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Abstract 

This study examines differences between private and state-owned companies' sustainability 
reports for the year 2010. Three state-owned companies and three private companies in 
three different industries have been examined. An effort has been put to explaining if 
differences are related to the owner or to the industry. The basis for this is that the state 
owned companies are required to present a sustainability report according to shareholder 
demands, while the private owned aren’t obligated to present their sustainability efforts. 

The study has a qualitative basis, and empirical data have been collected by the authors. This 
data have later been used to examine publicly published sustainability reports and have 
partly been narrated in the text. To be able to do a comparison, three state owned and three 
private owned companies were selected by that they are in three similar industries, and 
operate in three similar economic areas. The collected data was analyzed by theories of 
legitimacy. Theories of isomorphism as DiMaggio and Powell discuss, companies tends to 
become more equal, and theories of brand management of Nikolaeva and Bicho, which 
describes that companies who voluntarily choose to present sustainability reports do it as a 
form of marketing standpoint were used in this study.  
 
The authors came to the conclusion that differences between public and private companies 
exist, but they also exist in between industries. Some differences could be explained by 
theories concerning legitimacy and isomorphism.  
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Sammanfattning 

Denna studie undersöker skillnader i privata och statligt ägda bolags 

hållbarhetsredovisningar för år 2010. Detta genom att granska tre statliga bolag och tre 

privata bolag i tre olika branscher för att förklara de skillnader som finns är ägarrelaterade 

eller branschrelaterade. Grunden till detta är att de statliga bolagen är skyldiga att upprätta 

en hållbarhetsredovisning enligt ägarkrav medan de privata inte har några skyldigheter att 

presentera deras hållbarhetsarbete. 

Studien har en kvalitativ utgångspunkt då empirin har insamlats genom att författarna har 

granskat offentligt publicerade hållbarhetsredovisningar och återberättat i text. För att 

kunna genomföra en jämförelse valdes tre statliga och tre privata bolag genom matchning 

det vill säga att de befinner sig i tre liknande branscher och bedriver tre liknande 

verksamheter. Den data som samlats in har analyserats genom teorier om legitimitet. Detta i 

form av teorier om isomorfi enligt DiMaggio och Powell som diskuterar att bolag tenderar 

att bli mer lika samt teorier om varumärkesvård av Nikolaeva och Bicho, som beskriver att 

bolag som frivilligt väljer att presentera hållbarhetsredovisningar gör det ur en 

marknadsföringssynpunkt.  

Det har framkommit att skillnader mellan statliga och privata bolag finns men även 

skillnader över branscherna. Vissa skillnader kan förklaras genom teorier om legitimitet och 

isomorfi. 
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1. Inledning 
År 1987 presenterades Förenta Nationernas rapport ”Our common future” som i den 

svenska översättningen heter Brundtlands-rapporten. Hållbar utveckling beskrivs enligt den 

rapporten som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.1 Tre aspekter som enligt 

Brundtland-rapporten måste tas hänsyn till för att nå en hållbar utveckling är ekonomi, miljö 

och socialt ansvar. Dessa tre aspekter har fått en central roll i arbetet mot ett hållbart 

samhälle. Under konferensen i Rio 1992 antogs agenda 21 som i stora drag innebär att 

främja en hållbar utveckling, agenda 21 fokuserar på samma tre aspekter som i Brundtland-

rapporten (1987), ekologisk- (miljö), social- och ekonomiskutveckling.2  

Corporate Social Responsibility (CSR) är en form av arbete med socialt ansvarstagande som 

sker inom företag. Detta innebär att företag arbetar med att respektera mänskliga 

rättigheter exempelvis genom att förhindra barnarbete.3 CSR har olika tolkningar i olika delar 

av världen beroende på olika affärskulturer. I Europa är det fokus på ett 

hållbarhetsperspektiv genom miljö och sociala frågor medan i USA är synen på den 

arbetsrättsliga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.4 

I mars 2002 introducerade den svenska regeringen ”Globalt ansvar” med syfte att uppfylla 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag och principerna i FN:s Global Compact. Syftet 

men denna introduktion var att förenkla för de svenska förtagen att implementera CSR, det 

vill säga företagens sociala ansvar inom mänskliga rättigheter, miljö, korruption samt 

grundläggande arbetsnormer.5 

I mitten av 1990-talet blev det vanligt att företag presenterade någon typ av 

miljöredovisning, enligt propositionen 1996/97:167 var det ungefär 60 procent av de 

börsnoterade respektive onoterade bolag som i någon form presenterade sitt miljöarbete 

för dess intressenter. Denna proposition tog vidare form i en ny redovisningslagstiftning 

avseende miljöredovisning.6  

Rapporterna som företag sammanställer för att presentera hållbarhets-, miljö- och CSR-

arbete har fått namnet hållbarhetsredovisning eller ”Sustainability Reports”. Ett sätt att se 

miljöarbetet och miljöredovisningarna är att det är ett uttryck mot allmänheten, att stärka 

sin identitet, få en ”bra” image. Detta i hopp om att få en positiv feedback som bekräftar 

                                                      
1
 FN dokument, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 2011-11-07 

2
 Elvingsson, http://www.ne.se/lang/agenda-21 2011-11-07 

3
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/csr 2011-11-07 

4
 Svenskt näringsliv, 

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00013/Kort_om_v_r_syn_p__C_13610a.pdf 2011-11-07 
5
 Enström, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/47/03/d085ebc0.pdf 2011-11-07 

6
 Lars-Olle Larsson, Fredrik Ljungdahl, Miljöinformation och miljöredovisning- en vägledning för företag och 

revisorer, Miljörevision, KPMG Stockholm, 1999, s. 11. 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.ne.se/lang/agenda-21
http://www.ne.se/csr
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00013/Kort_om_v_r_syn_p__C_13610a.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/47/03/d085ebc0.pdf
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företaget och dess värderingar inom miljöfrågorna.7 Det har utvecklats flera olika typer av 

riktlinjer för denna typ av publikationer men de mest använda riktlinjerna har utvecklats av 

Global Reporting Initiative (GRI) som är ett nätverk med kontakter runt om i hela världen.8  

Global Reporting Initiative är ett nätverk som grundades 1997-19989. År 2000 presenterade 

CERES/GRI de första riktlinjerna för hållbarhetsredovisningar och ett 50-tal företag och 

organisationer publicerar sina första hållbarhetsredovisningar. Året därpå separeras GRI från 

CERES som i framtiden ska förvaltas på egen hand. Under 2006 presenterar GRI en ny 

upplaga av riktlinjer som kallas ”G3”, den tredje generationen av riktlinjer. Samma år 

uppskattas användningen av riktlinjerna till över 850 olika organisationer runt om i världen. 

Mellan åren 2008-2012 sker det ett arbete med att utveckla riktlinjerna som förväntas bli en 

utformning av en ny ”generation” av riktlinjer.10  

Den 29 november 2007 beslutades det om att statliga bolag ska presentera en 

hållbarhetsredovisning varje år med GRI:s riktlinjer, med start för räkenskapsåret som 

började 1 januari 2008.11 Enligt rapporten ”Riktlinjer för extern rapportering för företag med 

statligt ägande” är motiven till införandet av riktlinjerna att bolags ägare ska ta ansvar för 

frågor om hållbar utveckling. Motiven till de riktlinjer som infördes 2007 var dels att visa hur 

de statliga bolagen arbetar med frågor som berör miljö och socialt ansvar på ett jämförbart 

sätt. En annan aspekt var att påskynda företagens arbete med frågor som rör hållbarhet.12 

Kravet att presentera hållbarhetsredovisningar med GRI:s riktlinjer kan sägas efterträda de 

gamla riktlinjerna från 2002 som innebar att statligt ägda bolag ska implementera CSR i sitt 

arbete. 13 De statliga bolagens krav från staten att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s ramverk 

beskriver inte om det är någon speciell GRI-nivå som hållbarhetsredovisningen ska uppnå.

  

  

                                                      
7
 Christer Westermark, Miljöredovisning-kommunikation av etik, vision och ekonomi, Tholin & Larssons, 

Göteborg, 1999, s. 43. 
8
 GRI, http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/ 2011-11-08 

9
 GRI, http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/History/. 2011-11-08   

10
 Ibid 

11
 Finansdepartementet, http://regeringen.se/content/1/c6/09/41/19/ea93479e.pdf 2011-11-11 

12
 Borglund, Frostenson, Windell, http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/23/50/588f17ea.pdf 2011-11-14 

13
 Ibid 

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/History/
http://regeringen.se/content/1/c6/09/41/19/ea93479e.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/23/50/588f17ea.pdf


7 
 

2. Problemdiskussion 
Det är tre år sedan som de statliga bolagen fick ett krav från staten att hållbarhetsredovisa. I 

dagens läge i Sverige finns det inte några riktlinjer om att privata bolag ska presentera på 

samma sätt som de statligt ägda bolagen.  

De statliga bolagens riktlinjer beskriver att bolagen ska redovisa hållbarhetsarbetet enligt 

GRI:s ramverk, som är internationellt accepterat. Även om de privata bolagen inte har några 

riktlinjer att presentera hållbarhetsarbetet väljer de flesta ändå att presentera enligt GRI 

som de statliga bolagen gör. Enligt Nikolaeva och Bichos studie från 2010 är bakgrunden till 

att bolag frivilligt väljer att hållbarhetsredovisa, ett marknadsföringssyfte. Det är ett tillfälle 

att genom varumärkesvård stärka bolagets legitimitet.  

Att de statliga bolagen är tvingade att presentera hållbarhetsredovisningar är ett tryck från 

dess ägare. De privata bolagen har inte samma uttalade tryck. Dock finns det ett annat tryck 

som påverkar de privata bolagen att presentera en hållbarhetsredovisning, omvärlden och 

jakten på legitimitet. Att både statliga och privata bolag hållbarhetsredovisar är ett tecken på 

att det finns isomorfi, att bolag efterliknar varandra för att nå legitimitet. 

