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Sammanfattning 

Sedan årsskiftet 2007/2008 är hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer 

obligatoriskt för statligt hel- och delägda bolag. Denna studie syftar till att undersöka 

utveckling och incitament till hållbarhetsredovisning i dessa organisationer som, 

enligt de etiska fondbolagen, verkar i oetiska branscher. Problemformuleringarna för 

studien är således: 

 Hur har hållbarhetsredovisningen förändrats i vinstreglerande offentliga 

organisationer sedan införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning 2008? 

 Vilka incitament finns för dessa organisationer att arbeta med 

hållbarhetsredovisning? 

Till studien har de två enda statligt helägda och vinstreglerande organisationerna som 

är verksamma i oetiska branscher valts ut. För att uppfylla studiens syfte har 

intervjuer samt dokumentstudier genomförts av fallstudieobjektens årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar samt GRI-profiler. Syftet med intervjuerna var att få en 

djupare förståelse för de incitament som driver hållbarhetsredovisningen. 

Dokumentstudien visar att andelen redovisade resultatindikatorer i enlighet med 

GRI:s riktlinjer varit relativt konstant under den studerade tiden. Detta beror 

möjligtvis på fallstudieobjektens kontinuerliga intressentdialoger. Vidare har studien 

visat att de motiv som regeringen presenterade till införandet av obligatorisk 

hållbarhetsredovisning också överensstämmer med ett av fallstudieobjektens 

presenterade motiv. Dessa motiv är att vara vägledande samt möjligheten att kunna 

följa upp att samhällsuppdrag utförs på rätt sätt. Det andra fallstudieobjektet 

presenterar statens riktlinjer som primärt motiv till införandet av GRI. Det benämns 

dock troligt att GRI-redovisning ändå hade införts, oavsett statens riktlinjer, då det är 

något intressenterna efterfrågar. Trots att fallstudieobjekten kännetecknas av 

monopol på den svenska marknaden, är de ändå konkurrensutsatta. Arbetet med 

hållbarhetsfrågor kan generera konkurrensfördelar då detta arbete är legitimerande 

för organisationer som vill utgöra ansvarfulla alternativ. Att verka i en oetisk bransch 

påverkar troligtvis intressenternas krav på hållbarhetsarbetet på grund av negativ 

samhällspåverkan. Därför är det särskilt viktigt för fallstudieobjekten att uppvisa 

medvetenhet om sin samhällspåverkan samt intention till förbättring för att bibehålla 

sin position som ett ansvarsfullt alternativ. 
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Abstract 

Since the turn of the year 2007/2008 sustainability reporting, in accordance with GRI 

guidelines, is mandatory for state subsidiaries and affiliated companies. This study 

aims to examine the incentives and the development of sustainability reporting in 

these organizations, which according to the ethical fund management companies, 

operate in unethical industries. Research questions:  

 How has sustainability reporting developed in public organizations, which are 

profit regulated, since the introduction of mandatory sustainability reporting 

in 2008? 

 What incentives are there for these organizations to work with sustainability 

reporting? 

The organizations chosen for this study consists of the only state subsidiary 

companies that are profit regulated and operate in unethical industries. To fulfill the 

purpose of this study a documentary study is conducted of the investigated 

organizations annual and sustainability reports, and GRI profiles. In addition, 

interviews were conducted to gain a deeper understanding of the incentives that drive 

sustainability reporting. The documentary study shows that the proportion of 

reported performance indicators remained relatively constant. This is possibly linked 

to the organizations continuous stakeholder dialogues. Furthermore, the study has 

shown that the reasons presented by the government to introduce mandatory 

sustainability reporting complies with the motives presented by one of the case study 

objects. These motives are to be guiding, and the ability to follow up that the social 

mission is performed correctly. The other case study object presents the state 

guidelines as the primary motive for the introduction of the GRI guidelines. It is 

believed that the GRI reporting yet had been introduced, regardless of the state 

guidelines, because it is something stakeholders demand. Although the objects of the 

case study are characterized by monopoly on the Swedish market, they are still 

exposed to competition. Work with sustainability issues can generate competitive 

advantages because this work is legitimizing for organizations that want to provide a 

responsible alternative. The fact that the objects of this case study act in unethical 

industries is likely to affect stakeholders' demands for these organizations to work 

with sustainability. The possibility of this demand could be related to the negative 

impact that these objects have on society. Therefore, it is especially important for the 

studied objects that they exhibit awareness of their negative impact on society and 

the intention to improve in order to maintain their position as a responsible 

alternative. 

 

Keywords: CSR, public organizations, sustainability reporting, GRI, legitimacy  

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................... 1 
1.2 Problematisering ............................................................................................... 2 
1.3 Problemformulering .......................................................................................... 3 
1.4 Syfte .................................................................................................................. 3 

2 Tillvägagångssätt .................................................................................................... 4 

2.1 Val av teoretisk referensram ............................................................................. 4 

2.2 Datainsamlingsmetod ........................................................................................ 4 
2.2.1 Primärdata ...................................................................................................................... 4 
2.2.2 Sekundärdata.................................................................................................................. 5 
2.2.3 Urval .............................................................................................................................. 5 

2.3 Metodkritik ........................................................................................................ 6 
2.3.1 Validitet och reliabilitet ................................................................................................. 6 

2.4 Källkritik ........................................................................................................... 6 

2.5 Avgränsningar ................................................................................................... 7 
2.6 Sammanfattning- teoretisk analysmodell .......................................................... 7 

3 Teoretisk referensram ............................................................................................ 9 

3.1 Tolkning av begreppet CSR .............................................................................. 9 
3.1.1 Företagsetik.................................................................................................................... 9 
3.1.2 Legitimitetsteorin ......................................................................................................... 10 
3.1.3 Licence to operate ........................................................................................................ 10 

3.2 Incitament till hållbarhetsredovisning ............................................................. 11 
3.2.1 Intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen ..................................................... 12 
3.2.2 Granskning och verifiering .......................................................................................... 13 

3.3 GRI .................................................................................................................. 13 
3.3.1 GRI:s grundstruktur ..................................................................................................... 14 
3.3.2 Resultatindikatorer ....................................................................................................... 15 
3.3.3 GRI:s tillämpningsnivåer ............................................................................................. 16 

4 Empirisk undersökning ....................................................................................... 17 

4.1 Presentation av Svenska Spel .......................................................................... 17 
4.1.1 Sammanställning av redovisade resultatindikatorer i Svenska spels 

hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler 2007-2013 ............................................................ 18 
4.1.2 Andelen redovisade ekonomiska indikatorer, Svenska Spel 2007-2013...................... 19 
4.1.3 Andelen redovisade miljömässiga indikatorer, Svenska Spel 2007-2013.................... 19 
4.1.4 Andelen redovisade Sociala indikatorer, Svenska Spel 2007-2013 ............................. 20 

4.2 Intervju med CSR-ansvarig vid Svenska spel ................................................. 20 
4.2.1 Hållbarhetsredovisning som process i Svenska Spel ................................................... 20 
4.2.2 Svenska Spels intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen ............................. 21 
4.2.3 Svenska Spels val av resultatindikatorer ...................................................................... 21 
4.2.4 Granskning och verifiering av Svenska Spels hållbarhetsredovisning ........................ 22 
4.2.5 Incitament till Svenska Spels hållbarhetsredovisning .................................................. 22 

4.3 Presentation av Systembolaget ........................................................................ 24 
4.3.1 Sammanställning av redovisade resultatindikatorer i Systembolagets 

hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler 2007-2013 ............................................................ 25 
4.3.2 Andelen redovisade ekonomiska indikatorer, Systembolaget 2008-2013 ................... 26 
4.3.3 Andelen redovisade miljömässiga indikatorer, Systembolaget 2008-2013 ................. 26 
4.3.4 Andelen redovisade sociala indikatorer, Systembolaget 2008-2013 ............................ 26 

4.4 Intervju med hållbarhetsredovisningsansvarig vid Systembolaget ................. 26 
4.4.1 Hållbarhetsredovisningen som process i Systembolaget ............................................. 26 



 

 

4.4.2 Systembolagets intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen ........................... 27 
4.4.3 Systembolagets val av resultatindikatorer .................................................................... 27 
4.4.4 Granskning och verifiering av Systembolagets hållbarhetsredovisning ...................... 27 
4.4.5 Incitament till Systembolaget hållbarhetsredovisning ................................................. 27 

5 Analys .................................................................................................................... 29 

5.1 Utvecklingen av hållbarhetsredovisningen i vinstreglerande offentliga 

organisationer som verkar i oetiska branscher ....................................................... 29 
5.1.1 Intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen ..................................................... 29 
5.1.2 Resultatindikatorer ....................................................................................................... 30 
5.1.3 Granskning och verifiering .......................................................................................... 31 

5.2 Incitament till hållbarhetsredovisning i vinstreglerande offentliga 

organisationer som verkar i oetiska branscher ....................................................... 32 
5.2.1 En negativ samhällspåverkan ....................................................................................... 32 
5.2.2 Etik och legitimitet som incitament ............................................................................. 32 
5.2.3 Motiv till hållbarhetsredovisning ................................................................................. 33 

6 Slutsatser ............................................................................................................... 35 

6.1 Utveckling och incitament till hållbarhetsredovisning ................................... 35 
6.2 Slutdiskussion ................................................................................................. 36 

6.3 Förslag till fortsatt forskning ........................................................................... 37 

Källförteckning ............................................................................................................  

Bilaga A: GRI:s ekonomiska resultatindikatorer .....................................................  

Bilaga B: GRI:s miljömässiga resultatindikatorer ...................................................  

Bilaga C: GRI:s sociala resultatindikatorer ..............................................................  

Bilaga D: Redovisade resultatindikatorer 2007-2013, detaljerad lista, Svenska 

Spel ................................................................................................................................  

Bilaga E: Redovisade resultatindikatorer 2008-2013, detaljerad lista, 

Systembolaget ...............................................................................................................  

Bilaga F: Intervjuguide, CSR-ansvarig vid Svenska Spel .......................................  

Bilaga G: Intervjufrågor, hållbarhetsredovisningsansvarig vid Systembolaget ...  

 

Figurförteckning 

Figur 1. Översikt riktlinjer ......................................................................................... 15 

Figur 2. Analysmodell ................................................................................................. 7 

Figur 3. Svenska spels legala struktur ....................................................................... 17 

Figur 4. Andel redovisade resultatindikatorer inom respektive GRI-område, Svenska 

Spel ........................................................................................................................ 18 

Figur 5. Andel redovisade resultatindikatorer då respektive kategori inom det sociala 

området presenteras, Svenska Spel ........................................................................ 19 

Figur 6 Systembolagets organisationsstruktur ........................................................... 24 

Figur 7. Andel redovisade resultatindikatorer inom respektive GRI-område, 

Systembolaget ........................................................................................................ 25 

Figur 8. Andel redovisade resultatindikatorer då respektive kategori inom det sociala 

området presenteras, Systembolaget ...................................................................... 25 



 

1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Allt högre krav ställs på att organisationer tar ansvar för det samhälle i vilket de är 

verksamma. Organisationers samhällsansvar kan enligt Blowfield och Murray (2011) 

definieras som Corporate Social Responsibility (CSR). De ekonomiska, miljömässiga och 

sociala aspekterna är organisationernas huvudsakliga ansvarsområden inom ramarna för CSR. 

Själva begreppet CSR menar van Marrewijk och Werre (2003) är svårdefinierat eftersom det 

råder en viss tolkningsfrihet av vilka ansvarsområden som faktiskt ingår i begreppet. De 

ekonomiska, miljömässiga och de sociala områdena är dock de som fortsättningsvis kommer 

åsyftas när begreppet CSR nämns. Van Marrewijk (2003) anser att det är en organisations 

ansvar att i sitt CSR-arbete sträva mot en hållbar utveckling. Världskommissionen för miljö 

och utveckling (1988) definierar i sin rapport att en hållbar utveckling tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina.  

Hållbarhetsredovisning är ett begrepp som funnits relativt länge, men har utvecklats sedan det 

etablerades. Bland annat framhåller Claydon (2011) att organisationens intressenter tidigare 

ansåg att organisationers primära mål var att vinstmaximera och att det sociala ansvaret inte 

var organisationens uppgift. Detta har förändrats då intressenter fått ett ökat intresse för 

organisationers samhällsansvar. Organisationer har blivit mer lyhörda inför sina intressenters 

krav och trycket från intressenterna att ta del av organisationers icke finansiella information 

har ökat enligt Ballou, Heitger och Landes (2006). Morhardt, Baird och Freeman (2002) 

beskriver att intressenternas ökade intresse för organisationers samhällsansvar också påverkat 

organisationers vilja att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det föreligger dock skillnader i hur 

organisationer väljer att redovisa resultaten av sitt CSR-arbete i sina årsredovisningar. 

Redovisningen kan ske i form av såväl separat hållbarhetsredovisning som organisationernas 

frivilligt redovisade nyckeltal i årsredovisningen.  

PwC (2010) presenterar att 88 procent av börsnoterade large och mid-cap organisationer, 

bolag med ett börsvärde på över 150 miljoner euro, i Sverige redovisar någon form av 

hållbarhetsredovisning i samband med sin årsredovisning. Den höga andel organisationer som 

arbetar med hållbarhetsredovisning, konstaterar Adams (2004), är en följd av bland annat 

globalisering och en ökad medvetenhet hos intressenter. Ett verktyg som används för 

hållbarhetsredovisning är det ramverk med riktlinjer som är framtaget av Global Reporting 

Initiative (GRI). Ramverket och riktlinjerna syftar till att urskilja vad som ska kommuniceras 

till den specifika organisationens intressenter. Guenther, Hoppe och Poser (2006) framhåller 

att hållbarhetsredovisningen hos organisationer som följer GRI:s ramverk och riktlinjer håller 

högre kvalitet än hos de som inte använder sig av dem. Dessa riktlinjer används för att 

möjliggöra rapportering av CSR-aktiviteter på ett standardiserat sätt.  

Morhardt et al. (2002) beskriver att hållbarhetsredovisning också är ett sätt för organisationer 

att skapa konkurrensfördelar. Boesso och Kumar (2007) menar att exempelvis investerare och 

andra nyckelintressenter i större omfattning kräver att organisationer redovisar frivillig 

information om långsiktiga strategier och prestationer. Anledningen är att missnöje 

förekommer på grund av informationsbrist i den traditionella och obligatoriska 

årsredovisningen. Trots missnöjet över utebliven information anser Hooks (2002) att den 

traditionella årsredovisningens lättillgänglighet för allmänheten gör den till en viktig 

informationskälla och bör ses som ett kommunikationsmedel. Vidare poängterar Boesso och 

Kumar att den frivilliga redovisningen kan minska den asymmetri av information som kan 

uppstå mellan organisationens ledning och investerare. Den frivilliga redovisningen omfattas 
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dock inte av några specifika lagar, regler eller redovisningspraxis och trovärdigheten kan då 

enligt Mohr och Webb (2005) ifrågasättas. Genom en oberoende granskning av sin 

hållbarhetsredovisning anser Borglund, De Greer och Hallvarsson (2008) att 

kommunikationen mellan organisationen och dess intressenter kan förbättras och uppfattas 

som mer trovärdig. 

Regeringen (2014) beskriver att ambitionerna är höga inom den offentliga sektorn för den 

externa rapporteringen, inte minst när det kommer till hållbarhetsredovisningen. Statliga 

bolag i Sverige, såväl helägda som delägda, ska enligt Regeringen (2007) upprätta en 

hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s ramar och riktlinjer sedan årsskiftet 2007/2008. 

Regeringens syfte med dessa riktlinjer är att föregå med gott exempel samt driva 

hållbarhetsfrågorna framåt. Att skapa riktlinjer för hållbarhetsredovisningen ser staten som ett 

verktyg för att uppnå detta syfte. Dessutom ska hållbarhetsredovisningen fungera som ett 

komplement till rådande redovisningslag. 

Trots finanskrisen 2008 menar Lundell (2009) att utvecklingen av hållbarhetsredovisningen 

inte avstannat. Organisationers intresse för att arbeta med hållbarhetsredovisningar har snarare 

ökat. Enligt Lundell beror detta möjligtvis på kravet på de statligt ägda bolagens 

hållbarhetsredovisningar samt att en minskad hållbarhetsredovisning inte minskar 

organisationernas kostnader nämnvärt. Staten har ett 50-tal hel- och delägda bolag i Sverige 

och ansvarar för att agera som en transparent, aktiv och professionell ägare. Målet är att skapa 

värde och att eventuella samhällsuppdrag utförs på ett bra sätt. Staten ansvarar för de Svenska 

monopol som är undantagna EU-direktiven om att det ska råda fri konkurrens. Enligt EU-

upplysningen (2014) kan endast monopol undantas dessa direktiv om det är motiverat med 

skäl av exempelvis folkhälsan. Exempel på sådana svenska monopol är Systembolaget och 

Svenska Spel.  

1.2 Problematisering 

Morhardt et al. (2002) anser att hållbarhetsredovisning är ett svar på intressenters krav på 

insyn i hållbarhetsarbetet och att hållbarhetsredovisning därför kan ses som en 

konkurrensfördel. Wilburn och Wilburn (2013) menar att organisationer som driver 

hållbarhetsfrågor och publicerar en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer 

erhåller en ökad legitimitet. För att organisationer ska anses legitima förklarar Lindblom 

(1994) att sociala värden och normer måste följas och på så sätt leva upp till samhällets 

förväntningar. Lindblom redogör för att organisationer, vars legitimitet hotas, kan använda sig 

av diverse strategier för att undvika detta. En av dessa strategier behandlar extern rapportering 

till intressenter.  

Fuchs, Kalfagianni, Clapp och Busch (2011) befarar att det finns en risk att organisationer 

som vill undvika att framstå som skadliga för folkhälsan väljer att inte följa GRI:s ramverk 

och riktlinjer. Fuchs et al. anser att risken finns att sådana organisationer istället väljer att 

endast lyfta fram positiva indikatorer i hållbarhetsredovisningen. Vidare menar Fuchs et al. att 

organisationer som istället utformar en transparent hållbarhetsredovisning utan att utelämna 

indikatorer som kan anses samhällsskadliga, är högkvalitativ. Socialt ansvar är enligt Wilburn 

och Wilburn (2013) den mest bristfälliga delen inom hållbarhetsredovisningen. 

