

Powell en vetenskaplig artikel (1983) där de redogör för sin teori om isomorfism, vilket enligt 

artikelförfattarna definieras som ”a constraining process that forces one unit in a population to 

resemble other units that face the same set of environmental conditions”, det vill säga 

fenomenet som innebär att organisationer inom samma organisationsfält tenderar att efterlikna 

varandra. Organisationsfält kan enligt Strang och Meyer (1993, i Eriksson-Zetterquist 2009 

s.73) utgöras av industrier inom en och samma bransch eller industrier som är kopplade till 

varandra genom kedjan leverantör – producent – återförsäljare. Dessa fält kan urskiljas ur en 

nationell eller internationell synvinkel. 

DiMaggio och Powell (1983) hävdar att i de inledande faserna av en organisations livscykel 

förekommer väsentliga variationer avseende förhållningssätt och struktur mellan de olika 

organisationerna i ett organisationsfält. När en organisation väl har blivit etablerad sker 

oundvikligen en utveckling mot homogenisering inom organisationsfältet.   

Enligt DiMaggio och Powell (1983) beror efterliknandet på tre olika typer av isomorfism; 

tvingande, härmande och normativ. Tvingande isomorfism innebär att företag måste anpassa 

sig till politiska påtryckningar i form av lagstiftning och reglering. De starkare företagen inom 

ett organisationsfält kan också tvinga mindre, svagare företag att anpassa sig till formella och 

informella krav. Ett exempel på detta är när den svenska staten från och med 2008 tvingade 

statliga bolag att hållbarhetsredovisa enligt GRI (Björklund 2010). I detta exempel ses staten 

med sin lagstiftande makt som en stark organisation som styr över hur företag ska agera. 

Enligt Escobar och Vredenburg (2011) hävdar vissa forskare att tvingande isomorfism kan 

uppstå som ett resultat av att regeringar genom lagstiftning tvingar företag att efterfölja 

hållbarhetsregleringar. DiMaggio och Powell (1983) förklarar härmande isomorfism så som 

att mindre framgångsrika och/eller osäkra företag tar efter framstående företags exempel vad 
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gäller till exempel införandet av en ny teknologi. Detta kan innebära att företagen slipper 

lägga resurser på att finna egna lösningar. Härmandet kan vara både medvetet och omedvetet, 

men syftar alltid till att göra det egna företaget mer framgångsrikt. Härmandet är också ett sätt 

för företagen att öka sin legitimitet genom att visa för omvärlden att man agerar. Ett exempel 

ges av Haveman (1993) som konstaterar att företag som etablerar sig på en ny marknad 

tenderar att imitera framstående företags beteende. Ett annat exempel är González Gonzálezs 

(2010) undersökning av den spanska elbranschen, där det konstateras att företagen tenderar att 

efterlikna varandra genom införandet av hållbarhetsredovisning. Motivet till införandet av 

hållbarhetsredovisning är enligt González González inte främst ekonomisk vinning utan 

snarare företagens strävan att uppnå legitimitet genom att anpassa sig till omgivningens krav 

och förväntningar. Artikelförfattaren hävdar att legitimitet är av stor vikt för företagen inom 

elbranschen på grund av verksamhetens omfattande påverkan på omvärlden. Här kan en 

koppling göras till vår undersökning då företagen inom skogsindustribranschen likt de i 

elbranschen på grund av sin miljöpåverkande karaktär hållbarhetsredovisar för att uppnå 

legitimitet. Den tredje typen av isomorfism, normativ isomorfism, förklarar DiMaggio och 

Powell (1983) med att företag anställer personal med utbildning och bakgrund liknande 

personalen i andra företag inom organisationsfältet vilket innebär att samma normer och 

teorier gäller i de olika företagen. Anställda i ett företag förväntas också uppträda på ett visst 

sätt. Detta kan gälla uppförande, klädkod och användandet av en viss jargong. På detta sätt 

skapas en slags norm om hur ett företag ska göra saker på rätt sätt för att bli accepterat inom 

organisationsfältet. Hirsch och Whisler (1982, i DiMaggio & Powell 1982) exemplifierar 

normativ isomorfism genom att belysa homogeniteten bland styrelsemedlemmarna inom 

Fortune 500 (USA:s 500 mest framgångsrika företag enligt tidsskriften Fortune) (Fortune 

2012). Ett annat exempel är March och Marchs (1977, i DiMaggio & Powell 1982) studie där 

de fann att de personer som innehade positionen som skolinspektör i Wisconsin var så lika 

vad gällde bakgrund och attityd att vid en framtida anställning skulle arbetsgivaren ha svårt 

att välja ut en specifik arbetstagare då de olika kandidaterna skulle vara så lika sinsemellan. 

Detta skulle då få konsekvensen att valet blev slumpmässigt och oförutsägbart. För att göra en 

koppling till vår undersökning tänker vi oss att de personer som arbetar med hållbar 

utveckling och hållbarhetsredovisning inom skogsindustrin har liknande bakgrund och 

utbildning på grund av den snäva nisch som dessa arbetsuppgifter utgör. Vidare tänker vi oss 

att de hållbarhetsansvariga på företagen kompetensutvecklas inom hållbar utveckling 

tillsammans med övrig personal inom branschen. Detta bidrar till att liknande tankar, normer 

och värderingar gäller inom branschen. 
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3.5 Sammanfattande modell 
Med hjälp av teorin om isomorfism kan vi förklara hur intressenternas påverkan leder till 

likheter och skillnader i företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisningar. Detta 

kommer ske genom att empirin analyseras utifrån teorin om isomorfism. 
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4 Empiri 
 

4.1 Presentation av intervjuade företag 

Billerud 

Billerud är en världsledande leverantör av förpackningspapper. 1883 bildades det 

ursprungliga Billeruds aktiebolag. Verksamheten bestod då av en sulfitmassafabrik. Fram till 

1996 expanderade företaget genom att förvärva andra bruk. Dagens Billerud bildades 2001 då 

Stora Ensos pappersbruk Gruvön och AssiDomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg 

slogs samman. Omsättningen var 2011 9 343 MSEK (Billerud 2012). 

Intervjuperson: Stina Blombäck, hållbarhets- och energidirektör.  

Blombäcks roll i företaget är att ansvara för att hållbarhetsarbetet integreras i den dagliga 

verksamheten. Vidare föreslår hon hållbarhetsmål till ledningen, gör uppföljningar och 

justeringar av målen. Hon tar också fram underlag till organisationer och säljare. Utöver detta 

är hon ordförande i CSR-rådet och ansvarar för rapporteringen till styrelsen.           

Holmen 

Holmen tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk 

och energi. Företaget bildades 1873 under namnet Mo och Domsjö AB. Holmens Bruk AB 

förvärvades av MoDo 1988 och 2000 ändrade företaget namn till Holmen. Holmens 

skogsinnehav uppgår till ca 1 miljon hektar som kan användas för skogsbruk. 2011 omsatte 

Holmen 18 656 MSEK (Holmen 2012). 

Intervjuperson: Lars Strömberg, chef för miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Strömbergs uppgift är framförallt att samordna och ansvara för arbetet med koncernens 

hållbarhetsredovisning.  

Korsnäs 

Korsnäs är en av landets ledande tillverkare av kartong och papper. Företaget bildades 1855 

då Korsnäs Sågverks Aktiebolag började tillverka sågade trävaror. 1899 flyttades 

verksamheten till Gävle. Idag har man anläggningar i Gävle, Frövi och Rockhammar. Sedan 

1936 ägs Korsnäs av investmentbolaget Kinnevik. Omsättningen i Korsnäs var 2011 8 254 

MSEK (Korsnäs 2012). 

Intervjuperson: Bengt Brunberg, hållbarhetsansvarig. 

Brunbergs uppgift som hållbarhetsansvarig innebär att han inledningsvis arbetar fram en 

strategi för företagets arbete med dessa frågor. Andra uppgifter är att förbättra företagets 

prestanda inom hållbarhetsområdet samt att kommunicera med intressenter. 

SCA 

SCA tillverkar personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och 

sågade trävaror. SCA grundades 1929 som ett renodlat skogsbolag då ett tiotal svenska 

skogsbolag slogs samman. Idag är SCA Europas största privata skogsägare med 2 miljoner 

hektar brukbar skogsmark. Omsättningen i SCA var 2011 105 750 MSEK (SCA 2012). 
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Intervjuperson: Per Brattberg, director of corporate sustainability and public affairs. 