Enligt teorierna om isomorfi borde företagen likna varandra mer och skillnaderna borde 

elimineras, men då det finns olika bakgrunder till varför hållbarhetsarbetet redovisas för 

statliga och privata bolag, är teorierna om isomorfi inte självklara. 

Inga vetenskapliga studier genomförda gällande skillnader mellan statliga och privata bolags 

hållbarhetsredovisningar har påträffats, vilket stärker intresset i om det finns uppenbara 

skillnader mellan statliga och privata bolags hållbarhetsredovisningar i dagens läge.  

Detta leder fram till undersökningsfrågan i denna studie: 

Skiljer sig statliga bolags hållbarhetsredovisningar åt från privata bolags och om de skiljer sig 

åt, på vilket sätt?  

3. Syfte 
I denna studie kommer statliga och privata bolags hållbarhetsredovisningar inom tre olika 

branscher att granskas. Syftet med detta är att beskriva de eventuella skillnader som finns 

samt förklara vad skillnaderna kan bero på.   
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Klassificeringsgrader enligt GRI 

Vid användandet av GRI:s riktlinjer, klassificerar först företaget sig själva vid framställandet 

av rapporten, detta sker på tre olika nivåer C, B och A. Där C är den lägsta nivån och A är den 

högsta nivån. Har man låtit en extern aktör, exempelvis någon revisionsbyrå eller GRI 

granskat och bestyrkt den framställda rapporten får rapporten ett plus på redovisningens 

tillämpningsnivå. Vilket beskrivs i bilden nedan.14 

Uppbyggnaden av klassificeringen innehåller först standardupplysningar som är indelade i 

tre grupper, upplysningar om profil, upplysningar om hållbarhetsstyrning och 

resultatindikatorer och branschspecifika resultatindikatorer.  

Upplysningar om profil är i sin tur indelad i olika undergrupper som 1. Strategi och analys 2. 

Organisationsprofil 3. Allmänprofil 4. Styrning, dessa fyra grupper är i sin tur indelade i olika 

underkategorier.15  

                                                      
14

 GRI, http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/1115DCC0-7927-4BDD-BBCA-
CD18185DEFC3/2778/G3_AL_Swe_FINAL.pdf 2011-11-08 
15

 GRI, http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Online/Profile/ 2011-11-08 

Figur 1 GRI:s beskrivning av tillämpningsnivåer vid upprättande av hållbarhetsredovisning enligt GRI 

Källa: http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/1115DCC0-7927-4BDD-BBCA-

CD18185DEFC3/2778/G3_AL_Swe_FINAL.pdf 2011-11-08 

http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/1115DCC0-7927-4BDD-BBCA-CD18185DEFC3/2778/G3_AL_Swe_FINAL.pdf
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/1115DCC0-7927-4BDD-BBCA-CD18185DEFC3/2778/G3_AL_Swe_FINAL.pdf
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Online/Profile/
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/1115DCC0-7927-4BDD-BBCA-CD18185DEFC3/2778/G3_AL_Swe_FINAL.pdf
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/1115DCC0-7927-4BDD-BBCA-CD18185DEFC3/2778/G3_AL_Swe_FINAL.pdf
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Upplysningar om hållbarhetsstyrningen ska endast presenteras på B och A-nivå, i form av 

upplysningar för varje indikatorkategori. Det är samma krav för nivå A och B.  

Resultatindikatorer är den mest omfattande delen i hållbarhetsarbetet. Här ska bolagen 

upplysa i form av presenterade nyckeltal och beskrivningar hur de arbetar med dessa frågor. 

Resultatindikatorer är i grunden uppbyggt på tre aspekter, miljö, ekonomi och socialt. Socialt 

är i sin tur uppdelat i fyra underkategorier, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden 

och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället samt produktansvar. Varje kategori 

innefattar en upplysning om hållbarhetsstyrning och ett motsvarande val av kärn- och 

tilläggsindikatorer. Tilläggsindikatorer är sådant som kan vara betydande för vissa bolag men 

obetydligt för andra beroende på vilken typ av verksamhet de bedriver. Det finns även 

branschspecifika-tillägg som ska behandlas som kärnindikatorer när de är av stor vikt, en 

ungefärlig beskrivning är att branschspecifika-tillägg är en form av tilläggsindikatorer.    

Vid presentationen av resultatindikatorerna sker det på nivå C i en ringa grad och för varje 

högre nivå är det en succesiv ökning i vilken utsträckning som antalet indikatorer ska 

redovisas, detta i enlighet med figuren ovan.  

4.2 Isomorfi- institutionella krav 

Institutionellt tryck skapas dels genom kultur, sociala nätverk och lagar, men kan även 

skapas genom normer.16 Detta institutionella tryck kan vara grunden till isomorfi som 

DiMaggio och Powell beskriver. Isomorfi kan förklaras av homogenisering bland 

organisationer, hur de blir mer och mer lika ju etablerade organisationerna är på 

marknaden. 

“Isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population to resemble 

other units that face the same set of environmental conditions.”17 

Citatet ovan beskriver att isomorfi är en process som mer eller mindre tvingar en enhet i en 

population till att efterlikna andra enheter som står inför samma utmaningar i omvärlden.  

Isomorfi behöver inte vara effektivitets ökande, utan mer en indikation av hur organisationer 

utvecklas. Det finns två olika typer av isomorfi, konkurrensartad och institutionell. 

Konkurrensartad används när det är en öppen och fri marknadssituation medan institutionell 

är mer hur organisationer strävar efter politisk korrekthet och legitimitet, detta för att nå 

sociala och ekonomiska fördelar. Den institutionella isomorfin har tre viktiga mekanismer, 

coercive, mimetic och normative.18  

 

Coercive betyder tvingade och har sin grund i politiska influenser och legitimitetsproblemet. 

Denna mekanism kommer från både konkurrensartad och institutionell isomorfi med grund i 

                                                      
16

 Staffan Furusten, Den institutionella omvärlde, Liber AB, Malmö, 2007, s.117. 
17

 Paul T. DiMaggio & Walter W. Powell, The Iron Cage Revisited: Institutional isomorphism and collective 
rationality in organizational fields, American Sociological Review vol. 48, 1983,  s.149. 
18

 Dimaggio och Powell s. 150. 
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hur kulturella förväntningar i samhället påverkar den enskilda organisationen. En del av 

coercive har sin grund i politiska förändringar, exempelvis genom lagar och 

rekommendationer. Publikationer så som årsredovisningar är en följd av detta. 19 

Mimetic betyder att härma och handlar om hur osäkerheten påverkar hur organisationer 

tillämpar isomorfi. Organisationer tenderar till att använda osäkerheten som en grund till att 

efterlikna bolag som enligt organisationen som är utsatt för osäkerhet ser som 

framgångsrika och legitima bolag. När företags mål är tvetydliga eller när omgivningen 

skapar en symbolisk osäkerhet kan företag börja efterlikna andra företag.20 Enligt Nikolaeva 

och Bicho 2010 är de bolag som frivilligt väljer att hållbarhetsredovisa utsatta för mimetic 

isomorfi.21 

Den tredje mekanismen till isomorfi, normative är associerad med hur professionaliteten 

uppfattas och påverkar. Grunden till professionalitet kommer från utbildning och 

legitimiteten från Universitetens experter. Denna grund har fått en snabb utbredning i 

samband med växande nätverk med organisationer som snabbt sprider nya modeller och 

teorier. 22 

4.3 Legitimitet 

Att presentera hållbarhetsredovisningar kan ses som en faktor som skapar legitimitet hos 

privata och statliga bolag. Hållbarhetsredovisningar kan ses som en typ av moden som bolag 

följer för att behålla sin legitimitet.23  

Alla bolag, privata som statliga, strävar efter att uppnå legitimitet, något som kan 

sammanfattas med att uppnå krav från omgivningen för att bli accepterade som aktörer. 

Detta kan resultera i att bolagen inte blir ifrågasatta samma utsträckning som icke-legitima 

bolag.24 Ett sätt att skapa legitimitet är att härma framgångsrika och legitima företag i tron 

om att själva bli legitima.25 Detta gör att organisationer tenderar att utvecklas så att de 

bolagen till slut är väldigt lika, det kan innebär att bolagen väljer samma sätt att organisera 

sig, inrätta samma processer och presentera sig utåt på samma sätt.26 

Enligt Nikolaeva och Bicho (2010) finns det ett starkt institutionellt tryck som påverkar 

företag att välja att presentera sitt hållbarhetsarbete. Kopplingen mellan företagens 

införande av redovisning av hållbarhetsarbete och externa faktorer som är kopplade till 

legitimitet och rykte.  

                                                      
19

 Dimaggio och Powell s. 150-151. 
20

 DiMaggio och Powell, s. 150-152. 
21

 Ralitza Nikolaeva och Marta Bicho, The role of institutional and reputational factors in the voluntary adoption 
of corporate social responsibility reporting standards,  Journal of the academy marketing science (2011) 39:136-
157, 2010, s.139.  
22

 Dimaggio och Powell s. 150-154. 
23

 Furusten s. 116. 
24

 Karin Holmblad Brunsson, Organisationer, Studentlitteratur, Lund, 2002, s.138. 
25

 DiMaggio och Powell s. 150-154. 
26

 DiMaggio och Powell s.150-154. 
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Företag som har ett kontinuerligt marknadsföringsarbete och syns ofta i media är mer 

benägna att följa GRI:s ramverk för hållbarhetsredovisningar.27 Nikolaeva och Bicho (2010) 

hävdar att CSR/Hållbarhetsarbete är en del av marknadsföringsarbetet i ett företag och 

därmed endast bör bedrivas av marknadsföringsansvariga. Detta stödjs av att många företag 

bekräftat att deras främsta orsak till att presentera hållbarhetsarbetet är i form av 

varumärkesvård. Att sköta varumärkesvård genom att presentera hållbarhetsredovisningar 

kan ses som en långsiktig investering i företagets anseende i omvärlden. Enligt Nikolaeva och 

Bicho (2010) är företag som arbetar med varumärkesvård medvetna om legitimiteten och 

anseendet som ökar vid det frivilliga hållbarhetsarbetet. Att använda sig av GRI kan då ses 

som ett marknadsföringsverktyg. En annan anledning till införandet av 

hållbarhetsredovisning med GRI:s riktlinjer grundade sig på att företaget kan på ett 

jämförbart sätt mäta sig med sina konkurrenter.  