På begäran av Näringsdepartementet rapporterade Borglund, Frostenson och Windell (2010) 

effekten av hållbarhetsredovisning i statligt ägda bolag. I rapporten klargör Borglund et al. att 

de obligatoriska ramverk och riktlinjer som infördes 2008 gjort rapporteringsrutinen av 

hållbarhetsarbetet bättre. Svedberg, Nilsson, Henning och Fernler (2005) anser att staten 

tvingar fram ett visst beteende från de offentliga organisationerna genom att göra GRI:s 

ramverk och riktlinjer obligatoriska. De offentliga organisationerna fungerar då som en form 
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av referensorganisation för andra organisationer att utgå ifrån när de formar sin 

hållbarhetsredovisning. Borglund et al. menar dock att den förbättrade rapporteringsrutinen 

inte betyder att själva hållbarhetsarbetet i bolagen förbättrats. Vidare beskriver Borglund et al. 

att de offentliga organisationerna upplever svårigheter att välja ut relevanta indikatorer, med 

GRI som verktyg. Eftersom risken finns att indikatorerna blir för många och saknar relevans 

för organisationen.  

De statligt ägda bolagen ska agera i enlighet med svenska folkets intressen och ansvarar 

således även för folkhälsan och för att förebygga riskerna för individers missbruk av bland 

annat alkohol och spel enligt Regeringen (2014). Trots att det saknas lagstiftning angående 

vad som kan anses oetiskt så skriver Karlsson (2006) att de etiska fondbolagen är överens om 

att det är oetiskt att investera i branscherna vapen, spel, tobak och alkohol. Vidare belyser 

Karlsson att de branscher som anses mest oetiska också är de branscher där staten har 

monopol. Eftersom lagstiftning saknas råder individuella uppfattningar om vilka branscher 

som anses oetiska, i denna uppsats är dock utgångspunkten densamma som för de etiska 

fondbolagen.  

Hildebrand (1998) påpekar att organisationer som kännetecknas av monopol kan konkurrera 

med angränsande eller internationella marknader som erbjuder liknande varor och/eller 

tjänster. Svenska spel och Systembolaget är statligt ägda bolag som kännetecknas av monopol 

och som i sitt uppdrag från regeringen inte får agera med syfte att vinstmaximera. De ska 

enligt Regeringen (2014) agera på ett socialt ansvarstagande sätt. Detta för att begränsa de 

skadeverkande effekterna som de offentliga bolagen eventuellt ger upphov till. För Svenska 

spels del innebär detta bland annat satsningar på spelansvar samt att utgöra ett 

konkurrenskraftigt alternativ till de illegala spelverksamheterna. För Systembolaget innebär 

det att sträva efter ett sundare förhållningssätt till alkohol hos befolkningen.  

1.3 Problemformulering 

Frostenson, Helin och Sandström (2012) menar att organisationer vars verksamhet har en 

negativ samhällspåverkan kan hantera detta med hjälp av ansvarskommunikation, exempelvis 

i form av hållbarhetsredovisning. Svenska spel och Systembolaget är de enda statligt helägda 

organisationerna som är belagda med vinstreglering och som dessutom ingår i branscher som 

de etiska fondbolagen anser vara oetiska. Det är därför intressant att studera vad som driver 

vinstreglerande offentliga organisationer till att använda sig av hållbarhetsredovisning, 

förutom att det är obligatoriskt. Vår problemformulering mynnar därför ut i följande 

frågeställningar:  

 Hur har hållbarhetsredovisningen utvecklats i vinstreglerande offentliga organisationer 

sedan införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning 2008? 

 Vilka incitament finns för dessa organisationer att arbeta med hållbarhetsredovisning? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur hållbarhetsredovisningen utvecklats sedan regeringen 

2008 beslutade om obligatorisk hållbarhetsredovisning för svenska offentliga bolag. 

Därutöver är syftet att även undersöka vilka incitament som driver de vinstreglerande 

offentliga organisationerna, som verkar i oetiska branscher, att också utveckla innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. 
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2 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras den metod som använts vid uppbyggnad av studiens empiriska 

avsnitt. Inledningsvis motiveras valet av teoretisk referensram som sedan följs av en 

redogörelse för datainsamling och urval. Slutligen presenteras studiens tillförlitlighet och 

avgränsningar.  

2.1 Val av teoretisk referensram 

Då syftet med studien är att undersöka utvecklingen av och incitament till 

hållbarhetsredovisning, valdes teori som behandlar hållbarhetsredovisning och företags 

samhällsansvar i form av CSR. Då CSR kommuniceras bland annat via organisationers 

hållbarhetsredovisning återfinns teoribildning kring detta som också beskriver hur en 

organisations intressenter och extern granskning påverkar hållbarhetsredovisningen. Syftet är 

också att få en förståelse för de incitament som driver offentliga organisationer att arbeta med 

hållbarhetsredovisning, utöver att det är obligatoriskt. Därför fördjupades teori om CSR med 

teoribildning kring företagsetik och legitimitet. Organisationers olika motiv till att arbeta med 

hållbarhetsredovisning beskrivs i Beckmans 4N-typologi som också är relevant för att kunna 

analysera och besvara uppsatsens problemformuleringar.  

Fallstudieobjekten i denna studie använder sig av GRI:s riktlinjer och ramverk i sitt arbete 

med hållbarhetsredovisning, då detta är obligatoriskt för statligt hel- och delägda bolag från 

årsskiftet 2007/2008. Detta gör att den teoretiska referensramen kompletteras med 

information om GRI:s uppbyggnad och tillämpning. Denna är nödvändig för att kunna tolka 

och analysera den sekundärdata som presenteras i det empiriska avsnittet. Hur det empiriska 

materialet analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen och utmynnar i studiens 

slutsatser presenteras i analysmodellen (se figur 2). 

Uppsala Universitetsbibliotek har använts för att finna relevanta databaser såsom 

ScienceDirect och Business Source Premier. För att finna tillämpliga källor och forskning har 

sökord såsom CSR, hållbarhetsredovisning, offentliga organisationer, GRI och legitimitet 

använts i olika kombinationer. För presenterad sekundärdata har databasen Retriever Business 

(Bolagsinfo) använts. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Denscombe (2009) finns två huvudsakliga forskningsinriktningar vid datainsamling. 

Dessa är kvantitativ och kvalitativ metod. I denna uppsats har både kvalitativ och kvantitativ 

metod använts för datainsamling. Bryman och Bell (2005) menar att vilken typ av 

datainsamlingsmetod en forskare väljer att använda sig av skiljer sig åt beroende på vad 

forskaren vill undersöka. Vidare menar Bryman och Bell att en studie inte sällan består av 

både kvantitativ och kvalitativ datainsamling. Det förekommer både primär- och sekundärdata 

inom såväl den kvantitativa som den kvalitativa forskningsmetoden (Jacobsen, 2002). 

Offentliga organisationers incitament till hållbarhetsredovisning undersöks med hjälp av 

intervjuer som utgör studiens kvalitativa primärdata. Dokumentstudier i form av 

sammanställningar av fallstudieobjektens GRI-profilers resultatindikatorer utgör studiens 

kvantitativa sekundärdata. 

2.2.1 Primärdata 

Halvorsen (1992) beskriver primärdata som data framtagen av forskaren själv, genom 

exempelvis enkäter, intervjuer eller observationer. Enligt Jacobsen (2002) bör 

undersökningens frågeställning ligga till grund för valet av metod. Primärdata som 
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presenteras i denna studie består av två intervjuer med CSR-representanter från de 

organisationer som valts ut till studien.  

Den första intervjun genomfördes 7 april 2015 vid Svenska Spels huvudkontor i Visby. 

Respondenten, Zenita Strandänger, är CSR-ansvarig vid Svenska Spel. För intervjun valdes 

en semistrukturerad intervjumetod. Bryman och Bell (2005) skriver att semistrukturerade 

intervjuer är lämpligt då syftet är att få en djupare förståelse av ett fenomen, vilket är syftet i 

denna studie. En intervjuguide med övergripande teman användes och Zenita fick prata öppet 

inom dessa teman. Intervjuguiden mailades i förväg till Zenita som då fick möjlighet att 

reflektera kring de teman som intervjuguiden bygger på, intervjuguiden återfinns i bilaga F.  

Den andra intervjun genomfördes med en representant för Systembolagets 

hållbarhetsredovisning, Mehri Mir. På grund av tidsbrist och ett betydande geografiskt 

avstånd utfördes denna intervju via mail. Den mailbaserade intervjun med Systembolaget 

följer samma tema som intervjun med Svenska Spel. Teman fick dock justeras till frågor då vi 

inte hade möjlighet att muntligen förklara dessa teman. Frågorna skickades till Mehri Mir den 

14 april 2015 och svar mottogs den 22 april 2015. Detta frågeformulär återfinns i bilaga G. 

2.2.2 Sekundärdata 

Till skillnad från primärdata, där forskaren själv tagit fram data, består sekundärdata av data 

som är framtagen av någon annan. Bryman och Bell (2005) anser att det finns många fördelar 

med att använda sig av sekundärdata. Några exempel på dessa fördelar är kostnads- och 

tidsbesparing. Dock tillägger Bryman och Bell att även nackdelar förekommer, exempelvis 

kan kvaliteten vara svår att kontrollera. På grund av detta belyser Jacobsen (2002) vikten av 

att granska de källor som används för att kunna undvika missvisande resultat. 

För att studera på vilket sätt de offentliga organisationernas hållbarhetsredovisningar 

utvecklats sedan årsskiftet 2007/2008 studeras dessa organisationers hållbarhetsredovisningar 

och GRI-profiler. Dessa analyseras med hjälp av GRI:s ramverk och riktlinjer samt teorier 

kring hållbarhetsredovisning. Sekundärdata som presenteras i denna studies empiriska avsnitt 

består således av sammanställningar från Svenska Spels och Systembolagets årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler mellan 2007 och 2013.  

De resultatindikatorer som redovisas i organisationernas GRI-profiler är indelade i 

ekonomiska, miljömässiga och sociala områden. Organisationernas redovisade 

resultatindikatorer sammanställs och presenteras i figur 4 och 7. Andelen redovisade 

resultatindikatorer inom de olika områdena beräknas som antal redovisade resultatindikatorer 

dividerat med det totala antalet indikatorer inom respektive område. Då Svenska Spel 

påbörjade GRI-redovisning 2007 och Systembolaget 2008, saknas värden för 2007 i figuren 

som illustrerar Systembolagets andel av redovisade resultatindikatorer, se figur 7.  

Eftersom det sociala området, till skillnad från det miljömässiga och det ekonomiska, består 

av flera olika kategorier presenteras även andelen redovisade sociala resultatindikatorer inom 

respektive kategori. Detta för att ge en mer rättvis bild över andelen redovisade sociala 

indikatorer, se figur 5 och 8. En mer detaljerad lista över redovisade resultatindikatorer inom 

respektive område återfinns i bilaga D och E.  

2.2.3 Urval 

Urvalet av fallstudieobjekt för denna studie är offentligt helägda och vinstreglerande 

organisationer som de etiska fondbolagen anser är verksamma i oetiska branscher. I Sverige 

finns två organisationer av denna typ, nämligen Svenska Spel och Systembolaget. Båda dessa 

organisationer har valts ut för studien.   
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2.3 Metodkritik 

I denna studie används både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Bryman och Bell 

(2005) framhåller risken för att en kvalitativ undersökning lätt blir subjektiv då forskarens 

åsikter om vad som är viktigt ofta påverkar resultaten av studien. Vidare menar Bryman och 

Bell att resultaten av en kvalitativ undersökning ofta är svår att generalisera, vilket gör att 

användningsområdet för resultatet av studien är begränsad. Det förekommer dock även kritik 

mot den kvantitativa metoden, som i denna studie utgörs av dokumentstudier. Detta eftersom 

Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2002) menar att erfarenheter inom det studerade området gör 

att medvetna eller omedvetna avgränsningar görs av informationen baserat på det forskaren 

anser relevant. Jacobsen (2002) menar att en studies empiriska avsnitt bör uppvisa både 

validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att studien ska vara relevant och giltig. 

Reliabilitet handlar om att studien ska vara trovärdig och tillförlitlig. Hur väl denna studie 

uppfyller dessa kriterier analyseras och presenteras under nedanstående rubriker 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2005) delas validiteten in i två delar. Dessa delar är intern och extern 

validitet. Den interna validiteten visar på den koppling som finns mellan utförda observationer 

och utvecklad teori. I denna studie har det transkriberade materialet från intervjun mailats till 

respondenten för att se om intrycken av intervjun överensstämmer med respondentens 

uppfattningar. Detta minskar subjektiviteten i vår undersökning eftersom respondenten fick 

möjlighet att rätta till eventuella missuppfattningar. Den andra intervjun genomfördes via 

mail, vilket gör att de svar som framkom ej påverkats av intervjuareffekt. Däremot innebär 

detta att intervjuerna inte är standardiserade då de inte genomförts på samma sätt, vilket gör 

att en risk för olika tolkningar av materialet kan förekomma. Den externa validiteten handlar 

om huruvida studien är generaliserbar i ett större sammanhang. Detta anses ofta vara 

problematiskt inom den kvalitativa forskningen då den ofta består av ett begränsat urval. 

Dock är inte syftet med denna studie att resultaten ska vara generaliserbara då vi studerar ett 

fenomen i organisationer med särskilda karaktäristiska drag som alla är representerade i 

studien.  

Trovärdighet och tillförlitlighet är det som karaktäriserar reliabilitet. Enligt Jacobsen (2002) 

innebär detta att resultatet av studien ska vara replikerbart. För att i möjligaste mån uppnå 

extern reliabilitet har den kvantitativa delen av studien, dokumentstudien, utgått från GRI:s 

standardiserade resultatindikatorer. På detta sätt har vi kunnat standardisera 

sammanställningen av dokumentstudien av båda fallstudieobjekten. Bryman och Bell (2005) 

menar att om fler än en person kan bekräfta de tolkningar som görs under en intervju, kan 

intern reliabilitet uppnås. Vi har varit två personer vid både intervjutillfället och vid 

genomgången av svar från mailintervjun. Vi uppfattar att detta leder till att den kvalitativa 

datainsamlingen har uppnått en högre objektivitet och därmed en högre intern reliabilitet.  

2.4 Källkritik 

Värt att belysa är att intervjuerna som genomförts för det empiriska avsnittet till stor del 

behandlar respondenternas respektive uppfattningar och upplevelser av utvecklingen och 

incitamentet till hållbarhetsredovisningen. Detta medför en risk att dessa åsikter och 

upplevelser inte korrekt speglar organisationens verklighet. Skillnader i erfarenheter hos 

respondenterna kan också påverka de svar vi erhållit. Eftersom båda respondenterna fick 

tillgång till frågorna i skriftlig form i förväg, möjliggjordes reflektion kring de svar vi senare 

erhöll. Möjligtvis påverkades därmed respondenternas formulering av svar. 

De litteraturkällor som använts i denna studie har valts ut för att få en djupare förståelse för 

det undersökta fenomenet. Däremot förekommer enstaka äldre källor som, inom ett område 



 

7 

 

som karaktäriseras av förändring och utveckling, kan medföra en risk för att dessa är 

inaktuella. Dessutom har internetkällor använts, dock har dessa valts med omsorg för att vara 

så reliabla som möjligt såsom exempelvis information från regeringens hemsida och Global 

Reporting Initiative (GRI). 

2.5 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till att studera utveckling och incitament till hållbarhetsredovisning i 

vinstreglerande offentliga organisationer som verkar i oetiska branscher. Dokumentstudien är 

avgränsad till årtalen 2007-2013. Att 2007 valdes som det första studerade året är för att GRI-

redovisning inte förekom före 2007 i någon av organisationerna. Att 2013 valdes som sista 

studerade redovisningsår beror på att redovisningen för 2014 ej var publicerad vid denna 

studies början. Även då de blev tillgängliga under studiens gång inkluderades inte dessa 

eftersom organisationerna då övergått till GRI:s riktlinjer G4. Riktlinjerna G4 kan inte 

analyseras med den teoretiska referensramen som verktyg. Vidare är de indikatorer som 

studerats endast resultatindikatorer, eftersom dessa indikatorer ansågs relevanta att studera för 

att besvara studiens frågeställningar. 

2.6 Sammanfattning- teoretisk analysmodell 

Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbarhetsredovisningen utvecklats i 

vinstreglerande offentliga organisationer sedan den blev obligatorisk för statligt hel- och 

delägda bolag i Sverige vid årsskiftet 2007/2008. Dessutom är syftet att undersöka vilka 

incitament, utöver den obligatoriska delen, som driver utvecklingen av organisationernas 

hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler. Utvecklingen av hållbarhetsredovisningen 

analyseras med hjälp av Svenska Spels och Systembolagets årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler från 2007 till 2013 utifrån GRI:s ramverk och 

riktlinjer samt teorier kring hållbarhetsredovisning. 

Incitament till hållbarhetsredovisning i statligt ägda organisationer som verkar i oetiska 

branscher undersöks med hjälp av intervjuer. Intervjuerna tillsammans med dokumentstudien 

utgör det empiriska avsnittet och analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen (se 

figur 1). Den teoretiska referensramen utgörs av teorier kring CSR, företagsetik, legitimitet 

samt intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen. Detta för att identifiera de 

incitament, bortsett från den obligatoriska delen, som driver hållbarhetsredovisningens 

utveckling. 

 

Figur 1. Analysmodell 
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Den typ av ramverk och riktlinjer som GRI utgör, är ett verktyg för att analysera kvantitativ 

data som återfinns i empirin. De incitament som driver dessa organisationer att utveckla sin 

hållbarhetsredovisning analyseras med hjälp av teori som behandlar CSR. Legitimitet är något 

som benämns som ett incitament till CSR och hållbarhetredovisning. Dessa teorier utgör 

tillsammans ett verktyg för att analysera kvalitativ data som återfinns i det empiriska avsnittet. 