Brattberg ansvarar för SCA:s icke-finansiella rapportering, dessutom utvecklar och 

standardiserar han rapporteringen, förbättrar och gör rapporteringen mer lättillgänglig samt 

förbättrar återkopplingen till företagets intressenter. 

Sveaskog 

Sveaskog är idag Sveriges största skogsägare och äger 14 % av den produktiva skogsmarken 

över hela landet. Verksamheten är främst fokuserad på skogsskötsel, försäljning av 

skogsprodukter och utveckling av skogens övriga värden. Ursprunget till Sveaskog var 

Kungliga Domänstyrelsen som bildades 1859 med syftet att sköta de statliga skogarna. 

Genom åren har företaget genomgått olika faser och bolagiserades 1992 under namnet Domän 

AB. 1994 slogs man samman med ASSI och NCB och privatiserades under namnet 

AssiDomän. 1999 bildades Sveaskog AB som en avknoppning av statens ägandedel i 

AssiDomän. 2001 förvärvade Sveaskog resterande del av AssiDomän. Sveaskogs 

skogsinnehav var 2010 4,1 miljoner hektar varav 3,1 miljoner hektar var produktiv 

skogsmark. Omsättningen var 2011 6 724 MSEK (Sveaskog 2012). 

Intervjuperson: Charlotte Jönsson, CSR-ansvarig. 

Jönsson beskriver sin roll som ”lite som spindeln i nätet”. Arbetsuppgifterna innefattar att 

identifiera förbättringar, sköta omvärldskontakten, hålla sig uppdaterad om vad som är på 

gång inom CSR/hållbarhetsområdet, hålla ihop och strukturera rapporteringen, komma med 

förslag om vad som ska redovisas och läggas fokus på. 

Södra 

Södra bildades 1938 och är en ekonomisk förening som består av cirka 50 000 sydsvenska 

skogsägare. Södras intresseområden innefattar bland annat skogsskötsel och miljövård och 

verksamheten är uppdelad i de fyra affärsområdena Skog, Timber, Cell och Interiör. Totalt 

äger Södra cirka 2,3 miljoner hektar skog. 2011 var Södras omsättning 18 191 MSEK (Södra 

2012).
1
 

Intervjuperson: Klara Helstad, direktör för hållbarhetsfrågor. 

Helstads arbetsuppgifter innefattar att med hjälp av en projektgrupp ta fram innehållet i 

redovisningen. Det förekommer ett antal projektmöten till vilka texterna i 

hållbarhetsredovisningen förbereds. Projektgruppen går igenom materialet och diskuterar om 

det är några särskilda aktuella projekt, resultat eller andra aktiviteter som ska lyftas fram i 

redovisningen. 

4.2 Bakgrund till hållbarhetsredovisning 

Föregångaren till hållbarhetsredovisningen hos samtliga våra intervjuade företag är 

miljöredovisningen. Eftersom skogsindustrin är en miljöpåverkande bransch fanns det ett 

antal anledningar till att företagen började miljöredovisa. Bland dessa kan nämnas att 

företagen ville ge omvärlden insyn i verksamheten och visa att de tog miljöfrågor seriöst samt 

som ett sätt att förmedla sina framsteg inom området. Miljöredovisningen innebar också att 

                                                           
1
 Eftersom Södra publicerade sin hållbarhetsredovisning avseende 2011 så sent som den 8:e maj 2012 har vi inte 

haft möjlighet att ta hänsyn till dessa uppgifter då vi vid denna tidpunkt var i slutskedet av examensarbetet. På 

grund av detta baseras uppgifterna om Södra på 2010 års hållbarhetsredovisning. 
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företagen kunde skapa en intern kontroll inom miljöområdet. Arbetet med miljöredovisningar 

inleddes på 1990-talet. Bland föregångarna kan nämnas MoDo (Holmen) som 1993 gav ut sin 

första miljöredovisning. Även de övriga intervjuade företagen gav ut sina första 

miljöredovisningar under 1990-talet. Sist ut var Södra som gav ut sin första miljöredovisning i 

slutet av 1990-talet.  

Utvecklingen från miljöredovisning till hållbarhetsredovisning skedde på grund av att 

omvärldens intresse utökades från att tidigare främst innefatta miljöaspekter till att även 

inkludera sociala och ekonomiska aspekter. Detta skedde som en följd av att omvärlden 

började inse att de tre aspekterna är nära sammanlänkade och att man är tvungen att ta hänsyn 

till alla tre aspekterna för att kunna uppnå hållbar utveckling. På grund av denna utveckling 

har företagen varit tvungna att avsätta större resurser till hållbarhetsarbetet för att kunna 

tillmötesgå de ökande kraven som omgivningen ställer.  

Anledningen till att företagen hållbarhetsredovisar är främst för att ge omvärlden insyn i 

verksamheten och därigenom öka transparensen. Hållbarhetsredovisningen är ett sätt att 

berätta om sin verksamhet, vad man gör, varför man gör det och vad man vill uppnå. 

Dessutom används hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att skapa legitimitet vilket 

bidrar till att företagets varumärke stärks.  

Arbetet med att ge ut hållbarhetsredovisningar är ett relativt nytt fenomen. Först ut av våra 

intervjuade företag var även i detta fall Holmen som 2004 gav ut sin första 

hållbarhetsredovisning. De fem övriga företagen gav ut sina första hållbarhetsredovisningar 

mellan 2006 och 2011.    

4.3 Standard för hållbarhetsredovisning 
Alla intervjuade företag förutom Södra använder sig av GRI. En anledning till att just GRI har 

valts av de flesta företagen är att det är den mest spridda och använda standarden. Den är 

tillämpningsbar globalt, för alla typer av företag och inom alla branscher. Standarden 

möjliggör lättare jämförelse mellan företag. Med hjälp av GRI:s ramverk kan man strukturera 

sitt hållbarhetsarbete på ett tydligt sätt genom att redovisningen delas upp i de tre delarna 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.  

Trots de positiva aspekterna finns det enligt de intervjuade företagen dock vissa negativa 

aspekter med GRI. Bland dessa kan nämnas att då ramverket är så allomfattande och generellt 

kan problem uppstå då bristen på tydlighet i vissa delar kräver att företagen gör egna 

tolkningar av vad som efterfrågas. På grund av detta kan jämförbarheten bli lidande. Ett annat 

problem är att företagen upplever att vissa delar inte är relevanta för just deras bransch. 

Vidare kan innehållet i hållbarhetsredovisningen vara svårt att ta till sig för den som inte är 

väl insatt i ämnet.  

2006, samma år som GRI gav ut sin tredje och nuvarande version av ramverket, gav Holmen 

ut sin första hållbarhetsredovisning enligt GRI. 2008 gav SCA och Sveaskog ut sina första 

GRI-baserade hållbarhetsredovisningar, varav Sveaskog var tvingade till detta enligt lagen om 

att statliga företag ska hållbarhetsredovisa enligt GRI. Både Billerud och Korsnäs baserade 

sina första hållbarhetsredovisningar från 2010 respektive 2011 på GRI:s ramverk.  
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Företagen anser i vissa fall att det inte spelar någon betydande roll på vilken tillämpningsnivå 

de hållbarhetsredovisar, det faktum att de hållbarhetsredovisar väger tyngre än valet av nivå. 

Valet av nivå hos de intervjuade företagen är delvis kopplat till hur långt de har kommit i 

arbetet med att ge ut hållbarhetsredovisningar. Valet kan också spegla företagets ambitioner. 

Korsnäs som är relativt nya inom hållbarhetsredovisning enligt GRI har valt att utgå från C-

nivån. Anledningen till detta är enligt Bengt Brunberg på Korsnäs för att ”komma in på en 

lämplig nivå från början och sedan utöka innehållet”. Två av de företag som har längst 

erfarenhet av hållbarhetsredovisning, Holmen och SCA, började på B- respektive A-nivå. I 

dagsläget redovisar Holmen, SCA och Billerud på A-nivå medan Sveaskog redovisar på B-

nivå.  

Fyra av de fem företag som använder GRI har valt att få sin redovisning granskad av en 

extern revisor. Fördelen med detta anser företagen vara att granskningen ger ett kvitto på att 

alla krav för respektive nivå uppfylls, att innehållet ger en korrekt och balanserad bild av 

företagets verksamhet samt att det kan bidra till att företagets trovärdighet ökar. Revisorerna 

kommer också med förslag på hur företagen kan agera för att förbättra sin 

hållbarhetsredovisning. Billerud som är det enda företaget som har valt att inte låta 

redovisningen granskas externt förklarar detta med att de i stället har valt att låta göra en så 

kallad ”third party check” vilket innebär att redovisningen granskas av och bekräftas 

angående val av nivå av den egna revisorn. Enligt Stina Blombäck på Billerud är mervärdet 

för den extra kostnaden inte tillräcklig stor för att låta en extern revisor göra en revidering. 

