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Abstract 

Standards have generally increased over the years and, in line with improved environmental 

awareness, sustainability standards have increased as well. Global Reporting Initiative (GRI) is 

a leading sustainability standard and has recently issued new guidelines, GRI Standards, which 

replace the previous version G4. GRI's framework primarily focuses on how companies 

establish their sustainability report, however, their work with sustainability can also be affected 

by the standard. Previous research, based on institutional theory, highlights the fact that there 

are problems when companies are to adopt standards and there is also a gap in the previous 

research on how a standard change can be expressed. The purpose of this study is to show how 

a standard change can affect a company's sustainability report and sustainability work. The 

study also aims to answer why these possible changes have occurred. The study has a qualitative 

approach and 13 semi structured interviews have been conducted, with respondents who had 

experience of the standard change from G4 to GRI Standards. The study's conclusion is that the 

standard change that this study has focused on has had a small impact on the participating 

companies. Furthermore, the institutional environment of the organizations plays a big roll, the 

determinant arguments explain the companies’ behavior the best and the character of the 

standard also plays a major roll.  
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1. Inledning  

Det inledande kapitlet redogör för studiens bakgrund och problematisering. Därefter mynnar 

problematiseringen ut i undersökningens forskningsfråga och syfte.  

1.1 Bakgrund  

Redan i slutet på 1990-talet fanns en mängd olika typer av standarder avseende olika områden 

på marknaden, till exempel standarder som reglerar hur finansiella rapporter upprättas (Scott, 

2011). Den tilltagande uppmärksamheten för organisationers institutionella miljöer bidrog vi-

dare även till att det vetenskapliga intresset för hur standarder påverkar organisationer ökade 

(Brunsson, Rasche & Seidl, 2012). Bakom standarder finns olika normer, vilka är ett slags reg-

ler som styr hur företagen ska agera utifrån standarderna vilket har sin grund i den institutionella 

teorin (Brunsson et al., 2012). Den institutionella teorin tar avstånd från att företag handlar 

rationellt och lägger istället fokus på hur de påverkas av omgivningen, förändringar och sam-

hällstryck (Eriksson-Zetterquist, 2009). Regler, som ligger till grund för standarder, skapas i 

den institutionella miljö som råder i företaget och organisationen förväntas därefter att anta 

dessa, vilket leder till att reglerna sprider sig inom organisationen (Brunsson et al., 2012). Or-

ganisationer påverkas således av dess institutionella miljöer som innehåller regler och normer 

– denna miljö är vidare betydande vad gäller ett företags beslutsfattande och målsättningar (Er-

iksson-Zetterquist, 2009).  

Standarder, som till exempel internationella redovisningsstandarder (IAS), innefattar frivilliga 

förbestämda regler, tillvägagångssätt och metoder (Gilbert, Rasche & Waddock, 2011). IAS är 

vidare en del av en institutionell infrastruktur som uppkommit för att koordinera företags arbete 

med sociala, samhällsekonomiska och miljörelaterade frågor. Denna institutionella infrastruk-

tur uppstod således på grund av att det saknades ett sätt att säkerställa att företagen tog ansvar 

avseende dessa områden (Gilbert et al., 2011). Standarder är en typ av reglering som redogör 

för användaren vad denne bör och inte bör göra, vilka är i linje med de institutionella kraven 

(Gilbert et al., 2011), och det är viktigt att ta hänsyn till huruvida ett företag agerar utefter vad 

standarden i fråga uppmanar till (Brunsson & Jacobsson, 2000).  
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Till vilken grad ett företag anammar en standard och hur komplicerade det är beror bland annat 

på vilket kapacitet företaget i fråga besitter samt vad dess intressenter förväntas sig (Vigneau, 

Humphreys & Moon, 2015). Andra faktorer som kan vara avgörande är hur stort det institut-

ionella trycket och de anställdas engagemang är (Gauthier, 2013) samt hur väl standarden stäm-

mer överens med tidigare målsättningar (Brunsson & Jacobsson, 2000), regler och rutiner 

(Burns & Scapens, 2000). Standarder förändras även med tiden, då äldre standarder ersätts av 

nya (Brunsson & Jacobsson, 2000), och för att beskriva hur standarder sprids eller anammas 

används vanligtvis den institutionella teorin (Wagner & Seele, 2017; Gauthier, 2013).  

Avseende standarder lyfter Vigneau et al. (2015) att “Corporate Social Responsibility” (CSR) 

är ett relevant område att studera då antalet hållbarhetstandarder har ökat de senaste åren, i takt 

med ett utbrett medvetande gällande företags sociala och miljömässiga ansvar. Flertalet fors-

kare tydliggör att CSR innebär att företag inte enbart fokuserar på vinstmaximering utan även 

beaktar miljömässiga och sociala aspekter (Fortanier, Kolk & Pinkse, 2011; Tschopp & 

Nastanski, 2014; Vigneau et al., 2015; Wagner & Seele, 2017). Den institutionella teorin, i 

förhållande till CSR, undersöker hur organisationer utvecklas utifrån de normer och värderingar 

som miljöaktörer har upprättat (Nikolaeva & Bicho, 2011). I likhet med Vigneau et al. (2015) 

påpekar även de Colle, Henriques & Sarasvathy (2014) att det finns många standarder som 

behandlar hållbarhet och företagen står inför ett ökande samhällstryck gällande att anamma en 

sådan standard (Vigneau et al., 2015).  

Det ökade medvetandet avseende hållbarhet har, utöver att fler standarder som reglerar hållbar-

het har uppkommit, även bidragit till att allt fler företag upprättar hållbarhetsrapporter (Tschopp 

& Nastanski, 2014; Wagner & Seele, 2017). Hållbarhetsstandarder medverkar till att hållbar-

hetsredovisningen presenteras på ett systematiskt sätt och att företagen redovisar hur de arbetar 

med olika hållbarhetsaspekter (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Hållbarhetsredovis-

ningen påverkar även i sin tur ett företags hållbarhetsarbete (Borglund, Frostenson, & Windell, 

2010) då detta arbete både effektiviseras och utvecklas (Frostenson et al., 2015). Hållbarhets-

arbete definieras vidare som att företag integrerar hållbarhetsaspekter i dess olika affärsproces-

ser (Borglund et al., 2010). Trots att karaktären gällande hållbarhetsstandarder skiljer sig åt har 

samtliga ett gemensamt mål, vilket är att främja företags sociala, etiska och miljömässiga pre-

standa (de Colle et al., 2014; Vigneau et al., 2015). 
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Några exempel på hållbarhetsstandarder är de riktlinjer som Global Reporting Initiative (GRI) 

utfärdar, FN:s Global Compact och de riktlinjer OECD har för multinationella företag (de Colle 

et al., 2014; Vigneau et al., 2015). Av dessa standarder är GRI:s ramverk i framkant och redan 

år 2011 upprättade 95 procent av de 250 största, globala, företagen deras hållbarhetsrapporter 

enligt de riktlinjer som GRI utfärdar (KPMG, 2017). Svenska företag ligger långt fram gällande 

att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer och av GRI:s statistik går det att utläsa att svenska 

företag svarar för ungefär fem procent av samtliga hållbarhetsredovisningar som upprättas en-

ligt deras riktlinjer (Frostenson et al., 2015). Dessa riktlinjer är, som tidigare nämnt, ledande 

inom hållbarhetsredovisning och de organisationer som använder sig av GRI bidrar tillsammans 

till att ramverket utvecklas. Att GRI har upprättat riktlinjer för hållbarhetsrapportering grundar 

sig i den framväxande institutionella infrastrukturen som avser företagsansvar och som lägger 

särskild vikt vid ansvarsskyldighet, öppenhet och hållbarhet (Waddock, 2008). GRI:s omfat-

tande riktlinjer ämnar vidare förbättra både hållbarhetsrapportens kvalitet och användbarhet 

(Fortanier et al., 2011). Vidare har GRI konstruerat ett flertal riktlinjer genom åren, nämligen 

G1, G2, G3, G3 samt G4 och i oktober år 2016 utvecklades ytterligare en standard som kom att 

benämnas GRI Standards (GRI, 2017). 

1.2 Problematisering 

Det finns mycket forskning som behandlar standarder och, som tidigare nämnt, utgår dessa 

studier till stor del från den institutionella teorin (Abbot & Snidal, 2000; Albu, Albu & Alex-

ander, 2014; Botzem & Dobusch, 2012; Brunsson et al., 2012, de Colle et al., 2014, Fortanier 

et al., 2011; Gilbert et al., 2011). Problematiken som förknippas med standarder tar sig bland 

annat uttryck i att det ofta saknas kontroll över implementeringsresultat (Gilbert et al., 2011) 

samt att det är kostsam och tidskrävande att implementera en ny standard (Scott, 2011). En 

anledning till att standarder inte för önskad effekt är på grund av att de som använder standarder 

inte besitter de tekniska möjligheter som krävs, vilket bidrar till att ett gap mellan företagens 

kapacitet och standardens institutionella krav uppstår (Vigneau et al., 2015).  

Brunsson & Jacobsson (2000) lyfter att standarder vanligtvis är uppskattade under en tid och 

att de därefter byts ut mot nya. En anledning till dessa standardtrender beror på att företag vill 

vara unik och att de således väljer att anamma en ny standard när den nuvarande standarden fått 
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för stor spridning (Eriksson-Zetterquist, 2009). Flertalet forskare berör problematiken som upp-

står då ett företag ska anamma en ny standard men utöver den diskussion som Scott (2011) och 

Brunsson & Jacobsson (2000) för gällande standardförändringar finns det begränsad informat-

ion om hur standardförändringar, som till stor del härrör från förändringar i den institutionella 

miljön, tar sig uttryck. Det saknas således vetenskaplig forskning som behandlar vilka effekter 

en standardförändring medför och hur den kan komma att påverka företag.  

Ett område som det däremot har forskats om i större utsträckning är CSR och en ökning har 

även skett vad gäller antalet globala hållbarhetsstandarder (Wagner & Seele, 2017). Rapporte-

ringsriktlinjer avseende hållbarhet har uppkommit då intressenternas förväntningar har ökat 

samtidigt som det finns ett behov av att ersätta de tidigare strukturerna, vilka inte gav önskat 

resultat (Wagner & Seele, 2017). Genom att följa de trender som finns avseende hållbarhetsre-

dovisning förklarar den institutionella teorin att företag kan uppnå en ökad legitimitet 

(Nikolaeva & Bicho, 2011). Även Castelló & Lozano (2011) menar att företag arbetar mer 

aktivt med hållbarhetsrelaterade frågor då samhällets förväntningar skiftar och att företagets 

legitimitet ökar då de antar normativa egenskaper. Vidare är hållbarhetsredovisningens funktion 

dels att synliggöra verksamheten och dels att fungera som ett styrinstrument (Borglund et al., 

2010). 

Tidigare forskning belyser vidare att företag ofta har svårt att ta till sig hållbarhetsstandarder 

(de Colle et al., 2014; Vigneau et al., 2015). Den institutionella teorin, som fokuserat på stan-

darder, lyfter vidare att det ofta finns en viss frikoppling mellan formella regler och ett företags 

faktiska agerande (Vigneau et al., 2015). Detta innebär således att en standard inte nödvändigt-

vis behöver resultera i det tänkta utfallet (Brunsson et al., 2012). Vidare framhåller Vigneau et 

al., (2015) att de framväxande hållbarhetsstandarderna präglas av att de är frivilliga, vilket ger 

företagen som använder dessa en viss frihet till egna tolkningar.  

Några av de främsta incitamenten till att anta en frivillig standard är de institutionella och kon-

kurrenskraftiga styrkor som kommer från anammandet (Wagner & Seele, 2017). Hållbarhets-

standarder skiljer sig ofta från hur företaget vanligtvis uppför sig (Hahn & Lülfs, 2014) och 

GRI tillhandahåller vidare standardiserade riktlinjer med syftet att dessa problem ska kunna 
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övervinnas (GRI, 2018a). Vidare är den största drivkraften att anta de frivilliga riktlinjer som 

GRI tillhandahåller att erhålla institutionella styrkor (Wagner & Seele, 2017). 

Flertalet studier visar dock att det kan uppkomma svårigheter med att använda GRI:s tidigare 

riktlinjer (Borglund, Frostenson & Windell, 2010; Hahn & Lülfs, 2014; Sethi, Martell & Demir, 

2017; Svedberg Nilsson, Henning & Fernler, 2005). GRI utvecklar fortlöpande nya riktlinjer 

för att svara på den problematik som finns, för att organisationen ska kunna erbjuda ett syste-

matiskt tillvägagångssätt till de som använder sig av dem (Yadava & Sinha, 2016). Att utrusta 

riktlinjerna med strängare krav i samband med uppdateringarna kan dock vara kontraproduk-

tivt, då en ökad komplexitet kan leda till det tar längre tid för företagen att anamma standarden 

(Wagner & Seele, 2017). Vidare framhåller Vigneau et al. (2015) att GRI över tiden har minskat 

fokuset på att erbjuda mallar att använda i rapporter och istället lagt större vikt vid rapporte-

ringsprinciperna. GRI reglerar således i större utsträckning vad som ska rapporteras snarare än 

hur rapporteringen sker. De noterar även att, på grund av de institutionella kraven, företag har 

involverat CSR-relaterade problem i dess affärspraxis (Vigneau et al., 2015).  

Den versionen av riktlinjerna som GRI benämnde G4 skulle således reagera på den kritik och 

utmaningar som den tidigare versionen G3.1 möttes av och vidare även förändra rapporterings-

praxis (Wagner & Seele, 2017). Standardens institutionella krav återspeglas inte alltid i prakti-

ken (Vigneau et al., 2015) och flertalet forskare lyfter den problematik som G4:s riktlinjer trots 

allt ger upphov till (Moratis & Brandt, 2017; Vigneau et al., 2015; Wagner & Seele, 2017; Sethi 

et al., 2017). Jämförbarheten blir till exempel lidande, dels på grund det nya begreppet “väsent-

lighet” (Wagner & Seele, 2017) och dels då applikationsnivåerna har tagits bort (Vigneau et al., 

2015). En annan utmaning med riktlinjerna G4 är att företagen inte redogör för de viktigaste 

frågorna och problemen i tillräckligt stor utsträckning, vilket är en produkt av den väsentlig-

hetsanalys som måste upprättas (Moratis & Brandt, 2017). Riktlinjerna är dessutom inte till-

räckligt tydliga eller exakta avseende hur mätningen av olika indikatorer ska gå till (Sethi et al., 

2017). 

År 2016 utkom GRI Standards med syftet att möta den problematik som de tidigare riktlinjerna, 

G4, gett upphov till (Torrance, 2017). Dessa riktlinjer innehåller samma huvudkoncept och 

upplysningar som de tidigare riktlinjerna, med de nödvändiga skillnaderna att de har utrustats 
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med tydligare krav, enklare språk samt en mer flexibel struktur (GRI, 2018b). GRI har under 

en tid varit i framkant gällande goda rapporteringsriktlinjer som avser hållbarhet och trots att 

GRI Standards inte är en slutpunkt är riktlinjerna värda att utforska (Torrance, 2017). 

Sammanfattningsvis förändras standarder med tiden (Brunsson et al., 2012, Brunsson & Jacobs-

son, 2000) och den institutionella teorin förklarar vanligen hur dessa standarder sprids och an-

ammas (Wagner & Seele, 2017; Gauthier, 2013), vilket innebär att den institutionella teorin är 

en lämplig utgångspunkt då en standardförändring ska studeras. Vidare saknas det ofta kontroll 

över implementeringsresultat (Gilbert et al., 2011) och det är således inte helt känt vad som 

händer när en standard implementeras i ett företag eller när ett företag tar till sig en ny standard. 

En problematik med standarder är vidare att det kan förekomma en viss frikoppling mellan 

standardens formella regler och företagets faktiska agerande (Vigneau et al., 2015). Detta inne-

bär därmed att det är väsentligt att studera hur en standard antas av företag, trots att de som har 

utfärdat standarden är tydlig med hur denne ska påverka företaget i fråga. Avseende standarder 

har antalet globala hållbarhetsstandarder ökat kraftigt, till följd av en framträdande institutionell 

infrastruktur som fokuserar på företagsansvar, och på grund av ökade förväntningar från intres-

senter upprättar även företagen hållbarhetsredovisningar i allt större utsträckning (Wagner & 

Seele, 2017). Hållbarhetsredovisningen påverkar vidare även hur företagen arbetar med håll-

barhet (Borglund et al., 2010) och på grund av de institutionella kraven inkluderar företag allt-

mer hållbarhetsfrågor i deras arbete (Vigneau et al., 2015). Av de hållbarhetsstandarder som 

finns är GRI ledande (Frostenson et al., 2015) men trots detta har riktlinjerna gett upphov till 

viss problematik och vissa svårigheter (Borglund et al., 2010; Hahn & Lülfs, 2014; Sethi et al., 

2017; Svedberg Nilsson, 2005). Detta innebär således att GRI är en standard som är värd att 

studera, vilket även Torrance (2017) framhåller, med fokus på både företags hållbarhetsredo-

visning och hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion har studiens 

forskningsfråga och syfte formulerats. 

1.3 Forskningsfråga 

Hur har företags hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsarbete förändrats på grund av stan-

dardbytet från G4 till GRI Standards? 



7 
 

 

Forskningsfrågan ämnar således hjälpa studien att svara på vilka typer av förändringar som 

skett, om dessa har varit omfattande eller begränsade, samt vad som kan ha orsakat förändring-

arna.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera hur en standardförändring påverkar ett företags håll-

barhetsredovisning samt hållbarhetsarbete. Studien ämnar även besvara vilka eventuella för-

ändringar som har skett samt varför dessa har, eller inte har, uppkommit. Studien syftar vidare 

till att bidra med ny kunskap avseende hur en standardförändring tar sig uttryck. 
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redogör initialt för standardisering ur ett institutionellt perspek-

tiv, för att sedan fokusera på översättning av standarder inom företag. Slutligen återfinns ett 

avsnitt som behandlar hållbarhetsstandarder.   

2.1 Institutionella perspektiv på standardisering 

Standarder växer enligt den institutionella teorin fram mot bakgrund av olika normer (Brunsson 

et al., 2012). Genom att anta allmänt accepterade och normativa organisatoriska egenskaper 

kan en organisations legitimitet öka, vilket är en företeelse som är karaktäristisk för den institut-

ionella teorin (Castelló & Lozano, 2011). Med tiden har uppmärksamheten avseende standarder 

ökat avsevärt (Botzem & Dobusch, 2012; Fortanier et al., 2011). Standarder upprättas vanligen 

av experter och ämnar öka jämförbarheten mellan företag, men det är samtidigt komplext att 

utforma standarder som fungerar optimalt för alla (Brunsson & Jacobsson, 2000). Vidare kan 

standarder förstås som ett sätt att samordna åtgärdspunkter (Botzem & Dobusch, 2012).  

Standarder är även ett effektivt hjälpmedel vad gäller att förändra ett institutionaliserat bete-

ende, eftersom de medverkar till att organisera institutionella förändringar (Brunsson et al., 

2012). De senaste åren har intresset avseende institutionell teori tilltagit och det finns en del 

teorier inom detta område som till viss del skiljer sig från varandra, något som är gemensamt 

för samtliga är dock att det finns en oro för institutioner och institutionella förändringar (Burns 

& Scapens, 2000). Något som uppmärksammas inom området är vidare hur det kommer sig att 

organisationer inte alltid fungerar som de rationella verktyg som de är ämnade att vara (Bruns-

son et al., 2012).  

Vidare lyfts det att handlandet inom organisationer är baserat på det som tas för givet, på vilket 

sätt en organisation påverkas av dess omgivning i form av andra organisationer samt hur orga-

nisationer lyder regler, både formella och informella, istället för att handla på rationella sätt 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Standarder och standardisering är således ett slags regler som 

finns i stor utsträckning och som även färdas världen runt (Eriksson-Zetterquist, 2009). Trots 

att reglerna i en standard inte är tvingande utgör en standard en typ av reglering, då många andra 

regler utgår från att standarden följs – detta bidrar i sin tur till att en standard inte alltid är lika 
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frivillig som det vid första anblick kan verka (Brunsson & Jacobsson, 2000). Även Eriksson-

Zetterquist (2009) betonar att standarder får användarna att följa andras regler, även om de ofta 

beskrivs som frivilliga.  