Den sammantagna analysen av den teoretiska referensramen och det empiriska materialet 

utmynnar i studiens slutsatser (se figur 1). 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras och definieras relevanta begrepp som är grunden till den analys som 

görs av det empiriska avsnittet. Denna uppsats behandlar incitament till 

hållbarhetsredovisning i vinstreglerande offentliga organisationer som verkar i oetiska 

branscher. Därför innefattar detta avsnitt teorier rörande CSR och företagsetik samt teori om 

hur intressenter påverkar legitimitet och hållbarhetsredovisning. Även teori om hur GRI och 

extern verifiering fungerar som verktyg till hållbarhetsredovisningen inkluderas. 

3.1 Tolkning av begreppet CSR 

Carrol (1999) beskriver att begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har flera olika 

definitioner då det hela tiden anpassas till den kontext i vilken den tillämpas. Vidare menar 

Carrol att trots att begreppet definierats och omdefinierats i olika konstellationer sedan 1970-

talet, har den huvudsakliga kärnan i begreppet varit konstant. Kärnan av begreppet är att 

organisationer tar ett samhällsansvar för sina handlingar. Att begreppet CSR är svårdefinierat 

bekräftas även av bland andra van Marrewijk och Werre (2003) samt av Blowfield och 

Murray (2011) som även de konstaterar att CSR kan definieras som organisationers 

samhällsansvar.  

Under 1990-talet fördes enligt Frostenson, Hellin och Sandström (2012) livliga diskussioner 

kring för- och nackdelar med globalisering samt socialt utanförskap vilket hade en stor 

betydelse för framväxten av CSR. Inom ramarna för CSR framhåller Blowfield och Murray 

(2011) att organisationers huvudsakliga ansvarområden utgörs av de ekonomiska, 

miljömässiga samt de sociala aspekterna. Van Marrewijk och Werre (2003) däremot, anser att 

en del av problematiken i att definiera begreppet ligger i att det råder en viss tolkningsfrihet 

av vilka ansvarområden som faktiskt ingår i begreppet. Denna tolkningsfrihet lämnar 

utrymme för organisationer att själva bilda en uppfattning om vilka ansvarsområden de anser 

lämpliga att deras CSR-arbete innefattar. Detta kan leda till att olika organisationer har olika 

relation till och känner olika mycket engagemang för begreppet CSR (van Marrewijk & 

Werre, 2003). Van Marrewijk (2003) uttrycker dock att det är en organisations ansvar att i sitt 

CSR-arbete sträva mot en hållbar utveckling. 

Werther och Chandler (2006) skriver att organisationers relation till CSR påverkas av trender 

vilket gjort att CSR blivit en del av organisationers strategiarbete. Globala medier är en av 

dessa växande trender som gör att organisationers arbete med samhällsansvar synliggörs 

vilket, Werther och Chandler påpekar är något som starkt påverkar organisationers 

engagemang för CSR. 

3.1.1 Företagsetik 

Enligt Frostenson (2011) handlar företagsetik om en förståelse av tillvaron. Det som uppfattas 

som antingen gott eller ont beror i sin tur bland annat på organisationers värderingar och 

normer. Vidare tillägger Frostenson att etiken på så sätt är en reflektion av ett 

handlingsmönster och ställningstagande till vad som uppfattas som rätt eller fel i 

sammanhanget. Karlsson (2006) skriver att lagstiftning saknas för att klassificera vissa 

branscher som oetiska, men att de etiska fondbolagen tagit ställning till att det ska anses 

oetiskt att investera i branscherna vapen, spel, tobak och alkohol.  

Vikman och Krüger (2012) betonar att allt fler kommuner, landsting och myndigheter inför 

etiska riktlinjer i syfte att motverka skadlig publicitet angående oetiska beteenden. Denna 

publicitet kan bland annat bero på dåliga arbetsförhållanden på arbetsplatser. Detta syfte 

ställer sig Vikman och Krüger emot, då de anser att riktlinjerna istället bör fungera som ett 
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verktyg för de anställda att kunna hantera ett etiskt dilemma. Historiskt sett, menar Vikman 

och Krüger att den offentliga sektorn prioriterat etiska riktlinjer lågt, men menar att den 

privata sektorn varit förebild inom området. 

3.1.2 Legitimitetsteorin 

Då samhället är i ständig förändring så förändras också förutsättningarna för organisationers 

fortsatta existens. Lindblom (1994) förklarar att legitimitetsteorin dels kan handla om att 

legitimera organisationer som en enda enhet, men också vissa processer eller aktiviteter. 

Enligt Gray, Owen och Adams (1996) så krävs att samhället uppfattar att organisationens och 

samhällets värderingar överensstämmer. Blowfield och Murray (2011) understryker att denna 

överensstämmelse då kan leda till att samhället uppfattar organisationen som legitim utifrån 

sina förväntningar. Dessa förväntningar har social, politisk och miljömässig karaktär och 

ingår i det sociala kontrakt som finns mellan organisationen och samhället. 

Lindblom (1994) beskriver att det gap som kan bildas mellan organisationen och samhällets 

värderingar kan innebära en eventuell risk för att organisationens legitimitet skadas. I en 

sådan situation menar Lindblom att det finns fyra strategier som organisationer kan använda 

sig av i syfte att minimera riskerna för en försämrad legitimitet. De fyra strategierna är: 

 Se till att organisationens intressenter blir informerade om de intentioner som finns till 

förbättring. Detta kan ske i form av prestationsrapporter. 

 Försöka förändra den negativa synen som intressenterna har på det inträffade.     

 Leda bort uppmärksamheten från det negativa och istället rikta intressenternas 

uppmärksamhet mot något mer fördelaktigt. 

 Försöka förändra de förväntningar som externa intressenter har på organisationen.      

 

Gray et al. (1996) poängterar att dessa strategier utgör en möjlighet för organisationer att 

behålla sin legitimitet trots de konflikter som kan uppstå mellan organisationer och dess 

intressenter. Dessa konflikter uppstår ofta på grund av missförstånd då information 

kommunicerats på ett bristfälligt sätt. Vidare tillägger Gray et al. att förekomsten av sociala 

aspekter i organisationens hållbarhetsredovisning kan fungera som en distraktion från delar av 

organisationen som annars skulle kunna ses som skadliga för legitimiteten. På så sätt kan 

gapet mellan organisationen och samhällets värderingar minska. Om detta gap skulle leda till 

att företagets intressenter inte längre uppfattar organisationen som legitim finns en risk att 

organisationen förlorar det sociala kontrakt som ger ”licence to operate”. 

3.1.3 Licence to operate 

Sociala kontrakt, inom ramarna för CSR, behandlar de skyldigheter som organisationen har 

gentemot samhället. Däremot finns ingen självklar mall för vad som ingår i dessa 

skyldigheter. Blowfield och Murray (2011) menar dock att teoribildningen av sociala kontrakt 

baseras på rätten till liv, frihet och det privata ägandet. Om det sociala kontraktet upprätthålls 

leder detta till ”licence to operate”. Licence to operate beskrivs av Blowfield och Murray som 

ett godkännande från samhället för organisationer att vara verksamma. För att uppnå ”licence 

to operate” krävs att organisationers värderingar samspelar med samhällets. Precis som för 

sociala kontrakt så uttrycker Blowfield och Murray att samhällets godkännande för 

organisationer att vara verksamma, gynnas av organisationers CSR-aktiviteter. 

Godkännandet att vara verksamma beror, enligt Blowfield och Murray (2011), i stor 

utsträckning på den påverkan organisationen har på samhället genom exempelvis 

miljöpåverkan eller social påverkan. Detta innebär att de interna och externa intressenter som 
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finns måste uppfatta organisationen som legitim för att ett eventuellt projekt ska accepteras på 

en specifik plats. Vidare belyser Blowfield och Murray det faktum att organisationens 

”licence to operate” på ett projekt och på en plats inte automatiskt innebär att ett annat projekt 

som bedrivs inom samma organisation kommer accepteras av samhället på en annan plats. 

3.2 Incitament till hållbarhetsredovisning 

Enligt Frostenson et al. (2012) kan hållbarhetsredovisning definieras som ett ramverk för att 

redovisa ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av organisationers verksamhet. Dock 

anser Wilburn och Wilburn (2013) att den sociala aspekten oftast är den mest bristfälliga av 

dessa tre aspekter i hållbarhetsredovisningen. Frostenson et al. beskriver att miljöredovisning 

samt social redovisning diskuterats sedan 1970-talet. Hållbarhetsredovisning kan användas för 

att mäta, presentera och ta ansvar gentemot organisationers alla intressenter för att 

kommunicera vad organisationer presterat i hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsredovisningen kan 

enligt Frostenson et al. fylla två grundläggande funktioner; vara ett instrument för styrning av 

hållbarhetsprocesser samt ett instrument för en ökad transparens. Transparensaspekten syftar 

till att effektivt kommunicera och redovisa organisationers arbete med hållbarhet för dess 

intressenter. Styrinstrumentet syftar till att organisationens viktiga hållbarhetsfrågor kan 

kontrolleras, mätas och målstyras.   

Elkington (1998) menar att en balans måste råda mellan de ekonomiska, miljömässiga och 

sociala aspekterna då dessa samspelar. Hållbarhetsproblem kan uppstå om någon av dessa 

aspekter hamnar i konflikt med de någon av de andra aspekterna. Vidare förklarar Elkington 

att intresset för att integrera sociala och miljömässiga frågor i redovisningen uppstod under 

den senare delen av 1990-talet. Även när begreppen CSR och hållbar utveckling etablerades i 

näringslivet fanns en fokusering på den ekonomiska aspekten på grund av traditionella krav 

på lönsamhet och effektivitet. För att undvika kostsamma och tvingande regleringar, menar 

Frostenson et al. (2012) att organisationer, oberoende av legitimitetsskäl, är tvungna att även 

hantera sociala frågor och miljöfrågor. Den ökade granskningen ställer ett högre krav på 

exempelvis organisationens aktiva arbete med transparens för att hantera risker för misstro 

med hjälp av granskning, redovisning och regler. Detta innebär enligt Frostenson et al. att 

organisationer som på eget initiativ rapporterar information till externa intressenter är ett 

exempel på organisationer som arbetar aktivt med transparens. Öppenhetskravet som är 

kopplat till CSR innebär att organisationer måste visa verksamhetens aktiviteter och 

Frostenson et al. påpekar vikten av att organisationer visar detta och inte endast skriver på 

frivilliga regleringar som sedan aldrig följs upp. 

Enligt Bergström, Catasiús och Ljungdahl (2002) kan organisationers motiv till att arbeta med 

hållbarhetsredovisning förklaras av Beckmans 4N-typologi. Syftet med typologin är att ge en 

förklaring till varför organisationer agerar på olika sätt beroende på motivet bakom arbetet 

med hållbarhetsredovisningen. Typologin består av: 

 Nöje: Motivet till hållbarhetsredovisningen speglar organisationens affärsidé. På så 

sätt motiveras hållbarhetsredovisningen inifrån organisationen. Nöjesmotivet grundar 

sig i känslan av att göra rätt samt att på ett stolt och rättfärdigt sätt skapa värde för 

organisationen. 

 Nytta: Precis som i nöjesmotivet så motiveras hållbarhetsredovisningen internt, men i 

nyttomotivet ligger fokuseringen på att skapa ett ekonomiskt värde för organisationen. 

Detta sker genom att aktivt belysa arbetet med hållbarhetsredovisningen för 

organisationens intressenter. 

 Norm: Motivet utgår ifrån vad organisationen gör av vana, genom medvetna eller 

omedvetna val. Bergström et al. (2002) förklarar att det medvetna valet visar att 
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organisationen ser sig själva som en förebild och föregår med gott exempel inom 

hållbarhetsredovisningen. Det omedvetna valet innebär att organisationen arbetar med 

hållbarhetsredovisning endast av vana. Normmotivet grundas till skillnad från nöjes- 

och nyttomotivet på externa motiv. 

 Nödvändighet: Precis som normmotivet ligger externa motiv till grund för 

nödvändighetsmotivet. De externa motiv som gör hållbarhetsredovisningen nödvändig 

är gällande lagstiftning, intressenters krav eller eventuell negativ uppmärksamhet som 

kan vara förknippad med organisationen. 

Bergström et al. (2002) beskriver att motiven bakom arbetet med hållbarhetredovisning ofta är 

en kombination av alla fyra motiven. Det motiv som organisationerna väljer att presentera 

som det primära, är anpassat för att spegla det som organisationen anser är det viktigaste 

motivet. Motiven nytta och nödvändighet karaktäriseras av handlingar som utförs i syfte att 

realisera framtida mål och hantera framtida hot. Att utföra handlingar utifrån motiven nöje 

och norm handlar i första hand om att uppfylla egenändamål. Till skillnad från handlingar 

som utförs med nytta och nödmotiven så är handlingar baserade nöje och norm snarare 

självklarheter än nödvändigheter. 

Frostenson et al. (2012) menar att organisationer som potentiellt kan göra skada, hanterar 

detta med hjälp av olika typer av ansvarskommunikation. Ansvarskommunikationen 

förmedlas till stor del för att organisationen ska uppnå legitimitet enligt Frostenson et al. Detta 

genom att belysa sin medvetenhet om organisationens potentiellt negativa påverkan och sitt 

aktiva arbete med att hantera detta. Frostenson et al. konstaterar också att många svenska 

organisationer väljer att frivilligt presentera en hållbarhetsredovisning som en följd av den 

svenska regeringens riktlinjer för de statligt hel- och delägda bolagen. Regeringen (2014) 

klargör att ambitionerna är höga inom den offentliga sektorn för den externa rapporteringen, 

särskilt när det gäller hållbarhetsredovisning. 

3.2.1 Intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen 

Av GRI:s riktlinjer (G3) framgår att en organisations intressenter måste identifieras av den 

redovisande organisationen och av redovisningen ska framgå vad organisationen gjort för att 

tillgodose intressenternas förväntningar och intressen. GRI definierar intressenter som: 

[…]organisationer eller personer som kan påverkas väsentligt av organisationens aktiviteter, 

produkter och/eller tjänster, och vars handlingar kan påverka organisationens möjligheter att 

framgångsrikt genomföra sina strategier och uppnå sina mål. Med intressenter menas också enheter 

eller personer vars rättigheter enligt lag eller internationella konventioner ger dem grund att ställa 

krav gentemot organisationen. 

    GRI (2015a, s 11) 

Frostenson et al. (2012) framhåller att hållbarhetsredovisning skiljer sig från traditionell 

ekonomisk redovisning. Den ekonomiska redovisningen syftar till att kommunicera en 

organisations värdeförändring. Hållbarhetsredovisningen däremot, syftar till att kommunicera 

organisationers ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan på dess intressenter. 

Intressenternas ökade intresse för organisationers hållbarhetsredovisning har också enligt 

Morhardt et al (2002) gjort att organisationer fått en ökad vilja att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete.  

Frostenson et al. (2012, s.38) skriver att “hållbarhetsredovisning är både en redovisning för 

intressenter, så de kan fatta rationella beslut, och en redovisning om intressenter, för att visa 

på vilka som påverkas av företagets verksamhet.” Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt 

att organisationer tar hänsyn till intressenters förväntningar och intressen. Därför fastslår 

Frostenson et al. att en organisations kommunikation med dess intressenter ska redovisas i 
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organisationens hållbarhetsredovisning vilket påverkar både redovisningens omfång och 

innehåll.  

Vidare menar Frostenson et al. (2012) att om en organisation misslyckas med att identifiera 

sina intressenter och deras förväntningar kan detta leda till att hållbarhetsredovisningen 

upplevs som irrelevant och icke trovärdig av intressenterna. Frostenson et al. tydliggör också 

att organisationer måste prioritera när det gäller vilken information som ska ingå i 

hållbarhetsredovisningen eftersom redovisningen inte rimligen kan behandla allt. Detta menar 

Frostenson et al. skulle bli en allt för omfattande rapport. Gröjer och Stark (1978) 

understryker att en organisations olika intressenters intressen och förväntningar måste 

prioriteras utifrån ett antal typiska kriterier. Dessa kriterier är bland annat intressenternas 

inflytande över organisationen och hur angelägna intressenterna är om att få sina intressen och 

förväntningar tillgodosedda. 

3.2.2 Granskning och verifiering 

Enligt Flening (2005) väljer många organisationer att frivilligt låta oberoende externa parter 

granska deras hållbarhetsredovisning i syfte att öka trovärdigheten hos de frivilliga 

rapporterna. Detta styrks av Kurihama (2007) som också menar att verifieringen ger 

organisationens intressenter ett verktyg att kunna kontrollera att organisationens medlemmar 

och framför allt företagsledning agerar etiskt. I de fall hållbarhetsredovisningen är integrerad i 

årsredovisningen omfattas denna av det krav som finns på oberoende extern granskning som 

gäller för resten av årsredovisningen. Vidare befarar Flening att de organisationer som väljer 

att inte externt granska sin hållbarhetsredovisning riskerar att inte uppfattas som trovärdiga. 

Ballou et al. (2006) fastslår att hållbarhetsredovisningar är granskningsbara, men menar också 

att svårigheter finns när det kommer till vissa kvantitativa mått. Detta anser Ballou et al. ofta 

kan leda till att få hållbarhetsredovisningar kan verifieras i sin helhet. 

Även om den externa granskningen kan leda till ökad trovärdighet beskriver Flening (2005) 

att kritiker till fenomenet hävdar att denna externa granskning är en onödig kostnad som inte 

heller uppmärksammas av läsaren av den frivilliga rapporten. Istället menar kritikerna att de 

frivilliga rapporterna bör fungera som ett fristående komplement till organisationens 

granskade och verifierade redovisning. Trots detta belyser Flening att det finns ett flertal 

anledningar för organisationer att externt granska och verifiera sin hållbarhetsredovisning: 

 Att granskningen inspirerar till ett utökat arbete med organisationens 

hållbarhetsfrågor. 

 Att granskningen säkerställer kvaliteten hos interna beslutsunderlag och system samt 

den redovisade informationen.  

Kurihama (2007) tillägger också att den externa granskningen förbättrar organisationens 

relation till det samhälle i vilket den är verksam. Vidare menar också Kurihama att 

organisationer inte ska se granskning och verifiering av hållbarhetsredovisningen som en 

kostnad, utan istället som en investering i organisationens hållbara utveckling. 