”Intressenterna har inte efterfrågat extern granskning, ändras detta kommer vi att anpassa 

oss”, menar Blombäck.  

Utformningen och innehållet i hållbarhetsredovisningen styrs till stor del av själva ramverket. 

Innehållet delas upp i ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Dessutom påverkar 

valet av tillämpningsnivå hur omfattande innehållet i redovisningen ska vara. Vad som tas 

upp i hållbarhetsredovisningen är en kombination av vad som måste vara med enligt GRI, vad 

företaget anser är viktigt och vad intressenterna anser ska vara med. Syftet med att utforma 

hållbarhetsredovisningen på ett visst sätt anser företagen vara att redovisningen ska vara så 

lättillgänglig och lättläst som möjligt för företagens intressenter.  

Vad gäller de tre delarna ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter är företagen överens 

om att alla delar ska tas lika stor hänsyn till. Det är dock inte alltid lätt att uppnå detta i 

praktiken. SCA som väljer att se sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning som ett enda 

dokument upplever att de ekonomiska delarna naturligt nog ges störst utrymme. Sveaskog 

redovisar flest indikatorer inom miljö och sociala aspekter eftersom de har störst påverkan 

inom dessa två områden. Södra anser att det lätt blir att man fokuserar mer på 

miljöaspekterna.  

Södra är det enda av våra intervjuade företag som inte använder sig av GRI. De ger ut en 

hållbarhetsredovisning som de kallar ”Södra och CSR”. CSR står för Corporate Social 

Responsibility vilket enligt EU-kommissionen (2011) definieras som: “a concept whereby 

companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in 

their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”. På svenska kan detta översättas 
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som: ”ett koncept där företag på frivillig basis integrerar sociala och miljömässiga 

angelägenheter i sin affärsverksamhet och i samspelet med sina intressenter” 

(uppsatsförfattarnas översättning). Då samma delar återfinns inom både CSR och GRI:s 

ramverk kan begreppen likställas. Klara Helstad på Södra anser att man kan publicera en bra 

hållbarhetsredovisning även utan att använda sig av en särskild standard. 

Som tidigare nämnts är Sveaskog enligt lag tvungna att hållbarhetsredovisa enligt GRI. 

Charlotte Jönsson anser att lagstiftningen är positiv för Sveaskog eftersom ”staten som ägare 

till många företag bör ställa krav på att företagen jobbar med dessa frågor och att man också 

berättar vilka resultat man uppnår och inte uppnår”. Däremot är Jönsson, liksom flera av de 

andra intervjupersonerna, ense om att hållbarhetsredovisningen för privata företag bör förbli 

frivillig. ”Det är bättre att marknaden reglerar sig själv” enligt Klara Helstad, det vill säga att 

eftersom hållbarhetsredovisningen ses som en självklarhet inom branschen så skulle företag 

som lät bli att hållbarhetsredovisa ha svårt att konkurrera med de andra. Både Lars Strömberg 

på Holmen och Per Brattberg på SCA är dock av åsikten att obligatorisk 

hållbarhetsredovisning enligt GRI skulle kunna leda till lättare jämförelser mellan företag.  

4.4 Intressenter och deras påverkan 
Då våra intervjuade företag är verksamma i samma bransch har företagen till stor del samma 

typ av intressenter. Hållbarhetsredovisningarna riktar sig till alla företagens intressenter. 

Bland dessa anser företagen att ägare, kunder, konsumenter, anställda, investerare, 

leverantörer, myndigheter, banker, intresseorganisationer och samhälle är de viktigaste.  

Det är svårt för företagen att kontrollera om intressenternas förtroende har ökat i samband 

med att företagen började hållbarhetsredovisa. Det som flera av företagen kan konstatera är att 

intressenternas förtroende har varit högt även tidigare. Per Brattberg på SCA och Lars 

Strömberg på Holmen ser dock en koppling mellan högt förtroende och att företagen erhållit 

utmärkelser och erkännanden samt att företagen finns representerade på olika företagsindex.  

Företagen har svårt att se att de skulle ha fått nya intressenter på grund av att de har börjat 

hållbarhetsredovisa. Det finns dock ett par undantag. Tack vare GRI har det blivit lättare att 

jämföra företag vilket har inneburit att intresset bland finansiella hållbarhetsanalytiker har 

ökat. Intresset bland studenter har också ökat vilket har visat sig till exempel genom att det 

har blivit populärt att skriva uppsatser inom hållbarhetsområdet.  

Vad gäller innehållet i hållbarhetsredovisningarna anser företagen att detta bestäms genom en 

kombination av interna intressen och de externa intressenternas påverkan genom att dessa 

kommer med förslag på vad som ska ingå. Företagen försöker ta hänsyn till alla intressenter 

men de viktigaste intressenternas åsikter väger ofrånkomligen tyngst.  

Alla företagen ger ut sina hållbarhetsredovisningar både som trycksak och elektroniskt på 

deras hemsidor. Innehållet i hållbarhetsredovisningarna används kontinuerligt i företagens 

dialog med omvärlden och även internt. Detta sker bland annat genom företagens intranät, 

genom hållbarhetsinformation på deras hemsidor, genom företagstidningar, i utbildningssyfte 

samt i kommunikationen med massmedia.   
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4.5 Hållbarhetsarbetet 
Själva processen med att ta fram en hållbarhetsredovisning beskriver företagen som en 

process som sker löpande under året. Processen överensstämmer till stor del mellan de olika 

företagen och kan sammanfattas enligt följande. Utgångspunkten i processen är att företagen 

gör en uppföljning av föregående års redovisning med hjälp av revisorerna som kommer med 

kommentarer och åsikter. Därefter påbörjas en omfattande datainsamling från företagens alla 

olika områden för redovisningsåret i fråga. Datan kontrolleras och analyseras för att slutligen 

kunna sammanfattas. Den avslutande delen i processen är själva skrivarbetet vilket hos de 

flesta företagen sker med hjälp av interna resurser. Ett undantag är SCA som tar hjälp av 

skribenter för vissa delar av skrivarbetet.  

Arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning sker i övrigt till stor del internt. Däremot 

uppger företagen att de tar hjälp av utomstående aktörer för design, utformning och tryck. Hur 

mycket resurser i tid och pengar som läggs på att ta fram en hållbarhetsredovisning upplever 

företagen generellt vara svårt att uppskatta då inget av företagen i dagsläget mäter detta. Det 

som kan konstateras är att de resurser som tas i anspråk är framförallt den egna arbetsinsatsen. 

Därtill tillkommer kostnader för revision samt utformning och tryck. 

I hållbarhetsarbetet och arbetet med att ta fram hållbarhetsredovisningar är företagen så gott 

som eniga om att de håller koll på hur andra företag både i och utanför branschen väljer att 

lägga upp sina hållbarhetsredovisningar. Företagen influeras och påverkas till viss del av 

andra men alla är eniga om att det som slutligen tas upp i redovisningen är vad som är viktigt 

och väsentligt för det egna företaget.  

Företagen har som mål att hållbarhetsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets 

verkliga hållbarhetsarbete. Däremot kan mindre avvikelser förekomma på detaljnivå. Ett 

hjälpmedel för att säkerställa överensstämmelsen mellan hållbarhetsredovisningen och det 

reella hållbarhetsarbetet är den externa granskningen. Den sammanfattande åsikten bland 

samtliga företag är att kostnaden för att ta fram en hållbarhetsredovisning är relativt liten om 

man ser till hur stor nyttan är.      

4.6 Framtiden för hållbarhetsredovisning 
Arbetet med hållbarhet och hållbarhetsredovisning är ett ständigt utvecklingsarbete för 

företagen. Många av företagen sätter upp långsiktiga hållbarhetsmål eller specifika mål inom 

de tre aspekterna ekonomi, sociala och miljö. Dessa mål utvärderas efter hand och när 

mätperioden är över förnyas målen. Det kan också krävas att målen ändras eller omvärderas 

under pågående mätperiod till exempel vid en strukturförändring. Utvecklingsarbetet sker 

också genom att företagen är lyhörda för och anpassar sig till vad som händer och sker inom 

hållbarhetsområdet samt till rådande trender.  