Standarder tenderar att vara uppskattade under en viss period, för att sedan bytas ut mot nya 

(Brunsson & Jacobsson, 2000). Standardförändringar i stort uppkommer då något eller några 

företag väljer att differentiera sig genom att ta till sig en ny standard och beror både av dem 

som upprättar standarden och de som använder sig av den, många av användarna anammar 

nämligen liknande standarder då samhället och den institutionella miljön ofta utsätter olika fö-

retag för samma information (Brunsson & Jacobsson, 2000). En annan förklaring till varför 

företag tenderar att efterlikna andra företag är på grund av att de vill uppnå samma resultat på 

ett resurseffektivt sätt (Eriksson-Zetterquist, 2009). Anledningen till att företag väljer att diffe-

rentiera sig beror vidare på att den nuvarande trenden, i det här fallet standarden, har spridits i 

för stor utsträckning – för att ett företag ska upplevas som unikt, vilket är eftersträvansvärt, 

måste de således ta till sig en ny standard (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

Att avgöra vilken mängd standarder som är optimalt på marknaden är något som är svårt att 

bedöma (Madsen, 2011; Scott, 2011). Det finns många standarder att rätta sig efter och en fråga 

som lyfts är således om det är lämpligt att fortsätta denna utveckling, alternativt om de standar-

der som finns bör reduceras (Scott, 2011). 

2.2 Översättning av standarder inom företag 

Med ett stigande intresse avseende organisationers institutionella miljöer har även det veten-

skapliga intresset för hur standarder påverkar organisationer tilltagit (Brunsson et al., 2012). 

Argumenten inom den institutionella teorin har under de senaste åren skiftat från att vara av 

bestämmande (determinant på engelska) karaktär, till att vara av ett mer interaktivt slag (Gaut-

hier, 2013). De bestämmande argumenten möter vissa begränsningar gällande företagets stra-

tegiska beteende i och med att de utgår från att företag omedvetet strävar efter att agera i linje 

med traditioner. Institutionella miljöer kan således skapa en strukturell enhetlighet mellan fö-

retag, då de anammar liknande strukturer med syfte att erhålla institutionell legitimitet (Gaut-

hier, 2013). Legitimitet, ur ett institutionellt perspektiv, definieras enligt Castelló & Lozano 

(2011) som en fortlöpande och ofta omedveten anpassningsprocess då organisationen svarar på 
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externa förväntningar. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) kan ett företag erhålla legitimitet ge-

nom att spegla myterna som finns i den institutionella omgivningen. Institutionaliseringspro-

cessen bidrar vidare med att alternativ som inte stämmer överens med den institutionella miljön 

kan uppfattas som otänkbara. Till skillnad från de bestämmande argumenten fokuserar istället 

de interaktiva argumenten på valmöjligheter och menar att företag kan fatta strategiska beslut, 

och företag kan reagera olika trots att de utsätts för samma förutsättningar (Gauthier, 2013).  

Likt tidigare nämnt är standarder och standardisering en typ av regler (Brunsson & Jacobsson, 

2000; Eriksson-Zetterquist, 2009) och ett företag förväntas anta dessa, vilket bidrar till att stan-

darden sprids i organisationen (Brunsson et al., 2012). I en studie av Burns & Scapens (2000) 

för de en diskussion avseende regler och rutiner.  Då nya regler presenteras för ett företag kan 

det ske vissa modifieringar av dessa, vilka kan vara både medvetna och omedvetna. Om det 

sker förändringar som är medvetna kan det till exempel bero på att företaget inte vill ta till sig 

reglerna och omedvetna förändringar uppkommer istället då reglerna missuppfattas. Missför-

stånd kan ske när reglerna inte är anpassade till de förhållanden som råder i företaget. Som en 

produkt av att nya regler anammas i ett företag kommer även nya rutiner att uppstå, vilka över 

tiden reproduceras och förs vidare till nya företagsmedlemmar. Rutiner uppkommer således 

genom att nya regler implementeras i företaget. Precis som att regler blir till rutiner, kan även 

rutiner bli till regler. Detta sker genom att rutiner uppstår i företaget, antingen genom vissa 

avvikelser från de formella reglerna eller utan någon koppling till dessa. När rutinerna har upp-

kommit kan det beslutas om att uttrycka dessa som formella regler, vilket bland annat säker-

ställer att företaget inte går miste om viktig information om en nyckelperson försvinner eller 

för att underlätta utbildningen av ny personal. Regler definieras följaktligen som formella, ut-

talade tillvägagångssätt medan rutiner representerar de tillvägagångssätt som faktiskt praktise-

ras. Regler förändras vidare vanligen enbart i försiktiga intervall, till skillnad från rutiner som 

fortsätter att uppkomma löpande (Burns & Scapens, 2000).  

Standarder kan skilja sig åt avseende hur dessa implementeras i företag (Brunsson & Jacobsson, 

2000). En standard kan vidare bidra till att organisationens egen påverkan reduceras och infö-

randet av standarden kan medföra ökade kostnader (Brunsson & Jacobsson, 2000). En standard 

strävar nämligen efter en social ordning som kan innebära att företagets individuella utrymme 
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reduceras (Botzem & Dobusch, 2012). De standarder som kan implementeras på flera sätt an-

vänds i regel i större utsträckning, medan de som enbart kan införas på ett sätt inte attraherar 

lika många användare (Brunsson & Jacobsson, 2000). De standarder som är lätta att anamma 

används således i högre utsträckning, dock med konsekvensen att jämförbarheten blir lidande 

eftersom användarna tar till sig standarden på olika sätt (Brunsson & Jacobsson, 2000). 

Vidare är förändring som till stor del överensstämmer med de regler och rutiner som finns i 

företaget lättare att implementera, än de förändringar som påverkar hur någonting utförs (Burns 

& Scapens, 2000). Detta kan således avgöra huruvida ett företag är villiga att acceptera föränd-

ringen eller vara motståndare till den (Burns & Scapens, 2000). Standarder är således lättare att 

följa när den stämmer överens med företagets målsättning, avseende det område som standar-

den reglerar (Brunsson & Jacobsson, 2000).  

De företag som tar till sig en standard i ett tidigt skede har ofta effektivitetsvinster som drivkraft 

till skillnad från företag som anammar standarden senare (Brunsson et al., 2012; Gauthier, 

2013). Företagen som tar till sig standarden senare är istället påverkade av en institutionaliserad 

norm och anammar standarden med avsikt att öka företagets legitimitet. Antagandet av en stan-

dard är således en funktion av dess institutionaliseringsgrad (Brunsson et al., 2012). Att ut-

veckla samt bibehålla institutionella strukturer bidrar vidare till att företaget erhåller både tro-

värdighet och legitimitet från utomstående parter (Castelló & Lozano, 2011).  

När ett företag ska ta till sig en standard är det dock möjligt att det uppstår viss problematik, 

denna kan till exempel innebära att företaget i fråga saknar den kapacitet som krävs för att 

kunna anamma standarden fullt ut (Vigneau et al., 2015). Det är kapaciteten, i kombination med 

vad företagets intressenter förväntar sig, som avgör hur väl en organisation klarar av att ta till 

sig en standard (Vigneau et al., 2015). Det är vidare svårt för ett företag att göra allt som stan-

darden säger (Brunsson & Jacobsson, 2000). En anledning till denna problematik är den kraftiga 

ökningen av standarder, som i sin tur medför att det saknas kontroll över hur väl dessa imple-

menteras (Gilbert et al., 2015). Hur effektiv en standard är och huruvida den lyckas att imple-

menteras korrekt eller inte beror till stor del på om ett företags förmågor stämmer överens med 

de institutionella kraven som ställs (de Colle et al., 2014). 



12 
 

 

Något som är avgörande för hur stor reaktionen blir från företaget i fråga när en standardför-

ändring sker är i vilken grad förändringen påverkar tidigare kontrakt (Scott, 2011). En större 

påverkan ger således upphov till en starkare reaktion. Att implementera en ny standard är därtill 

både en långsam och kostsam process (Scott, 2011). Det finns vidare även studier som påvisar 

skillnaderna mellan hur en standard förväntas antas av ett företag i teorin och hur dessa stan-

darder faktiskt tar sig uttryck i praktiken (Vigneau et al., 2015). 

Institutionell teori har i stor utsträckning varit användbar för att förstå hur standarder efterföljs 

och flertalet studier har betonat betydelsen av frikoppling (decoupling på engelska) vad gäller 

att anamma en standard (Vigneau et al., 2015). Frikoppling innebär att det finns skillnader mel-

lan vad en policy framhåller och hur praktiken ser ut i företaget, vilket således innebär att före-

taget i fråga inte fullgör dess åtaganden. Företag kan därmed formellt anta en standard men 

misslyckas med att implementera den i praktiken och de ursprungliga förhållandena i företaget 

kan till följd av detta förbli i princip oförändrade (Vigneau et al., 2015). De effekter som stan-

dardiserade processer ger upphov till är därmed ofta osäkra och standarder leder inte alltid till 

de tänkta konsekvenserna (Brunsson et al., 2012).  Det är således av vikt att skilja på regler och 

rutiner då den praktik som används inte nödvändigtvis behöver stämma överens med de for-

mella reglerna (Burns & Scapens, 2000). 

Vidare kan standardanvändarna antingen använda standarden som ett argument för att ändra sitt 

agerande eller hävda att deras agerande redan överensstämmer med standarden (Brunsson & 

Jacobsson, 2000).  Oavsett hur företaget som använder standarden väljer att ta till sig standar-

den, kommer det att kritiseras av dem som har en annan uppfattning av huruvida agerandet är i 

linje med vad standarden kräver. När ett företags faktiska agerande förändrats går det att hävda 

att standarden har implementerats och översatts till företaget. Som tidigare nämnt är detta dock 

inte alltid är fallet, företag som tagit till sig standarden kan välja att enbart förändra presentat-

ionen av hur de arbetar. Detta för att presentationen ska matcha standardens institutionella krav 

trots att företagets agerande egentligen är oförändrat (Brunsson & Jacobsson, 2000). Vidare kan 

företag även komma att lägga ett stort fokus på huruvida de följer standardens regler, istället 

för att lägga vikt vid hur de faktiskt agerar (de Colle et al., 2014). 
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Gällande standardiseringsprocesser är det viktigt att förstå skillnaden på hård respektive mjuk 

lagstiftning (Abbott & Snidal, 2000; Gilbert et al., 2011). Att enbart klassificera standarder som 

mjuk lagstiftning gör att den stora variationen som finns inom denna typ av lagstiftning undan-

göms, och vidare döljs även de internationella redovisningsstandardernas heterogena karaktär 

(Gilbert et al., 2011). Hård lagstiftning avser styrsystem som bland annat karaktäriseras av ju-

ridiskt bindande skyldighet och hög precision, för att regleringen ska bli entydig (Abbott & 

Snidal, 2000). Om någon av dessa karaktäristika försvagas uppkommer istället mjuk lagstift-

ning (Gilbert et al., 2011). Till den mjuka lagstiftningen hör till exempel olika standarder och 

riktlinjer som finns inom redovisningsområdet (Frostensson et al., 2015). Genom att se på stan-

darder ur ett sådant perspektiv går det även att skilja mellan strikta respektive mindre strikta 

former av mjuk lagstiftning – en strikt form kan vara en standard som främjar exakta regler, 

medan en mindre strikt form kan vara en standard som främjar självreglering och som är mer 

oprecis i de underliggande reglerna (Gilbert et al., 2011). En åtstramning av regler i samband 

med standardisering kan till och med kan ge omvänd effekt (Ewert & Wagenhofer, 2005). 

2.3 Hållbarhetsstandarder  

På grund av att det tidigare saknats en styrstruktur som ställer krav på företag vad gäller håll-

barhetsfrågor har en, i princip, frivillig infrastruktur som fokuserar på företagsansvar vuxit fram 

(Waddock, 2008). Detta har vidare bidragit med att hållbarhetsrapporteringen har tilltagit be-

tydligt under de senaste åren (Fortanier et al., 2011; Tschopp & Nastanski, 2014; Wagner & 

Seele, 2017). Den institutionella teorin förklarar att starka normer i samhället är avgörande för 

det ökade intresset gällande hållbarhet (Brunsson et al., 2012). Den framväxande infrastruk-

turen avseende företags ansvarstagande härrör således från att samhällets förväntningar har 

skiftat och satt press på företagen, vilket i sin tur har ökat uppmärksamheten på området (Wad-

dock, 2008). Tidigare har det inte funnits någon reglering avseende vad ett företag ska rappor-

tera gällande hållbarhet – varken beträffande innehåll eller struktur – vilket bidrog till att företag 

redovisade vad och hur de ville. Det var således tydligt att rapporteringen var tvungen att stan-

dardiseras (Waddock, 2008). Standarder stödjer vidare institutionaliseringen avseende hållbar-

hetskriterier genom att definiera regler som blir allmänt accepterade av företag (Brunsson et al., 

2012). Infrastrukturen för företagsansvar omvandlar de regler som företag utgår från och de 

fokuserar framförallt på att intressenter håller företagen ansvarig för deras påverkan – på lång 
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sikt förklarar dessa regler hur företag bör agera för att bibehålla deras legitimitet (Waddock, 

2008).  

Hållbarhetsstandarder, eller CSR-standarder, inbegriper nationella och internationella standar-

der som ämnar bidra till en organisations sociala, etiska och miljömässiga prestanda (de Colle 

et al., 2013; Vigneau et al., 2015). Dessa standarder med en viss självreglering då företaget 

antar en frivillig standard som inte omfattas av statlig lagstiftning (de Colle et al., 2014; Forta-

nier et al., 2011; Gilbert et al., 2011; Hahn & Lülfs, 2014; Vigneau et al., 2015). Hållbarhets-

standarder medverkar även till att organisationer hålls ansvariga för dess handlingar och under-

låtenhet – de hjälper således företaget att svara för sina handlingar genom att kommunicera 

deras inverkan på miljön och samhället (Brunsson & Jacobsson, 2000). Standarderna utvecklas 

genom initiativ från flera olika intressenter, till exempel experter och icke-statliga organisat-

ioner (Vigneau et al., 2015; Waddock, 2008), och det är därför inte ovanligt att de skiljer sig 

från hur ett företag vanligtvis beter sig (Vigneau et al., 2015). Då samhällets förväntningar för-

ändras, likt beskrivet ovan, väljer företag ofta att arbeta intensivt med dess sociala ansvar – 

detta kan till exempel ta sig uttryck i att de använder en ny retorik vad gäller deras sätt att 

kommuniceras med deras intressenter (Castelló & Lozano, 2011).  

Gauthier (2013) framhåller att det går att studera hållbarhet inom organisationer med hjälp av 

både bestämmande (determinant på engelska) och interaktiva perspektiv. Hållbarhetsforsk-

ningen visar att något som skiljer dessa perspektiv och argument åt är att de bestämmande ar-

gumenten fokuserar på likformighet, medan de interaktiva argumenten förespråkar variation – 

till exempel som följd av institutionellt tryck. Det bestämmande perspektivet menar vidare att 

det förekommer variation inom organisationsfält snarare än inom dem och det interaktiva per-

spektivet betonar istället variation inom fältet (Gauthier, 2013). I enlighet med hur Gauthier 

(2013) beskriver det bestämmande perspektivet menar Eriksson-Zetterquist (2009) att organi-

sationer påverkas genom och av krafter som finns inom fältet. Vidare beskriver Eriksson-Zet-

terquist (2009) att ett organisationsfält är någonting som utgörs av industrier inom samma 

bransch, alternativt industrier som har en koppling genom leverantörskedjan, och att det går att 

se på dessa fält från antingen ett nationellt eller internationellt perspektiv. I likhet med Eriksson-

Zetterquist (2009) definierar Gauthier (2013) ett organisationsfält som de organisationer som 

utgör ett erkänt område av institutionellt liv, det kan till exempel vara en nation eller en bransch. 
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Gauthier (2013) menar att den institutionella teorin under de senaste åren har skiftat från be-

stämmande till interaktiva argument. Hållbarhetsforskning som har sin grund i bestämmande 

argument har ofta tre olika pelare som utgångspunkt – den regulativa, den normativa och den 

kultur-kognitiva. Den regulativa pelaren fokuserar på hur staten och det politiska trycket skapar 

en likformighet inom organisatoriska områden. Den normativa pelaren menar istället att nor-

mers inflytande grundar sig i att, till exempel, anställda på ett företag har liknande utbildning. 

Vidare undersöker den kulturell-kognitiva pelaren företags “ta för givet-svar” vad gäller situat-

ioner som är osäkra, till exempel då de väljer att efterlikna en handling som redan genomförts 

att företagets konkurrenter. Dessa tre pelare kan avgöra huruvida ett företag anammar en håll-

barhetsstandard eller inte. Att länder genererar ett politiskt tryck, att anställda med samma ut-

bildning ger enhetliga råd och att företag efterliknar varandra är exempel på sådant som bidrar 

till likformigheten inom ett organisatoriskt område – vilket, likt tidigare nämnt, är karaktärist-

iskt för det bestämmande perspektivet (Gauthier, 2013).  

Till skillnad från det bestämmande perspektivet menar interaktiva argument att organisationer 

inte nödvändigtvis behöver svara likartat på ett institutionellt tryck, utan att det finns flera fak-

torer som avgör organisationens svar (Gauthier, 2013). Några exempel på faktorer som kan 

komma att påverka en organisations svar är innehåll, beståndsdelar, orsak, kontroll och sam-

manhang. Faktorerna adresserar bland annat vem som tillämpar det institutionella trycket, vilka 

krav som ställs samt hur och i vilket sammanhang trycket utövas. Studier har vidare visat att 

det finns en rad olika strategiska svar på institutionella tryck, vilket har öppnat upp den institut-

ionella teorin (Gauthier, 2013). Likt Vigneau et al. (2015), Brunsson et al. (2012) och Burns & 

Scapens (2000) diskuterar avseende att standarders inte formella regler inte alltid reflekteras i 

praktiken betonar även Gauthier (2013) att företag kan skapa en fasad av överenstämmelse – 

vilket innebär att hållbarhetsstandarden till viss del frikopplas från praktiken. Huruvida och till 

vilken grad frikoppling sker beror på hur stort det institutionella trycket är samt hur engagerade 

de anställda är (Gauthier, 2013). Även Waddock (2008) belyser möjligheten att företag kan 

hävda att de förändrar sitt beteende och agerande, utan att egentligen göra några förändringar i 

deras verkliga rutiner – progressiva företag verkar dock ta frågorna på allvar och faktiskt göra 

förändringar som krävs.  
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Redovisningsstandarder kan delas in i ett antal olika kategorier, där en av dessa är ”rapporte-

ringsstandarder” (Gilbert et al., 2015; Vigneau et al., 2015). Standarder som ingår i denna ka-

tegori bistår med ett omfattande, standardiserat, ramverk avseende ekonomisk, social och mil-

jömässig rapportering (Gilbert et al., 2015). Vidare bidrar även dessa standarder med definit-

ioner av indikatorer och riktlinjer som företag kan använda sig av för att standardisera rappor-

teringen av icke-finansiell information, samt för att kommunicera företagets sociala samt mil-

jömässiga påverkan till intressenterna (Gilbert et al., 2015). Hållbarhetsstandarder bidrar såle-

des till att intressenter erhåller den information de behöver om ett företags sociala ansvar, då 

rapporteringen redogör för organisationens inverkan på sociala, ekonomiska och miljömässiga 

aspekter (Tschopp & Nastanski, 2014). 

CSR-rapporter behandlar många olika typer av frågor, bland annat sådana som avser hälsa, 

miljö och hållbarhet (Tschopp & Nastanski, 2014). Olika hållbarhetsstandarder kan vidare 

lägga olika stort fokus vid olika områden – en del lägger stor vikt vid sociala frågor eller mil-

jöaspekter, en del är av mer generell karaktär och andra innehåller mer specifika rapporte-

ringskrav. En annan skillnad som finns mellan dessa standarder är att vissa bidrar med riktlinjer 

och rekommendationer medan andra bistår med speciella kriterier avseende certifiering 

(Tschopp & Nastanski, 2014).   