4.4 ACCA 

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) är ett globalt organ för 

redovisare och revisorer. ACCA finns till stöd för sina medlemmar i frågor angående 

redovisning, ekonomi och ledning.28 Vid FAR SRS:s utmärkelse bästa hållbarhetsredovisning i 

samband med Finforum grundade det sig på ACCA:s kriterierför vad en relevant och bra 

hållbarhetsredovisning ska vara.29 ACCA:s kriterier är uppdelade i tre kategorier, 

fullständighet, trovärdighet och jämförbarhet. Fullständighet är relevant för att rapporten 

inte ska bli vilseledande det vill säga, att det som är viktigt presenteras. Trovärdighet är en 

aspekt som refererar till att skapa trygghet hos läsaren att det som står i rapporten är 

korrekt. Jämförbarhet är en viktig kategori som handlar om att de som läser rapporten ska 

kunna jämföra med andra bolags rapporter och mellan åren. Jämförbarhetsaspekten har en 

stark koppling till jämförbarhetsprincipen som bland annat finns omnämnd i RedR 1, att ett 

företag ska använda samma principer för värdering, klassificering och indelning av poster.30 

4.4.1 Fullständighet 

Fullständighet är indelat i fyra nyckelelement; väsentlighet, intressenters delaktighet, 

strategi och organisatoriska sammanhanget. Väsentlighet identifierar, förklarar och beskriver 

indirekta och direkta konsekvenser av ekonomiska, sociala och miljöfaktorer i verksamheten. 

Anledningen bakom de valda indirekta och direkta konsekvenserna i verksamheten ska 

framgå i hållbarhetsredovisningarna. Nyckelelementet intressenters delaktighet handlar om 

att de intressenter som anses viktiga identifieras och beskrivs. Väsentligheten i strategi 

förklaras genom mål och måluppfyllelse samt en beskrivning av verksamheten. 

                                                      
27

 Nikolaeva och Bicho s. 153. 
28

 ACCA, http://www.accaglobal.com/en/discover/about.html 2011-11-22 
29

ACCA,http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20
AWARDS%20KRITERIER.PDF 2011-11-15 
30

 FARs samlingsvolym, Far Akademi, Stockholm 2011, s.1586. 

http://www.accaglobal.com/en/discover/about.html
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20AWARDS%20KRITERIER.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20AWARDS%20KRITERIER.PDF
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Organisatoriska sammanhanget kan förklaras av hur organisationen befinner sig, exempelvis 

produkter, finansiella presterande, geografiska läget och information om de anställda.31  

4.4.2 Trovärdighet 

Trovärdighet förklaras av fem faktorer; förvaltningsprocessen, intressenters delaktighet, 

styrning, prestation och försäkran. Den första faktorn är förvaltningsprocessen kan 

sammanfattas med hur bolagsledningen arbetar med hållbarhetsfrågor och standarder. 

Intressenters delaktighet är den andra faktorn som beskriver hur återkopplingen är från 

intressenterna gällande deras påverkan för strategier och metoder för hållbarhetsarbetet. 

Styrning som är faktor nummer tre beskriver hur incitament är kopplade för medarbetare 

och ledning till hållbarhetsfrågor. Fjärde faktorn prestation handlar om hur ekonomiska, 

sociala och miljöprestationerna är väsentliga frågor i form av kvantifierad data med trender 

över tid inom sektorn samt eventuell efterlevnad av lagstiftning. Försäkran är den sista 

faktorn av trovärdighet som handlar om hur företaget säkerställer sitt arbete med 

hållbarhetsprocessen i form av tredje parts bestyrkande.32 

4.4.3 Jämförbarhet  

Jämförbarhet förklaras av tre faktorer, presentation, intressenters delaktighet och struktur. 

Presentation är layouten, innovativa metoder och lämpligheten av användningen av grafer 

samt illustrationer och foton. Intressenters delaktighet kan förklaras av hur tillgängligheten 

är för relevanta målgruppen av hållbarhetsredovisningen samt hur intressenter kan 

återkoppla sina kommentarer till företaget. Struktur är dels hur tillgången för en 

sammanfattande rapport är, hur omfattande och utvecklad strukturen är för att hitta och 

förstå rapporten samt referenser till andra rapporter och hänvisning till hemsida och 

användningen av internet.33 

4.5 Jämförelsepunkter 
Den teoretiska referensramen med teorierna om isomorfi/legitimitet, varumärkesvård, GRI 

och ACCA:s kriterier har utmynnat i en analysmodell som består av några indikatorer. Dessa 

indikatorer beskrivs i figuren nedan och har anpassats för att kunna tillämpas i denna studie.  

 

 

  

 

 

                                                      
31

ACCA,http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20
AWARDS%20KRITERIER.PDF 2011-11-15 
32

ACCA,http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20
AWARDS%20KRITERIER.PDF 2011-11-15 
33

ACCA,http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20
AWARDS%20KRITERIER.PDF 2011-11-15 

http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20AWARDS%20KRITERIER.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20AWARDS%20KRITERIER.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20AWARDS%20KRITERIER.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20AWARDS%20KRITERIER.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20AWARDS%20KRITERIER.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/INTRANAT/ARKIV%20FOR%20URL%20MEDL/ACCA%20UK%20AWARDS%20KRITERIER.PDF
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Figur 2, Egen utarbetad jämförelsemodell med begrepp från den teoretiska referensramen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgångspunkten i denna studie är hållbarhetsredovisningens utformning hos statliga och 

privata bolag, om det finns några skillnader eller likheter.  

Isomorfi står för att bolag liknar varandra och i denna modell syftar den till att förklara att 

skillnaderna blir mindre mellan företagens presenterade hållbarhetsredovisningar. GRI som 

är ramverket för upprättande av hållbarhetsredovisningar kommer att användas som teori 

för att granska och förklara eventuella skillnader mellan privata och statliga bolag. Teorin om 

att varumärkesvård är en bidragande faktor till varför hållbarhetsredovisning upprättas, 

kommer att kunna se om statliga och privata bolag skiljer sig på den punkten. 

Skillnaderna i företagens hållbarhetsredovisningar kommer att undersökas inom tre aspekter 

med sammanlagt sex indikatorer.  

4.5.1 Fullständighet 

Fullständighet är en faktor som är viktig att uppfyllas då det annars finns en risk att den 

information som framställs i hållbarhetsredovisningarna blir vilseledande och informationen 

kan bli otillförlitlig.34 Fullständighet kommer i den här studien att beskrivas av två begrepp; 

väsentlighet och strategi. 

I denna studie förklaras strategi genom mål och strategi för att nå de uppsatta målen. Det 

kommer att studeras om det presenteras mål inom den sociala, miljö och ekonomiska 

aspekten. Det kommer även att studera om de undersökta bolagen presenterar någon 

strategi för hur de ska uppnå de uppsatta målen inom sociala, miljö och ekonomiska 

aspekten.  

Väsentlighet ska identifiera, förklara och beskriva konsekvenser av sociala - och miljöfaktorer 

i verksamheten. Studien kommer i detta begrepp att beskriva vilka åtgärder som det 

studerade företaget genomför inom miljö - och sociala aspekter. De sociala aspekterna är 

fördelade på två områden, samhället och medarbetare. Samhället beskriver om det 

                                                      
34

 Kristina Artsberg, Redovisningsteori- policy och –praxis, Liber Ab, Malmö,  2005, s.172. 
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undersökta bolaget presenterar samarbeten eller sponsringar till omvärlden i 

hållbarhetsredovisningen. De aspekter för medarbetarna som kommer att undersökas är 

jämställdhet, kollektivavtal och kompetensutveckling. Det kommer även att undersökas vilka 

som är bolagets intressenter för att få en översiktlig bild om vilken omvärld företaget är 

verksamt inom.  

4.5.2 Trovärdighet 

Trovärdighet betyder att informationen i hållbarhetsredovisningen är relevant och 

tillförlitlig, att informationen inte är vinklad, det vill säga att den ger en korrekt bild. I denna 

studie kommer trovärdigheten att beskrivas genom begreppen styrning och försäkran.  

Styrning behandlar hur medarbetare och ledning är kopplade till hållbarhetsarbetet i 

företaget. Det som kommer att studeras är om den verkställande direktören beskriver 

medarbetare, miljö, finansiellt och intressenter. Samt om medarbetarna är delaktiga i 

bolagets hållbarhetsarbete.  

Försäkran handlar om hur företaget säkerställer sitt arbete med hållbarhetsprocessen i form 

av tredje parts bestyrkande om hur väl företaget arbetat med hållbarhetsprocessen. Inom 

försäkran ingår också att studera vilken GRI-nivå som bolaget uppnår. Om 

hållbarhetsredovisningen är bestyrkt ger det en indikation om att företaget tar 

redovisningen på allvar och vill öka sin legitimitet. GRI-nivån kan beskriva vissa skillnader om 

två bolag som jämförs är på olika nivåer. Är de på samma nivåer men uppvisar ändå 

skillnader kan det styrka frågeställningen i denna studie. 

4.5.3 Jämförbarhet 

Jämförbarhet har två viktiga faktorer, dels att läsarna ska kunna jämföra 

hållbarhetsredovisningarna mellan åren och mellan olika företag. För att detta ska kunna ske 

är det viktigt att alla bolag redovisar på samma sätt.35 Ett stöd till detta är GRI:s ramverk som 

ska underlätta jämförbarheten mellan olika bolags rapporter om det följs konsekvent. 