Företagen fick en möjlighet att spekulera i hur de tror att hållbarhetsarbetet kommer att se ut i 

framtiden. På detta svarade flera av företagen att hållbarhetsarbetet kommer att se ut ungefär 

som i dag men att det kommer bli en ännu mer integrerad del av verksamheten.  

Ett sätt för företagen att visa omvärlden hur stor tyngd hållbarhetsarbetet ges är att ge ut en 

kombinerad hållbarhets- och årsredovisning. Detta har redan gjorts av några av företagen och 
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kan i praktiken gå till på olika sätt. SCA publicerar årsredovisningen och 

hållbarhetsredovisningen som två separata dokument men ser dem som en enhetlig 

publikation. Sveaskog, Billerud och Holmen har sedan 2008, 2009 respektive 2010 gett ut en 

kombinerad hållbarhets- och årsredovisning. Lars Strömberg på Holmen förklarar fördelen 

med detta att ”man som företag visar att de tre delområdena är beroende av varandra för att 

företaget ska kunna bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet”. Charlotte Jönsson på 

Sveaskog anser att genom en kombinerad hållbarhets- och årsredovisning kan man beskriva 

företagets verksamhet inte bara i siffror utan också i berättande form. Klara Helstad på Södra 

berättade om företagets planer på att eventuellt börja använda sig av GRI och kombinerad 

hållbarhets- och årsredovisning, det senare för att kunna ge en mer samlad bild av företaget. 

En kombinerad hållbarhets- och årsredovisning kan också vara bra sett ur kostnadshänsyn 

eftersom det då endast blir en arbetsprocess samt att kostnader för till exempel tryck blir 

mindre. Helstad framhöll dock att användandet av en specifik standard som GRI inte är 

avgörande för omgivningens förtroende eller för kvaliteten på hållbarhetsredovisningen. Per 

Brattberg på SCA sammanfattar det hela med att ”hållbarhetsarbetet ska inte ses som 

extraarbete utan ska vara en naturlig del av företagets verksamhet”. 

4.7 Sammanfattande tabell   
 

 

Figur 4: Sammanfattande tabell 

Uppgifterna är hämtade från 2011 års hållbarhetsredovisningar. 

  

 Billerud Holmen Korsnäs SCA Sveaskog Södra 

Hållbarhetsredovisning 

utgiven sedan (år) 

2010 2004 2011 2006 2006 2011 

GRI sedan (år) 2010 2006 2011 2008 2008 - 

Tillämpningsnivå GRI 

(extern granskning 

anges med +) 

A A+ C+ A+ B+ - 

Resultatindikatorer 

(st.): 

      

Miljö 14 30 10 20 11 - 

Sociala 17 45 9 34 25 - 

Ekonomi 1 9 1 9 8 - 

Totalt 32 84 20 63 44 - 

Kombinerad års- och 

hållbarhetsredovisning 

Ja Ja Nej Nej Ja Nej 
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5 Analys 

5.1 Analys 
Enligt Spitzeck och Hansens (2010) undersökning varierar intressenternas påverkan från icke-

deltagande till medbestämmande vid beslutsfattande. Även vi har observerat att 

intressenternas påverkan på företagen skiljer sig åt till viss del. De flesta företagen för en 

dialog med sina intressenter för att få reda på vad de efterfrågar och har för önskemål och tar 

därefter hänsyn till dessa åsikter i olika stor omfattning vad gäller framtagandet av sin 

hållbarhetsredovisning. Holmen har en lång erfarenhet av hållbarhetsredovisning och är ett av 

de ledande företagen på området. Därför anser de sig ha så pass god koll på vad som är viktigt 

för företaget att redovisa att de inte behöver ta direkt hänsyn till intressenternas önskemål och 

krav gällande innehållet i hållbarhetsredovisningen. Däremot förekommer en kontinuerlig 

dialog med företagets intressenter. Bland de övriga företagen kan nämnas att SCA anser att 

intressenternas åsikter påverkar innehållet i hållbarhetsredovisningen samt att lika stor hänsyn 

tas till de olika intressenterna. Billeruds viktigaste intressenter, investerarna, har störst 

påverkan på innehållet i hållbarhetsredovisningen trots att dialog förs med alla intressenter. 

Dialog förs även mellan de övriga tre företagen och deras intressenter. Sveaskogs tre 

viktigaste intressentergrupper kunder, leverantörer och entreprenörer tas störst hänsyn till. 

Även Korsnäs rangordnar intressenternas påverkan medan Södra främst påverkas av 

kundernas åsikter. 

Utifrån intressenternas påverkan har vi med hjälp av teorin om isomorfism identifierat vissa 

likheter och skillnader i företagens hållbarhetsredovisningar. Likheterna kan dock endast i ett 

fåtal fall förklaras utifrån isomorfism.    

5.1.1 Tvingande isomorfism 

Sveaskog är det enda statliga företaget i vår undersökning. På grund av detta är Sveaskog det 

enda företaget i undersökningen som är tvunget enligt lag att hållbarhetsredovisa och använda 

sig av GRI (Björklund 2010). Detta leder till att Sveaskog är det enda företaget som påverkas 

av externa påtryckningar av formell karaktär (DiMaggio & Powell 1983). Därför är inte denna 

del av den tvingande isomorfismen tillämpbar på vår undersökning. Däremot kan vi se en 

koppling till extern påverkan genom påtryckningar av informell karaktär bland företagen i vår 

undersökning (DiMaggio & Powell 1983). Det vi har kommit fram till är att företagen verkar i 

en bransch där omgivningens krav innebär att företagen tvingas arbeta med hållbarhet och 

hållbarhetsredovisa för att överhuvudtaget bli accepterade på marknaden. Detta innebär att 

alla våra undersökta företag arbetar med hållbarhet och hållbarhetsredovisar. Eftersom 

intressenterna är målgruppen för hållbarhetsredovisningen tvingas företagen anpassa sig till 

de krav som ställs. Detta leder till att intressenternas påverkan skapar en tvingande 

isomorfism bland företagen. 

5.1.2 Härmande isomorfism 

Den koppling vi kan se till den härmande isomorfismen är att alla företag medger att de håller 

koll på, och till viss del influeras av konkurrenterna genom att till exempel undersöka hur de 

andra har valt att strukturera redovisningen och skriva om vissa områden. Detta kan kopplas 

till den osäkerhet som kan uppstå när mindre etablerade företag ställs inför problem inom 
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områden där de har liten tidigare erfarenhet. Detta sätt att lösa problem genom att ta efter mer 

framgångsrika företags exempel kan leda till tillfredsställande lösningar till en låg kostnad.  

(March & Olsen 1976, Cyert & March 1963, i DiMaggio & Powell 1983). Vi tänker oss att de 

företag inom skogsindustrin som har mindre erfarenhet av att hållbarhetsredovisa i större 

utsträckning låter sig inspireras av och tar efter konkurrenternas hållbarhetsredovisningar 

jämfört med de mer etablerade företagen på området. Däremot är inte själva innehållet i 

företagens hållbarhetsredovisningar av en härmande karaktär. Det som i slutändan redovisas 

är vad som är relevant och väsentligt för respektive företag. Vi kan också konstatera att på 

grund av den rådande trenden där hållbar utveckling blir ett allt viktigare begrepp tvingas de 

företag som inte har påbörjat sitt hållbarhetsarbete anpassa sig till rådande trender för att 

kunna konkurrera inom branschen. En del i detta är att de tar efter företag som redan är 

etablerade inom hållbarhetsområdet.  

5.1.3 Normativ isomorfism 

Våra intervjuade företag präglas av de åsikter och tankar om hållbar utveckling som gäller i 

samhället. Ett exempel på vikten som dessa frågor ges i det svenska samhället är regeringens 

skrivelse ”En svensk strategi för hållbar utveckling” där strategier för bland annat framtidens 

miljö och hållbar ekonomisk tillväxt fastslås (Regeringen 2003). Eftersom hållbarhetsfrågan 

blir allt viktigare influeras även individerna i samhället och de rådande åsikterna ger upphov 

till normer. Individerna tar med sig dessa åsikter in i företagen och bidrar till att skapa de 

normer som styr företagens verksamhet. I alla våra intervjuade företag är hållbarhetsarbetet en 

integrerad del av den dagliga verksamheten. De personer som är involverade i 

hållbarhetsarbetet i de olika företagen är väl insatta inom området och måste få de övriga 

anställda att arbeta efter samma principer. Perrow (1974, i DiMaggio & Powell) konstaterar 

att personer med liknande utbildning och bakgrund innehar liknande positioner inom olika 

företag. Dessa personer hjälper till att forma de normer som gäller inom företagen, vilket 

leder till att liknande normer gäller i olika företag. På grund av att företagen i vår 

undersökning anställer personal med liknande bakgrund och med liknande tankar och 

värderingar uppstår liknande normer inom företagen, vilket leder till att företagen inom 

skogsindustribranschen tenderar att bli homogena i det avseendet. Även intressenternas 

påverkan kan bidra till de normer som företagen styr sin verksamhet efter. 