Hållbarhetsrapporteringen har bidragit till att företag kan visa hur de arbetar med miljö- samt 

samhällsfrågor, vilket i sin tur bidrar till att samhället erhåller en bättre bild av hur företagen 

hanterar hållbarhetsutmaningar (Higgins & Coffey, 2016). Standardiseringen av rapporterings-

praxis gällande hållbarhet bidrar både till att företag hållbarhetsredovisar och att hållbarhetsar-

bete implementeras i näringslivet (Wagner & Seele, 2017). Hållbarhetsredovisningen medver-

kar således till att det kan ske positiva förändringar i företags hållbarhetsarbetet (Borglund et 

al., 2010). Näringslivet investerar vidare stora resurser i hållbarhetsredovisning och trots att 

chefer i stor utsträckning förstår dess betydelse, återstår det fortfarande vissa utmaningar (Hig-

gins & Coffey, 2016). Dessa utmaningar tar sig främst uttryck i hur effektiv rapporteringen är 

gällande att faktiskt förbättra företags prestanda - företag kan till exempel vara inkonsekventa 

med vad de rapporterar eller förbise vissa sociala och miljömässiga konsekvenser.  
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En stor problematik är att rapporterna många gånger enbart bidrar till en liten del av den för-

ändring, avseende företagets hållbarhetsprestanda, som är fullt möjlig och inte minst nödvändig 

(Higgins & Coffey, 2016). Införandet av riktlinjer gällande hållbarhetsrapportering, som har 

sin grund i skärpta institutionella krav avseende området, har höjt den lägsta nivån gällande 

hållbarhetsarbete då fokuset har ökat på området. Det är däremot inte självklart att den högsta 

nivån har stigit på samma sätt (Borglund et al., 2010).   

När företag hållbarhetsredovisar bidrar det till att cheferna erhåller en ökad medvetenhet avse-

ende deras miljö- och samhällsmässiga inverkan, vilket motiverar förändring (Higgins & Cof-

fey, 2016). Att hållbarhetsrapporter belyser dessa aspekter leder även till att intressenter sätter 

press på att företagen ska förändra sitt beteende, då de annars väljer produkter och tjänster från 

konkurrenter som ger upphov till lägre påverkan (Higgins & Coffey, 2016). Hållbarhetsredo-

visningen kan vidare leda till att det egna hållbarhetsarbetet effektiviseras, struktureras och ut-

vecklas samtidigt som den kan vara ett instrument för styrning av hållbarhetsprocesser (Fros-

tensson et al., 2015). Vidare bör hållbarhetsredovisningen, med ett ägarperspektiv som utgångs-

punkt, även vara ett styrmedel för företags hållbarhetsarbete (Borglund et al., 2010). 

Affärsinriktade konsulter menar att det är lönsamt, på lång sikt, att arbeta med hållbarhetsfrågor 

och att hållbarhetsredovisningen är ett viktigt instrument i arbetet (Frostenson et al., 2015). 

Processen gällande att framställa en hållbarhetsredovisning påverkar således hållbarhetsarbetet 

i stort, och inte bara kvaliteten på redovisningen. Hållbarhetsredovisningen kan därmed, som 

tidigare nämnt, användas som ett styrinstrument eftersom redovisningen tenderar att öka med-

vetenheten avseende de ansvarsfrågor organisationen arbetar med (Frostenson et al., 2015). 

Hållbarhetsrapporteringen ämnar således förändra företags inställning till och arbete med håll-

barhetsfrågor (Borglund et al., 2010). Att dessa frågor kan hanteras på ett strukturerat sätt är 

också en produkt av hållbarhetsredovisningen (Frostenson et al., 2015). 

Strukturen i redovisningen belyser vidare betydande funktioner och uppgifter som företaget 

måste ta hänsyn till, när de illustrerar dess arbete med hållbarhet (Frostenson et al., 2015). I 

många fall fungerar dock hållbarhetsredovisningen främst som ett instrument för att visa på 

transparens och företagen redovisar en sammanställning av data som är baserad på vad som går 

att mäta, utan någon direkt tanke på styrning (Frostenson et al., 2015). Detta trots att det är 
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uttalat att hållbarhetsredovisningen är mer än enbart ett kommunikationsmedel (Borglund et al., 

2010). Det finns vidare både en intern och en extern funktion med hållbarhetsredovisningen – 

den interna funktionen innebär att företaget i fråga arbetar mer med hållbarhet och den externa 

funktionen bidrar till intressenternas syn på företaget (Frostenson et al., 2015). Båda dessa 

aspekter är således viktiga att beakta ur ett hållbarhetsperspektiv (Frostenson et al., 2015), er-

farna företag förändrar dock främst hållbarhetsredovisningen och förändringar i hållbarhetsar-

betet förekommer inte i lika stor utsträckning (Borglund et al., 2010). Vidare kräver ofta håll-

barhetsredovisningen en ökad kunskap av det redovisande företaget och många väljer därför att 

ta hjälp av konsulter som är kunniga inom området (Frostenson et al., 2015).   

Under de senaste åren har allt fler internationella hållbarhetsstandarder uppkommit på mark-

naden och den dominerande aktören inom området är GRI - detta då deras ramverk är det mest 

använda vid hållbarhetsrapportering (Vigneau et al., 2015). 
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3. Global Reporting Initiative  

Detta kapitel behandlar initialt GRI på ett övergripande plan och redogör därefter för riktlin-

jerna G4 och GRI Standards. Vidare lyfts även de förändringar som skett från G4 till GRI 

Standards. Avslutningsvis presenteras utgångspunkten för studiens analys. 

3.1 Ramverket 

Det grundläggande syftet med GRI är möjliggöra spridning av uppgifter gällande hållbarhet 

(GRI, 2018a). Vidare ämnar GRI även att tillhandahålla informationsriktlinjer som leder till att 

en tydligare bild av företags mänskliga och ekologiska påverkan kan presenteras. En annan 

huvudfunktion som GRI har är att förse intressenter med information för att de ska kunna fatta 

välunderbyggda beslut, bland annat gällande investeringar och inköp av varor eller tjänster. Ett 

av GRI:s övergripande mål är att rapporter som är upprättade efter deras riktlinjer ska komplet-

tera de rapporter som redan finns, till exempel ett företags finansiella rapporter, snarare än att 

ersätta dessa. GRI:s ramverk bidrar vidare även med möjligheten att göra en jämförelse mellan 

företag som hållbarhetsredovisar enligt dessa riktlinjer, baserad på den information de avger 

(GRI, 2018a).  

GRI:s vision är att hållbarhetsrapporteringen ska bli accepterad och standardiserad i lika stor 

utsträckning som den finansiella redovisningen (GRI, 2018a). Hållbarhetsredovisningen syftar 

vidare till att uppnå ökad transparens, vilket resulterar i att det blir lättare att studera hur företag 

bidrar till hållbar utveckling och även att göra en jämförelse företag emellan. GRI vill, genom 

en strukturerad redovisningsprocess, öka företags och dess intressenters kunskap avseende hur 

företags verksamheter påverkar miljö och samhälle. Förhoppningen är vidare att detta ska bidra 

till en mer hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning är en kontinuerlig process som avser att 

mäta och rapportera gällande hur företag arbetar med hållbarhet, både till interna och externa 

intressenter (GRI, 2018a). 

3.2 Riktlinjerna G4 

Riktlinjerna G4 är utformade för att kunna tillämpas på alla typer av organisationer över värl-

den, oavsett storlek (GRI, 2015). För att riktlinjerna ska vara lätta att tillämpa för alla användare 

stöds de av annat material och tjänster som GRI tillhandahåller. Vidare refererar G4, likt alla 
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riktlinjer som GRI har utfärdat, till allmänt accepterade rapporteringsdokument och till utform-

ningen är G4 ett sammanslaget ramverk för rapportering av hållbarhetsprestanda. Riktlinjerna 

erbjuder även vägledning gällande hur hållbarhetsinformation ska presenteras i olika rapporter. 

Det är vidare en betydelsefull och positiv utveckling att integrera information avseende håll-

barhet i de finansiella rapporterna (GRI, 2015). 

KPMG (2013) redogör i sin rapport för vad som skiljer G4 från de tidigare riktlinjerna och de 

fokuserar särskilt på aspekten gällande väsentlighet. Detta innebär att företagen uppmanas att 

genomgående i rapporten fokusera på frågor som är viktiga för dess verksamhet, istället för att 

inkludera allt (KPMG, 2013). Olika verksamheter bidrar med olika typ av påverkan på omgiv-

ningen, vilket är anledningen till att företagen måste identifiera vad som är väsentligt att rap-

portera om för just dem (Frostenson et al., 2015). Vidare ska rapporten föra en detaljerad dis-

kussion gällande hur företaget arbetar med dessa väsentliga aspekter och även specificera vart 

effekterna av varje aspekt går att återfinna (Frostenson et al., 2015). Företaget behöver dessu-

tom förklara hur processen gällande att definiera vad som är väsentligt går till, vilka risker och 

möjligheter som är förknippade med dessa, samt hur intressenterna är involverade i denna pro-

cess (KPMG, 2013). 

Det finns två alternativ att välja mellan då ett företag upprättar sin hållbarhetsrapport i enlighet 

med G4, nämligen ett kärnalternativ som benämns “Core” och ett omfattande alternativ som 

benämns “Comprehensive” (GRI, 2015). Organisationen väljer det alternativ som bäst uppfyll-

ler dess rapporteringsbehov och som således bistår intressenterna med den information som de 

kräver. Alternativet Core innebär att de väsentligaste delarna i hållbarhetrapporten redovisas 

och en bakgrund ges gällande hur företaget arbetar med ekonomisk, miljömässig, social och 

styrningsprestanda. Comprehensive utgår från Core men kräver ytterligare upplysningar gäl-

lande bland annat organisationens strategi och analys, styrning, etik och integritet. Utöver detta 

måste företaget rapportera avseende alla indikatorer som är kopplade till dess väsentliga 

aspekter. Alternativen handlar vidare inte om hållbarhetsrapportens kvalitet, utan snarare om 

hur organisationens hållbarhetredovisning överensstämmer med riktlinjerna (GRI, 2015). 



21 
 

 

3.3 GRI Standards 

I oktober år 2016 lanserades GRI Standards (GRI, 2018b). GRI Standards innehåller alla nyck-

elbegrepp och upplysningar från G4, skillnaden är att den nya standarden har utrustats med en 

mer flexibel struktur, tydligare krav samt enklare språk. Utöver detta är standarden även en 

pålitlig referens för beslutsfattare och den nya strukturen gör det möjligt att uppdatera riktlin-

jerna kontinuerligt, vilket innebär att den förblir aktuell och relevant. GRI Standards är således 

baserad på riktlinjerna G4 men ett antal förändringar har gjorts för att förbättra den tidigare 

standarden. De förändringar som har gjorts ämnar bidra med bättre förståelse för hur standarden 

ska tillämpas (GRI, 2018b). 

3.4 Skillnader mellan G4 och GRI Standards 

Nedan sammanfattas de förändringar som skett från G4 till GRI Standards i en övergri-

pande tabell.  

Tabell 1. Fritt från (GRI, 2018b), Övergripande förändringar mellan G4 och GRI Standards 

Förändring Förklaring 

Krav och rekommendationer I GRI Standards har det tydliggjorts vad som är krav och rekommendationer 

med hjälp av formuleringarna ”shall” och ”should” 

Nyckelbegrepp och upplysningar Vissa nyckelbegrepp och upplysningar har klargjorts och blivit mer lättförståe-

liga i GRI Standards 

GRI-index Indexet har blivit mer omfattande i GRI Standards 

Omstruktureringar  I GRI Standards har omstruktureringar gjorts i form av att innehåll har ompla-

cerats eller sammanfogats, med anledning av att minska det dubbelarbete som 

tidigare har förekommit 

Språk Överlag är riktlinjerna i GRI Standards utrustade med ett enklare och mer lätt-

förståeligt språk 
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Flexibilitet GRI Standards erbjuder användaren av riktlinjerna en större flexibilitet än tidi-

gare  

 

3.5 Utgångspunkt för studiens analys  

Intresset avseende standarder har under de senaste åren ökat (Botzem & Dobusch, 2012; 

Fortanier et al., 2011) och vidare har även många forskare behandlat området (Abbott & Snidal, 

2000; Botzem & Dobusch, 2012; Ewert & Wagenhofer, 2005; Frostenson et al., 2015; Gilbert 

et al., 2011; Madsen, 2011). Till exempel diskuterar Ewert & Wagenhofer (2005) gällande hur 

hårt reglerad en standard bör vara och Gilbert et al. (2011) påpekar vikten av att skilja mellan 

hård respektive mjuk lagstiftning. Det finns även forskning avseende hur företag påverkas av 

standarder, till exempel menar Brunsson & Jacobsson (2000) att företag ofta har svårt att ta till 

sig en standard fullständigt och Vigneau et al. (2015) framhåller att en standard inte alltid leder 

till de tänkta konsekvenserna. Vidare har uppmärksamheten gällande hållbarhetsstandarder till-

tagit på grund av de normer som finns i dagens samhälle (Brunsson et al., 2012; Tschopp & 

Nastanski, 2014) 

Avseende hur en standardförändring tar sig uttryck går det däremot inte att återfinna forskning 

i lika stor utsträckning. Brunsson & Jacobsson (2000) och Scott (2011) berör dock ämnet och 

diskuterar gällande vad som sker då en ny standard uppkommer i ett företag. Det saknas vidare 

forskning som behandlar hur en uppdatering av en redan existerande standard kan komma att 

påverka företag som använder sig av denna. Standardförändringen från G4 till GRI Standards 

innebär en uppdatering av tidigare riktlinjer. Bytet av standard har bidragit till förändringar 

avseende upplysningar, krav och rekommendationer – något som i sin tur kan komma att på-

verka innehållet i hållbarhetsredovisningen. Vidare har det även skett förändringar avseende 

uppbyggnaden av hållbarhetsrapporten, vilket således kan påverka dess struktur. I och med att 

innehållet i hållbarhetsredovisningen kan komma att förändras kan även hållbarhetsarbetet på-

verkas, och i sin tur även processen gällande att framställa hållbarhetsredovisningen (Borglund 

et al., 2010; Frostenson et al., 2015). Det är således relevant att studera dessa delar.   
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4. Metod och metodologiska överväganden 
I metodkapitlet redogörs det för hur studien har utförts samt vilka val som gjorts under arbetets 

gång. Metodreflektionen förs löpande i kapitlet. 

4.1 Val av undersökningsområde 

Studiens val av ämne grundade sig i att hållbarhet är ett högst aktuellt område i dagens samhälle 

och att ett intresse fanns för GRI:s ramverk. Då GRI släppte en ny standard år 2016, GRI Stan-

dards, kunde det vara intressant att göra en undersökning gällande hur företag påverkats av 

denna förändring. Innan studien fortskred gjordes en kartläggning avseende vad som tidigare 

hade studerats, samt vad dessa studier kommit fram till, utifrån befintliga vetenskapliga artiklar 

som behandlat området. Detta är således i linje med vad Bryman & Bell (2014) framhåller 

gällande att det är viktigt att vara kritisk vid utformningen av studiens forskningsfråga. 

Då det inte fanns någon tidigare studie som behandlade problemet formulerades forskningsfrå-

gan på följande sätt: ”Hur har företags hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsarbete för-

ändrats på grund av standardbytet från G4 till GRI Standards?”. Vidare var ett kvalitativt 

angreppssätt passande för studien då den hade för avsikt att beskriva i vilken utsträckning före-

tag har påverkats av standardförändringen, snarare än att bearbeta materialet på ett statistiskt 

sätt. Detta är i linje med vad Bryman & Bell (2014) beskriver som en kvalitativ studie.  

4.2 Datainsamling 

För att erhålla kunskap om problemområdet användes främst vetenskapliga artiklar och böcker 

som behandlade ämnet. Vid sökandet av vetenskapliga artiklar användes framförallt söktjänsten 

Primo, vilket är en databas som Örebro universitet tillhandahåller, och då det var nödvändigt 

användes även databasen Google Scholar. De vetenskapliga artiklarna syftade vidare till att föra 

en intresseväckande och aktuell problemdiskussion, samt bistå med relevant teori till den teo-

retiska referensramen. Studien utgick även från information som går att återfinna på GRI:s 

hemsida. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar användes sökorden: Global Reporting 

Initiative, Standardization, Standards, Institutional theory, Accounting, Corporate Social Re-

sponsibility, G4 och GRI Standards. Sökorden baserades på studiens problemområde där foku-

set ligger på standardforskning, specifikt GRI:s ramverk, med utgångspunkt i den institutionella 

teorin. 
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Information har samlats in för att erhålla ett underlag att kunna hantera studiens problem utifrån. 

Datan samlades in under vad Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund  (2016) definierar som 

en semistrukturerad intervju, då intervjuerna togs fram för att förstå i vilken utsträckning håll-

barhetsredovisande företag blir påverkade av övergången från G4 till GRI Standards. I studien 

konstruerades även en intervjuguide, något som Bryman & Bell (2014) menar att forskare an-

vänder sig av då de utför intervjuer av semistrukturerad karaktär. I likhet med detta användes 

inte ett strikt manus utan studie syftade snarare till att främja ett samtal med respondenterna, 

vilket möjliggjordes genom att intervjufrågorna anpassades efter varje enskilt intervjutillfälle. 

Grundfrågorna och följdfrågorna kunde därefter anpassas efter varje respondent och få fram 

den information som var krävdes. Eftersom respondenterna hade olika erfarenheter av standard-

bytet var det viktigt att intervjun inte var för strikt, då ett manus hade resulterat i mindre in-

formation vid intervjutillfällena. Studien har vidare inriktat sig på respondenter som har deltagit 

i framställandet av hållbarhetsredovisningar med både riktlinjerna G4 och GRI Standards. 

För att utföra intervjuerna på ett smidigt och effektivt sätt genomfördes de via telefon. Respon-

denterna fick även ta del av den intervjuguide som upprättats innan intervjutillfälle, vilket in-

nebar att de fick möjlighet att förbereda sig inför intervjun samt lyfta eventuella frågor. Då vissa 

av intervjufrågorna krävde efterforskning från respondentens sida bidrog detta vidare till att 

intervjuerna erhöll mer information än vad de hade gjort om möjligheten till efterforskning inte 

hade funnits.  

Enligt Bryman & Bell (2014) finns det vissa svagheter med telefonintervjuer, bland annat att 

de inte är lämpade då känsliga frågor ska ställas, att användning av visuella hjälpmedel är ute-

slutet, att intervjupersonen kan vara mindre engagerad i intervjun än vid en personlig intervju, 

samt att intervjun inte bör vara längre än 25 minuter lång. Hänsyn har tagits till dessa eventuella 

brister då problemet inte är av känslig karaktär för företagen i fråga, då fokuset ligger på i vilken 

utsträckning de har blivit påverkade av standardförändringen som skett. Studien påverkades 

inte heller negativt av att det inte gick att använda visuella hjälpmedel - istället gavs exempel 

till respondenten där det var nödvändigt att förtydliga, vilket fungerade bra över telefon. Många 

av respondenterna uttryckte även att de gärna ville delta i undersökningen, vilket talar för att de 

som ställde upp var engagerade. Intervjuerna i studien bedömdes inte kräva mer tid än cirka 30 

minuter och tidsaspekten var således inte problematisk. I det inledande mailet som skickades 
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till respondenterna framhölls även att intervjun var beräknad att ta ungefär en halvtimme, vilket 

innebar att de var inställda på tidsåtgången redan innan intervjun utfördes. 

I studien utfördes en pilotintervju. Syftet med denna intervju var att testa intervjufrågorna för 

att undersöka hur de fungerade med uppsatsens tänkta syfte. Pilotintervjun bidrog med en in-

blick i hur övergången mellan G4 och GRI Standards hade sett ut, vilket i sin tur ledde till att 

intervjuguiden kunde revideras med eventuella omstruktureringar och omformuleringar. Då pi-

lotintervjun enbart gav upphov till mindre omformuleringar och strukturella förändringar in-

kluderades även denna intervju i studien. Intervjuerna varade mellan 18-35 minuter och 14 per-

soner intervjuades. Vidare hade studien inget förbestämt antal intervjuer som skulle utföras utan 

baserade på när resultatet nått mättnad. För fullständig bakgrundsinformation avseende respon-

denterna, se Bilaga 2. Observera att två respondenter intervjuades för Vasakronan och att antalet 

intervjuade företag således uppgår till 13 stycken. 