3.3 GRI 

Global Reporting Initative (GRI) är en nätverksorganisation med sitt säte i Amsterdam. GRI 

grundades 1997 i syfte att skapa ett ramverk med riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 

Frostenson et al. (2012) menar att GRI har haft en betydande roll för utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen. Förutom att GRI ska fungera som ett ramverk med riktlinjer ska 

GRI också fungera som ett verktyg för organisationer att skönja vilken information de ska 

kommunicera till sina intressenter. Guenther et al. (2006) framhåller att GRI möjliggör 

rapportering av organisationers CSR-arbete på ett standardiserat sätt då ramverket är 
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uppbyggt på standardiserade indikatorer. Detta beskriver Guenther et al. leder till att 

organisationer som följer GRI:s ramverk håller en högre kvalitet på sin 

hållbarhetsredovisning. Även Hedberg och Von Malmborg (2003) anser att redovisning i 

enlighet med GRI:s riktlinjer leder till kvalitetsförbättringar i hållbarhetsredovisningen och en 

högre trovärdighet för organisationer. Dessutom fastslår Wilburn och Wilburn (2013) att GRI 

skapar en ökad legitimitet för organisationer som tillämpar ramverket.  

Enligt Borglund et al. (2010) har offentliga organisationer svårt att välja för organisationen 

relevanta indikatorer som ingår i GRI:s ramverk eftersom det finns en risk att indikatorerna 

bli allt för många och saknar relevans för organisationen. Trots detta ska statens samtliga hel- 

och delägda bolag rapportera hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer sedan årsskiftet 

2007/2008. Syftet med att införa obligatorisk hållbarhetsredovisning i offentliga 

organisationer var att föregå med gott exempel och att driva hållbarhetsarbetet framåt 

(Regeringen, 2014). År 2006 infördes GRI:s tredje generation av riktlinjer G3 och 2011 

uppdaterades dessa riktlinjer och fick namnet G3.1. Skillnaderna mellan G3 och G3.1 anser 

dock Frostenson et al. inte vara stora. G3s riktlinjer är än idag, 2015, accepterat att följa. 

Under 2013 lanserades fjärde generationens riktlinjer G4 (GRI, 2015b). Det har varit frivilligt 

för organisationer att själva avgöra vilka riktlinjer de vill följa under utfasningsperioden av 

G3 och G3.1. Trots detta så rekommenderar GRI att organisationer ska rapportera enligt G4, 

även om organisationen inte lyckas uppfylla kraven för G4 under första 

rapporteringsperioden. All rapportering som sker efter 31 december 2015 ska dock ske i 

enlighet med riktlinjerna G4. 

3.3.1 GRI:s grundstruktur 

GRI:s grundstruktur beskrivs av Frostenson et al. (2012) som tudelad. Principer och 

vägledning utgör den första delen av grundstrukturen. Där behandlas vägledning och principer 

för redovisningens innehåll, säkerställande av redovisningens kvalitet samt vägledning för 

avgränsning av redovisningen. Den andra delen av grundstrukturen består av 

standardupplysningar vars syfte är att underlätta för utformningen av 

hållbarhetsredovisningen. Denna del består av tre typer av upplysning, nämligen profil, 

hållbarhetsstyrning samt resultatindikatorer. Tillsammans resulterar principer, vägledning och 

standardupplysningar i en fokuserad hållbarhetsredovisning (se figur 2).  
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 Figur 2. Översikt riktlinjer (GRI, 2015a, s.4) 

 

3.3.2 Resultatindikatorer 

Frostenson et al. (2012) menar att GRI:s resultatindikatorer utgör mätpunkter för 

organisationers arbete med hållbarhet. Resultatindikatorerna delas in i områden som i sin tur 

består av kärn- och tilläggsindikatorer. Vidare konstaterar Frostenson et al. att kärnindikatorer 

kan förutsättas vara viktiga för majoriteten av organisationer och speglas av branschers 

enskilda behov. Däremot varierar tilläggsindikatorernas betydelse för olika typer av 

organisationer. 

Indikatorer för ekonomisk påverkan 

Enligt GRI (2015a) innefattar indikatorerna för organisationens ekonomiska påverkan hur 

intressenterna och de ekonomiska systemen påverkas på samtliga geografiska nivåer. 

Marknadsnärvaro, ekonomiskt resultat och indirekt ekonomisk påverkan är de aspekter som 

utgör GRI:s område för ekonomisk påverkan. Inom dessa aspekter finns såväl kärn- som 

tilläggsindikatorer (se bilaga A).  
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Indikatorer för miljöpåverkan 

De resultatindikatorer som utgör området av organisationers miljöpåverkan är enligt GRI 

(2015a) det mest omfattade området och består av totalt 30 indikatorer fördelade på nio 

aspekter. Dessa aspekter utgörs av bland annat biologisk mångfald samt produkter och 

tjänster. Valda indikatorer ska spegla organisationens miljöpåverkan på såväl ekosystem som 

mark, luft och vatten (se bilaga B). 

Indikatorer för social påverkan 

Inom området av social påverkan redovisas fyra kategorier. Samtliga av dessa kategorier är 

sedan nedbrutna i ett antal aspekter. En av kategorierna är anställningsförhållanden och 

arbetsvillkor med indikatorer som Frostenson et al. (2012) beskriver har sin grund ibland 

annat FN:s riktlinjer. Nästa kategori är mänskliga rättigheter som precis som föregående 

kategori består av indikatorer med sin grund i FN:s konventioner och deklarationer. 

Organisationens roll i samhället består av indikatorer som ska spegla den påverkan som 

organisationen har på samhället där de är verksamma. Denna kategori består av indikatorer 

inom bland annat aspekterna korruption och politik. Produktansvar är den kategori som avser 

hur en organisations produkter direkt eller indirekt påverkar kunden på olika sätt (se bilaga 

C).  

3.3.3 GRI:s tillämpningsnivåer 

GRI (2015a) anser att i vilken omfattning ramverken G3 och G3.1 tillämpats bör redovisas av 

organisationen. Dels för att informera läsaren om i vilken utsträckning GRI:s riktlinjer och 

övriga delar av ramverket tillämpats samt för att ge de som utformat redovisningen motivation 

att med tiden utöka sin tillämpning av ramverket. Organisationerna avgör själva vilken 

tillämpningsnivå redovisningen håller på en skala från A till C. Där en redovisning med 

tillämpningsnivå A är mest omfattande. Organisationen anger tillämpningsnivå utifrån sin 

egen bedömning av redovisningens innehåll mot bakgrund av kriterierna i GRI:s 

tillämpningsnivåer.  

Utöver nivåerna A, B och C kan nivån även kompletteras av ett plustecken (+) vilket enligt 

GRI (2015a) innebär att redovisningens tillämpningsnivå är externt bestyrkt. Organisationen 

kan antingen anlita en bestyrkande part som ger sin åsikt om organisationens redovisade 

tillämpningsnivå eller be GRI att göra en bedömning av tillämpningsnivån. Organisationen 

kan även välja att granska sin tillämpningsnivå på båda sätten. Efter december 2015 då alla 

organisationer måste redovisa enligt riktlinjerna G4 ersätts dessa tillämpningsnivåer med ett 

nytt system för tillämpning. En organisations hållbarhetsredovisning måste då uppfylla vissa 

kriterier för att anses vara en redovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer. Inom G4:s riktlinjer 

finns två tillämpningsnivåer, “Core” och “Comprehensive”, där den sistnämnda är den mest 

omfattande (GRI 2015b).    
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4 Empirisk undersökning 

Det empiriska avsnittet har sin utgångspunkt i studerade årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler från Svenska Spel och Systembolaget mellan 2007 

och 2013. Utifrån dessa har data granskats och sammanställts för att undersöka hur 

hållbarhetsredovisningen utvecklats sedan införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning 

vid årsskiftet 2007/2008. Utöver detta har intervjuer genomförts med CSR-ansvarig vid 

Svenska Spel och hållbarhetsredovisningsansvarig vid Systembolaget. Dessa intervjuer 

genomfördes för att få en bredare och djupare förståelse för de incitament som driver dessa 

organisationer att utveckla sin hållbarhetsredovisning förutom den obligatoriska delen. 

4.1 Presentation av Svenska Spel 

Svenska Spel är ett helägt statligt spelbolag med sitt säte i Visby. Svenska Spel bildades 1997 

efter att AB Tipstjänst, etablerat 1934, och Svenska Penninglotteriet AB, etablerat 1897, gick 

samman. I koncernen ingår moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolagen Svenska Spels 

Förvaltnings AB och Casino Cosmopol AB. (se figur 3) 

 

 

Figur 1. Svenska spels operativa struktur (Svenska Spel 2015, Årsredovisning för 2014, sid. 
63) 

Förutom Svenska Spels huvudkontor i Visby finns det även ett kontor i Sundbyberg samt 

Casinoverksamhet i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Svenska Spels uppdrag är 

att tillgodose konsumenters efterfrågan av attraktiv spelverksamhet. De ska tillhandahålla 

spelformer på ett socialt ansvarstagande sätt. Detta för att stävja illegalt spel i okontrollerade 

former. Svenska Spel ska även vara ett trovärdigt och attraktivt alternativ till den oreglerade 

spelmarknaden genom att beakta och motverka bedrägeririsker och ta hänsyn till 

konsumentintressen. Målsättningen med verksamheten är enligt Svenska Spel (2015) att 

erbjuda spel på ett etiskt och ansvarsfullt sätt genom att balansera sin affärsdrivande 
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verksamhet med samhällsansvar. Samhällsansvaret innebär bland annat åldersgräns på 18 år, 

ansvarsfull marknadsföring samt genom stöd av forskning inom spel och spelberoende. 

Svenska Spels marknadsföring ska vara av socialt ansvarstagande karaktär för att inte anses 

påträngande. Under 2014 presenterade Svenska Spel ett lägre resultat än tidigare, vilket 

motiverades av en ökad ansvarssatsning på spelansvar. Det lägre resultatet var, enligt Svenska 

Spels årsredovisning för 2014, helt enligt planerna då spelansvaret prioriteras högre än 

intäkter. Eftersom Svenska Spel är helägt av staten går intäkter direkt in i statskassan. 

Ambitionerna för Svenska Spel är att motverka ett osunt spelbeteende och att stoppa 

bedrägerier och kriminalitet i spelbranschen.  

För att undersöka vad organisationens intressenter anser vara viktigt för Svenska Spels 

hållbarhetsarbete förs en löpande dialog med intressenterna. Denna dialog presenteras i 

organisationens års- eller hållbarhetsredovisning. Enligt Svenska Spel (2015) återfinns 

numera hållbarhetsredovisningen som en integrerad del av årsredovisningen. Detta motiveras 

som ett sätt att skapa en tydligare koppling mellan hållbarhetsredovisning och strategiska 

målområden.   

4.1.1 Sammanställning av redovisade resultatindikatorer i Svenska spels 
hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler 2007-2013 

Med hjälp av Svenska Spels hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler från och med 

införandet av GRI 2007 till och med 2013 sammanställdes de redovisade resultatindikatorerna 

inom såväl det miljömässiga som det ekonomiska och sociala området. Andelen redovisade 

resultatindikatorer inom de olika områdena beräknas som antal redovisade resultatindikatorer 

dividerat med det totala antalet indikatorer inom respektive område. Andelen redovisade 

resultatindikatorer inom respektive område presenteras i figur 4. Av figuren framgår också att 

den största andelen resultatindikatorer presenteras inom GRI:s ekonomiområde.  

 

Figur 2. Andel redovisade resultatindikatorer inom respektive GRI-område, Svenska 
Spel 

Skillnader i antalet resultatindikatorer inom GRI:s områden kan ge en missvisande bild. 

Eftersom det sociala området består utav fyra kategorier görs en presentation av andelen 

redovisade indikatorer inom det sociala områdets respektive kategorier, se figur 5. Dessa 
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kategorier utgör tillsammans det sociala redovisningsområdet och ersätter därför den totala 

andelen redovisade sociala indikatorer i figuren. Andelen redovisade sociala 

resultatindikatorer inom respektive kategori är totalt sett högre än inom det ekonomiska och 

miljömässiga området. Detta gäller för samtliga sociala kategorier, bortsett från mänskliga 

rättigheter. Detta tillsammans med det låga antalet resultatindikatorer inom det ekonomiska 

området gör att området, vid första anblick i figur 4, kan uppfattas som det mest redovisade 

området för organisationen. När sedan det sociala området bryts ner och presenteras i sina 

respektive kategorier i figur 5 framkommer att redovisningen inom kategorin mänskliga 

rättigheter drar ner den totala andelen redovisade sociala resultatindikatorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Andel redovisade resultatindikatorer då respektive kategori inom det sociala området 

presenteras, Svenska Spel 

4.1.2 Andelen redovisade ekonomiska indikatorer, Svenska Spel 2007-2013 

Andelen redovisade ekonomiska resultatindikatorer under den studerade tiden upprätthåller en 

stabil nivå. Då GRI:s ekonomiområde består av nio resultatindikatorer ger enstaka bortfall 

betydande förändring i andelen redovisade resultatindikatorer. Totalt sett redovisas cirka 

hälften av de befintliga resultatindikatorerna inom det ekonomiska området under den 

studerade tiden och kärnindikatorerna redovisas huvudsakligen helt. Se bilaga A och D för att 

se skillnaderna i de specifika redovisade resultatindikatorerna samt vad dessa innebär. 

4.1.3 Andelen redovisade miljömässiga indikatorer, Svenska Spel 2007-2013 

Antalet resultatindikatorer inom GRI:s miljöområde är 30, varav 13 är tilläggsindikatorer och 

17 är kärnindikatorer. Därmed utgör miljöområdet det mest omfattande enskilda området 

inom GRI. Mellan 2007 och 2008, då GRI-redovisning blev obligatoriskt för svenska statligt 

hel- och delägda bolag, halverades andelen redovisade miljöindikatorer hos Svenska Spel (se 

figur 4). Totalt sett har andelen redovisade miljöindikatorerna varit relativt konstant under den 

studerade tiden. För att se vilka specifika resultatindikatorer som fallit bort och tillkommit 

under den studerade tiden samt vad dessa indikatorer innebär se bilaga B och D. 
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4.1.4 Andelen redovisade Sociala indikatorer, Svenska Spel 2007-2013 

GRI:s sociala redovisningsområde består av fyra kategorier: arbetsförhållanden och 

arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, samhällsfrågor samt produktansvar. Sammantaget är hela 

det sociala redovisningsområdet, samtliga kategorier inräknade, det mest omfattande med sina 

40 resultatindikatorer. Svenska Spel har redovisat totalt sett flest antal resultatindikatorer 

inom det sociala området under den studerade tiden. Antalet redovisade sociala 

resultatindikatorer minskade som mest mellan 2007 och 2008, som synliggörs i figur 4. För 

att se vilka specifika resultatindikatorer som fallit bort och tillkommit under den studerade 

tiden samt vad dessa indikatorer innebär se bilaga C och D. 

4.2 Intervju med CSR-ansvarig vid Svenska spel 

Zenita Strandänger är ytterst ansvarig för CSR-avdelningen och därmed GRI hos Svenska 

Spel. Zenita har arbetat med CSR-frågor i 8 år. När Svenska Spel arbetade med att ändra 

attityder och beteenden hos återförsäljare ute i landet med exempelvis legitimationskontroll 

vid införandet av 18 årsgräns på spel, uppstod Zenitas intresse för CSR-frågor. Hon bytte då 

från säljavdelningen till CSR-avdelningen. Vidare tycker Zenita att CSR är ett komplext 

område och anser att ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan.  

4.2.1 Hållbarhetsredovisning som process i Svenska Spel 

2014 års hållbarhetsredovisning är den första som följer riktlinjerna G4. När svenska spel 

införde GRI 2007 var det ännu frivilligt. Anledningen till att Svenska Spel införde GRI redan 

innan det var obligatoriskt var för att de läste att det var på gång. I vissa statliga bolag hade 

det redan bestämts att det skulle införas och Svenska Spel bestämde sig för att följa trenden. 

GRI-profilen var under något år separerad från redovisningen för att de inte ansåg att 

tillräckligt många vara intresserade av informationen. De som var intresserade av 

informationen var de med ett specifikt intresse för hållbarhet samt ägarna och profilen tog 

således för mycket plats. Eftersom GRI var ett krav från ägarna så valde de att integrera den 

igen. Sedan staten gjorde hållbarhetsredovisningen och GRI obligatoriskt har Svenska Spel 

själva valt tillämpningsnivå utifrån vad som ansetts väsentligt för dem. Svenska Spel valde 

tillämpningsnivå C+ för att de ville vara reviderade. Att hållbarhetsredovisningen ska vara 

reviderad anser Zenita är en självklarhet eftersom Svenska Spel reviderar annan redovisning. 

De ansåg däremot inte att en högre tillämpningsnivå än C var väsentligt utifrån den 

verksamhet som de bedriver.  

Zenita berättar att Svenska Spel egentligen skulle kunnat höja sin tillämpningsnivå av 

hållbarhetsredovisningen, men att de inte ville redovisa indikatorer bara för att uppfylla en 

högre tillämningsnivå om indikatorerna inte var väsentliga för verksamheten. Zenita uppfattar 

att G3s riktlinjer ledde till att andra organisationer hade tillämpningsnivå A+ då de redovisade 

oväsentliga indikatorer, bara för att redovisa den högsta nivån. Zenita tillägger att hon inte 

anser att organisationer nödvändigtvis är bättre för att de redovisar på en hög tillämpningsnivå 

om redovisningen inte är väsentlig. Därför menar Zenita att Svenska Spel varit nöjda med 

tillämpningsnivå C+.  

I och med övergången till G4,berättar Zenita att många indikatorer väljs bort då de inte anses 

väsentliga för verksamheten. Svenska Spel har initialt valt ”core” som tillämpningsnivå i G4. 