Jämförbarhet representeras av de två begreppen, presentation och struktur. 

Första aspekten inom jämförbarhet som kommer att undersökas är presentationen på 

hållbarhetsredovisningen. Bilder är det som representerar presentationen och detta 

kommer att studeras genom att kvantifiera antalet bilder som presenteras i företagens 

hållbarhetsredovisning. Det kommer även att kvantifieras antalet sidor som publikationen 

består av.  

I denna studie representeras format av att uppmärksamma om rapporten är en egen 

publikation eller om den är en del av årsredovisningen. Detta för att innehållet kan påverkas 

i hållbarhetsredovisningen, då vissa aspekter kanske hänvisas till årsredovisningen. 

  

                                                      
35

 Artsberg s. 173. 
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5. Metod 
Studiens undersökningsproblem uppmärksammades i samband med tidigare kurser på 

universitetet. För att besvara studiens syfte har det tillämpats en kvalitativ ansats. Fokus vid 

en kvalitativ studie är att analysera befintlig data med ord istället för med kvantifiering som 

vid en kvantitativ strategi.36 Studien påbörjas i befintlig teori som exempelvis legitimitet för 

att ge stöd till hypoteser och resultat vilket leder till att denna studie kommer att ha en 

deduktiv ansats. 37 Datagenereringen kommer att ske genom publicerade 

hållbarhetsredovisningar vilket betyder att denna studie grundas på sekundärdata.38 Det är 

inte möjligt att använda sig av primärdata för att besvara studiens syfte då det är 

hållbarhetsredovisningar som skall granskas. Sekundärdatan som ska granskas kan ha 

upprättats i annat syfte än det som ska undersökas i denna studie vilket kan bidra till att det 

finns risk för att informationen som undersöks är vinklad. Detta kan ge studien en minskad 

trovärdighet.39 Dock tolkas sekundärdatan i denna studie, som är företags offentliga 

hållbarhetsredovisningar som upprättats i enlighet med GRI, ändå ha en trovärdighet då det 

upprättats i samråd med ett internationellt accepterat organ. Antaganden i denna studie är 

att de statliga bolagens krav från staten är att hållbarhetsredovisa på GRI-nivå C då det 

endast i statens rapporter beskrivs att statliga bolag ska hållbarhetsredovisa. Fokus i denna 

studie har varit GRI:s två aspekter miljö och socialt. Detta kan bidra till att studiens resultat 

blir en aning missvisande då en av tre aspekter bortses.  

5.1 Litteratursökning 

I studien har det används ett kritiskt förhållningssätt till information på internet och i artiklar 

som studerats. Dock kan informationen ha tolkats för att besvara studiens syfte vilket kan ha 

medfört att vissa andra viktiga aspekter förbisetts.40 Alla internetbaserade sidor, 

vetenskapliga artiklar, studentlitteratur och övriga källor som används har noggrant 

övervägts för att källornas tillförlitlighet ska vara hög. De vetenskapliga artiklar som sökts har 

skett genom Örebro Universitets databas Elin@Örebro och de tryckta källorna som används 

har sökts via Libris.kb.se.    

5.2 Urval 

Vid urvalet lades fokus på att hitta statliga bolag som verksamma i olika branscher och som 

har privata konkurrenter inom liknande verksamhetsområden. För att kunna jämföra de 

statliga bolagen med de privata bolagen ska deras verksamhet vara av samma typ för att det 

eventuellt ska finnas liknande risker/miljöhot/förutsättningar hos företagen. De privata 

bolagen som valts har alla använt GRI som ramverk för framställandet av 

hållbarhetsredovisningarna. Branscherna som kommer att undersökas är skog, fastighet och 

logistik. Valet av dessa tre branscher grundar sig på att deras verksamhet kan ha påverkan på 

                                                      
36

 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB, Malmö, 2003, s.298-299. 
37

 Bryman och Bell s.23. 
38

 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 69. 
39

 Bryman och Bell s. 306. 
40

 Patel och Davidsson s.68-69. 
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några av de aspekter som en hållbarhetsredovisning handlar om exempelvis miljö och social 

ansvar. För skogsbranschen kan miljöpåverkan vara i form av utsläpp i samband med 

avverkning och transport av skog. I fastighetsbranschen kan den största miljöpåverkan ses 

som indirekt utsläpp genom energiförbrukning medan logistikbranschen har en 

miljöpåverkan som sker direkt av utsläpp vid transporter. Vid urvalet har det ej tagits hänsyn 

till aspekten om de valda bolagen är granskade eller icke-granskade av en tredje part. 

Studien syftar till att genom en jämförelse mellan statliga och privata bolags 

hållbarhetsredovisningar för år 2010 se om det finns några skillnader i presentationen.  

Granskningen av skogsnäringen kommer ske genom det statligt ägda bolaget Sveaskog och 

det privata bolaget Korsnäs. Sveaskog är det enda statliga bolag där kärnverksamheten är 

skogen, där fokus ligger på skogsskötsel och försäljning av produkter från skogen däribland 

timmer och massaved.41 Den privata motsvarighet är Korsnäs som är ett 

skogsindustriföretag som tar hand om skogen genom skogsskötsel som innefattar 

markberedning, plantering, röjning, gallring och föryngringsavverkning. Korsnäs producerar 

även kartong och papper på vedråvara så som massaved.42 Den privata skogsbranschen 

karaktäriseras av mindre bolag som inte presenterar hållbarhetsredovisningar därför är 

Korsnäs ett bolag som matchar statligt ägda Sveaskog. Fastighetsbranschen representeras av 

det privata bolaget Vasakronan och det statligt ägda bolaget Jernhusen. Jernhusen utvecklar, 

förvaltar och äger stationer, stationsområden och underhållsdepåer samt gods och 

kombiterminaler längs den svenska järnvägen, främst i storstadsregioner, viktiga 

järnvägsknutpunkter i Sverige och tillväxtorter.43 Det finns ingen direkt privat motsvarighet 

till Jernhusen men det privata bolaget Vasakronan som arbetar med att äga och förvalta 

centralt belägna butiks- och kontorsfastigheter i storstadsområden, kan ses som en likvärdig 

aktör.44 Logistikbranschen kommer att utgöras av statligt ägda Posten Norden och privat 

ägda Bring Citymail, då Bring Citymail är den enda konkurrenten på den svenska 

postmarknaden. Bring Citymails verksamhet består av olika speciallösning inom post och 

logistik genom kommunikation och logistiklösningar samt paket och brevprodukter.45 Posten 

Norden är leverantör av kommunikations och logistiklösningar till företag och privatpersoner 

i Norden.46 

5.3 Empirigenerering 

För att underlätta studiens framskridande utmynnade den teoretiska referensramen ut i en 

jämförelsemodell. Denna modell användes som stöd vid empirigenereringen för att få en röd 

tråd för varje bolag och bransch och modellen skapade även en grund för analysen, detta för 

att öka validiteten och i sin tur studiens trovärdighet. 47 Begreppen i jämförelsemodellen är 

                                                      
41

 Sveaskog, www.sveaskog.se/om-sveaskog/ 2011-11-15 
42

 Korsnäs, www.korsnas.com/sv/om-korsnas/ 2011-11-15 
43

 Jernhusen, www.jernhusen.se/om-oss/ 2011-11-15 
44

 Vasakronan, www.vasakronan.se/om-vasakronan/ 2011-11-15 
45

 Bring Citymail, www.bring.se/hela-bring/om-bring/sverige 2011-11-15 
46

 Posten Norden, www.postnord.com/sv/om-oss/ 2011-11-15 
47

 Patel och Davidsson, s. 105- 106. 
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återkommande i alla studiens empiri och analys för att skapa god struktur och försäkra att 

insamlingen skett på samma sätt. Vid empirigenereringen kontrollerades datan flertalet 

gånger för att minska risken att något förbisetts och i sin tur öka validiteten.  

För att bekräfta och komplettera empirimodellen kontrollerades hållbarhetsredovisningarna 

gemensamt igenom en sista gång för att studera att allt som samlats in var korrekt samt att 

uppfattningen kring empirin diskuterats för att säkerställa att väsentlig data presenteras. 

Detta leder till att validiteten säkerställs i denna del av undersökningen det vill säga att det 

som ska undersökas har undersökts.48 Författarna kan dock omedvetet tolkat empiri och 

slutsats utifrån den personliga referensramen. Detta kan få en betydande roll för de 

slutsatser som dras och bör tas i beaktning. 

5.4 Undersökningsproblem 

Vid genereringen av empirin påträffades några undersökningsproblem. Ett problem var att 

det stod i Sveaskogs hållbarhetsredovisning (som är en del av årsredovisningen) en 

hänvisning om mål till årsredovisningen. Detta behandlades på så sätt att om det hade stått i 

andra hållbarhetsredovisningar en hänvisning till årsredovisningen hade även detta kollats 

upp, därav behandlas Sveaskogs mål trots att de är presenterade i årsredovisningen. Ett 

annat problem som påträffats var hur tolkningar för miljöaspekten skulle ske, då det i alla 

bolag beskrivit med olika ord och begrepp. Lösningen på detta blev att sammanfatta 

bolagens begrepp i empirin och försöka matcha de bolag som undersökts miljöarbeten. 

5.5 Analysmetod 

När empirigenereringen var slutförd påbörjades analysen där teorierna sammankopplas med 

empirin. Utgångspunkten var hela tiden jämförelsemodellen som i detta skede av studien 

istället kallas för analysmodell. Analysen omfattar endast de utmärkande skillnaderna som 

upptäckts i denna studie då det tidsmässigt inte kunnat omfatta alla skillnader. Genom 

teorierna om GRI och legitimitet analyserades de tre indikatorerna trovärdighet, 

fullständighet och jämförbarhet. Dessa tre indikatorer ledde fram till studiens slutsatser, 

som är svar på problemformuleringen. När analysen frambringat slutsatserna granskades 

empirin en gång för att kontrollera om att allt som stod i empirin behandlats. 