4.3 Urval 

Vid val av vilka företag och intervjupersoner som skulle ingå i studien fanns det några krav 

som skulle uppfyllas, för att säkerställa att respondenterna var kvalificerade. Kraven tog sig 

uttryck i att företaget skulle ha hållbarhetsredovisat enligt både G4 och GRI Standards, samt att 

intervjupersonerna var tvungna att vara insatta i upprättandet av redovisningar enligt dessa rikt-

linjer. Detta ökade chanserna för att hitta den person som var bäst lämpad att delta i studien. I 

studien har en respondent från respektive företag, med ett undantag, intervjuats. Det går inte att 

med säkerhet hävda att samtliga personer på företaget, som arbetat med hållbarhetsredovis-

ningen enligt dessa riktlinjer, delar samma bild av standardförändringen. Vid det tillfälle då två 

personer från samma företag intervjuades hade de emellertid samma uppfattning om hur stan-

dardbytet hade tagit sig uttryck. 

Alla i populationen hade inte lika stor chans att delta i undersökningen, vilket innebär att ett 

icke-sannolikhetsurval har tillämpats i studien. De respondenter som deltog i undersökningen 

valdes ut på grund av att de var relevanta för studien och uppfyllde de krav som ställdes, vilket 

stämmer överens med vad Bryman & Bell (2014) beskriver som ett målstyrt urval. En nackdel 

med detta urval är enligt författarna att resultatet inte är generaliserbart. Detta är dock inte något 

som påverkat denna studie, då undersökningen inte ämnar säga något om hela populationen.  
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För att komma i kontakt med potentiella företag utgick studien från en lista som Veckans Af-

färer publicerats med de 500 största företagen i Sverige år 2017 (Veckans Affärer, 2017). Då 

företag som kunde vara aktuella för studien hade identifierats undersöktes deras hållbarhetsre-

dovisningar för att säkerställa att de använt sig av riktlinjerna G4. Därefter skickades mail till 

de 60 första företag som det gick att återfinna mailadresser till. Eftersom majoriteten av företa-

gen som kontaktades inte hade släppt sina hållbarhetsredovisningar för år 2017 ännu tillfråga-

des respondenterna initialt i mailet huruvida de upprättat denna i enlighet med GRI Standards. 

Kravet att använda sig av GRI Standards, för företag som upprättar sina hållbarhetsredovis-

ningar utefter GRI:s riktlinjer, träder i kraft först efter juni år 2018 (GRI, 2018b), vilket bidrog 

till att en hel del företag sållades bort då de inte var lämpade för studien. 

4.4 Operationalisering av intervjuguiden 

Initialt, innan frågorna i intervjuguiden behandlades, blev respondenterna frågade om studien 

fick tillåtelse att använda respondentens namn, position samt det företag som denne arbetade 

på. Genom att ställa dessa frågor togs hänsyn till respondenternas anonymitet, vilket enligt Bry-

man & Bell (2014) är väsentligt. Vidare gav samtliga respondenter studien tillåtelse att använda 

tidigare nämnd information.  

De frågor som ingick i intervjuguiden upprättades för att studien utifrån dessa skulle erhålla 

den data som behövdes för att besvara forskningsfrågan samt uppfylla undersökningens syfte. 

Eftersom standarder medverkar till att organisera institutionella förändringar har frågorna fo-

kuserat på den standardförändring som skett i och med bytet från G4 till GRI Standards och 

varför de har skett, med grund i den institutionell teorin. Vidare var den institutionella teorin en 

lämplig utgångspunkt till dessa frågor då teorin till stor del förklarar hur standarder anammas 

och sprider sig. Intervjuguiden fokuserade vidare på fyra olika kategorier, vilka var: innehålls-

mässiga förändringar, strukturella förändringar, förändringar avseende framställandet av håll-

barhetsredovisningen och förändringar i det faktiska hållbarhetsarbetet. För att undvika ledande 

frågor formulerades många gånger istället slutna frågor, som därefter följdes upp med följdfrå-

gor. Följdfrågorna ämnade bidra med förståelse för varför en förändring hade skett eller utebli-

vit och således vad som kan komma att påverka företagen då en standardförändring sker. 
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För att säkerställa att intervjupersonerna hade arbetat med både G4 och GRI Standards ställdes 

det i studien några allmänna frågor (fråga 1-4 i Bilaga 1) avseende hållbarhetsredovisning och 

respondenternas tidigare erfarenheter gällande GRI. Dessa frågor tog sig uttryck i hur länge 

företaget i fråga hade hållbarhetsredovisat, hur länge de hade upprättat redovisningar enligt 

GRI:s riktlinjer samt varför de valt att göra det. Det var av vikt att utreda hur länge företagen 

arbetat efter detta ramverk, då det kan antas att de respondenter som använt riktlinjerna en 

längre tid har hunnit anpassat sig till den institutionella infrastruktur som fokuserar på företags-

ansvar i större utsträckning än de nyare adoptörerna. Detta kan således vara avgörande för hur 

standardförändringen har tagit sig uttryck i företaget. 

Därefter ställdes frågor som i stort behandlade G4, GRI Standards samt bytet av standard. De 

inledande frågorna (fråga 5 och 6 i Bilaga 1) berörde användandet av G4, för att erhålla inform-

ation om hur respondenten upplevt dessa riktlinjer. Av samma anledning ställdes dessa frågor 

även gällande GRI Standards (fråga 7 och 10 i Bilaga 1). Studien behandlar även frågor avse-

ende huruvida företagen använt sig av ”Core” eller ”Comprehensive” (fråga 8 i Bilaga 1) för 

att tydliggöra vilket alternativ respondenternas hållbarhetsredovisning utgått från. Vidare be-

handlas även hur respondenten erhållit kunskap om GRI Standards (fråga 9 i Bilaga 1) för att 

klargöra vilket stöd som funnits vid bytet till den nya standarden. Dessa frågor grundar sig i 

den institutionella teorin då fokuset låg på anammandet av en standard, både avseende riktlin-

jerna G4 och GRI Standards. Frågorna syftade vidare till att tydliggöra huruvida företaget utgått 

från det bestämmande eller interaktiva perspektivet då de valt att ta till sig standarden.  

Intervjuguiden behandlar därefter de olika kategorierna, som tidigare beskrivits. Det lades vikt 

vid att ställa ungefär lika många frågor under varje kategori, för att säkerställa att samtliga 

kategorier erhöll lika mycket fokus. Under kategorin “Innehållsmässiga förändringar” (fråga 

11-13 i Bilaga 1) fokuserar frågorna på vad som tillkommit, tagits bort och hur innehållet har 

förändrats i stort. Dessa frågor ringade på ett bra sätt in och kunde ge information om hur inne-

hållet i företagens hållbarhetsredovisning kunde ha förändrats, i och med bytet av standard. 

Frågorna under kategorin “Strukturella förändringar” (fråga 14-16 i Bilaga 1) fokuserade på 

uppbyggnad samt hur mycket plats olika delar tar i hållbarhetsredovisningen, då detta var vä-

sentliga områden avseende redovisningens struktur. En fråga gällande hur strukturen hade för-

ändrats i stort lades även till, för att försäkra oss om att inte missa något. Dessa frågor utgår 
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från vilka potentiella förändringar som kunde tänkas ske utifrån vad Global Reporting Initiative 

har framhållit gällande standardförändringen från G4 till GRI Standards. Följdfrågorna fokuse-

rade vidare på varför, eller varför inte, förändringar hade skett utgick från hur den institutionella 

teorin lyfter förändringar. 

I kategorin “Framställandet av hållbarhetsredovisningen” (fråga 17-19 i Bilaga 1) behandlar 

studien hur övergången mellan de olika standarderna fungerade, för att få en bild av om detta 

var en smidig eller problematisk process. Vidare ställs frågor om vad standardförändringen har 

inneburit för framställandet av hållbarhetsredovisningen och om det är något som inte har varit 

möjligt att tillämpa med GRI Standards. Genom att ställa dessa frågor var det möjligt att få en 

bild över hur bytet till den nya standarden påverkat företaget gällande framställandet av håll-

barhetsredovisningen. Det framgår från tidigare forskning att standardisering, med utgångs-

punkt i den institutionella teorin, kan påverka ett företags process och det var således lämpligt 

att ställa dessa frågor. 

Slutligen behandlas kategorin “Hållbarhetsarbetet” (fråga 20-22 i Bilaga 1) där frågorna foku-

serar på huruvida något har tillkommit, tagits bort eller förändrats i stort avseende det faktiska 

hållbarhetsarbetet. Dessa frågor var heltäckande och kunde bidra med den information som 

behövdes gällande hur det faktiska hållbarhetsarbetet förändrats, med hänsyn till standardbytet. 

Ovanstående frågor är förankrade i teoriavsnittet som redogör för hållbarhetsstandarder och 

ämnade bidra med information om företagets bild av hållbarhetsarbetet. Även här fokuserade 

följdfrågorna som ställdes på varför eventuella förändringar har skett, med utgångspunkt i den 

institutionella teorin.s 

4.5 Analysmetod 

För att underlätta den kommande analysen transkriberades samtliga intervjuer. Detta bidrog till 

att studien erhöll ett bra underlag till analysens kategorisering och att det var möjligt att citera 

respondenterna. Vidare var det även möjligt att gå tillbaka till intervjuerna i efterhand för att 

säkerställa att all information som framkommit vid intervjutillfällena hade omhändertagits. Ut-

över transkriberingen fördes även en diskussion efter varje intervjutillfälle för att kontinuerligt 

kategorisera studiens insamlade material, då Bryman & Bell (2014) menar att detta underlättar 

analysprocessen.  
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Då studiens material kategoriserades användes transkriberingarna som utgångspunkt, där lik-

nande svar tillföll samma kategori. Initialt utgick kategoriseringen från de olika delar som stu-

dien undersökt – innehållsmässiga förändringar, strukturella förändringar, förändringar avse-

ende framställandet av hållbarhetsredovisningen och förändringar i det faktiska hållbarhetsar-

betet. Citat valdes även ut från transkriberingen med syftet att uppmärksamma speciellt viktiga 

delar i resultatet samt för att öka studiens trovärdighet. Därefter kategoriserades respondenter-

nas svar utifrån hur stor eller liten förändring som hade skett i företaget, resultatet av denna 

kategorisering återfinns i Tabell 1. Då respondenterna framhöll att det inte hade skett några 

förändringar alls kategoriserades dessa i kategorin ”Ingen”, då respondenterna påpekade att det 

skett förändringar men förtydligade att dessa var av mindre karaktär tilldelades de kategorin 

”Små” och då det framgick att det hade skett stora, avgörande förändringar kategoriserades i 

kategorin ”Stora”. Studien bygger således på vad Malterud (2012) beskriver vara en kvalitativ 

analys. 

För att analysera hur företagens hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete har förändrats på 

grund av standardförändringen användes en rad olika böcker och vetenskapliga artiklar som 

fokuserade på standardisering (Brunsson & Jacobsson, 2000; Brunsson et al., 2012; Scott, 2011, 

Eriksson-Zetterquist, 2009), hållbarhetsstandarder och hållbarhetsrapportering (Waddock, 

2008; Vigneau et al., 2015, Gauthier, 2013, Wagner & Seele, 2017) samt institutionell teori 

(Eriksson-Zetterquist, 2009; Burns & Scapens, 2000; Brunsson & Jacobsson, 2000; Brunsson 

et al., 2012).  

Vidare har analysen delats upp i två olika delar, där den första delen behandlar vilka föränd-

ringar standardförändringen har orsakat och varför företagen anammat standarden medan den 

andra delen fokuserar på varför det inte har skett några stora förändringar med stöd i den teore-

tiska referensramen och till viss del även i GRI-kapitlet. Den första analysdelen har således mer 

av ett empiriskt slag, medan den teoretiska analysen framförallt framkommer i den andra delen.  

4.6  Undersökningens kvalitet 

Då studien genomfördes lades stor vikt vid att beakta dess kvalitet i form av tillförlitlighet, 

sanningshalt och överförbarhet. Enligt Silverman (2014) är det av vikt att beakta dessa aspekter 
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även i kvalitativa studier, trots att det inte sker på samma sätt som när en studie är av kvantitativ 

karaktär.  

För att beakta studiens tillförlitlighet utfördes en pilotintervju för att säkerställa att frågorna i 

intervjuguiden uppfattades på rätt sätt. I och med att denna intervju utfördes gavs, som tidigare 

nämnt, möjlighet att revidera intervjuguide där det var nödvändigt. Silverman (2014) beskriver 

att detta är en åtgärd för att öka tillförlitligheten i studien. Vidare beaktades även vår egen 

påverkan på respondenten, vid intervjutillfället, vilket Silverman (2014) menar vara väsentligt 

vid en kvalitativ studie. För att minimera vår påverkan i studien lades vikt vid att ställa frågorna 

på ett likartat och neutralt sätt till samtliga respondenter. Då intervjuguiden upprättades undveks 

ledande frågor, för att bibehålla den neutrala ställningen. För att respondenterna skulle känna 

sig trygga och svara sanningsenligt erbjöds de även att vara anonyma i studien.  

Graneheim & Lundman (2004) förklarar att överförbarhet avser huruvida en studie går att ap-

plicera i ett senare skede, i en annan situation eller i en annan kontext. Författarna förklarar 

vidare att överförbarheten ökar då de forskningsmetoder och överväganden som gjorts under 

studiens gång beskrivs. Detta är något som har tagits hänsyn till i studien då tillvägagångssättet 

är beskrivet på ett tydligt sätt och det går vidare att återfinna vilka intervjupersoner som deltagit, 

samt vilka frågor som ställs – överförbarheten i studien bör således vara relativt hög.  
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5. Resultat 

I resultatkapitlet presenteras den data som samlats in och kapitlet är vidare uppbyggt enligt 

samma struktur som intervjuguiden. Kapitlet redogör initialt för övergången från G4 till GRI 

Standards, för att sedan behandla strukturella samt innehållsmässiga förändringar. Därefter 

följer ett avsnitt om förändringar som avser framställandet av hållbarhetsredovisningen och 

ett som redogör för förändringar avseende det faktiska hållbarhetsarbetet. Kapitlet avslutas 

med en övergripande tabell. Respondenterna anges med företagsnamnet och mer information 

om varje respondent går att återfinna i Bilaga 2. 

5.1 Övergången från G4 till GRI Standards 

Respondenterna har valt att hållbarhetsredovisa enligt de riktlinjer som GRI utfärdat på grund 

av att ramverket är vedertaget, väletablerat och då många andra företag använder riktlinjerna. 

Många respondenter lyfter att det känns tryggt att använda ett ramverk som dess konkurrenter 

redan har anammat. Atea påpekar att de valde att redovisa enligt de riktlinjer som majoriteten 

av företag väljer på grund av att de ska kunna jämföra deras redovisning med andras hållbar-

hetsrapporter. SEB och Boliden framhåller vidare att GRI är en bra internationell standard som 

många andra företag använder. Anledningen till att företagen valt att använda sig av just GRI:s 

ramverk skiljer sig även tills viss del beroende på hur tidiga de var med att ta till sig standarden. 

De som var tidiga med att använda sig av standarden lägger till exempel ett större fokus vid att 

det var ett effektivt ramverk att upprätta hållbarhetsrapporten utefter, medan de som tagit till 

sig standarden vid ett senare tillfälle istället lyfter att det blev naturligt att använda ramverket 

då det var det mest vedertagna.  

Utöver att det är utbrett och att många företag använder riktlinjerna lyfter Göteborgs Energi att 

ramverket påverkar mer än hållbarhetsredovisningen. Ramverket stödjer processerna för att ta 

fram det som ska redovisas och även utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Gränges poängterar 

att GRI:s ramverk bidrar till en bra struktur avseende hållbarhet, något som framförallt kan vara 

till hjälp för ett nytt och oerfaret bolag. Svenska Spel framhåller vidare att GRI är ett viktigt 

verktyg som de arbetar internt med idag, anledningen till att de började redovisa enligt ramver-

ket var dock ägarkravet.  
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Konsultbyråer har försett företagen med kunskap och bistått med hjälp då de ska upprätta håll-

barhetsredovisningen enligt den nya standarden. Svenska Spel beskriver till exempel att:  

”vi har ju konsulter som vi samarbetar med kring just dem här frågorna, så det blev helt en-

kelt en matchning med hjälp av dem.”  

Det finns även konferenser och utbildningar med fokus på GRI Standards, vilka Boliden för-

klarar att företaget har tagit del av. Avanza, Castellum och Vattenfall framhåller att det gick att 

återfinna mycket bra information om övergången från G4 till GRI Standards på GRI:s hemsida. 

Avanza använde sig till exempel av Excel-dokumentet ”Mapping G4 to the GRI Standards 

Complete” som GRI tillhandahåller, vilket redogör för samtliga förändringar i standarden på 

detaljnivå.  

Det var tydligt att respondenterna hade en positiv bild av riktlinjerna G4. Vasakronan (respon-

dent 1) beskriver till exempel att riktlinjerna var begripliga och lättförståeliga. Castellum till-

lägger att företaget fick möjlighet att välja det som var väsentligt för dem. Just väsentligheten 

lyfter Alecta fram som en positiv aspekt och menar att företaget blev självsäkra i att våga av-

gränsa sig i större utsträckning än tidigare. Även Axis hade en positiv bild av riktlinjerna och 

förklarar att:  

”GRI:s ramverk utvecklas ju lite hela tiden och förfinas och det gör det ju såklart lite svårt att 

utvecklas i takt med det. Men samtidigt så är det oftast till det bättre det utvecklas.” 

SEB framhåller, likt Axis, att riktlinjerna ständigt utvecklas och påpekar att de har blivit mer 

relevanta för varje uppdatering som gjorts. Gällande den uppdatering som gjordes från den ti-

digare versionen av riktlinjerna till G4 beskriver Göteborg Energi och Svenska Spel att det blev 

mer komplicerat på grund av den väsentlighetsanalys som skulle göras, något som företagen 

inte hade gjort tidigare och som således innebar en stor omställning för företagen.  Även Avanza 

tyckte att riktlinjerna G4 var komplexa och menar att det var tidskrävande, komplicerat och 

svårt att sätta sig in i dem själv utan något stöd. Vattenfall lyfter att G4 innehöll en del ospeci-

fika krav och formuleringar, vilket gjorde att standarden var öppen för tolkning – något som, 

enligt respondenten, både kan vara en för- och nackdel. Flertalet respondenter började använda 
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GRI:s ramverk då riktlinjerna G4 var aktuella och framhåller att det var mycket att sätta sig in 

i på grund av att standarden var helt ny för dem.  

Det är tydligt att uppdateringen till GRI Standards var ännu ett steg i rätt riktning för ramverket. 

Den nya standarden har en bättre struktur, är tydligare, mer lättförståelig och mer relevant. En 

positiv aspekt med den nya standarden är, enligt Boliden, att GRI numer har möjligheten att 

uppdatera enskilda riktlinjer i ramverket oftare – detta bidrar således till att standarden är lättare 

att anpassa till de förändringar som sker i omvärlden. Atea lyfter att standarden har underlättat 

arbetet då vissa indikatorer har slagits ihop och Göteborgs Energi framhåller att skillnaderna 

mellan krav och rekommendationer är tydligare. Atea, Axis och Vasakronan poängterar att det 

inte har varit någon stor skillnad mellan G4 och GRI Standards utan att det i stort handlade om 

små förändringar som företaget fick anpassa sig till. En mindre förändring som Vasakronan 

(respondent 1) beskriver är att rapporteringen blivit tydligare avseende hur hållbarhetsarbetet 

styrs och följs upp. Vattenfall påpekar därtill att en del av problematiken som återfanns med 

G4 fortfarande finns kvar i de nya riktlinjerna, till exempel att de sektorspecifika kraven inte 

fullständigt har översatts till GRI Standards. 

I stort sett allt i den nya standarden har kunnat tillämpas, med undantag för några fåtal indika-

torer. Atea beskriver att det kan ta tid om företaget vill börja redovisa på en viss indikator då 

det är många delar som ska samverka för att bibehålla korrekt data, som är jämförbar från år till 

år. Även Vasakronan (respondent 1) lyfter att det kan vara svårt att få fram utfall på vissa indi-

katorer men tillägger att det inte är något som GRI Standards har gett upphov till. Boliden 

nämner att de fick förklara att de inte kunde redovisa fullt ut på indikatorn ”Indirekt ekonomisk 

påverkan” och framhåller att det var en effekt av skärpta krav gällande att rapportera både po-

sitiva och negativa aspekter på indikatorn. Castellum förklarar att det kan finnas indikatorer 

som är väsentliga för företaget men som de inte kan rapportera på fullständigt och att de i dessa 

fall får förklara detta i rapporten, för att företagets intressenter ska vara medvetna om det. I 

likhet med Vasakronan menar även Castellum att det alltid har varit på det sättet och att det inte 

kan hänföras till den nya standarden. Avanza belyser vidare att GRI Standards inte har varit 

helt i enlighet med den nya årsredovisningslagen1 som trätt i kraft, vilket innebär att företaget 

                                                
1 Då respondenterna nämner årsredovisningslagen hänvisar de till SFS (2016:947) Lag om ändring i årsredovis-
ningslagen (1995:1554). 