Svenska Spel har tagit hjälp av en konsultfirma vid införandet av G4 och Zenita tycker att det 

känns bra att redovisa utifrån det som är väsentligt. Övergången till G4 anser Zenita har lett 

till att övrig hållbarhetsredovisning mer utgår från GRI-profilen. Hållbarhetsredovisningen 

har även tidigare år utgått från GRI-profilen, men upplevs som tydligare nu. Det som finns i 

GRI-profilen måste framgå av den löpande texten. Zenita har varit med om att någon 

indikator inte varit fullgott redovisad i löpande text förut och fått synpunkter på detta. Zenita 
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ser arbetet med hållbarhetsredovisningen som en läroprocess där de hela tiden lär sig och 

utvecklas.  

4.2.2 Svenska Spels intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen 

Spelansvar är grunden i Svenska Spels uppdrag, men de ska också leva upp till sju 

hållbarhetsområden som staten bestämt. Zenita berättar att en analys görs för att urskilja vilka 

av dessa sju hållbarhetsområden som anses väsentliga för verksamheten. Utifrån Svenska 

Spels intressentdialog har en väsentlighetsanalys gjorts, där de har sett att områdena 

spelansvar, affärsetik och antikorruption är de områden som är högst prioriterade av deras 

intressenter. Zenita tror inte att intressenterna är ointresserade av exempelvis mänskliga 

rättigheter eller miljö, men att andra aspekter såsom företagsetik är mer väsentligt för Svenska 

Spel att redovisa. Detta, tror Zenita, skulle kunna bero på att Svenska Spel inte är verksamma 

i en särskilt miljöpåverkande bransch. I Svenska Spels GRI-profil har de därför sedan 

redovisat det som intressenterna anser vara viktigt.  

Zenita anser att Svenska Spel alltid varit duktiga på att genomföra och inkludera 

intressentanalyser i hållbarhetsredovisningen, men att intressenterna fått än mer utrymme i 

och med övergången till G4. Svenska Spel genomför ingen ny intressentanalys i sin helhet 

varje år eftersom det är kostsamt samt för att den inte ändrar sig radikalt från år till år. Ibland 

kan istället fördjupade intressentdialoger genomföras. Zenita tror inte att särskilt många 

intressenter som blivit intervjuade faktiskt läser hållbarhetsredovisningen utan att 

hållbarhetsredovisningen/GRI-profilen snarare fungerar som ett internt lexikon eller 

uppslagsverk för vad som åstadkommits under året. 

4.2.3 Svenska Spels val av resultatindikatorer 

De aspekter som Svenska Spels intressenter anser vara väsentliga för organisationen att arbeta 

med undersöks och bestäms för att kunna hanteras och följas upp. Detta resulterar i de 

specifika redovisade GRI-indikatorerna. I och med G4 blir indikatorerna färre, men det är de 

viktigaste som presenteras och Svenska Spel får möjligheten att presentera dem på ett helt 

annat sätt än tidigare. Zenita berättar att Svenska Spel tidigare har redovisat lite av allt, men 

har i och med övergången till G4 fokuserat på det väsentliga. Detta har varit en betydande 

intern resa för både styrelsen och medarbetarna. Vidare menar Zenita att det varit svårt att 

välja bort hjärtefrågorna inom vissa områden, men påpekar att Svenska Spel fortsätter att 

arbeta med frågorna. Däremot redovisas inte allt då det inte är av intresse för läsaren. 

Antalet resultatindikatorer som Svenska Spel redovisat har varit relativt konstant sedan 

införandet av GRI 2007. Zenita förklarar att detta beror på att det är dessa indikatorer som 

varit lätta att få in i redovisningen. Den största skillnaden i antalet redovisade 

resultatindikatorer ligger mellan 2007 och 2008 då antalet sjönk med nästan 30 procent. Detta 

kan enligt Zenita delvis förklaras av att hållbarhetsredovisningen inte var reviderad 2007 samt 

att det var ett ”inkörsår” då de lärde sig arbeta i enlighet med GRI. Dessutom upplevde 

Svenska Spel problem med att få in miljöredovisningar i tid till hållbarhetsredovisningen på 

grund av diskussioner om hur och vad som skulle beräknas. 

Zenita har inte upplevt några problem med att finna relevanta indikatorer samt att avgränsa 

dessa inom GRI-profilen, vilket troligen beror på att de lärt sig med tiden. Under tiden med 

riktlinjerna G3 fanns funderingar hos Svenska Spel på att skapa ett branschspecifikt tillägg 

eftersom inget av de existerande tilläggen var passande för spelbranschen. Detta kändes dock 

övermäktigt och dessa planer lades ned. Zenita tror att de specifika indikatorer som de valt ut 

enligt riktlinjerna G4, inför redovisningsåret 2014, kan öka inför kommande 

redovisningsperiod. Samtidigt kan vissa resultatindikatorer försvinna ur redovisningen då de 

inte vill redovisa indikatorer som de inte känner att de klarar av att redovisa fullgott.  
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4.2.4 Granskning och verifiering av Svenska Spels hållbarhetsredovisning 

Zenita vill i framtiden se hållbarhetsredovisningen som en integrerad del av den ekonomiska 

redovisningen och att redovisningen på så sätt ska revideras som en helhet. Revideringen av 

såväl hållbarhetsredovisningen som den traditionella utförs sedan några år tillbaka av 

revisionsfirman Deloitte. Lagen om offentlig upphandling (LOU) gör att avtal med 

revisionsbyråer alltid måste upphandlas. Innan Deloitte vann upphandlingen av både den 

traditionella redovisningen och hållbarhetsredovisningen reviderades dessa av olika 

revisionsbyråer. Zenita menar att det skulle underlätta om hållbarhetsredovisningen 

reviderades som en integrerad del av den ekonomiska redovisningen eftersom att även 

upphandlingen då skulle gälla redovisningen som en helhet. 

4.2.5 Incitament till Svenska Spels hållbarhetsredovisning 

Vad gäller beslutsprocessen där Svenska Spels CSR-aktiviteter bestäms utgår de ifrån en 

intressentdialog som resulterar i en väsentlighetsanalys. Denna analys görs tillsammans med 

representanter från koncernledningen. Analysen av vad intressenterna anser viktigt utmynnar 

sedan i CSR-aktiviteter utifrån det som är väsentligt. Drivkraften för att arbeta med CSR i 

stort anser Zenita är att hela tiden bli bättre för att kunna minska organisationens kostnader för 

sin negativa samhällspåverkan. Svenska Spel har genomfört satsningar inom miljöområdet, 

bland annat så minskas koldioxidutsläppen varje år. Dessutom använder sig Svenska Spel av 

videokonferenser för att minska antalet resor, de har miljöbilar och sopsortering. Även om 

Svenska Spels intressenter inte prioriterar arbetet inom miljöområdet så integreras ändå 

miljöarbetet i organisationens vardag. 

Zenita beskriver Svenska Spels arbete mot antikorruption. Det finns cirka 150 oreglerade 

spelbolag på svenska marknaden som erbjuder spel på betydligt mer än vad Svenska Spel gör. 

Bland annat hanteras de risker som finns för så kallad ”matchfixing” som exempelvis kan 

innebära uppgjorda matcher. Ett exempel på ”matchfixing” som Zenita beskriver är att ett 

spelbolag kan erbjuda spel på när Zlatan blir biten första gången på fotbollsplanen under 

pågående match. Om någon satsar pengar på detta kan denne erbjuda någon annan en del av 

vinsten om personen i fråga biter Zlatan och på så sätt påverkar utfallet. Dessa typer av spel 

är, enligt Zenita, oetiska men förekommer. Förr kunde det handla om att göra självmål för att 

förlora en hel match, men har blivit allt mindre förekommande. När det förekommer spel på 

mycket olika saker, resulterar det i att Svenska Spel hamnar i dålig dager om inte arbetet mot 

”matchfixing” fungerar. Detta har resulterat i att Svenska Spel samarbetar med 

riksidrottsförbundet där det finns en tipstelefon som de är med och sponsrar. Dessutom finns 

det en person som arbetar med enbart detta fenomen som Svenska Spel är med och 

finansierar, eftersom de anser att detta är ett område som de måste se över.  

Svenska Spel arbetar för tillfället med en aktivitet inom området mänskliga rättigheter, trots 

att mänskliga rättigheter inte är ett prioriterat område av intressenterna. De samarbetar med 

Swedwatch som är en samling av olika organisationer, bland annat UNICEF, som brinner för 

mänskliga rättigheter och som tillsammans går in och granskar olika organisationer. Under 

2014 granskade Swedwatch sponsorer och Svenska Spel sponsrar svenska ishockeylandslaget 

som då spelade i Vitryssland. Under denna period byggdes arenor för detta evenemang där 

byggnadsarbetare inte fick vara fackligt anslutna och de hade dessutom orimliga löner. Flera 

av dessa byggarbetare avled på grund av dåliga arbetsförhållanden. Detta var en ögonöppnare 

för Svenska Spel eftersom de då endast tittade på mänskliga rättigheter i deras egna 

leverantörsled och inte på marknader där de sponsrar. Detta resulterade i att Svenska Spel 

arbetar med att göra om sina sponsringsriktlinjer för att kunna vara med och påverka att 

sponsringen inte bryter mot mänskliga rättigheter. Upptäckten av sådana brister leder också 

till CSR-aktiviteter. 
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Zenita berättar att Svenska Spel ingår i etiska råd runt om i världen med andra spelbolag som 

är reglerade. Svenska Spels VD har ordförandeposten i etiska spelrådet som är ett 

självreglerande forum. Detta innebär att spelbolagen anmäler varandra om de anser att något 

av spelbolagen använder sig av exempelvis oetisk marknadsföring. Rådets expertgrupp går 

igenom riktlinjerna om någon organisation blir anmäld till rådet och lämnar sedan ett 

utlåtande som publiceras på hemsidan. Zenita anser inte att Svenska Spel är en oetisk 

organisation, snarare tvärt om. Däremot anser Zenita att spelbranschen är oetisk på grund av 

de oreglerade spelbolagen som, i sin strävan att vinstmaximera, bland annat marknadsför 

högriskprodukter. Högriskprodukter är produkter som ökar risken för spelberoende. Svenska 

Spel marknadsför inte, eller åtminstone väldigt restriktivt, produkter som ligger i riskzonen 

för att orsaka spelmissbruk. Zenita framhåller att Svenska Spel har i uppdrag att tillhandahålla 

efterfrågade produkter till svenska folket på ett ansvarsfullt sätt. Två procent av den svenska 

befolkningen lider av spelmissbruk och Zenita menar att Svenska Spel måste göra vad de kan 

för att förebygga de skador som produkterna orsakar samt vara ett ansvarfullt alternativ. 

Svenska Spel har därför bland annat utarbetat Playscan som är ett nytt verktyg där spelares 

spelbeteenden följs upp och om någon ligger i riskzonen för spelmissbruk så meddelas denne 

att han eller hon ligger i riskzonen. När Svenska Spel införde obligatoriska spelkort på sina 

spel förlorades uppskattningsvis 400 miljoner kronor i intäkter. Detta var accepterat av 

styrelsen med motiveringen att spelansvar är det allra viktigaste för Svenska Spel. 

Zenita belyser att anledningen till att den sociala aspekten av hållbarhetsredovisningen är 

prioriterad beror på att hela Svenska Spels uppdrag vilar på det sociala ansvaret. Detta 

beskriver Zenita som Svenska Spels existensberättigande. Att de är ett statligt bolag, som ska 

göra rätt, resulterar också i en fokusering på den sociala aspekten. Arbetet och redovisningen 

av de sociala aspekterna, säger Zenita, är legitimerande. Det är en drivkraft att göra rätt för 

samhället. När Svenska Spel gör en väsentlighetsanalys analyserar de vad de orsakar för 

samhällskostnader och vad de påverkar mest negativt i och med organisationens existens. 

Dessa samhällskostnader ska Svenska Spel göra allt som är möjligt för att minimera. Att 

organisationen är medveten om sin samhällspåverkan är viktigt, enligt Zenita, för att kunna 

arbeta med att minimera samhällskostnaderna.  

När det gäller spelansvar berättar Zenita att Svenska Spel vill dela med sig och påverka 

samhället i stort.  Eftersom Svenska Spel är den största aktören på den svenska 

spelmarknaden har de möjligheten att vara vägledande för andra organisationer i branschen. 

År 2010 införde Svenska Spel 18-årsgräns på lotter och efter några månader följde de andra i 

branschen efter. Nu har lotteriinspektionen som är tillsynsmyndighet i spelbranschen gjort 

detta till ett tillståndskrav, men det var något som Svenska spel frivilligt drev eftersom de 

ansåg att spel är till för vuxna och inte för barn. Att Svenska Spel är ett ansvarfullt 

spelalternativ tror Zenita gör att de innehar den största marknadsandelen eftersom Svenska 

Spel känns som ett tryggt alternativ då staten alltid ska handla i folkets intresse. För att 

förvissa sig om att Svenska spel uppfattas som ansvarsfulla och legitima, tillfrågas svenska 

folket vem som tar mest spelansvar. Svenska Spel både är och vill vara ledande inom 

spelansvar. Vad gäller spelansvar jämför sig Svenska Spel med sina konkurrenter eftersom de 

mäter något som kallas spelansvarsimage.  

Vad gäller övriga områden, berättar Zenita, försöker de bara vara bra. Svenska Spel står för 

18 procent av marknadsföringen i Sverige och har en marknadsandel på 42 procent. Zenita 

framhåller att Svenska Spel har ett behov av att marknadsföra sin existens eftersom de trots 

allt är konkurrensutsatta bland annat på grund av internet. Svenska Spel tittar inte på 

konkurrenters arbete med hållbarhetsfrågor, men kollar däremot på andra statligt ägda bolags 

hållbarhetsredovisningar. I och med övergången från G3 till G4 har Svenska spel dock även 

jämfört sig med organisationer som inte är statligt ägda. Zenita berättar att Svenska Spel för 
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en dialog med Systembolaget och ATG. Denna typ av dialog förekommer inte med de 

oreglerade spelbolagen.  

4.3 Presentation av Systembolaget 

Systembolaget AB är en statligt helägd och vinstreglerande organisation vars huvudsyfte är 

att ensamt svara för detaljhandeln av alkohol i Sverige. Organisationen bildades 1955, då 

flertalet lokala monopol slogs samman. Systembolaget regleras av Alkohollagen (2010:1622). 

Enligt Alkohollagen ska Systembolaget på ett ansvarsfullt sätt sälja alkoholhaltiga drycker 

och bidra till en god dryckeskultur. Ansvaret praktiseras bland annat genom att begränsa 

tillgängligheten av alkohol. Detta görs genom exempelvis kontrollerade öppettider, 

åldersgräns, neka försäljning till märkbart påverkade personer samt genom att informera om 

alkoholens skadeverkningar (Regeringen 2013). IQ-initiativet AB bildades 2005 och är ett 

fristående dotterbolag till Systembolaget AB (se figur 6).  

 

Figur 4 Systembolagets organisationsstruktur 2014, Ansvarsredovisning sid.63 

Syftet med IQ-initiativet är att bidra till en sundare alkoholkonsumtion genom att uppmuntra 

till eftertanke och måttfullhet. Systembolaget har i uppdrag att agera med samhällets bästa i 

åtanke och arbetar för att tillhandahålla alkoholhaltiga drycker på ett ansvarsfullt och reglerat 

sätt. De har till stöd för organisationens arbete med samhällsansvar, en CSR-avdelning som 

ansvarar för organisationens CSR-arbete. CSR-avdelningen har ett CSR-råd till sin hjälp i 

detta arbete. Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet innehar dock företagsledningen och 

styrelsen. De hållbarhetsmål som sätts upp innefattar bland annat miljö, mänskliga rättigheter 

och antikorruption (Systembolaget 2015). 
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4.3.1 Sammanställning av redovisade resultatindikatorer i Systembolagets 
hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler 2007-2013 

Med hjälp av Systembolagets hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler sammanställdes de 

redovisade resultatindikatorerna inom såväl det miljömässiga som det ekonomiska och sociala 

området. Andelen redovisade resultatindikatorer inom respektive område presenteras i figur 7.  

 

Figur 5. Andel redovisade resultatindikatorer inom respektive GRI-område, Systembolaget 

Av figuren framgår att den största andelen av Systembolagets resultatindikatorer presenteras 

inom GRI:s sociala redovisningsområde. Andelen redovisade resultatindikatorer inom 

respektive kategori av GRI:s sociala område presenteras i figur 8. Dessa kategorier utgör 

tillsammans det sociala redovisningsområdet och ersätter därför den totala andelen redovisade 

sociala indikatorer i figuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6. Andel redovisade resultatindikatorer då respektive kategori inom det sociala området 
presenteras, Systembolaget 
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Av figuren framgår att bortsett från kategorin mänskliga rättigheter redovisas totalt sett en 

större andel sociala resultatindikatorer inom respektive kategori än inom de övriga områdena. 

En mer detaljerad sammanställning av redovisade kärn- och tilläggsindikatorer inom 

respektive område redovisas i bilaga E. 

4.3.2 Andelen redovisade ekonomiska indikatorer, Systembolaget 2008-2013 

Antalet redovisade ekonomiska resultatindikatorer under den studerade tiden upprätthåller en 

stabil nivå (se bilaga E). Som tidigare framgått gör små förändringar i antalet redovisade 

resultatindikatorer inom GRI:s ekonomiska område en betydande skillnad för den andel som 

redovisas. Inom det ekonomiska området bevittnas en ökad andel redovisade 

resultatindikatorer mellan 2008 och 2009 för att sedan ligga på en stabil nivå bortsett från ett 

bortfall 2012. Se bilaga A och E för att se de skillnaderna i de specifika redovisade 

resultatindikatorerna samt vad dessa innebär. 

4.3.3 Andelen redovisade miljömässiga indikatorer, Systembolaget 2008-2013 

Som tidigare nämnts är antalet resultatindikatorer inom GRI:s miljöområde många. Mellan 

2008 och 2009, syns samma tendens till ökning av de miljömässiga indikatorerna som bland 

de redovisade ekonomiska resultatindikatorerna hos Systembolaget. Därefter sjunker andelen 

redovisade miljömässiga indikatorer för att hålla en stabil nivå på cirka 20 procent, vilket kan 

utläsas av figur 7. Vilka specifika resultatindikatorer som fallit bort och tillkommit under den 

studerade tiden samt vad dessa indikatorer innebär finns presenterat i bilaga B och E. 