Då studien skett under en kort period och urvalet inte är representativt för hela 

populationen har studien inte gett några konkreta och generella svar utan endast 

indikationer på skillnader i de undersökta branscherna. Vid en eventuell replikation av 

studien är sannolikheten att resultat blir detsamma låg, då författarna av denna studie tolkat 

data med utgångspunkt i valda teorier och sina egna referensramar. Detta kan leda till en låg 

reliabilitet.49 
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6. Empiri 
Den data som presenteras under avsnittet empiri är hämtad från respektive bolags 

hållbarhetsredovisning för år 2010. 

 

6.1 Logistik 

Logistikbranschen omfattas av statliga bolaget Posten Norden och privata bolaget Bring 

Citymail.50 

6.1.1 Fullständighet 

 Posten Norden Bring Citymail 

Mål: 
Miljö 
Socialt 
Ekonomiskt 

 
Ja 
Nej 
Ja 

 
Ja 
Ja 
Nej 

Posten Nordensmål för året inom aspekterna miljö och ekonomiskt ansvar. Bring Citymail 

presenterar i hållbarhetsredovisningen för 2010 mål för aspekterna kunder, medarbetare 

och miljö.  

 Posten Norden Bring Citymail 

Strategi Ja  Ja  

För att Posten Norden ska nå sina mål använder de sig av en strategi som sker genom en 

balanserad målbild. Detta innebär en styrning med ett antal finansiella och icke finansiella 

nyckeltal. De fyra målområden som Posten Norden tillämpar är ägare, medarbetare, 

processer och kunder. För att Bring Citymail ska nå sina mål har de utvecklat tre aspekter i 

en strategi, marknad, miljö och arbetsplats med underliggande variabler för att möta 

intressenternas förväntningar på bolaget.  

 Posten Norden Bring CItymail 

Miljöarbete - Global Compact 
- Klimatfonden 
- Ny terminalstruktur för mindre 
koldioxidutsläpp 
- Mindre buller 
- Bättre avfallshantering 
- Miljöeffektivisering av transporter 
- Transport med tåg 

- Global Compact 
- Den gröna brevlådan 
- Krav på transportörer 
- Miljöbilar 
- Förfina sortering av avfall 
- Rengöring av fordon i miljömärkta hallar 
- Effektiva logistikflöden 
- Minska buller  

Nyckeln till förändring är enligt Posten Norden engagemang, något som skapas genom 

”Klimatfonden”.  Detta innebär att koncernen avsätter medel för miljö och 

klimatförbättringsåtgärder i syfte att öka takten i deras miljöarbete. Enligt Posten Norden 

ska ”Klimatfonden” engagera medarbetare för att bidra till hållbarhetsarbetet. Några utfall 

från ”Klimatfonden” är att värme från maskiner har återanvänds till uppvärmning till lokaler, 

                                                      
50

 Posten Norden, http://www.postnord.com/Global/Document/Om-
Oss/Responsibility/Sustainability/Posten_Norden_HBR_SV_web.pdf 2011-12-14. 
Bring Citymail, Hållbarhetsredovisning 2010, Bring Citymail, Tryckt publikation. 

http://www.postnord.com/Global/Document/Om-Oss/Responsibility/Sustainability/Posten_Norden_HBR_SV_web.pdf
http://www.postnord.com/Global/Document/Om-Oss/Responsibility/Sustainability/Posten_Norden_HBR_SV_web.pdf
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fordon som drivs på el istället för icke-förnyelsebara ämnen, energisnålare belysning och 

samarbeten med företag för effektivare transporter. Posten Norden tar hänsyn till 

omgivningen i sitt dagliga arbete, dels genom att minska bullernivån och avfallshantering 

från verksamheten som främst består av trä, papper och wellpapp. Ett annat pågående 

arbete för minskad miljöpåverkan är att miljöeffektivisera. Det sker i så stor grad som möjligt 

vid transporter av gods som sker med flyg, tåg, lastbil, bil, båt, moped och cykel. Posten 

Norden väljer med omsorg transportmedel för att minska sin miljöpåverkan som i sin tur har 

lett till högre fyllnadsgrad i transporterna. För att minska bolagets miljöpåverkan har Posten 

Norden investerat i en ny terminalstruktur för en bättre samordning av gods för att minska 

utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Externa riktlinjer som Posten Norden 

tillämpar är bland annat FN:s Global Compact. 

Bring Citymail har under 2010 ingått i initiativet Global Compact. Bring Citymail kommer i 

framtiden att tillämpa initiativets tio grundprinciper som omfattar mänskliga rättigheter, 

arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Den ”gröna brevlådan” är en del av Bring 

Citymails miljöarbete som är ett koncept framtaget av Bring Citymail för att minska 

miljöpåverkan vid utdelningen av post. Konceptet bygger på att en brevlåda får besök var 

tredje dag enligt ett rullande ABC-schema. Första dagen delas posten ut på område A, nästa 

dag i område B och tredje dagen i utdelningsområde C, därefter börjar utdelningen om vid 

område A. Den viktigaste delen i miljöarbetet är att kontrollera transporterna av gods. 

Kravet på transporterna är att miljöpåverkan ska kunna redovisas av respektive 

godstransportör när transporten sker via inköp av andra bolag. När det är transporter inom 

företaget är målet att succesivt ska utdelningen ska ske via bra miljöalternativ, exempelvis 

med miljöbilar för att minska utsläppen. Gällande avfall och utsläpp till vatten arbetar Bring 

Citymail med att förfina sorteringen för att minska avfallen och vid rengöring av fordon sker 

det i godkända hallar för att inte olja ska rinna ut i miljön. Effektiva logistikflöden är ännu en 

metod för att minska miljöpåverkan. Det innebär bland annat att minska buller-nivån vid 

lastning, rätt brev ska till rätt person och sortering av post i datorn för att slippa 

energikrävande sorteringsmaskiner. 

 Posten Norden Bring Citymail 

Socialt arbete –samhället 
Sponsring/samarbeten? 

Ja Nej 

I Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 presenteras ett stycke med rubriken 

”Samhället” där presenteras samarbeten med reglerande myndigheter, andra myndigheter 

och organisationer som Universal Postal Union (UPU), Post-Europ och International Post 

Corporation (IPC), samt organisationer för företagare, landsbygd, funktionshindrade och 

pensionärer. Det presenteras även att Posten Norden sponsrar initiativ inom kultur och sport 

så som Fotbollsförbundet, Augustpriset och Dansk Cykel Union med flera. Inom dess egna 

verksamhet skapas välgörenhetsprojekt. I Danmark finns ett projekt kallat ”High:Five” som 

ger jobb till förre detta kriminella och i Sverige pågår ett samarbete med Mentor som 
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arbetar med att förebygga våld och droganvändning bland unga. Bring Citymail presenterar 

inget om socialt/samhällsansvar.  

 Posten Norden Bring Citymail 

Socialt arbete –
medarbetare 
Kollektivavtal? 
Jämställdhet? 
Kompetensutveckling? 

 
 
Ja 
Ja 
Nej 

 
 
Ja 
Ja 
Ja 

Att vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats med frisk och engagerad personal är något 

som Posten Norden arbetar för. Årligen genomförs en undersökning som mäter nöjdheten 

hos medarbetarna för att fastställa i vilken utsträckning Posten Norden når sina mål. 

Kunskap och bra chef- och ledarskap anser Posten Norden ger goda resultat för företaget. 

Ett sätt att använda det är genom ”talangpooler” där syftet är att säkra chefsförsörjningen 

på mellanchefsnivån. Ett arbete för jämställdhet och mångfald sker på Posten Norden för att 

alla ska få samma möjligheter och löner, oavsett kön. Alla anställda inom Posten Norden 

omfattas av kollektivavtal, som tecknas lokalt i respektive land. Öppenhet är ett ledord för 

arbetsplatserna som ska hjälpa medarbetarna vid eventuella funktionhinder, det för att 

främja arbetsmiljön och hälsan hos medarbetarna.  En central del i Bring Citymails arbete är 

medarbetarna, att ta vara på den kompetens som finns i företaget. Kompetensutvecklingen 

hos Bring Citymail centreras i ett program som kallas ”Bring Citymail Academy”, ett program 

som har utbildningar som omfattar cirka 900 dagar per år. Utbildningarna kan handla om 

eco-driving, IT samt ledarskap och ska bidra till att förstärka företagets företagskultur och 

värderingar. Bring Citymail arbetar med att förstärka individens egen förmåga och vilja att ta 

ansvar och utvecklas. Detta för att se medarbetarna som en viktig nyckel för att bidra till 

lönsamhet och utveckling i bolaget. 

Det finns en jämställdhetspolicy hos Bring Citymail som avspeglar att bolaget vill skapa en 

jämställd arbetsplats. Prioriterade frågor är att det inte ska finnas några skillnader mellan 

kvinnor och män avseende löner. Det finns ett ingått avtal med ”Almega Branch 

Kommunikation” som gäller alla anställda med förmåner, pensioner och uppsägningstider. 

Det finns även inom företaget ett utvecklat program för hälsa och friskvård eftersom Bring 

Citymails medarbetare har ett fysiskt krävande arbete. 

 Posten Norden Bring Citymail 

Intressenter Ägare 
Samhället (myndigheter/organisationer) 
Medarbetarna 
Kunderna 
Leverantörer/Samarbetspartners 

Kunder 
Samarbetspartners 
Mottagaren 
Medarbetare 
Media 
Ägare 
Leverantör 
Konkurrenter 
Övriga (politiker, myndigheter, 
organisationer) 
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Posten Nordens intressenter är ägarna, samhället, medarbetarna, kunderna, leverantörerna 

och samarbetspartners. Det beskrivs ingående vilka intressenterna är och vilken dialog som 

först mellan dem och Posten Norden under 2010.  