34 
 

 

måste redovisa viss information som ramverket inte inkluderar – till exempel hållbarhetsrisker 

och mänskliga rättigheter. Även Boliden nämner att dessa delar har lyfts fram i och med den 

nya lagen.  

Utöver Avanza och Boliden lägger även flertalet andra respondenter vikt vid hur den nya års-

redovisningslagen har påverkat hållbarhetsredovisningen, Göteborg Energi framhåller till ex-

empel att lagen har medfört att hållbarhetsrapporten i större utsträckning redogör för hantering 

av korruption och mänskliga rättigheter. Gällande årsredovisningslagen menar Svenska Spel 

att:  

”jag skulle nästan säga att den lagen har genererat mer arbete än övergången till Standards” 

Axis exemplifierar vidare att ett riskavsnitt har tillkommit till följd av den nya lagen och tilläg-

ger att det skulle vara intressant att veta hur GRI:s ramverk i förhållande till lagstiftningen 

påverkar ett företags hållbarhetsarbete, i och med dess skilda karaktär. Även Gränges betonar 

vikten av årsredovisningslagen. Många av de delar som lagen kräver att företag ska rapportera 

på ingick dock redan i företagets väsentliga områden, och de hade således redan tagit höjd för 

dessa tillägg. 

5.2 Innehållsmässiga förändringar 

Överlag har det inte skett några större förändringar avseende hållbarhetsredovisningens inne-

håll, även om det framkommer att respondenterna gjort de mindre förändringar som standard-

bytet har krävt. Avseende innehållsmässiga förändringar framhåller till exempel Vasakronan 

(respondent 1):  

”Verkligen inga stora grejer, vi har inte upplevt att det har varit någon större förändring 

utan det har varit mer på formalianivå.” 

Ett exempel som Vasakronan ger på en mindre förändring är gällande indikatorn EC1, som 

behandlar ekonomiskt värde. Ett krav från deras revisorer var att uttrycka tydligare, i kronor, 

hur mycket värde som skapats, hur detta har fördelats och hur mycket som är kvar i verksam-

heten. Vasakronan (respondent 1) tror att det blev hårdare regler avseende detta då de bytte till 
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GRI Standards, men tillägger att det inte går att säga med säkerhet att det härrör från standard-

förändringen. Detta då flertalet faktorer påverkar hållbarhetsredovisningen och dess innehåll, 

till exempel intressenternas förväntningar och hur omvärlden förändras. Vasakronan (respon-

dent 2) tillägger även att i den mån de ändrat aspekter i redovisningen beror det på deras vä-

sentlighetsanalys, som är upprättad med hänsyn till företagets intressenter, och inte på bytet av 

standard. Vasakronan (respondent 1) fyller i att väsentlighetsanalysen är en faktor som kan 

ligga till grund för hur mycket förändringar ett företag behöver göra, att vilka aspekter ett före-

tag redovisar på (vilket väsentlighetsanalysen tydliggör) är avgörande för vad som behöver 

ändras mellan G4 och GRI Standards. Enligt Vasakronan (respondent 2) möjliggör även vä-

sentlighetsanalysen att företag inte behöver redovisa på vissa indikatorer som är känsliga, om 

de hävdar att de inte är väsentliga för dem. 

I linje med Vasakronan menar Alecta att några av de indikatorer som är viktiga för företagets 

intressenter och som de valt att redovisa som väsentliga blev, som en produkt av standardför-

ändringen, en del av den obligatoriska beskrivningen av verksamheten – något som företaget 

såg som positivt. Även Boliden lyfter att de rapporterade i stor utsträckning redan innan bytet 

till GRI Standards, och således redovisade mer än riktlinjerna G4 krävde av företaget, vilket 

kan ha bidragit till att standardförändringen inte har inneburit några stora förändringar. I likhet 

med Vasakronan (respondent 1) och Alecta påpekar även Atea att intressenterna och den vä-

sentlighetsanalys som företaget upprättar påverkar innehållet i hållbarhetsredovisningen. 

Svenska Spel lyfter vidare att:  

”vi gör en årlig väsentlighetsanalys till exempel, det är ju väldigt små skiftningar från år till 

år” 

En anledning till att innehållet inte har genomgått några större förändringar är således att före-

tagets största hållbarhetsfråga är, och har alltid varit, densamma – nämligen spelansvaret.  

Axis påpekar att det skett vissa förändringar avseende hänvisningar och att det tillkommit en 

del mindre delar, men är tydlig med att det inte är några stora skillnader i innehållet. Det kan 

till exempel handla om någon enstaka indikator som skiljer sig, redovisningarna emellan. 

Avanza håller med om att standardförändringen inte har gett upphov till några större föränd-
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ringar och exemplifierar inte något speciellt som har förändrats märkvärt. Allteftersom företa-

get blir bekväma med att arbeta med GRI upptäcker de kontinuerligt vad som är relevant re-

spektive irrelevant för dem, det är dock inte en produkt av standardförändringen. Både Vatten-

fall och Gränges framhåller likt Avanza att företaget utvecklas tillsammans med ramverket och 

påpekar även att dagens hållbarhetsinriktade samhälle pressar företagen att lägga alltmer fokus 

på området. Gränges förklarar till exempel att:  

”Jag tror faktiskt inte det är sprunget från att GRI är ändrat, jag tror det mer är sprunget 

från att vi har blivit mer moget som bolag och lyckats få fram mer data.” 

Castellum menar att det inte har skett några stora innehållsmässiga förändringar som går att 

hänföra till standardbytet och påpekar att GRI enbart tillhandahåller strukturen för hållbarhets-

redovisningen. De förändringar som skett innehållsmässigt är istället till stor del sprunget ur att 

dess intressenter lägger vikt vid andra saker, som en effekt av ett föränderligt samhälle. Vatten-

fall lyfter att en anledning till att det inte skett några stora förändringar innehållsmässigt beror 

på att:  

”jag tror inte meningen var att det skulle bli så stor förändring. GRI kommunicerade ganska 

tydligt med den här övergången att det inte var någon förändring av substans, utan det var en 

förändring av form” 

Castellum nämner vidare att det har gjorts några mindre justeringar gällande hur informationen 

presenteras och att vissa saker har förtydligats. Företaget har visserligen adderat en del saker i 

hållbarhetsredovisningen vilket är en produkt av att de även rättar sig efter andra styrande rikt-

linjer, till exempel från fastighetsbranschen, och det beror inte av standardförändringen. Castel-

lum lyfter därtill att indexet har blivit större och mer komplext då GRI Standards kräver att 

hållbarhetsstyrnings ska redovisas på samtliga indikatorer.  

Även Beckers, som framhåller att standardförändringen gett upphov till en del förändringar, 

påpekar att indexet har blivit mer omfattande i rapporten som är upprättad enligt GRI Standards. 

De gjorde ett stort jobb med deras väsentliga aspekter och det skiljer sig ganska mycket avse-

ende vilka indikatorer företaget rapporterat på, när de använde G4 respektive GRI Standards. 
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Beckers tydliggör att detta dels är en produkt av att kraven blivit tydligare i den nya standarden 

och dels på grund av att företaget gjorde en grundlig väsentlighetsanalys.  

SEB tycker, likt många andra respondenter, att standardförändringen inte gett upphov till några 

stora innehållsmässiga förändringar. Ett exempel på en mindre förändring är att det har upp-

kommit vissa förändringar i krav och rekommendationer som företaget har tagit hänsyn till – 

vissa saker har de fått lägga till i och med ökade krav och vissa delar har de fått ta ställning till 

om de ska ha kvar eller inte. När standarden inte längre kräver att vissa indikatorer ska vara 

inkluderade i rapporten är det viktigt att identifiera om dessa är viktiga för företagets intressen-

ter eller om de inte är väsentliga att redovisa. Vidare har de fått lägga till information gällande 

anställda och även avseende miljöindikatorn som behandlar avfall. Svenska Spel delar åsikten 

att inga större förändringar skett men exemplifierar att den nya standarden fokuserar något mer 

på hur företaget skapar värde. 

5.3 Strukturella förändringar 

Avseende hållbarhetsredovisningens struktur har det heller inte skett några stora förändringar. 

Atea beskriver att det i stort inte har förändrats någonting och lyfter att väsentlighetsanalysen 

även styr strukturen i hållbarhetsredovisningen. Avanza håller med om att hållbarhetsredovis-

ningen ser likadan ut och att de förändringar som gjorts inte beror på standardförändringen. Inte 

heller Gränges påpekar några större skillnader, varken gällande uppbyggnaden eller disposit-

ionen, och tydliggör att övergången från G4 till GRI Standard inte påverkade hållbarhetsredo-

visningen avsevärt för företaget. Vidare förklarar Göteborg Energi att de har behållit mycket av 

den tidigare strukturen och klargör att:  

”Det har inte varit något krav från standardens håll så vi har hållit oss kvar och det kanske 

har varit en trygghet också. I samband med att man övergår till en ny standard är det ganska 

skönt att hålla fast vid en disposition och struktur, så vi vet var vi har vår information.” 

Göteborg Energi tillägger även att tanken med GRI Standards strukturförändring inte har varit 

att förändra innehållet i redovisningarna, utan snarare att förtydliga vad de olika upplysningarna 

och informationen avser för att det ska bli lättare att förstå standarden.  
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Beckers förklarar, i likhet med Göteborg Energi, att standardförändringen har bidragit till att 

hållbarhetsredovisningen blivit en mer läsvänlig rapport som berättar om företagets hållbarhets-

arbete och att GRI-indexet beskriver var indikatorerna går att återfinna. Indexet har således 

även tagit mer plats i redovisningen som är upprättad efter GRI Standards. I stort menar dock 

även Beckers att det är marginella skillnader avseende strukturen i rapporten som följer G4 

respektive GRI Standards. Vasakronan (respondent 1) framhåller att de har ändrat strukturen 

då mycket av hållbarhetsredovisningen tidigare år har återfunnits på hemsida, till skillnad från 

i år när rapporten inkluderats i årsredovisningen. I övrigt är strukturen densamma som tidigare, 

avseende de olika delarnas utrymme och rapportens omfattning. 

I likhet med Beckers kommenterar även Castellum att indexet tar mer utrymme till följd av 

standardförändringen, men tillägger att det inte har skett några väsentliga förändringar gällande 

strukturen. Vidare går utvecklingen mot att informationen integreras i större utsträckning – till 

exempel då investeringar behandlas redogörs det på samma plats även för hur företaget styr 

dessa investeringar för att de ska bli mer hållbara. Castellum påpekar att detta dels beror på 

företagets tillvägagångssätt generellt och att det dels är hänförbart till GRI. Utöver detta tar 

hållbarhetsrapporten större plats än tidigare, vilket är en produkt av ett ökat tryck från företagets 

intressenter. I stort förklarar Castellum att de hade uppfattningen att standardbytet skulle vara 

en större händelse än vad det faktiskt var rent praktiskt, och att det i själva verket enbart gett 

upphov till mindre strukturella förändringar. 

Axis och Vattenfall framhåller att de i stort sett bara följt de nya kraven som GRI Standards 

gett upphov till och därav omplacerat viss information. Vattenfall uttrycker till exempel att: 

”vi har inte gjort någon enorm strukturförändring i vår rapport i år utan det är väldigt likt 

föregående år, rent strukturmässigt” 

Likt Beckers och Castellum poängterar även Axis att indexet tar större plats än tidigare och 

information avseende medarbetarna har dessutom fått utökat utrymme, till följd av att stärkta 

krav i GRI Standards. Alecta påpekar vidare att strukturen avseende deras hållbarhetsredovis-

ning har genomgått en vidareutveckling av föregående års struktur – tidigare hade företaget en 

integrerad framvagn samt en vanlig, legal, finansiell redovisning, medan de numer har adderat 

en hållbarhetsfördjupning efter den finansiella redovisningen. Alecta menar att det är svårt att 
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urskilja någonting specifikt som påverkat redovisningen i denna riktning, det skulle dels kunna 

vara främjat av standarden och dels av att hållbarhet har blivit mer uppmärksammat i omvärl-

den. Avseende utrymmet av de olika delarna i hållbarhetsredovisningen lyfter Alecta att deras 

berättelse gällande vad de vill nå fram med tar något större plats. Svenska Spel påpekar att det 

inte är någon skillnad vad gäller utrymmet för olika delar i redovisningen, utöver att hela håll-

barhetsområdet tar större plats i årsredovisningen, och uttrycker att: 

”i text så låter det som väldigt omfattande förändringar men sen när man väl sitter med den 

så blir det ofta inte så dramatiskt som det kanske först såg ut att bli.” 

Boliden är dock av en annan uppfattning och framhåller att standardförändringen har bidragit 

till att i princip hela hållbarhetsredovisningens struktur har förändrats – den ser helt annorlunda 

ut i och med att GRI Standards tillämpas. Vidare tar ett par delar något mer plats i rapporten 

som är upprättad efter GRI Standards, det är dock inte något som standardförändringen gett 

upphov till utan har snarare sin grund i att de yttre förväntningarna på företaget skiftar något.  

5.4 Förändringar avseende framställandet av hållbarhetsredovisningen 

Processen för framställandet av hållbarhetsredovisningen är i stort oförändrad från G4 till GRI 

Standards, förutom att den var något mer tidskrävande. Atea lyfter att de började processen 

några månader tidigare då de använde sig av GRI Standards för första gången, i övrigt har 

standardförändringen inte gett upphov till någon förändring gällande framställandeprocessen. 

Inte heller Avanza, Vasakronan, Svenska Spel eller Gränges menar att processen har förändrats 

från G4 till GRI Standards utan poängterar att det har fungerat på samma sätt som tidigare. 

Svenska Spel lyfter till exempel att: 

”vi har en ganska tydlig process för hur vi tar fram vår hållbarhetsredovisning och den sitter 

efter alla år.” 

Castellum menar vidare att den enda skillnad som standardförändringen bidragit till är att det 

gjordes en kartläggning för att kunna översätta G4 till GRI Standards, vilken enbart behöver 

utföras en gång. Vattenfall påpekar i likhet med detta att det enda momentet som tillkommit i 

processen att framställa hållbarhetsredovisningen är matchning mellan de olika standarderna 

och det lades således ner en del resurser där.  
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Göteborg Energi lägger vikt vid att det till stor del handlar om utbildning och att förstå huruvida 

något har förändrats, om några krav har tillkommit, vad den nya standarden förväntar sig av 

företaget etcetera. Kontentan av utbildningarna var att standardförändringen inte innebar några 

större skillnader och med tanke på att den nya standarden bidrog på ett positivt sätt menar Gö-

teborg Energi vidare att utbildningarna var något de gladeligen tog del av. I likhet med Göteborg 

Energi menar Alecta att det främst handlar om att förstå vilken skillnad som finns på indikator-

nivå - vad kan redovisas på samma sätt som tidigare och vilka förändringar behöver beaktas. 

Beckers lyfter att de har fördjupat arbetet med väsentlighetsanalysen, vilket dels är en produkt 

av standardbytet och dels på grund av att företaget utvecklar sin hållbarhetsstrategi i takt med 

ökade krav från samhället. Beckers tillägger även att:  

”Vi utvecklas hela tiden och standarden har varit ett stöd för att göra det på ett strukturerat 

sätt.” 

Axis förklarar att processen är densamma förutom att styrelsen är något mer involverade än det 

varit tidigare – om detta beror på standardförändringen, den nya årsredovisningslagen eller om 

frågan i stort är viktigare för styrelsen i år går däremot inte att svara på. Det är flera faktorer 

som påverkar hållbarhetsredovisningen och dess process, vilket således innebär att hänsyn 

måste tas till mer än just standardförändringen. Boliden lyfter att de har försökt involvera olika 

avdelningar i processen och därmed fördela ansvaret på ett tydligare sätt. Detta beror dels på 

standardförändringen och dels på att företaget hela tiden utvecklas i sitt användande av ramver-

ket. 

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är att övergången från G4 till GRI Standards 

fungerade bra och att de därmed lyckats anamma standarden likt det var tänkt. Avanza fram-

håller att det tar lite tid med översättningen men påpekar även att det är någonting som enbart 

behöver göras vid ett tillfälle. Även Boliden beskriver processen som: 

”väldigt tidskrävande. Det går åt otroligt mycket arbetstimmar till att samla in data från 

olika enheter och få ihop det på ett bra sätt.” 
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Arbetet med hållbarhetsredovisningen påbörjades således något tidigare än föregående år. 

Beckers betonar att de hade ett väldigt bra stöd från deras supportbyrå och Vasakronan (respon-

dent 1) påpekar också att de hade en dialog med konsulten, samtidigt som de läst på om stan-

dardförändringen självständigt. Vidare tillägger Vasakronan (respondent 1) även att över-

gången har fungerat bra och att det inte har varit speciellt tidskrävande. I likhet med Beckers 

och Vasakronan lägger även Axis vikt vid att de fick bra hjälp från deras konsulter, vilket bidrog 

till en smidig övergång. Castellum, Atea och Alecta påpekar också att övergången var problem-

fri och att standarden gick att implementera väl. Alecta förtydligar att:  

”Det handlade mycket om att kartlägga vad det är vi gör idag, vad det är som efterfrågas i 

standarden, vad är glappen och diffarna” 

Gränges förklarar att de inte har upplevt några problem med övergången. Anledningen till att 

övergången har fungerat bra för Gränges beror sannolikt på att de redovisar på ett färre antal 

indikatorer, då de valt att redovisa på de indikatorer som de har möjlighet att ta fram tillförlitliga 

data för. 

5.5 Förändringar i det faktiska hållbarhetsarbetet 

Den övergripande bilden avseende det faktiska hållbarhetsarbetet är att inte heller det har ge-

nomgått några stora förändringar, på grund av bytet från G4 till GRI Standards. Gränges fram-

håller att det inte har skett några förändringar och Alecta nämner att de arbetar mer med det 

interna hållbarhetsarbetet, men tydliggör att det inte är en produkt av standardförändringen. 

Även Castellum, Vasakronan, Vattenfall och Svenska Spel påpekar att hållbarhetsarbetet i stort 

är oförändrat. Vasakronan (respondent 1) förklarar bland annat att: 

”Vårt arbete grundar sig i vilka frågor som är väsentliga för oss att jobba med, och det på-

verkar inte hur vi rapporterar.” 

Vidare förklarar Vasakronan (respondent 2) att i den mån deras hållbarhetsarbete har förändrats, 

bytt inriktning eller skiftat fokus beror det av vad som händer i omvärlden och hur denna beter 

sig – inte av vilken standard de upprättar rapporten enligt. Svenska Spel framhåller att det var-

ken tillkommit eller fallit bort något avseende deras hållbarhetsarbete, som kan hänföras till 
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standardförändringen. Väsentlighetsanalysen och dess intressenter är istället de avgörande 

aspekterna gällande företagets hållbarhetsarbete och Svenska Spels påpekar vidare att: 

”För en läsare idag tror jag vår årsredovisning är tydligare och med fokus på det som fak-

tiskt är vår huvudbusiness, förut var det lite mer att vi skulle ha med allt.”  

Beckers anser inte heller att hållbarhetsarbetet har förändrats men framhåller att företaget stän-

digt utvecklar dess metoder och strategier avseende hållbarhet, men att det snarare beror på 

tryck från omvärlden. Atea beskriver att hållbarhetsrapporten är baserad på vad som hänt det 

gångna året och menar således att rapporten inte styr deras hållbarhetsarbete – det kan snarare 

liknas med en sammanfattning av vad som har skett, med syfte att visa detta på ett transparent 

sätt för företagets intressenter. I likhet med Svenska Spel poängterar Atea att det som styr det 

faktiska hållbarhetsarbetet är omvärlden och den omfattande väsentlighetsanalysen som företa-

get gör med jämna mellanrum, vilket även Vasakronan håller med om.  