4.3.4 Andelen redovisade sociala indikatorer, Systembolaget 2008-2013 

Samtliga av GRI:s kategorier av det sociala redovisningsområdet utgör en betydande del av 

den totala hållbarhetsredovisningen inom Systembolaget. Systembolaget har redovisat totalt 

sett flest antal resultatindikatorer inom det sociala redovisningsområdet under den studerade 

tiden. Även andelen redovisade sociala resultatindikatorer ökade som mest mellan 2008 och 

2009 som synliggörs i figur 7. För att se vilka specifika resultatindikatorer som fallit bort och 

tillkommit under den studerade tiden samt vad dessa indikatorer innebär, se bilaga C och E. 

4.4 Intervju med hållbarhetsredovisningsansvarig vid Systembolaget 

Mehri Mir har arbetat vid Systembolaget sedan hösten 2012 och är ansvarig för den 

hållbarhetsredovisning som organisationen presenterar. Mehri har alltid haft intresset för 

hållbarhetsfrågor men detta intresse växte i och med universitetsstudier. Komplexiteten i de 

olika hållbarhetsfrågorna, anser Mehri att hon fått en ökad förståelse för. Att arbetet med 

hållbarhetsredovisningar är en relativt ung process, tror Mehri, medför att det tar tid att förstå 

organisationers motiv till att rapportera hållbarhetsfrågor och hur redovisningen kan nyttjas i 

verksamheten. 

4.4.1 Hållbarhetsredovisningen som process i Systembolaget 

Hållbarhetsredovisningen för redovisningsåret 2014 är den första som följer GRI:s riktlinjer 

G4. Systembolaget införde hållbarhetsredovisning 2008, vilket också var det första året som 

detta var obligatoriskt för statligt hel- och delägda bolag. Systembolaget genomför varje år en 

väsentlighetsanalys som utgör ett beslutsunderlag för vilka CSR-aktiviteter organisationen ska 

arbeta med samt vad de ska redovisa i hållbarhetsredovisningen. I arbetet med 

väsentlighetsanalysen väljs även nyckeltal ut för att kunna mäta måluppfyllnad inom de valda 

områdena. Företagsledning och styrelse fattar det slutgiltiga beslutet om valda områden och 

nyckeltal. Systembolagets olika enheter tilldelas ansvarsområden med tillhörande nyckeltal, 

vilka utgör fokuseringen i enheternas verksamhetsplanering. Uppföljning av aktiviteterna sker 
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sedan på enhetsnivå, men internkontroll av nyckeltal och gap i strategier följs upp av Mehri 

samt av Systembolagets hållbarhetssamordnare. 

Systembolagets arbete med övergången från GRI:s riktlinjer G3 till G4 har enligt Mehri varit 

ansenligt. Systembolaget genomförde en omfattande intressentdialog och omarbetade hela sin 

väsentlighetsanalys. Företagsledning och styrelse blev involverade i processen på ett helt 

annat sätt. Väsentlighetsanalysen användes inte bara för att ta fram områden som var 

väsentliga för organisationen att redovisa, utan även vad som var väsentligt för Systembolaget 

att arbeta med. Områdena som ansågs väsentliga togs med i verksamhetsplaneringen och 

organisationen var med och bestämde de indikatorer och företagsspecifika nyckeltal som 

skulle mätas inom de olika områdena. Mehri ansåg att det viktigaste i denna process var att ta 

fram nyckeltal som gav effekt. Inför redovisningsåret 2015 fortsätter processen med att 

utveckla väsentlighetsanalysen ytterligare. 

4.4.2 Systembolagets intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen 

Systembolagets intressenter har haft en betydande inverkan på utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen, särskilt under de senaste åren. Systembolaget inkluderar 

intressentperspektivet i sin väsentlighetsanalys. Det är i sin tur väsentlighetsanalysen som 

avgör vad organisationens redovisning ska fokusera på. Dessutom genomförs flertalet 

undersökningar där Systembolaget undersöker vilka informationskanaler som intressenterna 

föredrar samt hur informationen ska vara utformad. Att organisationen är statligt ägd, anser 

Mehri, påverkar arbetet med hållbarhetsfrågor och utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. 

Detta eftersom staten ständigt höjer kraven på de statliga ägda organisationerna. 

4.4.3 Systembolagets val av resultatindikatorer 

Mehri har upplevt arbetet med att välja relevanta resultatindikatorer som problematisk då de 

redovisade i enlighet med GRI:s riktlinjer G3. Utifrån Systembolagets val av tillämpningsnivå 

har kravet på antalet redovisade resultatindikatorer gjort det problematiskt att välja relevanta 

indikatorer att redovisa. Mehri anser att detta problem frångåtts i och med övergången till G4 

eftersom endast väsentliga resultatindikatorer ska redovisas. Systembolagets huvudsakliga 

fokus i redovisningen utgår som tidigare nämnts från väsentlighetsanalysen. Mehri framhåller 

att det inför redovisningsåret 2015 finns en fokusering på Systembolagets alkoholpolitiska 

uppdrag och arbete med leverantörskedjan.  

4.4.4 Granskning och verifiering av Systembolagets hållbarhetsredovisning 

Systembolagets hållbarhetsredovisning såväl som den traditionella redovisningen granskas av 

redovisningsfirman Ernst & Young (EY). Att hållbarhetsredovisningen granskas externt 

beskrivs av Mehri som en självklarhet. Redovisningsåret 2014 följde Systembolaget 

riktlinjerna G4 och valde då tillämpningsnivå ”core”. Mehri anser att en högre 

tillämpningsnivå än denna föranleder risk för att oväsentliga indikatorer redovisas. 

Hållbarhetsredovisningen och dess tillämpningsnivå granskas endast på en översiktlig nivå. 

Tidigare utgjordes Systembolagets redovisning av två delar, men redovisningsåret 2014 

gjordes konceptet om. Redovisningen blev webbaserad samt att redovisningen inte delades 

upp i del 1 och del 2, utan presenterades som en enhet. Dessutom redovisades endast de 

väsentliga områdena. Mehri ser dock inte hållbarhetsredovisningen som en integrerad del av 

årsredovisningen. 

4.4.5 Incitament till Systembolaget hållbarhetsredovisning 

Kravet om obligatorisk hållbarhetsredovisning i statligt hel- och delägda bolag, har enligt 

Mehri, drivit frågan om hållbarhetsredovisning. Mehri påpekar dock att Systembolaget 
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troligen valt att driva frågan på eget initiativ då denna information är något som omvärlden 

efterfrågar och denna efterfrågan är något som Systembolaget ändå hade velat tillgodose.  

Motivet till att Systembolaget valt tillämpningsnivå B+ då de redovisade enligt G3 var att 

tillämpningsnivån ansågs förenlig med verksamheten. Det bedömdes inte skapa mervärde 

eller vara väsentligt att redovisa en högre tillämpningsnivå. Mehri anser inte att 

hållbarhetsredovisning med GRI som ramverk varit anpassat för organisationens verksamhet, 

vilket orsakade problematik med att finna väsentliga indikatorer. Detta gjorde också, enligt 

Mehri, det svårt att finna indikatorer som drev Systembolagets hållbarhetsarbete framåt.   

Trots sin karaktär av monopolistisk organisation ser Mehri arbetet med CSR som en 

konkurrensfördel. Mehri anser att organisationer borde eftersträva att vara det hållbara 

alternativet eftersom omvärlden ställer krav på organisationernas utökade ansvar. Dessutom är 

konsumenterna mer medvetna än tidigare. Mehri påpekar att Systembolagets aktiva arbete 

med hållbarhetsfrågor är det som legitimerar verksamheten och inte den redovisning som 

presenteras, även om redovisningen är ett effektivt kommunikationsverktyg. Genom 

hållbarhetsredovisningen kan Systembolaget visa sin medvetenhet om alkoholens negativa 

samhällspåverkan samt vilka aktiviteter som genomförs i syfte att minska dessa. 

Företagsetik är viktigt för Systembolaget trots att de etiska fondbolagen anser 

alkoholbranschen som oetisk. Mehris kommentar till detta är att marknadsföring av alkohol 

till unga människor eller uppmuntran till en ökad alkoholkonsumtion vore oetiskt. Mehri 

påpekar dock att Systembolaget inte arbetar på det sättet. Det aktiva CSR-arbete som 

organisationen bedriver består bland annat av att begränsa tillgängligheten av alkohol och på 

så sätt minska alkoholskadorna.  
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5 Analys 

I detta kapitel följer en analys av den empiriska studien mot bakgrund av den teoretiska 

referensramen. Analysen har genomförts med analysmodellen som hjälpmedel (se figur 1). 

5.1 Utvecklingen av hållbarhetsredovisningen i vinstreglerande 
offentliga organisationer som verkar i oetiska branscher 

Frostenson et al. (2012) menar att hållbarhetsredovisningen ska fylla två grundläggande 

funktioner. Den ska fungera som ett instrument för styrning av hållbarhetsprocesser samt 

utgöra ett instrument för en ökad transparens. Hållbarhetsredovisningen i fallstudieobjekten 

fungerar som ett verktyg för transparens eftersom hållbarhetredovisningen kommuniceras och 

redovisas till organisationens intressenter. Fallstudieobjektens arbete med 

hållbarhetsredovisning fungerar också som ett verktyg för styrning av hållbarhetsprocesser 

eftersom viktiga hållbarhetsfrågor kan kontrolleras, mätas och målstyras. 

5.1.1 Intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen 

Av GRI:s (2015a) riktlinjer framgår att en organisation ska identifiera sina intressenter och att 

det av redovisningen ska framgå vad organisationen gjort för att tillgodose intressenternas 

förväntningar och intressen. Frostenson et al. (2012) menar att detta påverkar redovisningens 

innehåll och omfång. Fallstudieobjektens hållbarhetsredovisningar bygger på 

intressentdialoger. Båda respondenterna berättar att intressentdialogerna har ett stort utrymme 

i deras hållbarhetsredovisningar, men menar att de fått än mer utrymme i och med övergången 

till GRI:s riktlinjer G4. Gröjer och Stark (1978) understryker att en organisations olika 

intressenter samt deras intressen och förväntningar måste prioriteras utifrån ett antal kriterier i 

hållbarhetsredovisningen. Dessa kriterier är bland annat intressenternas inflytande över 

organisationen och hur angelägna intressenterna är om att få sina intressen och förväntningar 

tillgodosedda. De prioriteringar som fallstudieobjekten gör av intressenternas intressen 

resulterar i en väsentlighetsanalys som görs tillsammans med representanter från bland annat 

organisationernas ledning. Denna väsentlighetsanalys ligger till grund för beslutprocesser om 

vilka CSR-aktiviteter som ska genomföras och sedan följas upp.  

För att undvika tvingande och kostsamma regleringar krävs enligt Frostenson et al. (2012) att 

organisationer hanterar sociala frågor och miljöfrågor, oberoende av legitimitetsskäl. 

Dokumentstudien av båda fallstudieobjektens redovisade resultatindikatorer visar att GRI:s 

miljöområde uppvisar lägst andel redovisade resultatindikatorer. En av respondenterna 

uttrycker att organisationens intressenter inte prioriterar miljöfrågorna, men att dessa ändå 

integreras organisationens vardag. Vidare berättar respondenten att även om organisationen 

väljer att inte redovisa vissa indikatorer betyder detta nödvändigtvis inte att arbete med dessa 

är obefintligt. Men de väljer att redovisa de indikatorer som är av intresse för intressenterna.  

Frostenson et al (2012) beskriver de fyra kategorier som ingår i GRI:s sociala område. 

Kategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor beskriver Frostenson et al. har sin grund 

ibland annat FN:s riktlinjer. Nästa kategori är mänskliga rättigheter som precis som 

föregående kategori består av indikatorer med sin grund i FN:s konventioner och 

deklarationer. Produktansvar är den kategori som avser hur en organisations produkter direkt 

eller indirekt påverkar kunden på olika sätt. Organisationens roll i samhället består av 

indikatorer som ska spegla organisationens påverkan i samhället, denna kategori består av 

indikatorer inom bland annat korruption och politik. Fallstudieobjekten ska leva upp till sju 

hållbarhetsområden som staten bestämt. Organisationerna avgör vilka av dessa 

hållbarhetsområden som är väsentliga för deras respektive verksamhet med hjälp av 
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väsentlighetsanalysen. Organisationernas väsentlighetsanalyser visar att spelansvar, affärsetik, 

antikorruption, arbete med alkoholpolitiska uppdrag och leverantörskedjor är de områden som 

är prioriterade av fallstudieobjektens intressenter.  

Båda fallstudieobjektens intressenter prioriterar aspekter inom GRI:s sociala 

redovisningsområde. En av respondenterna tror inte att intressenterna är ointresserade av 

exempelvis miljö men att andra aspekter såsom antikorruption och företagsetik är mer 

väsentligt för dem att redovisa. Till exempel tror respondenten att intressenterna inte tycker 

att organisationens arbete med miljö bör prioriteras eftersom organisationen inte är verksam i 

en särskilt miljöpåverkande bransch. Dokumentstudien styrker detta då den högsta andelen 

redovisade resultatindikatorer är inom båda organisationernas sociala område. Samtidigt 

framgår att mänskliga rättigheter är den kategori inom det sociala området där minst andel 

resultatindikatorer redovisas eftersom detta inte är ett prioriterat redovisningsområde för 

organisationens intressenter (se figur 5 och 8). 

Frostenson et al. (2012) beskriver öppenhetskravet som är kopplat till en organisations 

transparens. Öppenhetskravet innebär att organisationer måste visa deras aktiva arbete med 

vissa aktiviteter så de inte endast skriver på frivilliga regleringar som sedan aldrig följs upp. 

Den studie som Borglund et al. (2010) genomfört i statligt ägda organisationer visar att de 

förbättrade rapporteringsrutinerna i och med GRI inte nödvändigtvis behöver betyda att 

hållbarhetsarbetet förbättrats. Båda respondenterna uttrycker att själva redovisningen av 

hållbarhetsarbetet inte är det viktiga. Det viktiga är att fallstudieobjekten faktiskt aktivt 

arbetar med de hållbarhetsområden som intressenterna prioriterar.  

Elkington (1998) menar att intresset för att integrera sociala och miljömässiga frågor i 

årsredovisningen uppstod redan under den senare delen av 1990-talet. En av respondenterna 

vill i framtiden se hållbarhetsredovisningen som en integrerad del av den traditionella 

årsredovisningen på så sätt att den revideras som en helhet. Hållbarhetsredovisning är 

integrerad i årsredovisningen i båda fallstudieobjekten, men revideras separat. Av det ena 

fallstudieobjektets årsredovisning framgår motivet till integrering av hållbarhetsredovisningen 

som ett sätt att skapa en tydligare koppling mellan hållbarhetsredovisningen och strategiska 

målområden. 

Statligt ägda organisationer ska vara transparenta och granskningen ställer högre krav på 

exempelvis organisationens aktiva arbete med att hantera risker för misstro. Detta görs med 

hjälp av granskning, redovisning och regler. Enligt Morhardt et al (2002) har detta gjort att 

organisationer fått en ökad vilja att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Regeringen (2007) menar 

att syftet med den obligatoriska hållbarhetsredovisningen är att vara vägledande och driva 

hållbarhetsarbetet framåt vilket Wilburn och Wilburn (2013) anser ger en ökad legitimitet för 

organisationer. Trovärdigheten hos fallstudieobjekten är viktig då de är statligt ägda 

organisationer som ska agera i svenska folkets intresse. Hedberg och von Malmborg (2003) 

framhåller att organisationer som redovisar i enlighet med GRI:s riktlinjer erhåller en högre 

trovärdighet.  

5.1.2 Resultatindikatorer 

Guenther et al. (2006) menar att GRI möjliggör en standardiserad redovisning av 

organisationers CSR-arbete. Enligt Frostenson et al. (2012) ska GRI fungera som ett ramverk 

med riktlinjer samt ett verktyg för organisationer att kunna skönja vilken information som ska 

kommuniceras till dess intressenter. Genom att fallstudieobjekten för en dialog med sina 

intressenter kan väsentlig information presenteras i organisationernas årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar samt GRI-profiler. Däremot beskriver Borglund et al. (2010) att 

offentliga organisationer har svårt att välja ut vilka indikatorer som är relevanta på grund av 

risken att indikatorerna blir för många och saknar relevans för organisationen. Denna 
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problematik har den ena respondenten inte upplevt, utan beskriver att de lärt sig finna och 

avgränsa relevanta indikatorer med tiden. Däremot har den andra respondenten upplevt 

problematik med att finna väsentliga resultatindikatorer. I och med införandet av G4 har 

arbetet att välja ut relevanta indikatorer förenklats. Detta eftersom organisationer som 

redovisar i enlighet med G4 endast redovisar indikatorer som är väsentliga för den specifika 

organisationen. 

Den dokumentstudie som presenteras i det empiriska avsnittet visar att antalet 

resultatindikatorer redovisade av fallstudieobjekten varit relativt konstant inom samtliga av 

GRI:s redovisningsområden under den studerade tiden. Detta är enligt en av respondenterna 

ett resultat av vilka resultatindikatorer som varit enkla att få in i redovisningen. Den största 

nedgången i andelen redovisade resultatindikatorer kan ses hos det ena fallstudieobjektet 

mellan 2007 och 2008. Detta förklarar respondenten beror på att 2007 var ett ”inkörsår” och 

att organisationen redovisade indikatorer som inte var relevanta. En annan förklaring är att 

indikatorerna inte var fullgott redovisade under den första perioden. Dessa problem kan ha 

avhjälpts i och med att extern granskning av GRI-profilen tillkom 2008. Den minskade 

andelen redovisade resultatindikatorer mellan 2007 och 2008 tros också bero på de 

diskussioner som uppstod om hur GRI:s miljöområde skulle beräknas. Nedgången inom 

samtliga redovisningsområden, skulle dock kunna bero på det som Borglund et al. (2010) 

beskriver som en svårighet för offentliga organisationer att välja ut indikatorer som är 

relevanta.    