5.2 Likheter 
Alla företag lägger stor vikt vid hållbarhet och hållbarhetsredovisning. De anser att nyttan 

med att hållbarhetsredovisa överstiger de resurser som tas i anspråk. Faktumet att fem av de 

sex intervjuade företagen använder sig av GRI:s riktlinjer beror främst på att standarden är 

den mest tillämpade och spridda. Att använda GRI:s riktlinjer innebär att företagen måste 

redovisa vissa gemensamma uppgifter.  

En gemensam nämnare bland företagen är att hållbarhetsredovisningen används som ett sätt 

att öka transparensen genom att ge omvärlden insyn i företagens arbete med hållbarhetsfrågor 

och därigenom legitimera sina verksamheter. Vi har funnit att Cerins (2002) slutsatser att 

hållbarhetsredovisningen bland annat används som ett marknadsföringsverktyg även gäller för 

företagen inom skogsindustrin, då redovisningen bland annat tjänar till att uppvisa företagens 

framsteg på hållbarhetsområdet. 
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Alla företag har satt upp mål på ett eller annat sätt, antingen övergripande hållbarhetsmål eller 

specifika mål inom de tre områdena ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstageande. 

Ett exempel på ett område som prioriteras är företagens utsläpp av fossila bränslen. Fem av de 

sex företagen har satt upp mål som rör utsläppsområdet. Flera av företagen tar hjälp av så 

kallade carbon footprints (kolspår), vilka är ett mått på de utsläpp av växthusgaser som 

uppstår till följd av en aktivitet, en grupp aktiviteter eller en produkt. Huvudskälet till att 

räkna ut carbon footprints är att förstå hur det går att minska ett företags, en tjänsts eller en 

produkts klimatpåverkan (ECCM 2008, s. 3). Ett annat högprioriterat område som fem av de 

sex företagen har satt upp mål inom är arbetsskador och arbetsolyckor. Ett tredje 

högprioriterat område är andelen kvinnliga chefer inom företaget, fyra av de undersökta 

företagen har satt upp mål gällande detta.  

De flesta företagen använder sig av extern granskning. Detta är ett sätt för företagen att 

säkerställa att företagens hållbarhetsredovisning stämmer överens med det verkliga 

hållbarhetsarbetet. Flera företag anser att intressenterna påverkar innehållet i 

hållbarhetsredovisningen genom att komma med förslag på vad som ska tas upp. Frivillighet 

avseende hållbarhetsredovisning för privata företag är något positivt enligt företagen. 

5.3 Skillnader 
Trots att det på ytan kan se ut som om hållbarhetsredovisningen inom skogsindustribranschen 

är liknande företagen emellan så skiljer de sig åt i flera avseenden. Det första vi kan 

konstatera är att företagens erfarenhet av hållbarhetsredovisning skiljer sig åt väsentligt. Ett 

exempel är att Holmen har hållbarhetsredovisat sju år längre än Korsnäs. Denna skillnad i 

erfarenhet uttrycks till exempel i valet av tillämpningsnivå. De mer erfarna företagen 

redovisar generellt på en högre nivå än de mindre erfarna.  

Skillnader mellan hur väl företagen presterar inom hållbarhetsområdet går att koppla till både 

erfarenhet och ambitionsnivå. Här lyfter vi fram en av GRI:s standardupplysningar avseende 

företagsprofil (punkt 2.10): ”utmärkelser och priser som mottagits under 

redovisningsperioden” (uppgifter om detta har hämtats från företagens 

hållbarhetsredovisningar). Korsnäs och Sveaskog har inte redovisat några uppgifter om detta. 

Billerud som endast har gett ut tre hållbarhetsredovisningar hittills har under 2010 till 

exempel fått pris för bästa redovisning bland Mid Cap bolag av Finforum/OMX Nasdaq. Två 

av de mest erfarna företagen är Holmen och SCA. Holmen har erhållit utmärkelser så som 

”bästa hållbarhetsredovisning 2010” i kategorin ”stora företag” enligt Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR). Dessutom är de upptagna på ett antal internationella 

hållbarhetsindex. Även SCA finns upptagna på ett antal internationella hållbarhetsindex och 

anses vara ett av de mest etiska och hållbara företagen i världen.  

Ett annat mått på hur väl företagen presterar inom hållbarhetsområdet är Folksams index för 

ansvarsfullt företagande (Folksam 2011). De tre börsnoterade företagen i vår undersökning; 

Billerud, SCA och Holmen, finns representerade i detta index. I Folksams kartläggning 

hamnar alla tre företag på topp-10 vad gäller företag med högst miljöbetyg 2011 (SCA: 3:a, 

Billerud: 5:a och Holmen: 6:a). I kategorin ”företag med högst betyg avseende mänskliga 

rättigheter” 2011 hamnar SCA på en 4:e plats. De två övriga hamnar på betydligt lägre 
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placeringar (Holmen 14:e och Billerud 45:e). Tilläggas kan göras att Billerud fick högst 

genomsnittsbetyg avseende miljö av företagen på Mid Cap samt att SCA är bäst i branschen 

”material” vad gäller både miljö och mänskliga rättigheter.  

Ett annat område där vi upptäckte skillnader var i valet av tillämpningsnivå och 

resultatindikatorer. Valet av tillämpningsnivå är delvis kopplat till ambitionsnivån. Ett 

exempel är Korsnäs som valde att redovisa sin första hållbarhetsredovisning på C-nivå. Detta 

för att komma in på en lämplig nivå från början och därigenom skaffa sig erfarenheter inom 

området för att sedan kunna utöka innehållet i framtida hållbarhetsredovisningar. SCA 

däremot gick direkt in på A-nivå när de 2006 valde att börja hållbarhetsredovisa. Valet av 

resultatindikatorer är delvis kopplat till valet av tillämpningsnivå, vilket innebär att varje 

tillämpningsnivå har ett minsta antal resultatindikatorer som måste redovisas (se figur 1, s. 

10). I vår undersökning skiljer sig valet av resultatindikatorer väsentligt åt mellan företagen. 

Av de företag som redovisar på A-nivå redovisar Holmen samtliga 84 resultatindikatorer, 

SCA 63 och Billerud 32. Sveaskog som redovisar på B-nivå har valt att redovisa 44 

resultatindikatorer. Korsnäs däremot har valt nivå C och 20 resultatindikatorer.  

En annan iakttagelse vi har gjort rör hur företagen har valt att framhäva sitt hållbarhetsarbete 

på sina respektive hemsidor. De tre företagen som redovisar på A-nivå har på sin respektive 

startsida en avdelning benämnd ”Hållbarhet”. Korsnäs och Sveaskog har placerat sitt 

hållbarhetsarbete under avdelningarna ”Om Korsnäs” respektive ”Om Sveaskog”. Södra 

däremot har ingen specifik avdelning som rör hållbarhet. Företagets hållbarhetsredovisning är 

placerad under miljödokument i avdelningen ”Miljö”.           
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6 Slutsatser 

6.1 Slutsatser 
Efter vår genomförda undersökning kan vi konstatera att företagen inom den svenska 

skogsindustribranschen lägger stora resurser på hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. 

Företagen inser i allt större utsträckning att det är av stor vikt att följa med i de rådande 

trenderna för att kunna konkurrera på marknaden samt för att stärka sitt varumärke och visa 

sig transparenta. Vår undersökning visar på att företagen inom skogsindustribranschen 

hållbarhetsredovisar för att erhålla legitimitet. Deephouse (1996) konstaterar med stöd hos 

bland andra DiMaggio och Powell (1983) att isomorfism leder till en högre grad av legitimitet 

oberoende av faktorer som företagets ålder, storlek och prestanda. Detta förklarar Deephouse 

med att de företag som efterliknar andra företag uppfattas som mer legitima än de som 

avviker från vad omgivningen uppfattar som normalt och accepterat beteende. 