Bring Citymails intressenter är kunder, samarbetspartners, mottagaren (kunds kund), 

medarbetare, media, ägare, leverantörer, konkurrenter, politiker, myndigheter, fackliga 

organisationer och frivilligorganisationer. Utöver att presentera vilka som intressenterna är 

beskrivs vilken dialog som Bring Citymail har med dessa samt vilka frågor som intressenterna 

prioriterar som i sin tur påverkar Bring Citymails verksamhet.  

6.1.2 Trovärdighet 

 Posten Norden Bring Citymail 

Styrning 
VD 
Miljö? 
Medarbetaren?
ekonomiskt? 
Intressenter? 

 
 
Ja 
Nej 
Nej 
Ja 

 
 
Ja 
Ja 
Nej 
Nej 

VD:n Lars G Nordström beskriver Posten Nordens ansvar till miljön och poängterar att de 

anpassar sig till förändringar som ska bidra till minskade koldioxidutsläpp, med 40 % till år 

2020. Ansvaret som Posten Norden har, är en balansgång mellan antalet försändelser som 

dagligen skickas till den centrala del som Posten Norden har i människors vardag, detta 

genomsyrar ställningstaganden i den dagliga verksamheten. Nordström skriver även att 

Posten Norden ska vara ledande i hållbarverksamhetsutveckling för sin bransch. Posten 

Nordens arbete ska belasta miljön så lite som möjligt, vilket har resulterat i att det skett en 

stor investering under året i en ny terminalstruktur som ska ge en ökad volym på 

tågtransporter och på så sätt minska utsläppen. Nordström beskriver att dessa konkreta 

initiativ för att minska miljöpåverkan har sin grund i dialog med intressenter och deras 

förhållningar.  

Bring Citymails VD Mats Forsberg beskriver hållbarhetsinsatsen som ett långsiktigt 

perspektiv. Hur en resa till FN och New York uppmärksammade Bring Citymail i sitt 

hållbarhetsarbete, en indikation på att ett litet företag internationellt sett kan göra 

skillnader. Det beskrivs hur Bring Citymail har utvecklat brevdistributionen från att dela ut 

posten flera gånger om dagen till att göra det var tredje dag. Ännu en del som Bring Citymail 

har arbetat med för att förändra miljöpåverkan är att posten sorteras innan tryckning.  

Något som VD:n även poängterade är att medarbetaren är i fokus i bolaget. Om någon har 

en idé som kan förbättra hållbarhetsarbetet ska man lyssna på denne. Det nämns även att 

Bring Citymail har blivit ISO-certifierade inom både 9001 Kvalitet och 14001 Miljö under 

2010 för att begränsa koldioxidutsläppen. Avslutningsvis säger VD:n att Bring Citymail vill 

vara det bästa alternativet för kunder som söker efter en modern postleverantör med 

fokusen på hållbarhetsarbete. 
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 Posten Norden Bring Citymail 

Styrning 
Medarbetarnas delaktighet? 

 
Ja 

 
Ja 

Medarbetarna hos Posten Norden har möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet i form av att 

lämna förslag till ”Klimatfonden”. Medarbetarna på Posten Norden uppmanas till att påverka 

genom detta.    

Bring Citymail arbetar aktivt med att skapa en företagskultur som har ”bra” värderingar om 

hur medarbetare kan bidra till en hållbarutveckling. Bolaget sätter stort fokus på individens 

förmåga, att vilja ta ansvar och utvecklas, genom att ge rätt förutsättningar för att kunna 

lyckas. Detta sker genom individuella samtal där individens mål kopplas samman med 

företagets övergripande strategier och mål. Hur medarbetarna kan bidra till en hållbar 

utveckling är dels att trivas på arbetsplatsen och dels att dela värderingar med bolaget. 

 Posten Norden Bring Citymail 

Försäkran 
GRI nivå? 

  
C+ 

 
C+ 

Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 har GRI-nivå C+. Den är bestyrkt av Ernst & 

Young AB som bekräftar att rapporten har upprättats i enlighet med GRI:s G3 riktlinjer på ett 

korrekt sätt. GRI-nivån som Bring Citymail har för 2010 är C+. Den har blivit externt bestyrkt 

av Respect Sustainable Business AB som går i godo för att hållbarhetsredovisningen har 

redovisats korrekt utifrån GRI G3:s riktlinjer.  

6.1.3 Jämförbarhet 

 Posten Norden Bring Citymail 

Presentation 
Antal bilder? 

 
16 bilder  

 
7 bilder  

Posten Nordens hållbarhetsredovisning presenterar 16 bilder. Bring Citymails 

hållbarhetsredovisning för 2010 innehåller sju. 

 Posten Norden Bring Citymail 

Presentation 
Antal sidor? 

Redovisningen är på totalt 23 sidor. A4-
format. 

Redovisningen är på 82 A5-sidor. 
 

Posten Nordens hållbarhetsredovisning för år 2010 var på 23 A4-sidor. Bring Citymails 

hållbarhetsredovisning var på 82 A5-sidor. 

 Posten Norden Bring Citymail 

Format 
Egen publikation? 

 
Nej 

 
Ja 

Posten Nordens hållbarhetsredovisning är en del av dess årsredovisning. Bring Citymails 

hållbarhetsredovisning är en egen publikation.  
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6.2 Skog 

Skogsbranschen representeras av statliga bolaget Sveaskog och privata bolaget Korsnäs. 51 

6.2.1 Fullständighet 

Indikator Sveaskog Korsnäs 

Mål 

Miljö? 

socialt? 

Ekonomsikt? 

 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Nej 

Nej 

Korsnäs hållbarhetsredovisning för 2010 beskriver inte företagens mål med 

hållbarhetsarbetet. Ett långsiktigt klimatmål som finns beskrivet innebär att bolaget från 

2007 till år 2020 ska minska koldioxidutsläppen med 25 %. För att se Sveaskogs mål och 

utfall för året inom miljö, ekonomiskt och socialt hänvisas det i hållbarhetsredovisningen till 

årsredovisningen. I årsredovisningen finns det presenterat sex finansiella mål, fem miljömål 

samt elva sociala mål. I hållbarhetsredovisningen återfinns kortfattade prioriteringar inför 

kommande år presenterade. 

 Sveaskog Korsnäs 

Strategi Ja Nej 

Sveaskog presenterar en klimatstrategi med sex prioriteringar om hur klimatarbetet ska 

framskrida och Korsnäs presenterar ingen strategi. 

 Sveaskog Korsnäs 

Miljöarbete Biologisk mångfald (ekoparker) 

- restaurering av våtmarker 

- Restaureringsarbete genom avverkande 

av inväxande gran i lövrika skogar 

- Sanering av olja i Gällivare 

- Klimatkompensation  

- Förnybara drivmedel 

- Minskat koldioxidutsläpp 

(transportplanering, effektivare 

virkesbyten och lastbilar) 

- Elanvändning (miljövänlig el) 

- Biologisk mångfald 

- Certifierat skogsbruk 

- Fabrikers utsläpp renade rökgaser 

- Transporter (utsläpp av koldioxid) 

- Renat avloppsvatten för minskad 

miljöpåverkan 

- Avfallssortering 

- Miljövarudeklarerade produkter 

- Ny biopanna (fjärrvärme) 

- Energieffektivisering 

Korsnäs har ett aktivt arbete för att minska företagets miljöpåverkan. Företaget som har sin 

grund i skogen strävar efter en biologiskmångfald och ett certifierat skogsbruk.  Korsnäs 

fabriker har stora utsläppsvolymer, rökgaserna som uppkommer i produktionen renas 

genom el-filter, skrubbrar och cykloner innan röken släpps ut i naturen. I slutdelen av 

produktioner kommer det avloppsvatten som renas för att miljöfarliga ämnen inte ska 

komma ut. Korsnäs miljövarudeklarerar sina produkter och avfall som uppkommer vid 

                                                      
51

 Sveaskog, Årsredovisning och hållbarhetsredovisning, 2010, Tryckt publikation. 
Korsnäs, http://dmweb.v-tab.se/webpages/Korsnas/Hallbarhet2010.html, 2011-12-14. 

http://dmweb.v-tab.se/webpages/Korsnas/Hallbarhet2010.html
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produktionen sorteras.  För att minska koldioxidutsläppen i Korsnäs verksamhet sker det 

energieffektiviseringar. Transporterna i Sverige sker med lastbil, bil samt båt och dessa ska 

hela tiden att effektiviseras.  En till koldioxidutsläppsminskning har skett när bolaget 

investerade i en ny biopanna där överskottet ger tillskott i fjärrvärmenätet där fabrikerna är 

belägna. 

Sveaskogs roll i klimatarbetet handlar om den biologiska mångfalden vilket tar form genom 

att bland annat skapa ekoparker och restaurera naturvärden som våtmarker. Ett annat 

restaureringsarbete som Sveaskog arbetar med är att avverka inväxande granar i lövrika 

skogar. Sveaskog beskriver att de besitter historiska miljöskulder så som en större 

oljeförorening som uppkommit i deras egen verksamhet i ett vattenskyddsområde i 

Gällivare. År 2010 påbörjade bolaget en sanering av denna förorening för att bevisa att de 

tar sitt miljöansvar. Tillsammans med PwC och LKAB utvärderar Sveaskog möjligheten att 

klimatkompensera i skogen, som innebär att Sveaskog genom aktiva skötselåtgärder ska öka 

tillväxten och därmed koldioxidupptaget i skogen. För att minska utsläppen inom 

verksamheten arbetar Sveaskog med att öka användning av förnybara drivmedel. Detta ska 

ske genom att förbättra transportplaneringen, effektivare virkesbytning samt genom en 

skonsammare körning av lastbilar. Sveaskog ska även enbart använda sig av miljövänlig 

energi som är producerad av vind eller vatten i verksamheten.  

 Sveaskog Korsnäs 

Socialt – samhälle 

Sponsring/samarbeten? 