5.1.3 Granskning och verifiering 

Ballou et al. (2006) menar att hållbarhetsredovisningar är granskningsbara. Enligt Flening 

(2005) väljer många organisationer att frivilligt låta oberoende externa parter granska deras 

hållbarhetsredovisning i syfte att öka trovärdigheten för hållbarhetsredovisningen. Flening 

menar dock att det finns de som ser revidering av hållbarhetsredovisning som en onödig 

kostnad som ändå inte uppmärksammas av läsaren. Båda respondenterna beskriver den 

externa granskningen av hållbarhetsredovisningen som en självklarhet. Kurihama (2007) 

menar att organisationer inte ska se granskningen och verifieringen av 

hållbarhetsredovisningen som en kostnad, utan istället som en investering i organisationens 

hållbara utveckling. Som statligt ägda har fallstudieobjekten en skyldighet, enligt lagen om 

offentligt upphandling, att upphandla med redovisningsbyråer om vem som ska revidera 

redovisningen. Så länge hållbarhetsredovisningen och den traditionella redovisningen 

revideras separat, kan olika revisionsbyråer vinna respektive upphandling. Därför uttrycker 

den ena respondenten en vilja att se hållbarhetsredovisningens tillämpningsnivå granskad som 

en integrerad del av den traditionella redovisningen. 

Det ena fallstudieobjektet har valt tillämpningsnivå C+ och det andra fallstudieobjektet har 

valt B+ utifrån vad som ansetts väsentligt för respektive verksamhet. Båda respondenterna 

motiverar en lägre tillämpningsnivå än A med att de indikatorer som då behöver redovisas 

inte är väsentliga för verksamheten. Fuchs et al. (2011) befarar att det finns en risk att 

organisationer som vill undvika att framstå som skadliga för folkhälsan väljer att inte följa 

GRI:s ramverk och riktlinjer och istället väljer att endast lyfta fram positiva indikatorer i 

hållbarhetsredovisningen. Fuchs et al. menar att organisationer som istället utformar en 

transparent hållbarhetsredovisning utan att utelämna indikatorer som kan anses 

samhällsskadliga utgör en högkvalitativ hållbarhetsredovisning. Inget av fallstudieobjekten 

utelämnar indikatorer som kan anses samhällsskadliga, snarare tvärtom.   

Under 2013 lanserades GRI:s riktlinjer G4 och fallstudieobjekten valde att övergå till G4 för 

redovisningsåret 2014. Senast den 31 december 2015 ska all GRI-rapportering ske i enlighet 

med riktlinjerna G4. Initialt har fallstudieobjekten valt tillämpningsnivå ”core”, då de tidigare 
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tillämpningsnivåerna A till C upphör. Under tiden som riktlinjerna G3 användes fanns 

funderingar hos det ena fallstudieobjektet att skapa ett branschspecifikt tillägg eftersom inget 

av de befintliga var relevanta för dem. Denna avsaknad av relevanta branschspecifika tillägg 

kan också vara något som Borglund et al. (2010) åsyftar i beskrivningen av svårigheterna för 

offentliga organisationer att finna relevanta indikatorer. I och med övergången till G4 ska 

endast de väsentliga resultatindikatorerna för organisationen redovisas. Detta anser 

respondenterna underlättar för rapporteringen eftersom de då får möjlighet att presentera 

redovisade indikatorer på ett helt annat sätt. Övergången till G4 kan därför minska problemet 

med irrelevanta redovisade indikatorer som Fuchs et al. (2011) nämner. 

5.2 Incitament till hållbarhetsredovisning i vinstreglerande offentliga 
organisationer som verkar i oetiska branscher 

Såväl Carrol (1999) som van Marrewijk och Werre (2003) uttrycker att begreppet CSR är 

svårdefinierat. Carrol menar dock att kärnan i begreppet är samhällsansvar vilket även van 

Marrewijk och Werre håller med om, men menar att det råder en viss tolkningsfrihet av vilka 

ansvarsområden som faktiskt ingår. Vidare leder detta till att organisationer lämnas utrymme 

att själva välja vilka ansvarsområden de anser vara relevanta för organisationen. Van 

Marrewijk (2003) menar dock att strävan efter hållbar utveckling alltid bör utgöra 

organisationens CSR-arbete. Detta bekräftas av studiens respondenter som också upplever att 

CSR är ett svårdefinierat begrepp och att hållbarhetsfrågorna är ett komplext område.  

5.2.1 En negativ samhällspåverkan 

Samhällsansvar för fallstudieobjekten utgörs primärt av det sociala ansvaret på grund av 

negativ samhällspåverkan. Fallstudieobjekten ska göra allt som är möjligt för att minska de 

samhällskostnader som orsakas av organisationen. Dock ingår samtliga tre CSR-områden i 

organisationernas CSR-arbete, även om inte alla områden är lika högt prioriterade av deras 

intressenter. Att det sociala ansvaret utgör en betydande del av CSR-området inom 

organisationerna styrks även av dokumentstudien av fallstudieobjektens GRI-profiler, se figur 

5 och 8. Wilburn och Wilburn (2013) beskriver att den sociala aspekten av 

hållbarhetsredovisningen oftast är den mest bristfälliga. Trots detta visar sammanställningen 

av GRI-profilerna att organisationerna, mellan 2007 och 2013, totalt sätt redovisat flest antal 

resultatindikatorer inom det sociala området. Detta gäller samtliga kategorier, bortsett från 

kategorin som behandlar mänskliga rättigheter. Anledningen till att mänskliga rättigheter inte 

varit ett prioriterat redovisningsområde, för åtminstone ett av fallstudieobjekten, tycks bero på 

att redovisningsområdet inte varit prioriterat av organisationens intressenter.  

Frostenson et al. (2012) menar att en organisation måste identifiera och hantera 

intressenternas förväntningar och intressen för att hållbarhetsredovisningen ska uppfattas 

relevant och trovärdig. En av respondenterna tror att mänskliga rättigheter prioriterats lägre av 

organisationens intressenter eftersom organisationen verkar nationellt. Dock har sponsring av 

internationella aktiviteter gjort att organisationen valt se över sina sponsringsriktlinjer för att 

inte bryta mot mänskliga rättigheter. Att kommuner, landsting och myndigheter arbetar med 

etiska riktlinjer i större uträckning beror enligt Vikman och Krüger (2012) på en strävan att 

motverka negativ uppmärksamhet. Denna negativa uppmärksamhet kan komma av bland 

annat oetiska beteenden och dåliga arbetsförhållanden, även i en organisations leverantörsled. 

5.2.2 Etik och legitimitet som incitament 

Karlsson (2006) menar att det saknas lagstiftning för att klassificera vissa branscher som 

oetiska men menar att de etiska fondbolagen fastslår att det är oetiskt att investera i 

branscherna spel, vapen, tobak och alkohol. Ingen av studiens respondenter upplever 

organisationerna som oetiska, snarare tvärtom, då de utgör ansvarsfulla alternativ. Dock 
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menar respondenterna att bland annat opassande marknadsföring kan leda till att branschen 

uppfattas som oetisk. Båda fallstudieobjektens marknadsföring fokuserar dock på 

organisationernas ansvarstagande. Trots detta uttrycker en av respondenterna att 

organisationen ändå är i behov av att marknadsföra sin existens bland annat på grund av 

konkurrenssituationen i och med internet. Båda respondenterna upplever att CSR-arbete kan 

utgöra en konkurrensfördel, även i organisationer som kännetecknas av monopol, genom att 

visa att de utgör ett ansvarsfullt alternativ.  

Enligt Frostenson (2011) handlar företagsetik om en förståelse av tillvaron och menar att en 

organisations normer och värderingar är det som avgör om en handling eller ett 

ställningstagande ses som gott eller ont. Därför menar Frostenson att etiken är en reflektion av 

ett handlingsmönster i ett givet sammanhang. Fallstudieobjektens handlingsmönster ska 

spegla samhällets värderingar och normer. Gray et al. (1996) menar att en överenstämmelse 

mellan en organisations handlingsmönster och samhällets värderingar är viktigt. Blowfield 

och Murray (2011) menar att denna överensstämmelse är en förutsättning för att 

organisationen ska uppfattas som legitim av samhället. Eftersom fallstudieobjektens negativa 

inverkan på samhället främst berör missbruk är det sociala redovisningsområdet det högst 

prioriterade området inom dessa organisationer. Gray et al. menar att förekomsten av sociala 

aspekter i organisationers hållbarhetsredovisning kan fungera som en distraktion från de 

områden som riskerar att skada organisationens legitimitet. Båda fallstudieobjekten är statligt 

ägda och ska därför göra rätt för samhället, vilket innebär en fokusering på de sociala 

aspekterna. För att kunna göra rätt för samhället och minska de samhällskostnader som 

verksamheten medför, krävs en medvetenhet om problem och risker för organisationens 

negativa samhällspåverkan. Denna medvetenhet uppmärksammas i studiens båda intervjuer.  

Genom att en organisation belyser sin medvetenhet kring och arbetet med att minska 

organisationens eventuella negativa samhällspåverkan i form av ansvarskommunikation, 

menar Frostenson et al. (2012), att legitimitet kan uppnås. Detta bekräftas av Lindblom (1994) 

som menar att organisationer som vill anses legitima, trots sin negativa samhällspåverkan, kan 

använda sig av diverse strategier. En av dessa strategier behandlar extern rapportering till 

organisationens intressenter. Respondenterna menar dock att det aktiva arbetet med att minska 

organisationernas negativa påverkan på samhället är det som är legitimerande för 

verksamheten. Hållbarhetredovisningen är ett verktyg för att förmedla detta arbete till 

organisationernas intressenter. På så sätt blir redovisningen av de sociala aspekterna i 

hållbarhetsredovisningen också legitimerande. Blowfield och Murray (2011) menar att 

samhällets godkännande för organisationer att vara verksamma gynnas av deras CSR-

aktiviteter. En organisations möjlighet att uppnå ”licence to operate” beror på i vilken 

utsträckning organisationen påverkar samhället negativt. Eftersom fallstudieobjekten syftar 

till att minska sin negativa samhällspåverkan kan deras legitimitet och därmed deras ”licence 

to operate” gynnas av att vara statligt ägda. Detta kan bero på att de utgör trygga alternativ då 

staten alltid ska handla i folkets intresse.  

5.2.3 Motiv till hållbarhetsredovisning 

Enligt regeringen (2014) var syftet med införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning, i 

statligt hel- och delägda organisationer, att föregå med gott exempel och driva 

hållbarhetsarbetet framåt. Målet med den obligatoriska hållbarhetsredovisningen var att skapa 

värde för samhället och att samhällsuppdrag utförs på ett bra sätt. Frostenson et al. (2012) 

konstaterar att många svenska organisationer valt att frivilligt presentera en 

hållbarhetsredovisning som en följd av regeringens riktlinjer om hållbarhetsredovisning i 

enlighet med GRI:s riktlinjer. Ett av fallstudieobjekten valde att införa hållbarhetsredovisning 

redan innan det blev obligatoriskt för samtliga statligt hel- och delägda bolag eftersom de 
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hade fått information om att riktlinjerna var på gång och att vissa statliga organisationer redan 

infört GRI-redovisning. Fallstudieobjektet såg denna trend och valde att följa den.  

En av respondenterna uttrycker att organisationens marknadsledande position medför en 

möjlighet att vara vägledande inom branschen. Bland annat berättar respondenten om att 

organisationen var först med att införa åldersgräns. Efter några månader följde de andra i 

branschen efter, vilket också ledde till ändrad lagstiftning. Att vara vägledande är enligt 

Bergström et al. (1998) kopplat till det normmotiv som beskrivs i Beckmans 4N-typologi i 

form av ett medvetet val. Det faktum att hållbarhetsredovisningen är obligatoriskt för statligt 

hel- och delägda bolag sedan årsskiftet 2007/2008 gör att motivet kan ingå i det som 

Bergström et al. beskriver som nödvändighetsmotivet. Detta motiv till hållbarhetsredovisning 

innebär att organisationens hållbarhetsredovisning har externa motiv. Exempel på dessa 

externa motiv är lagstiftning, krav från intressenter eller negativ uppmärksamhet som kan vara 

förknippad med organisationen. En av respondenterna uttrycker just nödvändighetsmotivet 

som primärt motiv till hållbarhetsredovisningen. Den andra respondenten uttrycker dock 

organisationens drivkraft att göra rätt för samhället som ett primärt motiv till 

hållbarhetsredovisning tillsammans med viljan att vara vägledande. Dessa motiv utgör nöjes- 

och normmotivet. Nöjesmotivet grundar sig i känslan av att göra rätt vilket på ett stolt och 

rättfärdigt sätt skapar värde för organisationen.  

Att en organisation uttrycker flera av dessa motiv till hållbarhetsredovisning förklaras av 

Bergström et al. (2002) som vanligt förekommande hos organisationer. Regeringen (2014) 

beskriver både norm- och nöjesmotivet som primära motiv till hållbarhetsredovisning. Detta 

eftersom tanken är att de statligt hel- och delägda bolagen ska föregå med gott exempel, vara 

vägledande samt utföra samhällsuppdrag på ett bra sätt. Bergström et al. skriver att det motiv 

som en organisation väljer att presentera som det primära motivet till hållbarhetsredovisning, 

speglar det motiv som organisationen anser vara viktigast. Att motiven nöje och norm utgör 

de primära motiven till hållbarhetsredovisning beskrivs av Bergström et al. som ett sätt att 

uppfylla organisationens egenändamål. Vidare beskriver Bergström et al. att norm- och 

nöjesmotivet handlar om att hållbarhetsredovisningen är något som organisationen ser som en 

självklarhet medan motiven nytta och nödvändighet handlar om att hållbarhetsredovisningen 

är nödvändig.  
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6 Slutsatser 

I följande kapitel presenteras slutsatser om studiens problemformuleringar utifrån den analys 

som bygger på det empiriska avsnittet och den teoretiska referensramen. 

6.1  Utveckling och incitament till hållbarhetsredovisning 

Syftet med denna studie är att studera utvecklingen av hållbarhetsredovisningen i 

vinstreglerande offentliga organisationer som, enligt de etiska fondbolagen, är verksamma i 

oetiska branscher. Dessutom är syftet att undersöka vilka incitament som driver 

hållbarhetsredovisningen i dessa organisationer. 

Den utveckling som skett av hållbarhetsredovisningen visar på en medvetenhet om den 

negativa samhällspåverkan som de studerade fallstudieobjekten har. Båda organisationerna 

har sedan införandet av GRI-redovisning, totalt sett, uppvisat högst andel redovisade 

resultatindikatorer inom det sociala redovisningsområdet. En av dessa organisationer införde 

redovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer innan det blev obligatoriskt vid årsskiftet 

2007/2008. Detta motiverades av att vissa offentliga organisationer redan infört GRI-

redovisning. Det motiv som staten presenterade om att vara vägledande skulle därför också 

kunna hävdas fungera, även inom den offentliga sektorn.  

Det som benämnts som svårigheter för offentliga organisationer med att välja ut relevanta 

indikatorer har inte upplevts av ett av fallstudieobjekten. Trots detta vittnar dokumentstudien 

av årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och GRI-profiler av detta fallstudieobjekt om 

en betydande lägre andel redovisade resultatindikatorer 2008 jämfört med föregående år. 

Detta kan tolkas som att organisationen till en början haft svårigheter med valet av redovisade 

resultatindikatorer. Av studien framgår att GRI-redovisningen varit en läroprocess, särskilt det 

första redovisningsåret, vilket också bekräftas av dokumentstudien då andelen redovisade 

resultatindikatorer varit relativt konstant under resterande del av den studerade tiden.  

Båda fallstudieobjekten har sedan införandet av GRI-redovisning följt GRI:s riktlinjer G3, för 

att sedan övergå till riktlinjerna G4 för redovisningsåret 2014. Att fallstudieobjektens 

redovisning varit relativt stabil under den studerade tiden kan bero på att organisationerna 

lyckats redovisa väsentliga resultatindikatorer. Detta gör övergången till G4 från G3 till ett 

naturligt steg i utvecklingen av hållbarhetsredovisningen eftersom endast väsentliga 

resultatindikatorer ska redovisas i G4.  

Trots att intressenternas intressen alltid legat till grund för dessa organisationers arbete med 

hållbarhetsredovisning, har intressenterna fått en än mer betydande roll i och med övergången 

till G4. Detta beror på att intressentdialogen ligger till grund för organisationernas 

väsentlighetsanalyser, som i sin tur utgör grunden i deras GRI-redovisning. 

Hållbarhetsredovisningens syfte, efter övergången till G4, är att ge en detaljerad bild av 

organisationernas GRI-redovisning. Eftersom endast de väsentliga resultatindikatorerna ska 

redovisas försvinner de tillämpningsnivåer som använts i G3. Detta resulterar i att 

organisationer inte längre kan ge sken av ett välutvecklat hållbarhetsarbete genom att redovisa 

på en hög tillämpningsnivå bara genom att redovisa resultatindikatorer som egentligen inte är 

väsentliga för verksamheten. 

Regeringen införde obligatorisk hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI för statligt hel- 

och delägda bolag vid årsskiftet 2007/2008. De motiv som presenterades för detta beslut var 

att statligt ägda organisationer skulle fungera som referensorganisationer. De skulle föregå 

med gott exempel och driva hållbarhetsfrågorna framåt. Målet var att skapa värde och att se 

till att samhällsuppdrag utförs på rätt sätt. Den empiriska studien bekräftar att även ett av 
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fallstudieobjekten presenterar dessa incitament som motiv till hållbarhetsredovisningen. 

Medan det andra fallstudieobjektet presenterar statens riktlinjer som primärt motiv. Utöver 

dessa incitament konstaterar båda fallstudieobjekten att arbetet med hållbarhetsfrågor är 

legitimerande för verksamheten.  