Hållbarhetsområdet är fortfarande ett relativt nytt fenomen som fortfarande är under 

utveckling, vilket bland annat resulterar i att företagen har kommit olika långt i sitt 

hållbarhetsarbete.  

 Hur har hållbarhetsredovisningen inom skogsindustrin utvecklats över tid?  

Det vi kan konstatera, vilket styrks av Panwar, Rinne, Hansen och Juslin (2006), är att 

hållbarhetsredovisningen hos företagen i skogsindustribranschen har sitt ursprung i den 

miljöredovisning som uppkom på 1990-talet. I takt med ett ökat intresse från omgivningen 

gällande de sociala och ekonomiska aspekterna ökade också kravet på att företagen skulle 

redovisa även dessa aspekter. I samband med detta började företagen hållbarhetsredovisa, 

vilket innebär att de tre aspekterna ekonomi, sociala och miljö ses som en integrerad helhet. 

När GRI tog fram sitt ramverk underlättades företagens framtagande av sina 

hållbarhetsredovisningar genom att de fick specifika riktlinjer att arbeta efter samt att 

strukturen blev tydligare. 

 Hur skiljer sig de största privata skogsbolagens hållbarhetsredovisningar från det 

statliga Sveaskog, som enligt lag måste redovisa enligt GRI? 

Rent generellt skiljer sig inte de privata skogsbolagens hållbarhetsredovisningar från det 

statliga Sveaskog då samtliga företag hållbarhetsredovisar och alla utom ett redovisar enligt 

GRI. Vi har inte funnit några belägg för att statens påverkan på Sveaskog har bidragit till 

några skillnader i hållbarhetsredovisningen jämfört med de privata bolagen. Att Sveaskog 

2008 på grund av lagändringen blev tvungna att börja hållbarhetsredovisa enligt GRI har inte 

påverkat de övriga företagen nämnvärt. Vi kan konstatera att Holmen använde sig av GRI:s 

riktlinjer redan innan 2008 och att SCA gav ut sin första hållbarhetsredovisning enligt GRI 

2008 inte har något samband med att lagen fastställdes då. De företag som började använda 

GRI:s riktlinjer efter 2008 ser inte heller något samband mellan lagen och deras beslut att 

börja hållbarhetsredovisa. Rent kvalitetsmässigt ligger Sveaskog någonstans i mitten. De har 

inte lyckats nå upp till samma nivå som Holmen och SCA men har ett försprång gentemot 

både Södra och Korsnäs. Detta konstaterande är motstridigt Bell och Lundblads (2011) och 



   
 

27 

 

Kolks (2003) slutsatser att reglerad hållbarhetsredovisning leder till en redovisning av högre 

kvalitet.    

 Hur skiljer sig hållbarhetsredovisningarna sinsemellan de största privata bolagen?  

Den största skillnaden är företagens erfarenhet av att hållbarhetsredovisa. Detta uttrycker sig 

till exempel i valet av tillämpningsnivå och resultatindikatorer vilket resulterar i att kvaliteten 

på företagens hållbarhetsredovisningar skiljer sig åt. Intressenternas påverkan skiljer sig på så 

sätt att de företag som har längre erfarenhet av att hållbarhetsredovisa inte behöver ta lika stor 

hänsyn till intressenternas krav och åsikter eftersom erfarenheten har lärt dem hur de ska 

lägga upp sin redovisning och vad de ska ta med. De mindre erfarna företagen däremot är mer 

beroende av omgivningens åsikter vad gäller innehållet i hållbarhetsredovisningen. En 

skillnad som vi har kommit fram till är vilka intressenter som företagen anser vara de 

viktigaste. Vissa företag anser att lika stor hänsyn ska tas till alla olika intressenter medan 

andra företag rangordnar intressenternas prioritet och tar därefter hänsyn till deras åsikter. 

Trots att företagen har satt upp mål inom samma områden skiljer de sig åt vad gäller 

ambitionsnivå. Ett exempel är företagens utsläppsmål avseende fossila bränslen där 

målsättningen varierar från en minskning med 20 procent upp till 75 procent. Även 

mätperioderna skiljer sig åt. I exemplet med utsläppen varierar mätperioderna från fem år upp 

till femton år. Tre av företagen ger ut en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. SCA 

ger ut årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen som två dokument men ser dessa som 

en enhetlig rapport. Korsnäs och Södra ger ut separata hållbarhetsredovisningar. 

 Är isomorfism ett lämpligt verktyg för att identifiera likheter i företagens 

hållbarhetsredovisningar? 

Vi har funnit att ismorfism kan användas som ett verktyg för att identifiera likheter i 

företagens hållbarhetsredovisningar. Vi har med hjälp av teorin om isomorfism identifierat tre 

olika företeelser då intressenternas påverkan har lett till likheter vad gäller företagens 

hållbarhetsredovisningar. Det faktum att alla företag hållbarhetsredovisar kopplar vi till den 

tvingande isomorfismen eftersom krav och påverkan från företagens intressenter innebär att 

företagen tvingas hållbarhetsredovisa för att kunna konkurrera på marknaden. På grund av 

detta tvång måste de företag som har hamnat efter i hållbarhetsarbetet försöka ta sig till 

samma nivå som de med längre erfarenhet för att kunna konkurrera. Detta kan ske genom att 

företagen påverkas av och eventuellt tar efter de företag som är mer framstående inom 

hållbarhetsområdet vilket kan kopplas till den härmande isomorfismen. Vi har även 

konstaterat en koppling till den normativa isomorfismen genom att företagens verksamheter 

består av personer med liknande bakgrund och värderingar samt att företagens intressenter 

påverkar vilka normer som gäller för företagen inom branschen. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning kan vara att genomföra samma undersökning som vi har gjort 

om exempelvis fem år. Detta för att undersöka om de företag som i dagsläget har mindre 

erfarenhet av att hållbarhetsredovisa på dessa år har kommit upp i samma nivå som de företag 

som i dag är branschledande vad gäller att hållbarhetsredovisa. Med andra ord, har 
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kvalitetsskillnaderna gällande företagens hållbarhetsredovisningar utjämnats under den 

tidsperiod som har förflutit? Hur har företagens hållbarhetsarbete utvecklats under åren som 

gått och hur ser hållbarhetsarbetet ut om fem år? Är GRI fortfarande den dominerande 

standarden för hållbarhetsredovisning eller har det dykt upp någon konkurrerande standard? 

Ett annat förslag till vidare forskning kan vara att göra en jämförelse mellan 

skogsindustribranschen och en eller flera andra branscher för att avgöra om det förekommer 

skillnader och/eller likheter gällande företagens hållbarhetsredovisningar och om dessa går att 

koppla till isomorfism. 

En studie sedd ur ett intressentperspektiv skulle kunna vara att undersöka hur omgivningens 

förtroende för ett eller flera företag har påverkats sedan företagen började hållbarhetsredovisa. 

Man skulle också kunna jämföra om omgivningens förtroende skiljer sig mellan företag som 

hållbarhetsredovisar och företag som inte hållbarhetsredovisar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Individuella reflektioner av eget lärande. 

Johan 

En introduktion till ämnet hållbarhetsredovisning gavs i kursen Externredovisning IV. 

Avsnittet om hållbarhetsredovisning gav en bakgrundskunskap och eftersom 

hållbarhetsredovisning är ett intressant och aktuellt ämne passade detta bra för en fördjupande 

undersökning. I kursen Externredovisning IV fick jag också möjlighet att göra en 

inlämningsuppgift där uppgiften var att ta fram ett inledningskapitel till en uppsats, detta 

syftade till att ge studenterna en slags träning inför det kommande examensarbetet. Tack vare 

detta hade jag ganska bra koll på hur detta kapitel skulle utformas när examensarbetet väl 

skulle skrivas. Genom denna inlämningsuppgift fick jag även pröva på att ta fram fakta och 

bakgrundsmaterial genom till exempel artikelsökningar vilket gjorde det lättare att söka och 

hitta artiklar som var relevanta för examensarbetet.  

Under utbildningens gång har jag vid ett flertal tillfällen fått möjlighet att arbeta i grupp på ett 

eller annat sätt. Grupparbetena har varit en bra träning inför examensarbetet, där dessa 

erfarenheter har kommit väl till pass. Under arbetsprocessen med examensarbetet har jag 

försökt att ta med goda erfarenheter från tidigare arbeten samt försökt förbättra och utveckla 

de förmågor som har varit bristande. Tack vare att jag fick tag på en samarbetspartner som 

hade samma filosofi och mål med uppsatsskrivandet som jag, har arbetsprocessen förflutit 

utan några större problem eller meningsskiljaktigheter.   