 

Ja  

 

Ja 

Korsnäs har ett motto ”att bidra till ett rikare liv” genom engagemang i samhället för 

anställda och deras familjer. Korsnäs har många olika projekt som de grundat. Bland annat 

Socialafonden som omfattar ett hundratal semesterbostäder i Sverige och utomlands. 

Sommarläger för de anställdas barn som arrangeras årligen. Där bruken är belägna stödjer 

Korsnäs det lokala föreningslivet och kulturen. I Gävle finns en organisation, Rapatac, som 

stöds av Korsnäs, dels genom en satsning på att öka ungdomars intresse för teknik. Sedan 

1970-talet är Korsnäs engagerade i Skogen i Skolan som är ett projekt mellan skolan och 

skogsnäringen. Sveaskog bidrar till utvecklingen av naturturism genom att arrendera mark 

för jakt, fiske och naturupplevelser till turismföretagare. Det sociala ansvaret tar bolaget 

genom sponsringar och samarbeten, exempelvis Svenska Orienteringsförbundet, 

skogsäventyret och Skogen i Skolan. Det finns även ett långt samarbete med 

Världsnaturfonden (WWF). Sveaskog prioriterar vid nyetableringar att skapa sysselsättning i 

delar av Sverige där det finns knappt om arbetstillfällen.  

 Sveaskog Korsnäs 

Socialt – medarbetare 

Kollektivavtal? 

Jämställdhet? 

Kompetensutveckling? 

 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 
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Inom Korsnäs finns det en facklig samverkan vars ambition är att skapa en nära relation till 

de fackliga organisationerna och företaget. Samarbetet med facken är en förutsättning för 

det förändringsarbete som nu pågår i hela företaget. Korsnäs verkar för mångfald och 

jämställdhet i anställning för alla anställda och arbetssökande. Företaget anställer, utbildar, 

befordrar och kompenserar alla anställda i förhållande till jobbrelaterade faktorer som 

personens förmåga, arbetskvalitet, attityd, kompetens och potential samt företagets behov. 

Ambitionen för Korsnäs är att vara ”i balans med samhället”. Detta ska nås genom socialt 

ansvar för medarbetarna och deras familjer. Huvudfokus är på medarbetarna och säkerhet.  

Korsnäs har ett samverkansråd som har till uppgift att vara en skyddskommité för frågor 

kring hälsa och säkerhet. Samverkansrådet består av arbetsgivarrepresentanter och 

arbetstagarrepresentanter. Inom Korsnäs finns det ett samverkansavtal övergripande 

beskriver detta arbetet med arbetsmiljö och arbetsorganisation samt hälsovård. Korsnäs 

Operativa Målstyrning (KOM-programmet) är ett förändringsarbete för att öka effektiviteten 

och minska förlusterna i den totala processen som påbörjades 2010. KOM-arbetet ställer nya 

krav på medarbetarna, för att möta utmaningarna ska det uppmärksammas i HR-arbetet 

genom att utveckla ett bra ledarskap och medarbetarskap. Det genomförs regelbundet 

medarbetarundersökningar som syftar till att ge en bild av medarbetarnas arbetssituation 

och se företagets förmåga att skapa mervärde för kunder. Detta ses i det så kallade VSK-

index (Värde- Skapande Kapital-index). Målet för 2012 är att Korsnäs fram till år 2012 nå 

VSK-index 700 eller högre vid samtliga anläggningar. Korsnäs har en policy om att 

arbetsplatsen ska vara drog- och alkoholfri för att skapa en säkrare arbetsplats. 

När det kommer till det sociala ansvaret gällande medarbetarna inleds detta med att 

medarbetarna inom Sveaskog har stort eget ansvar och arbetsuppgifter som kräver 

samverkan, ansvarskänsla samt initiativförmåga. Det beskrivs även inledningsvis att 

kompetensförsörjningsfrågor är ett viktigt område för att skapa konkurrenskraft på långsikt 

som leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare. Medarbetarna inom Sveaskog 

genomgår medarbetarsamtal varje år som ska ge en bra grund för delaktighet där 

medarbetarna får möjlighet att ge önskemål om vidareutveckling. Inom Sveaskog finns det 

tvärfackliga informationsgrupper även kallat referensgrupper. Dessa riktar sig till 

personalorganisationer och koncernledning som genom samråd presenterar information och 

förändringar inom verksamheten. Under 2010 har medarbetarna deltagit i grundläggande 

utbildningar i exempelvis Officepaketet och GISS, utbildningar i deras 

verksamhetsledningssystem, fortbildning för planerar och maskinförare, miljöfrågor, 

stresshantering, engelska och förhandlingsteknik. Det har även erbjudits skoglig utbildning 

för de medarbetarna utan skoglig bakgrund. Den kompetensutveckling som genomförs inom 

Sveaskog sker genom en interaktiv webbutbildning i samarbete med Holmen, SCA och Stora 

Enso. Sveaskog erbjuder sina anställda ett motionsbidrag för att främja medarbetarnas 

hälsa. Under året erbjöds även alla att delta i Livslunken, vilket är en motions-och 

hälsokampanj. Det erbjuds regelbundna hälsokontroller inom Sveaskog. Sveaskog strävar 

efter mångfald och jämställdhet för att stärka konkurrenskraften inom branschen. Ett steg 

för detta är kvinnligt nätverkande och acceptans för föräldraledighet som innebär att 
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företaget betalar ut en föräldralön utöver det som är reglerat i kollektivavtal.  Vartannat år 

sker det en medarbetarundersökning som går under namnet ”Vi i skogen”.  

 Sveaskog Korsnäs 

Intressenter Medarbetare 

Ägare 

Kunder 

Entreprenörer 

Virkesleverantörer 

Myndigheter 

Turismföretagare/jägare/-

fiskare/friluftsintresserade 

Naturvårdsorganisationer 

Låneinstitut/kreditgivare 

Rennäringen 

Branschorganisationer 

Kunder 

Leverantörer 

Medarbetare 

Myndigheter 

NGO (Non governmental organisations) 

Närboende/lokalsamhälle 

Ägare och investerare 

Inom Korsnäs finns det åtta intressentgrupper dessa är branschorganisationer, kunder, 

leverantörer, medarbetare, myndigheter, NGO (Non Governmental Organisations), 

närboende och lokalsamhälle samt ägare och investerare. Sveaskogs intressenter utgörs av 

tio grupper: medarbetare, ägare, kunder, entreprenörer, virkesleverantörer, myndigheter, 

turismföretagare/jägare/fiskare/friluftsintresserade, naturvårdsorganisationer, 

låneinstitut/kreditgivare samt rennäringen.  

6.2.2 Trovärdighet 

 Sveaskog Korsnäs 

Styrning 

VD 

Miljö? 

Medarbetaren? 

Ekonomiskt? 

Intressenter? 

 

 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

 

 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Korsnäs VD Christer Simrén beskriver att företagets vision handlar om en ständig utveckling 

som sätter sin prägel på arbetet med konkreta hållbarhetsfrågor. Det beskrivs att 

förbättringar inom hållbarhetsarbetet kan ske genom punktinsatser gällande exempelvis 

koldioxidutsläpp medan andra områden kan kräva att det utvecklas nya processer eller att 

slipa på något som bolaget redan är bra inom. VD:n beskriver det hela som att det handlar 

om att värna om biologisk mångfald. Simrén berättar vidare att bolagets målsättning för 

2011 är att samtliga utsläpp till luft och vatten åtminstone ska ha tio procents marginal till 

myndigheternas gränsvärden. Det framställs att Korsnäs affärsmässigt utbildar 

medarbetarna gällande konkurrensrätt och antikorruption samtidigt som deras rutiner för 

att utvärdera leverantörer förbättras. Bolaget fokuserar på stöd till skol- och 

utbildningsinsatser kopplade till teknik och skog. Det beskrivs att ambitionen med detta är 

att intressera ungdomar för en framtid inom områden kopplade till Korsnäs verksamhet. 

VD:n berättar att det inträffade produktionsstörningar i Gävle som påverkade 
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miljösituationen negativt jämfört med tidigare år. Under hösten inträffade även ett utsläpp 

av lut som är under utredning av miljöåklagare. Christer Simrén påpekar dock att på den 

positiva sidan av detta så har denna nya industrianläggning i Gävle tagits i drift vilket innebär 

att den årliga förbrukningen av eldningsolja minskas med 17 000 kubikmeter per år. 

Miljö- och hållbarhetschefen Olof Johansson kommenterar inledningsvis Sveaskogs 

hållbarhetsarbete. Det beskrivs enligt Johansson att det pågår ett grönt race som är en 

kapplöpning mot mer miljövänliga lösningar i form av till exempel resurseffektiv och 

koldioxidsnål teknik. Det kommenteras att Sveaskogs del i detta race utgörs av att de blev de 

första att i kommersiell skala använda ett plantskydd som skyddar mot angrepp av 

snytbagge. Vidare kommenteras det att en viktig del av verksamhetens klimatstrategi och 

dess affär med skogsråvara är ökade leveranser av biobränsle från skogen. Det som är 

specifikt för Sveaskog som Johansson skriver är att de fått positiv respons för användandet 

av FSC-standards och att medarbetarna kommer att få utbildning inom detta område. Miljö 

och hållbarhetschefen berättar om den biologiska mångfaldens år och att detta år blev en 

bekräftelse på att Sveaskogs satsningar på naturvård är riktiga. Med hjälp av medarbetare 

med höga naturvårdskompetenser och 20 procent naturvårdsareal med naturvårdsskogar 

och ekoparker anser Olof Johansson att Sveaskog har en god grund att stå på för att 

långsiktigt skapa bidrag till den biologiska mångfalden.   

 Sveaskog Korsnäs 

Styrning 

Medarbetarnas delaktighet 

 

Nej 

 

Nej 

Inget av bolagen presenterar denna aspekt. 

 Sveaskog Korsnäs 

Försäkran 

GRI-nivå? 