Avanza förklarar att hållbarhetsarbetet är något som fortlöper hela tiden och att företaget med 

tiden blir allt mer medvetna om hållbarhetsaspekterna samt vilka krav som ställs från samhället 

och företagets intressenter, vilket leder till att de får ett större fokus i verksamheten. Företaget 

har skapat en grupp som arbetar med hållbarhetsfrågor och på senare år har de: 

”fokuserat på sånt som vi tycker är väsentligt, men det har egentligen ingenting med över-

gången mellan G4 och GRI Standards att göra” 

Avanza tillägger dock att det kan ha att göra med GRI:s ramverk mer generellt, eftersom det 

tydliggör vad som förväntas av företaget och vilka områden de ska arbeta inom. Göteborg 

Energi lägger vikt vid att GRI, till skillnad från ISO-standarder, uppmanar till fokus på ett fåtal 

upplysningar vilket således skapar ett tämligen smalt perspektiv. Göteborg Energi framhåller 

vidare att:  

”hållbarhetsarbetet är ju mycket bredare än vad hållbarhetsredovisningsarbetet är.” 

På grund av detta menar Göteborg Energi att GRI kan var lite orättvist mot ett ambitiöst miljö-

arbete, då standarden inte stödjer en redovisning med den stora bredd som företaget faktiskt 

agerar på. Detta innebär således att företaget arbetar med hållbarhet i större utsträckning än vad 
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som visas i hållbarhetsredovisningen. Axis påpekar att det är svårt att urskilja en enskild orsak 

till varför hållbarhetsarbetet förändras – det kan till exempel bero på den nya lagstiftningen eller 

att hållbarhet rent generellt har blivit mer uppmärksammat i samhället. Det är flera orsaker som 

påverkar och det går således inte att urskilja en enskild faktor. Det är däremot inte sannolikt att 

standardförändringen har påverkat hållbarhetsarbetet, det är snarare hänförligt till ramverket i 

stort. Boliden förklarar att en mindre förändring som skett avseende hållbarhetsarbetet är att det 

blivit ett större fokus på ledningens ansvar. Det är viktigt att inkludera ledningsgrupperna och 

det har hjälpt att standarden är tydlig med att det är en nödvändighet. 

5.6 Övergripande tabell 

Nedanstående tabell redogör översiktligt för företagens uppfattning av de förändringar som 

skett avseende hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet, i och med bytet från G4 till 

GRI Standards. I tabellen framgår det huruvida företagen uppfattat att det inte skett några för-

ändringar, om det har skett små förändringar eller om förändringarna har varit stora.  

Svaren i tabellen är baserade på hur respektive respondent har svarat på de olika frågorna i 

intervjuguiden. Då ”Ingen” anges innebär det att företaget menar att det inte har skett några 

förändringar överhuvudtaget och inte heller ger några exempel. När det står ”Små” har respon-

denten framhållit att det skett vissa, mindre förändringar, som inte påverkat företaget märkbart. 

De har även gett ett eller flera exempel på hur dessa förändringar kan ta sig uttryck. Vid de 

tillfällen ”Stora” anges framgår det ur respondentens svar att det har skett förändringar som har 

påverkat företaget i stor utsträckning och att dessa har varit avgörande.  

Tabell 2. Sammanställning av företagens uppfattning av förändring. 

Företag Innehållsmässiga 

förändringar 

Strukturella  

förändringar 

Förändringar avseende  

framställandet av  

hållbarhetsredovisningen 

Förändringar i det faktiska  

hållbarhetsarbetet 

SEB Små Små Små - 

Atea Små Små Ingen Ingen 
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Göteborg Energi Små Små Små Ingen 

Avanza Små Små Ingen Ingen 

Gränges Små Ingen Ingen Ingen 

Beckers  Stora Små Små Små 

Alecta Små Små Små Små 

Castellum Små Små Små Ingen 

Axis Små Små Små Små 

Vasakronan Små Små Ingen Ingen 

Vattenfall Små Små Ingen Ingen 

Svenska Spel Små Små Små Ingen 

Boliden Små Stora Små Små 
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6. Analys 
I analyskapitlet kommer den data som samlats in att analyseras och diskuteras med stöd av den 

teoretiska referensramen och kapitlet som redogör för GRI. Kapitlet inleds med ett avsnitt som 

behandlar de olika typer av förändringar som studien har identifierats. Därefter presenteras 

ett avsnitt som djupare analyserar varför det inte skett några stora förändringar.  

6.1 Typer av förändringar 

Det framgår tydligt av resultatet att det inte har skett några stora förändringar som går att hän-

föra till standardförändringen – varken avseende innehåll, struktur, framställandeprocessen el-

ler det faktiska hållbarhetsarbetet. Det går dock att urskilja vissa skillnader mellan de olika 

delarna som har undersökts. I förhållande till de andra delarna har strukturen och innehållet 

förändrats i störst utsträckning i hållbarhetsredovisningen. Det klargörs även att framställandet 

av hållbarhetsrapporten har förändrats i något större utsträckning än det faktiska hållbarhetsar-

betet, som således har förändrats minst. Detta kan bero på att struktur och innehåll är direkt 

reglerade av standarden, till skillnad från framställandeprocessen och hållbarhetsarbetet som 

snarare är en produkt av hur de två förstnämnda delarna ser ut. På grund av att det enbart skett 

mindre förändringar gällande struktur och innehåll, trots att dessa delar hade förändrats i störst 

utsträckning, har de sannolikt inte bidragit till någon större effekt på framställandeprocessen 

eller hållbarhetsarbetet.  

Den främsta anledningen till att företagen i studien har valt att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s 

riktlinjer är på grund av att många andra företag gör det, vilket innebär att företagen tar efter 

varandra. Detta förklaras av Brunsson & Jacobsson (2000) genom att det finns trender gällande 

standarder, som företag ofta utgår från. Att företag imiterar varandra kan vidare kopplas till vad 

Gauthier (2013) beskriver som det bestämmande perspektivet i den institutionella teorin, då 

fokuset ligger vid fokus vid att företag efterliknar varandra, med syftet att erhålla institutionella 

legitimitet. Genom att vara i framkant gällande att anamma en ledande hållbarhetsstandard är 

det sannolikt att företaget uppfattas som engagerad, vilket således kan leda till att institutionell 

legitimitet uppnås. Enligt Castelló & Lozano (2011) står företag ständigt inför institutionella 

krav där de förväntas utvecklas och ta mer socialt ansvar, något som företaget kan illustrera att 

de gör då det anammar standarden. Flertalet respondenter nämner nämligen att pressen från 
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samhället får dem att utvecklas vad gäller hållbarhetsområdet vilket gör att denna faktor för-

modligen har spelat roll vad gäller företagets beslut att ta till sig GRI Standards – även om de 

inte uttryckligen har nämnt det som en anledning.  

Utifrån detta är det tydligt att företagen som ingår i studien snarare lägger vikt vid att agera i 

linje med dess konkurrenter, snarare än att göra strategiska val då de anammade standarden, 

vilket det interaktiva perspektivet fokuserar på (Gauthier, 2013). Detta kan sannolikt bero på 

att företagen till stor del är påverkade av dess institutionella miljö och således omedvetet väljer 

att gå samma väg som företag i omgivningen. Eftersom GRI Standard var en ny standard som 

inte hade använts förut kan det också ha varit svårt för företagen att identifiera vilka eventuella 

fördelar som kunde härröra från ett strategiskt anammande av standarden i fråga.  

Ur resultatet framgår även att anledningen till att företaget började använda sig av GRI:s ram-

verk till viss del skiljer sig beroende på hur tidigt de har anammat ramverket. Likt Brunsson et 

al. (2012) framhåller visar resultatet att de som tog till sig standarden i ett tidigt skede framför-

allt gjorde detta med effektivitetsvinster som drivkraft och de som anammade standarden senare 

följde istället normen och använde samma ramverk som dess konkurrenter. Att efterlikna andra 

företag kan vidare vara ett resurseffektivt sätt att uppnå samma resultat, enligt Eriksson-Zet-

terquist (2009), vilket vidare kan vara en anledning till att företagen i studien valt att gå samma 

väg som dess konkurrenter.  

6.1.1 Innehållsmässiga förändringar 

Som tidigare nämnt har inte några stora förändringar avseende innehållet, som går att hänföra 

till standardförändringen, identifierats. Respondenterna menar att de har följt den nya standar-

den, och att det har gett upphov till några mindre förändringar, men att standardbytet i stort har 

lämnat innehållet oförändrat. Dessa mindre förändringar tar sig främst uttryck i att specifika 

krav och rekommendationer ser något annorlunda ut i den nya standarden, vilket även GRI 

(2018b) påpekar.  

Många respondenter framhåller dock att innehållet har förändrats något, men att det inte är 

hänförligt till bytet från G4 till GRI Standards. Något som nämns flertalet gånger är att inne-

hållet till stor del påverkas av vad som framkommer i företagets väsentlighetsanalys infördes i 

samband med riktlinjerna G4. Respondenterna menar dock att väsentlighetsanalysen ofta ser 
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likadan ut från år till år, vilket resulterar i att inte heller innehållet i hållbarhetsredovisningen 

genomgår några stora förändringar.   

6.1.2 Strukturella förändringar 

Majoriteten av respondenterna menar att det inte heller skett några stora förändringar avseende 

hållbarhetsredovisningens struktur. Det klargörs dock att en del mindre förändringar har upp-

kommit och några respondenter har upplevt att strukturen har förändrats även i större utsträck-

ning. GRI (2018b) lyfter att strukturen skiljer sig åt mellan versionen G4 och GRI Standards, 

till exempel att en del indikatorer har flyttats om. Det är således rimligt att respondenterna har 

upplevt vissa förändringar, trots att dessa beskrivs som mindre. En förändring som flertalet 

respondenter belyser är att GRI-indexet tar större plats, något som även GRI (2018b) menar att 

det ska göra i GRI Standards.   

Respondenterna har till viss del olika uppfattningar om till vilken grad hållbarhetsredovisning-

ens struktur har förändrats, i och med bytet till GRI Standards. Axis och Vattenfall nämner till 

exempel att hållbarhetsredovisningens upplägg liknar tidigare år, medan Boliden menar att den 

nya standarden bidragit till att hela rapporten har förändrats strukturmässigt. Det har framkom-

mit att företagen har stor frihet gällande vilka indikatorer som inkluderas i hållbarhetsredovis-

ningen, vilket i sin tur skulle kunna påverka hur mycket strukturen förändras. Detta skulle så-

ledes kunna vara en anledning till de olika uppfattningar som råder hos företagen. I och med att 

många av respondenterna även har upplevt tidigare standardförändringar är det möjligt att 

denna förändring bedöms i proportion till de tidigare, vilket också skulle kunna påverka upp-

fattningen. 

6.1.3 Förändringar avseende framställandet av hållbarhetsredovisningen 

Gällande framställandeprocessen framgår det att den ser i princip likadan ut oberoende på om 

företaget upprättat hållbarhetsredovisningen enligt G4 eller GRI Standards. Det som skiljer sig 

åt mellan standarderna är att många företag påbörjat processen något tidigare än föregående år, 

då de behövde bilda kunskap och förståelse för den nya standarden. Några respondenter nämner 

därtill att standardbytet har medfört högre kostnader än tidigare år, vilket stämmer överens med 

vad Scott (2011) och Gilbert et al. (2011) menar att ett standardbyte orsakar. De kostnader som 
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respondenterna påpekar förekommer dock inte i samma utsträckning som författarna framhål-

ler.  

En annan aspekt som framkommit är att företagen främst utgår från deras väsentlighetsanalys 

vilken, som tidigare nämnt, inte påverkats nämnvärt av standardförändringen. Ett undantag är 

dock Beckers, som framhåller att deras väsentlighetsanalys har fördjupats vilket delvis är hän-

förligt till standardbytet. Då väsentlighetsanalysen utvecklas kan utfallet bli ett annat än tidi-

gare, vilket innebär att de indikatorer företaget inkluderar i hållbarhetsredovisningen påverkas. 

Detta kan i sin tur leda till att innehållet, strukturen och framställandeprocessen förändras.   

Övergången från G4 till GRI Standards har överlag fungerat bra, vilket kan bero på att de allra 

flesta företag både har hållbarhetsredovisat och använt GRI:s riktlinjer under en längre tid. Ut-

över erfarenheten av hållbarhetsredovisning och GRI påpekar även många respondenter att kon-

sulter, revisorer och bra instruktioner på GRI:s hemsida har underlättat standardbytet. Boliden 

skiljer sig dock från de andra respondenterna och menar att övergången var tidskrävande och 

kostsam, vilket troligtvis beror på att de ändrade hela strukturen i hållbarhetsredovisningen.   

Det framgår vidare att det kan vara svårt att avgöra om standardförändringen har gett upphov 

till vissa förändringar, eller om även andra aspekter har spelat in. Det händer mycket i världen 

och företagen måste ständigt utvecklas för att vara aktuella på marknaden, vilket i sin tur inne-

bär att hållbarhetsredovisningen anpassas efter detta. 

6.1.4 Förändringar i det faktiska hållbarhetsarbetet 

Inte heller hållbarhetsarbetet har förändrats avsevärt på grund av bytet från G4 till GRI Stan-

dards. Många framhäver dock att företaget utvecklas tillsammans med ramverket och att de blir 

mer bekväma med att använda riktlinjerna, vilket resulterar i att hållbarhetsarbetet är under 

ständig förändring. Flertalet respondenter har uppfattningen av att GRI:s ramverk enbart står 

för strukturen i hållbarhetsredovisningen och att den kan liknas vid en sammanfattning av vad 

som hänt under året, avseende hållbarhetsområdet. Frostenson et al. (2015) och Higgins & Cof-

fey (2016) framhåller att företag ofta har den bilden av hållbarhetsredovisningen, även om de 

hävdar att det går att använda den för att styra hållbarhetsarbetet.  
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Väsentlighetsanalysen lyfts även här och respondenterna menar att denna kan påverka det fak-

tiska hållbarhetsarbetet. I och med att analysen i stort sett ser likadan ut från år till år innebär 

det att även hållbarhetsarbetet lämnas oförändrat. Det påpekas vidare att GRI är ett relativt smalt 

ramverk, då det ämnar passa många olika typer av företag, och att hållbarhetsarbetet ofta är mer 

ambitiöst än standarden. Botzem & Dobusch (2012) framhåller vidare att en standard kan vara 

ett sätt att samordna åtgärdspunkter på, vilket skulle innebära att det finns en koppling mellan 

standarden och det faktiska hållbarhetsarbetet. Respondenternas uppfattning förefaller dock 

inte vara i linje med detta, då de snarare påtalar hållbarhetsredovisningens funktion som trans-

parensinstrument.  

6.2 Varför har det inte skett några stora förändringar? 

Det är tydligt att det är viktigt att beakta den institutionella miljön, i vilken den undersökta 

standardförändringen har skett. En anledning till att respondenterna upplever att de förändringar 

som skett är av mindre slag kan till exempel vara att de upplevt tidigare standardförändringar, 

som gett upphov till större skillnader i hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet. Då ti-

digare standardförändringar inom GRI:s ramverk varit av mer omfattande karaktär är det såle-

des möjligt att respondenterna ser på denna standardförändring i proportion till tidigare. En 

annan faktor som har påverkat är att det har funnits tillgång till bra hjälp vid övergången, både 

i form av utbildningar, hjälp från konsulter och information på GRI:s hemsida. Detta kan ha 

bidragit till att företagen hade tillgång till den information som var nödvändig vid standardför-

ändringen och att de därför kunnat skapa en god förståelse för vad standardbytet innebar. Vidare 

var GRI:s syfte med den nya standarden att skapa en bättre och mer flexibel standardstruktur, 

inte nödvändigtvis att åstadkomma förändringar hos de hållbarhetsredovisande företagen (jfr 

GRI, 2018).  

Många respondenter påpekar att vad som händer i omvärlden och att företag utvecklas på grund 

av institutionella tryck är av betydelse, vilket således indikerar att den institutionella miljö som 

standardförändringen verkar i är väsentlig. Respondenterna nämner flertalet gånger att de ut-

vecklas med ramverket och de framhäver vidare att det är svårt att definiera vilken faktor det är 

som ligger till grund till förändringar i hållbarhetsredovisningen samt hållbarhetsarbetet. Om 

det är standardförändringen i sig, tryck från samhället, lagstiftningen eller andra faktorer som 
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påverkar är således svårt att säga. Detta är i likhet med vad Eriksson-Zetterquist (2009) fram-

håller gällande att organisationer kontinuerligt förändras eftersom de, i enlighet med dess in-

stitutionella identitet, anpassar sig till den omkringliggande omgivningen. Att företagen upp-

fattar att standardförändringen enbart har bidragit med mindre förändringar kan således bero på 

att andra faktorer i den institutionella miljön har haft större påverkan, till exempel den nya 

årsredovisningslagen, eller att det helt enkelt är svårt att avgöra vilka förändringar som är hän-

förliga till bytet av standard.  

Om den institutionella miljön som standardförändringen har verkat i skulle ändras är det vidare 

sannolikt att utfallet av standardbytet skulle se annorlunda ut. Om standardförändringen från 

G4 till GRI Standards skulle vara det första standardbytet som företagen upplevt och om det 

inte hade tillhandahållits tillräckligt med hjälp, är det rimligt att övergången skulle upplevts 

som större. Vidare är den svenska lagstiftningen, likt tidigare nämnt, också en del av den in-

stitutionella miljön och det blir tydligt i denna studie att den nya årsredovisningslagen har haft 

en inverkan på hur standardförändringen uppfattats. I och med att respondenterna upplevt att 

lagen varit mer tvingande än standardförändringen är det möjligt att även detta framställer ef-

fekterna av standardbytet som mindre, då den bedöms i förhållande till den nya lagstiftningen. 

Detta innebär såldes att det är av vikt att se till ett större perspektiv än enbart företaget och 

standardförändringen, då många andra faktorer kan vara avgörande – vilket är i enlighet med 

vad Eriksson-Zetterquist (2009) framhåller gällande att företag har flera olika institutionella 

krav från dess omgivning.  

Det är vidare tydligt att företagens institutionella miljö inte har förändrats avsevärt på grund av 

standardbytet från G4 till GRI Standards, vilket sannolikt är en anledning till att inga stora 

förändringar har skett. Enligt Brunsson et al. (2012) är standarder ett effektivt hjälpmedel då ett 

institutionaliserat beteende ska förändras. Utifrån studiens resultat framgår det att bytet från G4 

till GRI Standards inte ämnade förändra företags beteende i betydande utsträckning, utan sna-

rare syftade till att förtydliga och förenkla hållbarhetsrapporteringen. Detta talar för att standar-

der kan vara ett effektivt hjälpmedel avseende att ändra ett institutionaliserat beteende, men att 

det inte nödvändigtvis behöver vara det. de Colle (2014) framhåller vidare att hur väl imple-

menteringen av en standard lyckas och hur effektiv standarden är beror på i vilken utsträckning 
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företagets förmågor stämmer överens med de institutionella kraven. Eftersom den institution-

ella miljön, och därigenom även de institutionella kraven, i stort sett är samma trots standard-

bytet är det sannolikt att standarden har implementerats väl, likt respondenterna framhåller. 

Detta då företagen redan hunnit anpassa sig till de institutionella kraven i tidigare versioner av 

standarden.  

Ur studiens insamlade data framgår det även att respondenternas uppfattningar av standardför-

ändringen i stort överensstämmer, trots att det skiljer sig något gällande vilka exempel de väljer 

att framhäva. Överlag beskriver respondenterna att det enbart skett mindre förändringar och att 

de upplevt bytet från G4 till GRI Standards på ett likartat sätt. Gauthier (2013) för en diskussion 

om bestämmande respektive interaktiva argument och framhåller att de bestämmande argumen-

ten fokuserar på likhet inom organisationsfält, medan interaktiva argument lyfter att företagens 

svar kan variera även inom fältet. Något som är gemensamt för samtliga företag som deltagit i 

denna studie är att de belägna i Sverige och det går, enligt Gauthier (2013), att se landet som 

ett organisationsfält. Utifrån den förutsättningen är det tydligt att företagen inom organisations-

fältet har upplevt standardförändringen på ett likartat sätt, vilket talar för att det bestämmande 

perspektivet går att återfinna i denna studie. Detta stämmer även överens med den bild som 

Eriksson-Zetterquist (2009) förmedlar gällande att organisationer påverkas av krafter som finns 

inom fältet.  