Under examensarbetets gång har vi regelbundet fått feedback på vissa delar av arbetet genom 

kursen ”Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning”. Detta har varit väldigt 

givande för den individuella lärandeprocessen då vi därigenom fick respons på de olika 

delarna av arbetet och möjlighet att reflektera över och eventuellt komplettera arbetet. Genom 

metodkursen fick jag även lära mig om olika forskningsstrategier och undersökningsdesign 

vilket var till hjälp för att bekräfta de strategier och metoder som vårt arbete baserades på.  

Den grundläggande kunskap jag hade om hållbarhetsredovisning innan arbetets början 

fördjupades under processens gång allt eftersom jag tog del av till exempel vetenskapliga 

artiklar, hållbarhetsredovisningar och intervjuer. De färdigheter som har utvecklats under 

uppsatsperioden rör till exempel förmågan att avgöra om en viss vetenskaplig artikel är 

relevant för arbetet samt att ta fram relevanta intervjufrågor och anpassa dessa efter de olika 

företagen. Även själva intervjusituationen blev enklare att genomföra ju mer träning jag fick. 

Detta eftersom jag under periodens gång fick bättre koll på hur frågorna skulle ställas och hur 

intervjun skulle disponeras. Förmågan att analysera empirimaterial samt att dra slutsatser 

utvecklades och förbättrades också allt eftersom.  

Under examensarbetets gång har jag fått en djupare förståelse för hur man genomför en 

forskningsprocess. Jag har också fått en ökad förståelse för hur examensarbetets olika delar 

hänger samman för att man ska kunna komma fram till de slutsatser som dras. Dessutom har 
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examensarbetet gett mig en ökad förståelse om hållbarhetsredovisning och hur de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna måste tas lika stor hänsyn till för att skapa 

en hållbar utveckling.               

Maria 

Mitt intresse för ämnet hållbarhetsredovisning väcktes under kursen Externredovisning IV då 

vi fick en introduktion i ämnet. Vi fick bland annat göra en gruppuppgift som gick ut på att 

analysera ett företags hållbarhetsredovisning. När det var dags att skriva examensarbetet 

kände jag att detta var ett ämne som tålde att fördjupa sig ytterligare i. Då även Johan hade 

samma intresse var valet lätt. Det var vår handledare som tipsade om att inrikta oss mot 

skogsindustribranschen som har en lång erfarenhet av hållbarhetsredovisning. Vi valde att 

hålla oss till endast en bransch för att begränsa arbetets omfattning.  

Examensarbetet har varit en lång lärorik resa full med utmaningar, från att formulera en bra 

och tydlig problemformulering till att dra relevanta slutsatser. Resan har varit svår och 

kämpig emellanåt men framförallt rolig och stimulerande. Det har varit roligt och utmanande 

att äntligen få göra något praktiskt av alla sina teoretiska kunskaper och att få utföra ett stort 

självständigt arbete. Små svårigheter och något mindre missöde uppstod under processens 

gång men dessa har varit en del av lärprocessen och hjälpt oss att hamna på rätt spår. I det 

stora hela har arbetet flutit på väldigt bra. Jag är väldigt glad åt att ha hittat en uppsatspartner 

med samma intresse och ambitionsnivå som jag har och som samarbetet fungerat så bra med. 

Johan har varit mer drivande vad gäller själva skrivandet medan jag har varit något mera 

framåt i kontakten med företagen. Vi har kompletterat varandra på ett bra sätt och tillsammans 

har vi fått ihop en bra helhet.  

En stor hjälp under resans gång har varit metodkursen som vi gått parallellt med 

examensarbetet. Det har varit värdefullt att ha fått mer djupgående genomgångar av de olika 

delarna som ska ingå i examensarbetet samt respons på dessa genom de inlämningsuppgifter 

och seminarier som ingått i kursen och som vi haft stor nytta av i vår uppsats. På så sätt fick vi 

redan på ett tidigt stadium veta att vi var på rätt väg och att vi hade en fungerande grund att 

bygga vidare på. Då inlämningarna i metodkursen har legat ganska tätt i början av terminen 

gällde det att komma igång ordentligt redan från dag ett vilket hjälpte oss att skapa en bra 

arbetsrutin redan från början.  

Examensarbetet har gett mig mycket ny kunskap, ren faktakunskap så väl som praktiska 

kunskaper och färdigheter i hur man genomför en vetenskaplig undersökning. Jag har fått en 

djupare förståelse av begreppet hållbarhet och hur de tre aspekterna ekonomiska, sociala och 

miljömässiga hänger samman och är beroende av varandra för att uppnå hållbar utveckling.  

Jag har fått en hel del nya kunskaper om hållbarhetsredovisning och GRI samt djupare 

förståelse hur en sådan redovisning är uppbyggd. Genom att undersöka företagen i 

skogsindustribranschen har jag fått inblick i samt insikter hur företag jobbar med dessa frågor 

i praktiken. Jag har förbättrat min förmåga att hitta relevant litteratur och vetenskapliga 

artiklar att bygga den teoretiska referensramen på samt att förhålla mig kritisk till dessa. Jag 

har bekantat mig med en ny vetenskaplig teori som tidigare var okänd för mig, nämligen 

institutionell teori, och specifikt isomorfism. Jag har fått förståelse för hur isomorfism kan 
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förklara fenomenet att företag inom t.ex. en viss bransch tenderar att efterlikna varandra och 

hur detta påverkar företagens hållbarhetsredovisningar. Jag har vidare fått förståelse om hur 

företagens intressenter påverkar innehållet i deras hållbarhetsredovisning. 

Med hjälp av de metodkunskaper jag fått med mig från metodkursen har jag lärt mig hur man 

planerar och lägger upp en kvalitativ undersökning och hur man utför kvalitativa intervjuer. 

Jag har fått övning i att sammanställa ett intervjumaterial till empirin samt att analysera detta 

genom att dra paralleller till de vetenskapliga teorier som vi baserar vårt arbete på. Slutligen 

har jag fått lära mig att dra relevanta slutsatser genom att i den avslutande delen besvara våra 

forskningsfrågor och därigenom återkoppla till problemformuleringen. Jag förstår nu hur en 

vetenskaplig undersökning är uppbyggd och hur de ingående delarna hänger ihop och är 

beroende av varandra.  

Arbetsfördelning 

Vi har utfört uppsatsens alla delar gemensamt på plats i högskolans lokaler. Normalt har vi 

arbetat mellan 9-16 alla vardagar med undantag för de tillfällen då vi haft schemalagda 

aktiviteter. Till att börja med sökte vi efter relevant litteratur och relevanta artiklar samt satte 

oss in i respektive företags verksamhet och det material rörande hållbarhetsfrågor som finns 

tillgängligt på företagens hemsidor. Vi tog båda del av bakgrundsmaterialet för att skaffa oss 

en likvärdig grund att stå på.  

Vi har inte direkt fördelat arbetsuppgifterna mellan oss utan vi har utfört allt arbete 

gemensamt vid samma dator. Vi har turats om att sköta själva skrivandet, men Johan har hållit 

i detta till största del. Maria har istället haft bra koll på den språkliga biten och löpande 

kontrollerat stavning, formuleringar, meningsbyggnad och så vidare. För att variera 

arbetsuppgifterna har rollerna ibland varit ombytta. Johan har varit bättre på själva 

informationssökandet samt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar och ta ut de viktigaste 

delarna från dessa. Utifrån allt bakgrundsmaterial vi har tagit del av har vi gemensamt kommit 

fram till och sammanställt de centrala teoretiska begrepp som utgör vår referensram, bland 

dessa ingår de två centrala teorier som vi har baserat vår undersökning på. 

Vi genomförde varannan telefonintervju, Maria tre intervjuer och Johan två. Den som inte 

höll aktivt i intervjun lyssnade mer intensivt och antecknade istället. Dessutom hade den som 

inte höll i intervjun i uppgift att hålla koll på att alla frågor ställdes samt vid behov be 

intervjupersonen utveckla eller förtydliga sina svar. Efter varje intervju hjälptes vi åt att 

sammanställa intervjumaterialet genom att lyssna igenom den inspelade intervjun och skriva 

ner de erhållna svaren. 