Motiven att vara vägledande och viljan att göra rätt utgör i första hand egenändamål. Att de 

presenteras som primära motiv kan bero på att fallstudieobjektet ser arbetet med 

hållbarhetsredovisningen som en självklarhet snarare än en nödvändighet. Trots att 

hållbarhetsredovisningen är obligatorisk är det endast ett av de två fallstudieobjekten som 

presenterar detta som primärt motiv till hållbarhetsredovisningen. Att fallstudieobjekten 

presenterar olika motiv som primära beror troligtvis på att det ena fallstudieobjektet införde 

GRI-redovisning innan det obligatoriska införandet. De motiv som organisationer presenterar 

som primära ska spegla det som organisationerna anser vara de viktigaste motiven till arbetet 

med hållbarhetsredovisning. Att varken staten som ägare eller fallstudieobjekten själva 

benämner eventuella ekonomiska fördelar med hållbarhetsredovisningen beror sannolikt på att 

dessa organisationer är vinstreglerande.  

Att arbetet med hållbarhetsfrågor är legitimerande kan bero på att fallstudieobjektens negativa 

samhällspåverkan huvudsakligen påverkar det sociala området i form av missbruk. Att 

redovisa vad organisationen gör för att minska sin negativa samhällspåverkan i form av 

samhällskostnader är att upplysa intressenter om organisationernas intentioner till förbättring. 

Detta skulle kunna vara en strategi för att inte riskera en försämrad legitimitet. Att 

fallstudieobjekten väljer att redovisa sin negativa samhällspåverkan och att 

hållbarhetsredovisningen blir externt granskad och verifierad skapar en transparens vilket 

ökar trovärdigheten för dessa organisationer.  

Trots att fallstudieobjekten i denna studie karaktäriseras av monopol förekommer ändå 

konkurrens på grund av bland annat internet. Legitimiteten som samhällsansvaret genererar 

uppfattas av fallstudieobjekten som en konkurrensfördel. Detta beror på att de utgör 

ansvarsfulla alternativ i annars oetiska branscher. Det är däremot svårt att veta om införandet 

av obligatorisk GRI medfört legitimitet eller om fallstudieobjekten erhållit samma position på 

marknaden oavsett.  

6.2 Slutdiskussion  

De förbättrade rapporteringsrutinerna som GRI medfört i offentliga organisationer har som 

tidigare nämnts inget självklart samband med ett förbättrat hållbarhetsarbete. Samband mellan 

förbättrade rapporteringsrutiner och hållbarhetsarbetet i fallstudieobjekten tycks dock 

föreligga. Detta kan bero på att organisationerna verkar i oetiska branscher och att 

intressenterna därför ställer högre krav på dessa organisationers aktiva hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsredovisningen har fått en större roll i dessa organisationers årsredovisningar 

eftersom kopplingen mellan organisationernas hållbarhetsarbete och strategiska målområden 

blir allt tydligare. 

Sammanfattningsvis tycks det troligt att legitimitet är särskilt viktigt för statligt ägda 

organisationer som verkar i oetiska branscher. Dessa organisationers ökade legitimitet kan 

uppnås genom externt granskad hållbarhetsredovisning, som visar en medvetenhet om 

organisationernas negativa samhällspåverkan. Organisationerna kan också uppnå ökad 

legitimitet genom ett aktivt arbete med att minska de samhällskostnader som de orsakar och 

detta kan således generera fördelar för dessa organisationer. Hållbarhetsredovisningen är ett 

verktyg för att kommunicera organisationernas aktiva arbete med hållbarhetsfrågor till dess 

intressenter. Trots att fallstudieobjekten karaktäriseras av monopol är dessa ändå 

konkurrensutsatta på olika sätt. Därför kan hållbarhetsredovisningen vara en konkurrensfördel 
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då den presenterar organisationernas samhällsansvar. På detta sätt tydliggörs 

organisationernas syfte att utgöra ansvarfulla alternativ i annars oetiska branscher. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie grundar sig i utveckling och incitament till hållbarhetsredovisning sedan 

införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning i statligt helägda bolag i form av GRI-

redovisning. Under den studerade perioden användes GRI:s riktlinjer G3 av fallstudieobjekten 

varpå dessa riktlinjer studerades. Eftersom fallstudieobjekten, från och med redovisningsåret 

2014, övergått till riktlinjerna G4 skulle studier kunna göras i syfte att undersöka denna 

övergång. Dels skulle processen med övergången samt det värde som genereras kunna 

studeras vidare.  

Det vore även intressant att vidare studera organisationers motivering till val av 

tillämpningsnivå vid övergången till redovisning enligt riktlinjerna G4. Riktlinjerna G4 

innebär att endast väsentliga indikatorer ska redovisas av organisationerna. Därför kan 

övergången till G4 studeras för att undersöka om den skapar problematik för organisationer 

som tidigare redovisat oväsentliga indikatorer i syfte att uppvisa en hög tillämpningsnivå.  

Eftersom denna studie inte tydliggör hur och om den information som 

hållbarhetsredovisningen genererar faktiskt används kunde det även vara intressant att studera 

hur denna information används eller skulle kunna användas i organisationers 

strategiformulering och styrning av verksamheten. 

Det vore även möjligt att studera hållbarhetsredovisning ur ett EU-perspektiv. Då dessa 

branscher utgör undantag från EU-direktiven om fri konkurrens skulle det vara intressant att 

undersöka hur en hävning av dessa undantag skulle påverka dessa marknader.  
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Bilaga A: GRI:s ekonomiska resultatindikatorer 

Nedan följer en presentation av de resultatindikatorer som ingår i GRI:s ekonomiska 

redovisningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga B: GRI:s miljömässiga resultatindikatorer 

Nedan följer en presentation av de resultatindikatorer som ingår i GRI:s 

miljömässiga redovisningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga C: GRI:s sociala resultatindikatorer 

Nedan följer en presentation av de resultatindikatorer som ingår i GRI:s sociala 

redovisningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga D: Redovisade resultatindikatorer 2007-2013, 
detaljerad lista, Svenska Spel 

Nedan följer en detaljerad sammanställning av Svenska Spels redovisade 

resultatindikatorer inom samtliga av GRI:s redovisningsområden mellan 2007 och 

2013. 

Redovisade ekonomiska Indikatorer 2007-2013 
Årtal Kärnindikatorer 

(helt) 
Kärnindikatorer 

(delvis) 
Tilläggsindikatorer 

(helt) 
Tilläggsindikatorer 

(delvis) 
Totalt antal 
indikatorer 

2007 4 1 0 1 6 

2008 4 0 0 1 5 

2009 4 0 0 0 4 

2010 4 0 0 0 4 

2011 4 0 0 0 4 

2012 4 0 0 0 4 

2013 4 0 0 0 4 

 
2007 Ekonomiska indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EC1, EC3, EC4, EC7,  

Kärnindikatorer delvis redovisade: EC8  

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EC5 

 

2008 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC1, EC3, EC4, EC8 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EC9 

 

2009 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC1, EC3, EC4, EC8 

 

2010 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC1, EC3, EC4, EC8 

 

2011 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC1, EC3, EC4, EC8 

 

2012 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC1, EC3, EC4, EC8 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Redovisade miljömässiga indikatorer 2007-2013 

 

2007 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN1, EN3, EN8 

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN16, EN20, EN21 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN29 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EN6 
 

2008 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN1, EN3, EN16, EN17 

 

2009 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN1, EN4, EN16, EN17 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN29 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EN18 

 

2010 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN1, EN4, EN16, EN17 

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN26 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN29 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EN18 

 

2011 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN1, EN4, EN16, EN17 

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN26 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN29 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EN18 

 

2012 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN16, EN17 

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN1, EN4, EN26 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN29 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EN5, EN18 

 

2013 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN16, EN17, EN26 

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN1, EN4 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN29 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EN5, EN18 

Årtal Kärnindikatorer 
(helt) 

Kärnindikatorer 
(delvis) 

Tilläggsindikatorer 
(helt) 

Tilläggsindikatorer 
(delvis) 

Totalt 
antal 
indikatorer 

2007 3 3 1 1 8 

2008 4 0 0 0 4 

2009 4 0 1 1 6 

2010 4 1 1 1 7 

2011 4 1 1 1 7 

2012 2 3 1 2 8 

2013 3 2 1 2 8 



 

  

Redovisade Sociala indikatorer 2007-2013 
Årtal Kärnindikatorer 

(helt) 
Kärnindikatorer 

(delvis) 
Tilläggsindikatorer 

(helt) 
Tilläggsindikatorer 

(delvis) 
Totalt 
antal 
indikatorer 

2007 11 3 1 3 18 

2008 6 6 2 0 14 

2009 11 3 3 0 17 

2010 10 4 4 1 19 

2011 9 3 4 0 16 

2012 7 5 5 0 17 

2013 7 5 5 0 17 

2007 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: SO1, SO3, PR1, PR3, PR6, LA4, LA13, LA14, 

HR1, HR2, HR4  

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA1, LA2, LA7, 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: SO7 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: LA3, LA11, LA12 

 

2008 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: SO1, SO3, SO5, PR6, LA4, HR4 

Kärnindikatorer delvis redovisade: PR1, LA1, LA2, LA7, LA13, LA14 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: PR2, LA3 

 

2009 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: SO1, SO2, SO4, SO5, SO8, PR1, PR6, LA1, LA4, 

LA14, HR4 

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA2, LA7, LA13 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: PR2, PR7, PR8 

 

2010 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: SO1, SO2, SO4, SO8, PR1, PR6, LA1, LA4, LA14, 

HR4 

Kärnindikatorer delvis redovisade: SO3, HR2, LA2, LA7, LA13 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: SO7, PR2, PR7, LA3 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: HR3 

 

2011 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: SO1, SO4, SO8, PR1, PR6, LA1, LA4, LA14, HR4 

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA2, LA7, LA13 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: SO7, PR2, PR7, LA3 

 

2012 sociala indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: SO1, SO4, SO08, PR1, PR6, LA1, LA4 

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA2, LA7, LA13, LA14, HR4 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: SO7, PR2,PR5, PR7, LA3 

 

2013 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: SO1, SO4, SO8, PR1, PR6, LA1, LA4 

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA2, LA7, LA13, LA14, HR4 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: SO7, PR2, PR5, PR7, LA3



 

  

Bilaga E: Redovisade resultatindikatorer 2008-2013, 
detaljerad lista, Systembolaget 

Nedan följer en detaljerad sammanställning av Systembolagets redovisade 

resultatindikatorer inom samtliga av GRI:s redovisningsområden mellan 2007 och 

2013. 

Redovisade ekonomiska Indikatorer 2007-2013 
Årtal Kärnindikatorer 

(helt) 
Kärnindikatorer 

(delvis) 
Tilläggsindikatorer 

(helt) 
Tilläggsindikatorer 

(delvis) 
Totalt 
antal 
indikatorer 

2007 - - - - - 

2008 1 0 0 1 2 

2009 2 0 0 1 3 

2010 2 0 0 1 3 

2011 2 0 0 1 3 

2012 1 0 0 1 2 

2013 2 0 0 1 3 
 

2008 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC1 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EC9 

 

2009 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC1, EC3 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EC9 

 

2010 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC1, EC3 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EC9 

 

2011 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC1, EC3 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EC9 

 

2012 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC3 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EC9 

 

2013 ekonomiska indikatorer 

Kärnindikatorer helt redovisade: EC1, EC3 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: EC9 

   

 

 

 



 

  

Redovisade miljömässiga indikatorer 2007-2013 

 
2008 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN16, EN26  

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN4, EN17, EN22 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN18 

 

2009 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN3, EN16, EN22, EN26 

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN4, EN17 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN5, EN18 

 

2010 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN22, EN26 

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN17 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN5, EN18 

 

2011 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN22, EN26 

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN17 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN5, EN18 

 

2012 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN22, EN26 

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN4, EN17 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN5, EN18 

 

2013 miljömässiga indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: EN17, EN22,  

Kärnindikatorer delvis redovisade: EN4, EN26 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: EN5, EN18 

 

 

 

 

 

 

Årtal Kärnindikatorer 
(helt) 

Kärnindikatorer 
(delvis) 

Tilläggsindikatorer 
(helt) 

Tilläggsindikatorer 
(delvis) 

Totalt 
antal 
indikatorer 

2007 - - - - - 

2008 2 3 1 0 6 

2009 4 2 2 0 8 

2010 2 1 2 0 5 

2011 2 1 2 0 5 

2012 2 2 2 0 6 

2013 2 2 2 0 6 



 

  

Redovisade Sociala indikatorer 2007-2013 
Årtal Kärnindikatorer 

(helt) 
Kärnindikatorer 

(delvis) 
Tilläggsindikatorer 

(helt) 
Tilläggsindikatorer 

(delvis) 
Totalt 
antal 
indikatorer 

2007 - - - - - 

2008 7 3 1 0 11 

2009 10 4 4 2 20 

2010 12 2 6 0 20 

2011 12 2 5 0 19 

2012 10 2 5 0 17 

2013 9 3 4 0 16 
 

2008 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: LA1, LA2, LA4, SO2, SO3, SO4, PR6 

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA14, HR2, SO1 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: PR5 

 

2009 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: LA1, LA2, LA4, HR4, SO1, SO2, SO3, SO4, PR3, 

PR6 

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA7, LA13, LA14, HR1 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: LA12, PR2, PR5, PR7 

Tilläggsindikatorer delvis redovisade: LA11, HR3 

 

2010 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: LA1, LA2, LA4, LA13, HR2, HR4, SO1, SO2, 

SO3, SO4, PR3, PR6 

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA7, LA14  

Tilläggsindikatorer helt redovisade: LA11, LA12, HR3, PR2, PR5, PR7 

 

2011 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: LA1, LA2, LA4, LA13, HR2, HR4, SO1, SO2, 

SO3, SO4, PR3, PR6 

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA7, LA14 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: LA11, LA12, HR3, PR5, PR7 

 

2012 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: LA1, LA2, LA4, LA13, HR2, SO1, SO2, SO3, 

SO4, PR6 

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA7, LA14 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: LA11, LA12, HR3, PR5, PR7 

 

2013 sociala indikatorer 
Kärnindikatorer helt redovisade: LA1, LA2, LA4, LA13, HR2, SO1, SO2, SO4, PR6 

Kärnindikatorer delvis redovisade: LA7, LA14, SO3 

Tilläggsindikatorer helt redovisade: LA11, LA12, HR3, PR5 

 



 

  

Bilaga F: Intervjuguide, CSR-ansvarig vid Svenska 
Spel 

Nedan följer den intervjuguide som användes som underlag vid intervjun med CSR-

ansvarig, Zenita Strandänger, vid Svenska Spel 

Processfrågor: 

- När GRI infördes i Svenska spel 

- Beslutsprocess och uppföljning av CSR-aktiviteter. 

- Huvudsakligt fokus i hållbarhetsredovisningen: ekonomiskt, socialt, miljömässigt. 

- Hållbarhetsredovisningen som en integrerad del av årsredovisningen. 

- Extern granskning av Svenska spels tillämpningsnivå C+ 

- När tillämpningsnivåerna försvinner i och med G4, val av tillämpningsnivå core 

eller comprehensive. 

- 2014 GRI-profil, användandet av G3, G3.1 eller G4. 

- Om G4 använts eller inför den obligatoriska övergången 31/12 -2015, hur ser 

arbetet ut med övergången?  

- G4s eventuella påverkan på övrig hållbarhetsredovisning. 

 

Drivkrafter, motiv och incitament: 

- Din syn på hur hållbarhetsfrågor och dess redovisning förändrats under din tid som 

anställd vid Svenska spel. 

- Intressenters eventuella inverkan på utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. 

- Eventuell förekomst av interna drivkrafter/incitament inom organisationen bakom 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningen, förutom att det är obligatoriskt sedan 

2007/2008. 

- Anledning till införande av GRI innan det var obligatoriskt, GRI ett självklart val? 

- Motiv bakom valet av tillämpningsnivå (C+)? 

- Arbetet med valen av resultatindikatorer. 

- CSR som konkurrensfördel i en vinstreglerad organisation. 

- Spelbranschen som oetisk, enligt de etiska fondbolagen. 

- Din syn på Svenska spels konkurrenssituation. 

- Din upplevelse av kopplingen mellan konkurrenssituation och arbetet med CSR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga G: Intervjufrågor, 
hållbarhetsredovisningsansvarig vid Systembolaget 

Nedan följer de frågor som sändes via mail till hållbarhetsredovisningsansvarig, 

Mehri Mir, vid Systembolaget. 

Processfrågor:  

- Namn, anställningstid och position i bolaget. 

- Hur väcktes ditt intresse för CSR och hållbarhetsfrågor? 

- När infördes GRI i Systembolaget? 

- Hur går beslutsprocess och uppföljning av CSR-aktiviteter till i systembolaget? 

- Vilket är systembolagets huvudsakliga fokus i hållbarhetsredovisningen, det 

ekonomiska, sociala eller de miljömässiga aspekterna, varför? 

- Hur ser du på hållbarhetsredovisningen som en integrerad del av årsredovisningen, 

har den alltid varit integrerad?  

- Vem reviderar Systembolagets tillämpningsnivå B+? Är det samma som reviderar 

övrig redovisning? 

- När tillämpningsnivåerna försvinner i och med övergången till G4, val av 

tillämpningsnivå ”core” eller ”comprehensive”? 

- Om G4 använts eller inför den obligatoriska övergången 31/12 -2015, hur ser 

arbetet ut med övergången?  

 

Drivkrafter, motiv och incitament: 

- Hur har din syn på hur hållbarhetsfrågor och dess redovisning förändrats under din 

tid som anställd vid Systembolaget? 

- Vad har Systembolagets intressenter för eventuell inverkan på utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen? 

- Förekommer det interna drivkrafter/incitament inom organisationen bakom 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningen, förutom att det är obligatoriskt sedan 

2007/2008. 

- Motiv bakom valet av tillämpningsnivå (B+)? 

- Känner du att en högre tillämpningsnivå leder till att, för organisationen, 

oväsentliga indikatorer redovisas? 

- Anser du att det har varit problematiskt att välja, för organisationen, relevanta 

resultatindikatorer? 

- Din syn på Systembolagets konkurrenssituation, import/smuggel av alkohol. 

- Hur ser du på CSR som en konkurrensfördel i en vinstreglerad organisation? 

- De etiska fondbolagen anser det som oetisk att investera i alkoholindustrin, anser ni 

själva att ni verkar i en oetisk bransch? 

- Hur ser Systembolaget på företagsetik? Fyller hållbarhetredovisningen ett 

legitimerande syfte? 

 

 

 