Ett exempel på detta är lagstiftningen, som skulle kunna hänföras till vad Gauthier (2013) be-

skriver som den regulativa pelaren (som fokuserar på staten och det politiska trycket). Denna 

lagstiftning var specifik för just detta organisationsfält, det vill säga Sverige, och då den har 

påverkat företagens uppfattning av standardförändringen är det sannolikt att företag som verkar 

i olika länder kan uppfatta bytet från G4 till GRI Standards på skilda sätt. Detta motsäger såle-

des vad Gauthier (2013) påpekar avseende att argumenten har skiftat från bestämmande till 

interaktiva de senaste åren.  

Även standardens karaktär är av vikt då en standardförändring sker. I detta fall karaktäriserades 

standarden av vad Gilbert et al. (2011) benämner som mjuk lagstiftning, vilken utgörs av nor-

mer och riktlinjer som vägleder användaren i rätt riktning. Den mjuka lagstiftningen står i mot-

sats till vad Abbott & Snidal (2000), Frostenson et al. (2015) och Gilbert et al. (2011) menar 



52 
 

 

vara hård lagstiftning, som till större grad är tvingande. Många respondenter påpekar den nya 

årsredovisningslagen som trädde i kraft år 2016 och att denna, i större utsträckning än standard-

förändringen, har bidragit till förändringar i både innehåll och framställandeprocess. Detta talar 

således för att den mjuka lagstiftningen inte ger upphov till förändring i lika stor utsträckning 

som den hårda lagstiftningen gör. Dock hävdar Ewert & Wagenhofer (2005) att en åtstramning 

av regler kan leda till omvända effekter. Vidare är GRI:s ramverk inte särskilt åtstramat och i 

det här fallet har den mjuka lagstiftningskaraktären gett önskat resultat.   

Respondenterna lyfter även att de styrs mycket av vilken typ av information företages intres-

senter, som i sin tur är påverkade av den institutionella miljön, vill se. Detta går att koppla till 

att företaget försöker uppnå legitimitet, då Castelló & Lozano (2011) beskriver ordet legitimitet 

som att organisationen kontinuerligt anpassar sig till externa förväntningar. Respondenterna 

framhöll inte uttryckligen att det lade stor vikt vid att uppnå legitimitet, det framgår dock tydligt 

att de fokusera på just detta i och med att intressenternas förväntningar spelar en sådan stor roll. 

Ett exempel på detta är att Göteborg Energi hade ambitioner att rapportera mer om miljöa-

spekter men då detta inte återspeglades i intressenternas förväntningar ansåg det inte vara till-

räckligt väsentligt. 

Det är även betydande att ta hänsyn till vilken typ av standardförändring som har skett. 

Huruvida den standard som har anammats är helt ny för företaget eller om det har skett en 

uppdatering av standarden som företaget redan har använt sig av, kan vara avgörande för till 

vilken grad förändring uppstår. Brunsson & Jacobsson (2000) framhåller att det lättare att 

anamma en standard då den överensstämmer med företagets målsättning och Scott (2011) me-

nar att reaktionen vid en standardförändring är beroende av i vilken utsträckning tidigare kon-

trakt påverkas. Burns & Scapens (2000) tillägger även att det är lättare att implementera en 

förändring om den är i linje med företagets befintliga regler och rutiner. I och med att samtliga 

företag redan har tagit till sig ramverket, då de började använda G4, är det sannolikt att mål-

sättningar, kontrakt, regler och rutiner redan har hunnit anpassas till de krav som GRI ställer. 

Då förändringen från G4 till GRI Standards skedde, som inte gav upphov till några stora för-

ändringar vad gäller institutionella krav, stämde företagen således redan väl överens med vad 

standarden krävde. Likt tidigare nämnt menar de Colle et al. (2014) att implementeringspro-

cessens effektivitet beror på hur väl företagets förmågor stämmer överens med de institutionella 
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kraven som ställs. Det är tydligt att den överenstämmelse som finns mellan företagens förmågor 

och de institutionella kraven i denna studie har påverkat övergången från G4 till GRI Standards 

på ett positivt sätt, då samtliga respondenter anser att bytet har fungerat bra. Om standarden 

istället inte enbart hade inneburit en uppdatering, utan varit helt ny för företagen, hade utfallet 

sannolikt inte varit detsamma. Då ett företag ska ta till sig en helt ny standard kommer denna 

troligtvis inte att matcha företagets beteende och målsättning i lika stor utsträckning, vilket 

skulle kunna innebära en större problematik gällande att ta till sig och följa standarden. 

Flertalet författare lyfter att hållbarhetsstandarder bidrar till en viss självreglering och företaget 

har således viss frihet i hur de använder standarden (de Colle et al., 2014; Fortanier et al., 2011; 

Gilbert et al., 2011; Hahn & Lülfs, 2014; Vigneau et al., 2015), vilket är en aspekt som kan 

påverka huruvida standardbytet ger upphov till förändring eller inte. Det är således väsentligt 

att beakta i vilken utsträckning företagen har hållbarhetsrapporterat tidigare, innan de utgick 

från GRI Standards. Flertalet företag hade nämligen redan tidigare år gjort mer än vad standar-

den krävde, vilket innebar att hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet var bredare än 

ramverket. Detta bidrar till att förändringar i standarden, som avser till exempel stärkta krav, 

inte påverkar företaget i fråga då de redan sedan tidigare uppfyller dessa. 

Detta går att vidare koppla till den diskussion som Burns & Scapens (2000) för gällande regler 

och rutiner. Att företagen har hållbarhetsrapporterat i större utsträckning än de formella reglerna 

i standarden begär kan ses som rutiner, som således uppkommit som ett resultat av standarden 

(i det här fallet G4). Att dessa rutiner uppkommit i företagen, som i många fall överensstämmer 

med de ökade krav i form av regler som GRI Standards bidragit med, kan sannolikt innebär att 

det förändringen inte blir speciellt drastisk. Detta då företaget redan innan de nya reglerna in-

förts överensstämde med dem, med hjälp av de egeninförda rutinerna. Anledningen till att fö-

retagen hållbarhetsredovisar i större utsträckning än standarden krävde beror troligtvis på att 

de, som tidigare nämnt, strävar efter att uppnå legitimitet vilket enligt Castelló & Lozano (2011) 

är möjligt att göra genom att utveckla institutionella strukturer.  

Ett exempel på detta är Göteborg Energi som redan rapporterat på flertalet indikatorer som i G4 

enbart var rekommendationer, och som uppdaterades till krav i GRI Standards, vilket innebar 

att företaget inte påverkades av förändringen. På grund av att samtliga företag har gjort ett aktivt 
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val att rapportera enligt GRI Standards innan det är obligatoriskt, går det att anta att dessa fö-

retag är ambitiösa och ligger i framkant med sin hållbarhetsrapportering. Det bidrar i sin tur till 

att många företag redan innan standardförändringen skedde, rapporterade i större utsträckning 

än de var tvungna att göra enligt G4. 

Samtliga företag har även valt att utgå från det mer övergripande alternativet Core, vid upprät-

tande av hållbarhetsredovisningen. GRI (2018a) beskriver att detta alternativ är mindre djupgå-

ende och inte har någon påverkan på styrningen, till skillnad från Comprehensive. Att företagen 

har utgått från Core skulle kunna vara en anledning till att standardförändringen inte har påver-

kat företagen i större utsträckning och ett annat resultat hade således kunnat erhållas om före-

tagen hade utgått från Comprehensive. Anledningen till att företagen valt alternativet Core me-

nar de bero främst på att det inte är nödvändigt att utgå från Comprehensive för företaget i fråga 

och det nämns även att det bara är ett fåtal företag som utgår från det senare nämnda alternativet. 

Någonting som är värt att reflektera över är huruvida beslutet att utgå från alternativet Core är 

rationellt eller inte, med utgångspunkt i det Brunsson et al. (2012) påpekar gällande att organi-

sationer inte alltid fungerar som de rationella verktyg de är ämnade att vara. Att det inte är 

nödvändigt för företagen att rapportera enligt Comprehensive skulle kunna tolkas som ett rat-

ionellt beslut, där företaget har övervägt om det är väsentligt eller inte för dem. Det är dock inte 

en omöjlighet att företagen även till stor del är påverkade, likt när de beslutade sig för att gå 

över till GRI Standards, av vad företag runt omkring dem bestämmer sig för att göra och istället 

påverkas av dess omgivning, i form av andra organisationer, likt Eriksson-Zetterquist (2009) 

framhåller. I och med att få företag har valt att redovisa utefter Comprehensive efterliknar fö-

retagen i detta fall varandra, genom att inte välja det alternativet.  Trots att respondenterna inte 

nämner att de blivit påverkade av företag i dess omgivning avseende detta beslut går det såldes 

att hävda att det bör ha en viss påverkan.  

Något som respondenterna påpekade vid samtliga delar i intervjuguiden var väsentlighetsana-

lysens påverkan, som tillkom med riktlinjerna G4 (GRI, 2015), och det är tydligt att denna utgör 

grunden för vilken bild företaget har av standardförändringen. Om väsentlighetsanalysen hos 

ett företag till stor del inkluderar de ökade krav som standardförändringen ger upphov till, kom-

mer bytet av standard troligtvis ha en mindre påverkan än om företagets väsentlighetsanalys 

inte alls stämmer överens med de ökade kraven. Detta innebär vidare att vissa företag kommer 
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att vara bättre förberedda på standardförändringen än andra. Till exempel kunde Avanza, på 

grund av väsentlighetsanalysen, välja bort att rapportera på miljöaspekter och de påverkas så-

ledes heller inte av de förändringar som standarbytet har bidragit med på just miljöområdet. Det 

är därmed troligt att de företag som istället har en väsentlig miljöpåverkan blir berörda av denna 

typ av förändring i större utsträckning. Väsentlighetsanalysen förändras dock inte, som tidigare 

nämnt, avsevärt mellan ett par år utan utvecklas ständigt för att passa företagets strategi. Att 

analysen ofta är i stort sett densamma är en av anledningarna till att även hållbarhetsredovis-

ningen och hållbarhetsarbetet till stor del är oförändrat.   

Ännu en anledning till att ingen av de undersökta delarna har förändrats i någon större utsträck-

ning kan vara att de till stor del påverkas av varandra. Strukturen och innehållet i hållbarhets-

redovisningen ligger till grund för hur hållbarhetsarbetet ser ut, vilket i sin tur påverkar vilka 

indikatorer det ska återfinnas information om – något som är en del av framställandeprocessen. 

I och med att varken strukturen eller innehållet genomgått några stora förändringar är det san-

nolikt att inte heller framställandeprocessen eller hållbarhetsarbetet påverkas avsevärt.  

Det framkom även att de allra flesta företag hade någon eller några indikatorer som inte gått att 

tillämpa i deras hållbarhetsredovisning, vilket överensstämmer med vad Brunsson & Jacobsson 

(2000) framhåller gällande att det är svårt att ta till sig en standard fullständigt. Respondenternas 

uppfattning är dock att de i stort har kunnat ta till sig hela standarden, med undantag för några 

få indikatorer. Vigneau et al., (2015) lyfter att en anledning till att företag har svårigheter med 

att ta till sig standarder är på grund av att de saknar den kapacitet som krävs. I detta fall har 

majoriteten av företagen arbetat med GRI:s ramverk under en längre tid och har god kunskap 

gällande riktlinjerna, vilket mest troligt är något som har bidragit till att företagen kunnat ta till 

sig standarden väl. De företag som arbetat med GRI under en kortare period har i större ut-

sträckning uttryckt att riktlinjerna har varit komplexa att arbeta med, vilket är i linje med vad 

Vigneau et al. (2015) framhåller.   

Borglund et al. (2010) framhåller att hållbarhetsredovisningen kan användas som ett styrinstru-

ment för företagets hållbarhetsarbete men Frostenson et al. (2015) påpekar att det ofta fungerar 

som ett transparensinstrument. I likhet med detta är det tydligt att företagens bild av hållbar-

hetsredovisningen snarare är att sammanställa hållbarhetsinformation, än att använda den som 
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ett styrinstrument. Detta då enbart någon enstaka respondent påtalar att redovisningen kan an-

vändas som ett styrinstrument, medan flertalet respondenter framhåller vikten av att visa trans-

parens med hjälp av hållbarhetsrapporten. Tschopp & Nastanski (2014) menar att hållbarhets-

standarder förser intressenter med nödvändig information om företagets sociala och miljömäss-

iga prestanda, vilket är en uppfattning som samtliga respondenter delar. Med detta synsätt finns 

det vidare ingen direkt koppling mellan ett företags hållbarhetsredovisning och det faktiska 

hållbarhetsarbetet, vilket sannolikt är en anledning till att hållbarhetsarbetet har förändrats minst 

av de olika delar som har undersökts i studien.   

Vidare nämner Frostenson et al., (2015) att det är av vikt att arbeta både med den interna funkt-

ionen, vilken innebär att företaget arbetar mer med hållbarhet, och den externa funktionen, vil-

ken bidrar till intressenternas syn på företaget. Utifrån resultatet av studien är det tydligt att den 

externa funktionen erhåller ett större fokus medan den interna funktionen knappt nämns.  Hig-

gins & Coffey (2016) lyfter att hållbarhetsredovisningar enbart bidrar med en liten del av den 

förändring som är möjlig gällande ett företags hållbarhetsarbetet. Borglund et al. (2010) påpe-

kar även att den högsta nivån på hållbarhetsarbete inte nödvändigtvis har höjts på grund av 

införandet av hållbarhetsriktlinjer. Detta är något som kan vara en effekt av att företagen inte 

arbetar med den interna funktionen av hållbarhetsredovisningen i tillräckligt stor utsträckning. 

Med ett skiftat fokus, som inkluderar både den externa och interna funktionen, skulle företagets 

hållbarhetsprestanda sannolikt förändras till det bättre. Det är sannolikt att företagen även här 

blir påverkade av varandra, likt den institutionella teorin framhåller, och att det återspeglar sig 

i att de har en liknande bild av hållbarhetsredovisningens funktion. 

Brunsson & Jacobsson (2000) menar att en standard ämnar öka jämförbarheten mellan företag 

och gällande detta framhåller några respondenter att just jämförbarheten kan bli lidande. Detta 

på grund av att GRI:s ramverk är en stor internationell standard som ska vara användbar för 

många olika företag. Det stämmer överens således överens med vad Brunsson & Jacobsson 

(2000) lyfter gällande att jämförbarheten minskar i de standarder som är lätta att ta till sig. En 

avsikt med GRI:s ramverk är att möjliggöra jämförelse mellan olika företag och då detta för-

svåras innebär det att standarden inte leder till de tänkta konsekvenserna, vilket Brunsson et al. 

(2012) menar vara förekommande. Då jämförbarheten mellan olika företag minskar blir det 
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således svårt för intressenter att avgöra hur ett företag presterar i förhållande till andra i samma 

bransch, till exempel.  

Det framgår vidare att företagen gjort de förändringar som standarden kräver men de har ibland 

svårt att ge konkreta exempel på vad som har ändrats. Det skulle kunna vara på grund av att de 

till stor del fokuserar på att följa standardens regler, snarare än att se över det faktiska agerandet. 

Brunsson & Jacobsson (2000) och de Colle et al. (2014) menar att företagen har en viss frihet 

gällande till vilken grad de vill ändra sitt agerande och de kan även hävda att företaget redan 

innan agerade i linje med standarden, vilket många respondenter gjorde i detta fall. Utifrån detta 

är det således intressant att reflektera över huruvida det kan finnas en viss frikoppling mellan 

de formella reglerna i standarden, och vad företaget faktiskt gör, vilket Brunsson & Jacobsson 

(2000), Vigneau et al. (2015) och Burns & Scapens (2000) berör. Huruvida frikoppling sker 

eller inte dels är beroende av hur engagerade de anställda är (Gauthier, 2013) och utifrån denna 

aspekt är det sannolikt att frikoppling inte har skett i studien i speciellt stor utsträckning. Detta 

då samtliga företag har valt att anamma GRI Standards innan det är obligatoriskt, vilket således 

tyder på ett högt engagemang från de som arbetar med hållbarhetsredovisning och hållbarhets-

arbetet. Vidare framhåller Waddock (2008) att progressiva företag ofta tar frågorna på allvar 

och faktiskt gör förändringar i linje med de formella reglerna, vilket också talar för att företagen 

som studien undersökt har låg grad av frikoppling i och med att det kan anses vara progressiva.  

Något som talar för att viss frikoppling kan förekomma är att hållbarhetsstandarder till stor del 

är utgår från självreglering (Gilbert et al., 2011) vilket möjliggör för företagen att bara anamma 

särskilda delar av standarden, och utelämna andra. Vidare nämner Higgins & Coffey (2016) att 

en utmaning med hållbarhetsrapporteringen är att företag har möjlighet att förbise vissa sociala 

och miljömässiga konsekvenser, vilket användandet av väsentlighetsanalysen kan bidra till. 

Detta då företagen själva utför analysen och väljer vilka indikatorer som är väsentliga för dem, 

vilket innebär att de aktivt kan välja bort vissa aspekter, som de inte vill redovisa. Ett exempel 

är Vasakronan som menar att de har upptäckt ett flertal företag som väljer bort att redovisa vissa 

indikatorer, med argumentet att det inte är aktuellt för företaget, när tanken i själv verket är att 

undvika att framställa företaget på ett dåligt sätt. I resultatet framgår det att flertalet responden-

ter är medvetna att frikoppling sker, då de hänvisar till att andra företag gjort så. Utifrån att 

studien är baserad på intervjuer är det dock svårt att säkert säga huruvida frikoppling har skett 
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i de undersökta företagen eller inte – om ett företag hade anammat standarden utan att agera 

utefter den är det inte troligt att respondenterna uttryckligen skulle berätta det för intervjuaren. 

Med stöd i teorin går det dock att hävda att det inte är särskilt troligt att frikoppling har före-

kommit i stor utsträckning, bland de undersökta företagen.   
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7. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel redogörs initialt för studiens empiriska slutsatser samt bidrag, för att sedan be-

handla de teoretiska slutsatserna och det teoretiska bidraget.  

7.1 Empiriska slutsatser och bidrag 

I inledningen av denna studie formulerades forskningsfrågan på följande sätt:  

”Hur har företags hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsarbete förändrats på grund av 

standardbytet från G4 till GRI Standards?” 

Med studiens analys som utgångspunkt går det att dra slutsatsen att övergången från G4 till GRI 

Standards enbart har medfört mindre förändringar, både vad gäller företagens hållbarhetsredo-

visning och deras hållbarhetsarbete. Det går även att dra slutsatsen att de mindre förändringar 

som studien har identifierat tar sig uttryck i att företagen har beaktat de små förändringar som 

skett mellan G4 och GRI Standards och således gjort de förändringar som den nya standarden 

har krävt. Det handlar till exempel om förändringar som handlar om att visst innehåll rapport-

eras på ett annat ställe eller att en rekommendation har blivit ett krav. Vidare tog processen 

något längre tid på grund av den översättning som behövdes göras till den nya standarden och 

hållbarhetsarbetet var i stort sätt oförändrat. Då studiens syfta delvis var att identifiera hur en 

standardförändring påverkar ett företags hållbarhetsredovisning samt hållbarhetsarbete, och 

även besvara vilka eventuella förändringar som har skett, går det således att hävda att denna del 

av studiens syfte är uppfyllt. 

En annan slutsats är att det finns små skillnader i förändring avseende de olika delarna som har 

undersökts – strukturen och innehållet hade förändrats i störst utsträckning och hållbarhetsar-

betet hade förändrats minst. Detta beror sannolikt på att strukturen samt innehållet är direkt 

påverkad av standardbytet och att företagen fokuserar på vad Frostenson et al. (2015) beskriver 

som den externa funktionen.  

Tidigare saknades det empiriska undersökningar gällande hur standardförändringen från G4 till 

GRI Standards påverkade företags hållbarhetsredovisning samt hållbarhetsarbete, vilket denna 

studie har bidragit med. Det empiriska bidraget tar sig således uttryck i att standardförändringen 
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som har undersökts enbart gett upphov till mindre förändringar och studien förklarar även vilka 

förändringar som har skett. 