Efter att vi hade genomfört intervjuerna och skrivit empirin började vi analysera materialet. 

Analysen togs fram genom att vi gemensamt diskuterade fram innehållet samt kom med olika 

synpunkter. Även slutsatserna togs fram genom gemensamt överläggande med utgångspunkt i 

våra problemformuleringar.  

Vi har regelbundet under arbetets gång var och en för sig sett över uppsatsen och korrekturläst 

och därefter kommit med förslag till ändringar och förbättringar som sedan har sammanställts 

gemensamt. Genom att se över arbetet var och en för sig är det lättare att se saker från olika 
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synvinklar samt upptäcka sådant som den andre kanske inte har tänkt på eller lagt märke till, 

vilket ger en mer effektiv korrekturläsning. På så sätt har vi löpande förbättrat och omformat 

uppsatsen och dess innehåll. Under resans gång i takt med att vi blev mer och mer insatta i 

ämnet kom våra perspektiv att modifieras något, vilket ledde till att vissa delar av arbetet kom 

att ändras i takt med att vi förvärvade nya och fördjupade kunskaper. På detta sätt är 

examensarbetet en levande och ständigt föränderlig process, från början till slut.  
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Bilaga 2 
Punkter som ingår i upplysningar om profil för GRI:s olika tillämpningsnivåer: 

 1.1: innehåller ett uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevansen 

av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi.  

 1.2: beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter. Detta ska redovisas 

i två stycken; det första ska fokusera på organisationens huvudsakliga påverkan på 

hållbar utveckling samt effekt för intressenterna. Det andra stycket ska fokusera på hur 

trender inom hållbar utveckling, risker och möjligheter påverkar organisationens 

långsiktiga utveckling och finansiella resultat. 

 2.1: rör organisationsprofilen och innehåller uppgifter om organisationens namn. 

 2.2: de viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna. 

 2.3: hur organisationen är strukturerad och vilka enheter, affärsområden, dotterbolag 

och joint ventures som ingår i organisationen. 

 2.4: lokalisering av organisationens huvudkontor. 

 2.5: antal länder och namnen på dessa som organisationen är verksam i. 

 2.6: ägarstruktur och företagsform. 

 2.7: marknader som organisationen är verksam på. 

 2.8: den redovisade organisationens storlek, inklusive antal anställda, nettoförsäljning 

och nettointäkt, total finansiering, fördelat på skulder och eget kapital och 

kvantitet/volym av produkter och tjänster. 

 2.9: väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur 

eller ägande. 

 2.10: utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. 

 3.1: redovisningsperiod för den redovisade informationen. 

 3.2: datum för publiceringen av den senaste redovisningen. 

 3.3: redovisningscykel 

 3.4: kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. 

 3.5: processer för definition av innehållet i redovisningen. 

 3.6: redovisningens avgränsning. 

 3.7: beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och 

avgränsning. 

 3.8: princip för redovisning 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 som använts vid 

sammanställning av indikatorerna och annan information i redovisningen. 

 3.10: förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare 

redovisningar, och skälen för sådana förändringar. 

 3.11: väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad 

gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen. 

 3.12: innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna 

finns. 
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 3.13: policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt 

bestyrkas.  

 4.1: redogörelse för organisationens bolagsstyrning. 

 4.2: beskrivning huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör. 

 4.3: för organisationer som endast har en styrelsenivå, ska antalet medlemmar inom 

denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen anges. 

 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 styrelsemedlemmarna bör besitta för att styra organisationens strategi i 

ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. 

 4.8: internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och 

principer för ekonomiskt, socialt och miljömässigt 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, sociala och miljömässiga 

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, i synnerhet vad gäller 

ekonomiska, sociala och miljömässiga sådana.  

 4.11: beskrivning av om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen.  

 4.12: externt utvecklade ekonomiska, sociala och miljömässiga deklarationer, 

principer eller andra initiativ som organisationer anslutit sig till eller stödjer.  

 4.13: medlemskap i andra organisationer där man har en position i styrelsen, deltar i 

projekt eller kommittéer eller bidrar med en substantiell finansiering. 

 4.14: lista på de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. 

 4.15: princip för identifiering och urval av intressenter. 

 4.16: tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och 

vilken typ av kontakter, per typ och per intressentgrupp. 

 4.17: viktiga områden och frågor som har framkommit via kommunikation med 

intressenter, och hur organisationen har hanterat dessa frågor, inklusive påverkan på 

organisationens redovisning (Globalreporting 2012).  
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Bilaga 3 
Frågeformuläret som användes som underlag vid intervjuerna. 

Bakgrund 

 Varför började man miljöredovisa? 

 När började man använda sig av miljöredovisning, kan man se någon tydlig övergång 

till hållbarhetsredovisning? 

 Vilka är skälen till att hållbarhetsredovisa? 

 Hur har arbetet med hållbarhetsredovisning utvecklats över tid? 

 Hur ser processen med att ta fram en hållbarhetsredovisning ut? 

 

GRI 

 Använder ni er av GRI eller någon annan standard? 

 För- och nackdelar med hållbarhetsredovisning enligt GRI? 

 Varför använder sig de privata företagen av GRI? 

 Vilka skäl finns det till att inte använda sig av GRI? 

 Fick lagkravet på GRI de privata företagen att börja använda sig av denna standard? 

 Använde sig något företag av GRI innan lagkravet? 

 Borde GRI bli obligatoriskt även för privata företag? 

 Fördelar och nackdelar med lagstiftning? 

 Kan man se någon förändring i företagets hållbarhetsarbete i samband med lagkravet 

2008 att statliga företag var tvungna att tillämpa GRI? 

 Varför har ni valt att utforma hållbarhetsredovisningen som ni gjort, gällande innehåll 

och val av frivilliga tilläggsindikatorer? 

 Vilken tillämpningsnivå använder företaget sig av och varför? 

 Tar ni lika stor hänsyn till de tre delarna ekonomi, sociala och miljömässiga aspekter? 

Ges någon specifik del extra stor tyngd i hållbarhetsredovisningen? 

 Hade ni använt er av GRI även om det inte var lagstadgat? 

Intressenter 

 Har omgivningens förtroende för företaget ökat sedan man började använda sig av 

hållbarhetsredovisning? 

 Till vilka riktar sig hållbarhetsredovisningen? Viktigaste intressenterna? 

 Har man fått nya intressenter på grund av att man började hållbarhetsredovisa? 

 Tar ni olika stor hänsyn till de olika intressenternas krav och önskemål vad gäller 

innehållet i hållbarhetsredovisningen? 

 Hur stor påverkan på företagets hållbarhetsredovisning har intressenterna? 

 Ges hållbarhetsredovisningen endast ut elektroniskt och i pappersform, eller redovisas 

innehållet på något annat sätt, t.ex. vid ett sammanträde? 
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Övrigt 

 Jobbar ni efter några uttalade hållbarhetsmål? 

 Influeras/påverkas ni av andra aktörer i branschen vad gäller hållbarhetsarbetet och 

hållbarhetsredovisningen? I så fall på vilket sätt? 

 Kan det förekomma skillnader mellan vad som redovisas i hållbarhetsredovisningen 

och vad som sker i det verkliga hållbarhetsarbetet, det vill säga hur väl stämmer 

hållbarhetsredovisningen överens med verkligheten? 

 Sköts hållbarhetsarbetet internt eller tar man hjälp utifrån, vilka är involverade i 

framtagandet av hållbarhetsredovisningen? 

 Granskas redovisningen externt? Fördelar med extern granskning? 

 Hur mycket resurser i tid och pengar avsätts till hållbarhetsredovisning? 

 Hur vävs hållbarhetsarbetet in i det dagliga arbetet? 

 Tar hållbarhetsarbetet större plats i den dagliga verksamheten sedan man började 

hållbarhetsredovisa? 

 Överstiger nyttan med hållbarhetsredovisning kostnaden för den? 

 Hur skapar man en balans mellan att vara lönsamma och att vara hållbara? 

 

Framtid 

 Hur arbetar man för att föra hållbarhetsarbetet framåt? 

 Hur kommer hållbarhetsarbetet se ut i framtiden? 

 Vilka fördelar finns det med integrerad hållbarhetsredovisning? 

 Har ni ambitionen att höja tillämpningsnivån i GRI? 

 

Avslutande frågor 

 Kan du beskriva din roll i företaget? 

 Egna tankar/tillägg. 

 

 