7.2 Teoretiska slutsatser och bidrag 

I studien klargörs det att företagen inte påverkades av standardförändringen i särskilt stor ut-

sträckning, vilket främst beror på ett antal olika faktorer. En slutsats är att den institutionella 

miljön som standardförändringen verkar i är avgörande för hur företagen upplever bytet av 

standard. Om det finns tillgång till hjälp vid övergången till en ny standard, om företagen som 

anammar en ny standard har upplevt tidigare standardförändringar samt hur lagstiftningen ser 

ut är några exempel på faktorer som ingår i den institutionella miljön och som således kan 

påverka hur standardförändringen uppfattas – vilket i sin tur påverkar huruvida företaget anser 

att förändringar har uppkommit eller inte.  

En annan slutsats är att standardförändringen som har undersökts inte har bidragit till någon 

väsentlig skillnad i den institutionella miljön, vilket ligger till grund för att varken hållbarhets-

redovisningen eller hållbarhetsarbetet har förändrats i särskilt stor utsträckning. Ett skifte av 

den institutionella miljön har redan skett då den institutionella infrastrukturen som lade större 

fokus vid företagsansvar uppkom (Waddock, 2008). Denna infrastruktur har enbart förändrats 

i liten utsträckning sen dess och den undersökta standardförändringen påverkar inte infrastruk-

turen märkbart. För att en standardförändring ska påverka ett företags hållbarhetsredovisning 

behöver den institutionella miljön således förändras i större utsträckning. Detta sker sannolikt 

då en standard används som ett hjälpmedel för att förändra ett institutionellt beteende (Brunsson 

et al., 2012), det var däremot inte syftet med denna standardförändring.  

Vidare går det även att dra slutsatsen att företagen i studien till stor del agerat i linje med vad 

Gauthier (2013) benämner som bestämmande argument, snarare än interaktiva argument. Detta 

då företagen, likt vi tidigare har poängterat, till stor del styrs av dess institutionella miljö och 

hur företag i dess omgivning agerar. I enlighet med att företagen agerar i likhet med bestäm-

mande argument visar studien även att företag som ingår i samma organisationsfält, vilket i 

detta fall utgörs av landet Sverige, tenderar att agera likartat. 
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Ännu en slutsats är att standardförändringens karaktär är av stor vikt, vad gäller huruvida för-

ändringar uppkommer. Standardförändringen från G4 till GRI Standards karaktäriserades av 

mjuk lagstiftning (jfr Gilbert et al., 2011) och av att de tidigare använda riktlinjerna genomgått 

en uppdatering, vilket innebar att standardbytet inte förändrade företagens målsättningar, tidi-

gare kontrakt, regler eller rutiner i speciellt stor utsträckning. Enligt Scott (2011), Brunsson & 

Jacobsson (2000) och Burns & Scapens (2000) innebär detta standarden är lättare att anamma, 

vilket även framgår av studien. Det framgår även ur studien att den hårda lagstiftningen (jfr 

Gilbert et al., 2011; Frostenson et al., 2015), i detta fall i form av den nya årsredovisningslagen, 

gett upphov till större förändringar hos företagen.  

Denna studie syftade till, utöver vad som redan har redogjorts för, att besvara varför eventuella 

förändringar i företags hållbarhetsredovisning samt hållbarhetsarbete har, eller inte har, upp-

kommit. Utifrån ovanstående slutsatser går det således att påstå att denna del av studiens syfte 

är uppfyllt.  

Den befintliga litteraturen och forskningen har i stor utsträckning behandlat standarder med 

grund i den institutionella teorin. Vår studie, i förhållande till den befintliga teorin, stödjer vad 

Brunsson & Jacobsson (2000), Scott (2011) och Burns & Scapens (2000) framhåller gällande 

att det är lättare att anamma en standard då denna stämmer överens med företagets målsättning, 

kontrakt, regler samt rutiner. I studien har samtliga företag använt sig av GRI:s ramverk tidigare 

och således redan anpassat företagen utefter ramverkets krav, vilket bidrog till att anammandet 

av GRI Standards fungerade smidigt. Vidare motsäger studien vad Gauthier (2013) påpekar 

avseende att den institutionella teorin, vad gäller hållbarhet, har skiftat från bestämmande till 

interaktiva argument. I denna studie är det nämligen tydligt att företagen bland annat agerat likt 

företagen i dess omgivning och att det finns ett enhetligt agerande inom organisationsfältet, 

vilket talar för det bestämmande perspektivet – detta då företagen som undersökts till i stor 

utsträckning är påverkade av dess institutionella miljö. Studien stödjer även det Frostenson et 

al. (2015) lyfter gällande att hållbarhetsredovisningen snarare används som ett transparensin-

strument än som ett styrverktyg. Detta då en övervägande majoritet av företagen som ingått i 

studien inte överhuvudtaget nämner den interna funktionen av redovisningen, utan istället visar 

ett tydligt fokus på att hållbarhetsredovisningen används i förmån till dess intressenter. Slutli-

gen är det tydligt att studien stödjer det Castelló & Lozana (2011) påpekar gällande att företag 
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ständigt står inför institutionella krav och att de förväntas utvecklas och ta mer ansvar. Studien 

visar nämligen att företagen arbetar aktivt med att ta mer ansvar vad gäller hållbarhetsfrågor. 

En standardförändring ingår vidare i ett sammanhang där även annat förändras, som kan på-

verka företaget i större utsträckning än standardbytet – i detta fall framförallt lagstiftningen. 

Något som också är väsentligt att poängtera är att hållbarhetsfältet är utvecklat, moget och de 

som hållbarhetsredovisar besitter stor kunskap samt erfarenhet avseende området. Detta bidrar 

säkerligen till att de standardförändringar som sker inte är särskilt drastiska för företagen och 

att de enbart påverkas i liten utsträckning. 

Utifrån ovanstående bidragsdiskussion har studien, på ett teoretiskt plan, bidragit till att för-

djupa förståelsen för standarder, hur en standardförändring påverkar ett företag, samt vilka kon-

sekvenser som följer av en standardförändring. 

7.3 Förslag till vidare forskning  

Undersökningens resultat klargör att det krävs fler studier som behandlar vad det finns för olika 

typer av standardförändringar samt hur dessa tar sig uttryck och påverkar företag. I denna studie 

har inte någon avgränsning gjort avseende olika branscher och det skulle således vara intressant 

att göra en branschjämförelse för att identifiera hur olika branscher upplever standardföränd-

ringar. Vidare har det även framkommit i undersökningen att den nya årsredovisningslagen har 

drivit mer förändring än uppdateringen till GRI Standards. Det vore därför väsentligt att under-

söka hur olika typer av standarder driver förändring samt göra en jämförelse mellan mjuk och 

hård lagstiftning, för att se vilken typ av standard som har bäst genomslagskraft hos företagen. 

Utifrån studiens resultat framgår det att väsentlighetsanalysen, som tillkom i samband med G4, 

medförde en stor förändring för företagen – både avseende innehåll, struktur, framställandepro-

cess och hållbarhetsarbetet. Ett förslag till vidare forskning är därför att jämföra standardför-

ändringen mellan G3.1 och G4 samt G4 till GRI Standards för att studera varför den tidigare 

förändringen gav upphov till större påverkan, än den senare.    



  

 

8. Källförteckning 
Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and Soft Law in International Governance. 

International Organization, 54(3), 421–456. Retrieved from http://www.eastlaw.net/wp-

content/uploads/2016/09/Legalization-hardlawsoftlaw.pdf 

Albu, C. N., Albu, N., & Alexander, D. (2014). When global accounting standards meet the 

local context— Insights from an emerging economy. Critical Perspectives on Accounting, 

25, 489–510. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.005 

Borglund, T., Frostenson, M., & Windell, K. (2010). Effekterna av hållbarhetsredovisning: En 

studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda 

företag. Retrieved from 

http://www.regeringen.se/49bb56/contentassets/ae1b2a3db1a34b6491f2324ed526a657/e

ffekterna-av-hallbarhetsredovisning-n2010.30 

Botzem, S., & Dobusch, L. (2012). Standardization Cycles: A Process Perspective on the 

Formation and Diffusion of Transnational Standards. Organization Studies, 33(56), 737–

762. Retrieved from 

http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/0170840612443626 

Brunsson, N., & Jacobsson, B. (2000). A World of Standards. New York: Oxford University 

Press. 

Brunsson, N., Rasche, A., & Seidl, D. (2012). The Dynamics of Standardization: Three 

Perspectives on Standards in Organization Studies. Organization Studies, 33(56), 613–

632. Retrieved from 

http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/0170840612450120 

Bryman, A., & Bell, E. (2014). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB. 

Burns, J., & Scapens, R. (2000). Management Accounting Research. 11(1), 3-25. Retrived from 

https://ac-els-cdn-com.db.ub.oru.se/S1044500599901191/1-s2.0-S1044500599901191-

main.pdf?_tid=c39edabe-9175-4e33-a548-

6abeff019818&acdnat=1529621911_f40d9c2a9ce09c349ba35d7d7fe780e6 

Castelló, I., & Lozano, J. (2011). Journal of Business Ethics. 100(1), 11-29. Retrived from 

https://link-springer-com.db.ub.oru.se/content/pdf/10.1007%2Fs10551-011-0770-8.pdf 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L. (2016). Marknadsundersökning: en 



  

 

handbok. Lund: Studentlitteratur AB. 

de Colle, S., Henriques, A., & Sarasvathy, S. (2014). The Paradox of Corporate Social 

Responsibility Standards. Journal of Business Ethics, 125(2), 177–191. Retrieved from 

http://link.springer.com/10.1007/s10551-013-1912-y 

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory. McGraw Hill Higher 

Eduacation. 

Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell teori - idéer, moden, förändring. Stockholm: 

Liber 

Ewert, R., & Wagenhofer, A. (2005). Economic Effects of Tightening Accounting Standards to 

Restrict Earnings Management. The Accounting Review, 80(4), 1101–1124. Retrieved 

from 

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=8b75ff8

9-c8c8-49b6-b1f1-a42d63f40964%40sessionmgr101 

Fortanier, F., Kolk, A., & Pinkse, J. (2011). Harmonization in CSR Reporting. Management 

International Review, 51(5), 665–696. Retrieved from 

http://link.springer.com/10.1007/s11575-011-0089-9 

Frostenson, M., Helin, S., & Sandström, J. (2015). Hållbarhetsredovisning : grunder, praktik 

och funktion (2nd ed.). Stockholm: Liber. 

Gauthier, J. (2013) Institutional Theory and Corporate Sustainability: Determinant Versus In-

teractive Approaches, Organization Management Journal, 10(2), 86-96. Retrived from 

https://doi.org/10.1080/15416518.2013.801741 

Gilbert, D. U., Rasche, A., & Waddock, S. (2011). Accountability in a Global Economy: The 

Emergence of International Accounta...: EBSCOhost. Business Ethics Quarterly, 24–44. 

Retrieved from 

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=e6365af

4-7135-4932-9dcd-a0b2a4828416%40sessionmgr101 

Gilbert, D. U., Rasche, A., & Waddock, S. (2015). Accountability in a Global Economy: The 

Emergence of International Accountability Standards to Advance Corporate Social 

Responsibility. Business Ethics Quarterly, 18(1), 23. Retrieved from 

https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1052150X00013075/type/journal_ar



  

 

ticle 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24(2), 105–12. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001 

GRI. (2015). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Retrieved from 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-

Standard-Disclosures.pdf 

GRI. (2017). GRI’s History. Retrieved October 31, 2017, from 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI’s 

history.aspx 

GRI. (2018a). About GRI. Retrieved March 13, 2018, from 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx 

GRI. (2018b). Transitioning from G4 to GRI Standards. Retrieved March 13, 2018, from 

https://www.globalreporting.org/standards/questions-and-feedback/transitioning-from-

g4-to-gri-standards/ 

Hahn, R., & Lülfs, R. (2014). Legitimizing Negative Aspects in GRI-Oriented Sustainability 

Reporting: A Qualitative Analysis of Corporate Disclosure Strategies. Journal of Business 

Ethics, 123(3), 401–420. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s10551-013-

1801-4 

Higgins, C., & Coffey, B. (2016). Improving how sustainability reports drive change: a critical 

discourse analysis. Journal of Cleaner Production, 136, 18–29. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.101 

KPMG. (2013). GRI’s G4 Guidelines: the impact on reporting. Retrieved from 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/07/CG_G4_eng.pdf 

KPMG. (2017). GRI Standards Certified Training - Guiding you in your sustainability journey. 

Retrieved from https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/ae/pdf/gri-standards-certified-

training-KPMG.pdf 

Madsen, P. E. (2011). How Standardized Is Accounting? The Accounting Review, 86(5), 1679–

1708. Retrieved from http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/stable/23045584 



  

 

Malterud, K. (2012). Systematic text condensation: A strategy for qualitative analysis. 

Scandinavian Journal of Public Health, 40, 795–805. Retrieved from 

http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/1403494812465030 

Moratis, L., & Brandt, S. (2017). Corporate stakeholder responsiveness? Exploring the state 

and quality of GRI-based stakeholder engagement disclosures of European firms. 

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 24(4), 312–325. 

Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1002/csr.1408 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Studentlitteratur AB. 

Scott, W. R. (2011). Financial accounting theory (6th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 

Sethi, S. P., Martell, T. F., & Demir, M. (2017). Enhancing the Role and Effectiveness of 

Corporate Social Responsibility (CSR) Reports: The Missing Element of Content 

Verification and Integrity Assurance. Journal of Business Ethics, 144(1), 59–82. Retrieved 

from http://link.springer.com/10.1007/s10551-015-2862-3 

Silverman, D. (2014). Interpreting qualitative data : a guide to the principles of qualitative 

research. SAGE Publications. 

Svedberg Nilsson, K., Henning, R., & Fernler, K. (2005). En illusion av frihet? Företag och 

organisationer i regelsamhället. Lund: Studentlitteratur. 

Torrance, M. (2017). New Global Reporting Initiative (GRI) Standard Released. Canadian 

Mining Journal, 138(1), 31. Retrieved from https://search-proquest-

com.db.ub.oru.se/docview/1860283809/abstract/E03DF9C56A834D14PQ/1?accountid=

8028 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Tschopp, D., & Nastanski, M. (2014). The Harmonization and Convergence of Corporate Social 

Responsibility Reporting Standards. Journal of Business Ethics, 125(1), 147–162. 

Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s10551-013-1906-9 

Veckans Affärer. (2017). Här är Sveriges 500 största företag 2017. Retrieved May 24, 2018, 

from https://www.va.se/nyheter/2017/12/04/sveriges-storsta-foretag/ 

Vigneau, L., Humphreys, M., & Moon, J. (2015). How Do Firms Comply with International 



  

 

Sustainability Standards? Processes and Consequences of Adopting the Global Reporting 

Initiative. Journal of Business Ethics, 131(2), 469–486. Retrieved from 

http://link.springer.com/10.1007/s10551-014-2278-5 

Waddock, S. (2008). Building a new institutional infrastructure for corporate responsibility. 

The Academy of Management Perspectives. 22(3), 87-107. Retrived from 

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=17ee51

e2-86f9-4280-8142-d2e60200c070%40sessionmgr120 

Wagner, R., & Seele, P. (2017). Uncommitted Deliberation? Discussing Regulatory Gaps by 

Comparing GRI 3.1 to GRI 4.0 in a Political CSR Perspective. Journal of Business Ethics, 

146, 333–351. Retrieved from http://doi.org/10.1007/s10551-017-3654-8 

Yadava, R. N., & Sinha, B. (2016). Scoring Sustainability Reports Using GRI 2011 Guidelines 

for Assessing Environmental, Economic, and Social Dimensions of Leading Public and 

Private Indian Companies. Journal of Business Ethics, 138(3), 549–558. Retrieved from 

http://link.springer.com/10.1007/s10551-015-2597-1 

 

  



  

 

Bilaga 1 

 Intervjuguide 

Syftet med denna intervju är att identifiera hur hållbarhetsredovisande företag har påverkats av 

standardförändringen som skett, i och med skiftet från G4 till GRI Standards. Intervjun är be-

räknad att ta cirka 30 minuter. Du är välkommen att höra av dig vid eventuella frågor eller 

funderingar! 

 

Allmänt  

1. Hur länge har ni upprättat hållbarhetsredovisningar? 

2. När började företaget redovisa enligt GRI:s ramverk? 

3. Varför valde ni att hållbarhetsredovisa enligt de riktlinjer som GRI utfärdar? 

4. Vad har du för erfarenhet av att arbeta med GRI:s ramverk? 

 

G4 och GRI Standards 

5. När började ni använda er av G4? 

6. Hur var dessa riktlinjer att arbeta med (G4)?  

7. När började ni använda er av GRI Standards? 

8. Använder ni er av Core eller Comprehensiv?  

9. Hur erhöll ni kunskap om GRI Standards? 

10. Hur var dessa riktlinjer att arbeta med (GRI Standards)? 

 

Innehållsmässiga förändringar 

11. Är det någonting som har tillkommit i er hållbarhetsredovisning? 

12. Är det någonting som har tagits bort i er hållbarhetsredovisning? 

13. Utöver saker som har tillkommit eller tagits bort; har innehållet i er redovisning föränd-

rats i övrigt? 

 

 

 



  

 

Strukturella förändringar 

14. Har uppbyggnaden i er hållbarhetsredovisning förändrats? 

15. Har utrymmet avseende de olika delarna i er hållbarhetsredovisning förändrats? 

16. Hur har strukturen på er hållbarhetsredovisning förändrats i stort?  

 

Framställandet av hållbarhetsredovisningen 

17. Hur fungerade övergången mellan de olika standarderna?  

18. Vad har standardförändringen inneburit för ert arbete med att framställa er hållbarhets-

redovisning? 

19. Är det något som inte har varit möjligt att tillämpa med GRI Standards?  

 

Hållbarhetsarbetet 

20. Är det något som har tillkommit i ert faktiska hållbarhetsarbete?  

21. Är det något som har tagits bort i ert faktiska hållbarhetsarbete? 

22. Hur har standardförändringen påverkat ert faktiska hållbarhetsarbete i stort?  

 

  



  

 

Bilaga 2 

 

Namn Position Företag Hållbarhets-
redovisat  
sedan… 

Redovisat en-
ligt GRI  
sedan… 

Respondentens  
erfarenhet av GRI 

Datum för 
intervjun 

Lisa Kurin Hållbarhetschef SEB År 2007 År 2009 Jobbat med ramverket sen 
år 2015 

21/2/18 

Andreas Rydell Global  
hållbarhetschef 

Atea År 2015 År 2015 Jobbat med ramverket sen 
år 2015 

7/3/18 

Karin Björkman Miljöstrategi Göteborgs Energi År 2013 År 2013 Jobbat med ramverket sen 
år 2013 

14/3/18 

Elin Emfeldt Controller Avanza År 2013 År 2013 Jobbat med ramverket sen 
år 2015 

16/3/18 

Sofia Hedevåg Hållbarhetschef Gränges År 2016 År 2016 Jobbat med ramverket sen 
år 2010 

22/3/18 

Ingela Nordin Global  
hållbarhetschef 

Beckers År 2012 År 2012 Jobbat med ramverket sen 
år 2012 

27/3/18 

Carina Silberg Hållbarhetsansvarig Alecta År 2015 År 2015 Tidigare jobbat som  
GRI-konsult 

27/3/18 

Filip Elland Hållbarhetschef Castellum Sen företaget 
börsnoterades 

År 2012 Jobbat med ramverket sen 
år 2013 

28/3/18 

Björn Hallerborn Corporate  
Communications 

Manager 

Axis År 2010 År 2010 Tidigare arbetat som  
GRI-konsult 

28/3/18 

Thérèse Gavel 
(respondent 1) 

Koncerncontroller Vasakronan År 2009 År 2009 Jobbat med ramverket sen 
år 2013 

28/3/18 

Anna Denell 
(respondent 2) 

Hållbarhetschef Vasakronan År 2009 År 2009 Jobbat med ramverket sen 
år 2009 

28/3/18 

Jan Johansson Miljöansvarig Vattenfall År 2002 År 2003 Jobbat med ramverket sen 
år 2007 

3/4/18 

Karin Granath Hållbarhets- 
specialist 

Svenska Spel Alltid År 2007 Jobbat med ramverket sen 
år 2014 

6/4/18 

Anna Brandhorst-
Satzkorn 

Director Group 
Chief Sustainability 

Officer 
Boliden År 2005 År 2010 17 års erfarenhet av att 

jobba med GRI 
16/4/18 