 

B+ 

 

C+ 

Hållbarhetsredovisningen är bestyrkt av representanter från Ernst & Young AB som 

fastställer att rapporten uppnår till GRI-nivån C+. Sveaskogs hållbarhetsredovisning är 

bestyrkt av PWC och är på GRI-nivån B+. 

6.2.3 Jämförbarhet 

 Sveaskog Korsnäs 

Presentation 

Antal bilder? 

12 bilder 25 bilder  

Korsnäs hållbarhetsredovisning innehåller 25 stycken bilder och Sveaskogs 

hållbarhetsredovisning innehåller tolv bilder. 

 Sveaskog Korsnäs 

Presentation 

Antal sidor? 

 

29 stycken A4-sidor. 

 

35 stycken A4-sidor. 

Sveaskogs hållbarhetsredovisning består av 29 stycken A4-sidor och Korsnäs består av 35 

stycken A4-sidor. 
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 Sveaskog Korsnäs 

Format 
Egen publikation? 

 
Nej 

 
Ja 

Sveaskogs hållbarhetsredovisning är en del av årsredovisningen och Korsnäs är en egen 

publikation. 

6.3 Fastighet 

Fastighetsbranschen omfattas i denna studie av statliga bolaget Jernhusen och privata 

bolaget Vasakronan. 52 

6.3.1 Fullständighet 

 Jernhusen Vasakronan 

Mål 

Miljö? 

Socialt? 

Ekonomiskt? 

 

Nej 

Nej 

Nej 

 

Ja 

Ja 

Nej 

Vasakronan presenterar övergripande miljömål, men även mer specificerad mål för miljö och 

socialt. Antalet mål för miljö är fyra stycken och för socialt ansvar två stycken. Det 

presenteras mål för 2010 samt utfall och mål för 2011. Det finns även beskrivet mer 

långsiktiga mål. Det finns inga konkret ställda mål i Jernhusens hållbarhetsredovisning för 

2010. Det finns dock beskrivet i siffror vad som har hänt i de olika GRI indikatorerna.  

 Jernhusen Vasakronan 

Strategi Nej Ja 

Vasakronan presenterar en övergripande strategi för att nå sina energimål, detta sker genom 

tre steg: reducera, organisera och selektera. Reducera är att minska mängden tillförd energi 

och använda den effektivt. Organisera innebär att den tillförda energin ska utnyttjas 

maximalt. Selektera är att minska fossilberoende energi och öka andelen förnyelsebarenergi.  

 Jernhusen Vasakronan 

Miljöarbete - Miljöbelastning 

- Energioptimering 

- Minska buller 

- El med ursprungsgarantier 

- Miljösanering av bangårdar 

- Minskad miljöbelastning genom materialval 

och kemikaliebegränsning 

- Sortera avfall rätt 

- Långsiktigt hållbara byggnader (miljö 

certifierade)  

- Gröna kontoret/avtalet 

- Minskad energianvändning och inköp av 

miljömärkt el. 

- Minskat koldioxidutsläpp 

När Vasakronan producerar nya byggnader och vid ombyggnation ska det ske genom 

minskad miljöbelastning genom bra materialval och kemikaliebegränsning. Detta i enlighet 

med fastighetsbranschens riktlinjer. Vid byggnationer uppstår det stora mängder avfall som 

                                                      
52

 Vasakronan, http://vasakronan.se/wp-content/uploads/VASA_HR-2010-slutlig.pdf. 2011-12-14. 
Jernhusen, http://jernhusen.se/PageFiles/66/Hallbarhetsredovisning2010.pdf, 2011-12-14. 

http://vasakronan.se/wp-content/uploads/VASA_HR-2010-slutlig.pdf
http://jernhusen.se/PageFiles/66/Hallbarhetsredovisning2010.pdf
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Vasakronan måste hantera och i det dagliga arbetet ställs det krav på kunder att sortera 

avfallet rätt. Vasakronans byggnader ska vara långsiktigt hållbar ur ekonomisk-, drifttekniskt- 

och miljömässigsynpunkt. För att säkerställa hållbarheten miljöcertifierar Vasakronan sina 

byggnader enligt LEED, Miljöbyggnad och GreenBuilding. Det verksamma bolaget syftar till 

att skapa bra miljöer där människor trivs och mår bra. Det kan ske genom ett arbete för att 

skapa en hållbar stad, men även genom Vasakronans arbete med det ”gröna kontoret”. Det 

gröna kontoret är ett arbete för att erbjuda miljömedvetna lösningar för intresserade 

kunder. Genom det gröna avtalet vill Vasakronan få sina kunder engagerade i miljöarbetet. 

Vasakronan arbetar aktivt för att minska energianvändningen. Företaget har varit 

klimatneutrala sedan 2007 inom fastighetsdrift då de minskat energianvändningen och 

påbörjat inköp av miljömärkt el, så som vattenkraft, vindkraft och biobränsle och 

koldioxidneutral fjärrvärme och kyla. Vasakronan kompensation för det faktiska 

koldioxidutsläppet som sker i samband med exempelvis resor och arbetsmaskiner. 

Jernhusens miljöarbete sker genom fyra kanaler; miljöbelastning, energioptimering, 

biobränsle och vindkraft samt mark. Miljöbelastningen handlar om historiska miljöskulder 

från järnvägens framväxt och ingrepp i natur och landskap vid nyetableringar samt pågående 

problem med bland annat buller. Energioptimering handlar om att Jernhusen aktivt arbetar 

med vissa åtgärder för att optimera energiförbrukningen i byggnaderna.  Under 2010 köpte 

Jernhusen el med ursprungsgarantier i vindkraft, småskalig vattenkraft och 

biobränsleanläggningar för att stärka hållbar elproduktion i Sverige. Jernhusen arbetar med 

miljösanering av bangårdar som förorenats av långvarig tung industriell verksamhet. En del 

av Jernhusens miljöarbete består av att miljöklassa byggnader vilket är ett system som 

utvecklats för att kvalitetssäkra en byggnad utifrån energianvändning, innemiljö och 

eventuella farliga ämnen.  

 Jernhusen Vasakronan 

Socialt – samhälle 

Sponsring/samarbeten? 

 

Ja 

 

Ja 

Vasakronan har ett mål att vara ”ledande aktör med ansvar”. Detta sker bland annat genom 

sponsring, samarbeten inom forskning och utveckling av nya och befintliga stadsdelar. 

Utvecklingen av stadsdelar sker i samverkan med kommuner, kollektivtrafik, arkitekter och 

samhällsplanerare för att skapa en hållbar miljö. Det samhällsengagemang som Vasakronan 

är aktivt inom fokuserar på att deltaga i nätverkande genom branschanknutna projekt. 

Vasakronans ansvar i samhället sträcker sig till sponsring av lokala idrotts- och 

kulturevenemang, exempel på detta är Kistaloppet. Jernhusen har ett socialt ansvar som 

enligt dem själva är till för att skapa trygga och attraktiva stationer för resenärer. I och med 

att Jernhusens verksamhet är belagt till tätbefolkade områden arbetar bolaget aktivt för att 

skapa en stadsutveckling genom bevarande av täta och trygga stadskärnor. Jernhusen har 

även ett ansvar för att alla upphandlingar med leverantörer ska ske på ett korrekt och 

rättvist sätt, ingen aktör ska favoriseras. Leverantörerna har även ett krav från Jernhusen att 

arbetet ska ske miljömässigt. I Jernhusens hållbarhetsredovisning för 2010 presenteras att 
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det sker samarbeten mellan dem och kommuner, polisen, sociala myndigheter, 

trafikoperatörer och andra fastighetsägare som ska öka tryggheten för besökarna vid 

stationerna. Det pågår även ett samarbete med Trafikverket som utvecklar en 

ledsagningsverksamhet på järnvägsstationerna i Sverige som ska öka tryggheten för 

funktionsnedsatta att känna sig trygga där Jernhusen bedriver sin verksamhet. 

 Jernhusen Vasakronan 

Socialt –  

Medarbetare 

Kollektivavtal? 

Jämställdhet? 

Kompetensutveckling? 

 

 

Nej 

Ja 

Ja 

 

 

Nej 

Ja 

Ja 

Genom att öka kompetensen och delaktigheten hos medarbetarna skapas det ett 

medarbetaransvar inom Vasakronan. Bolaget har många olika utbildningar för 

kompetensutveckling hos de anställda. En typ av kompetensutveckling är e-learning som 

Vasakronan arrangerar i egen regi. De anställda har medarbetarsamtal för att diskutera 

lämpliga mål för utveckling inom företaget. Vasakronan tillämpar nöjd medarbetar index 

(ESI) för att mäta hur medarbetarna trivs med Vasakronan som arbetsplats. Mångfald och 

jämställdhet är något som Vasakronan prioriterar genom en policy som beskriver att 

Vasakronan ska vara fritt från diskriminering, trakasserier och främlingsfientlighet. Kvinnor 

och män ska ges lika möjligheter till befordran, utveckling och lön för likvärdigt arbete. 

Cheferna inom Jernhusen får möjlighet till kompetensutveckling och medarbetarna har ett 

utvecklingsprogram (UP) som medarbetarna från olika affärsområden får söka till. UP 

uppmuntrar till att skapa interna nätverk samt motivation och insikt för utveckling inom 

organisationen. Alla nya medarbetare inom Jernhusen erbjuds en utbildning för att 

effektivisera arbetssättet. Det förs en årlig dialog mellan medarbetare och ledningsgruppen 

för att samtala kring bolagets strategi och utveckling. Medarbetarna erbjuds att göra en 

hälsoprofil vartannat år som ger en indikation om den anställdes hälsa kopplat till 

arbetsmiljön. Jernhusen strävar efter att nå en jämställd arbetsplats där medarbetarna 

behandlas lika oavsett kön, religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Alla anställda 

har ett årligt utvecklingssamtal med sin närmaste chef där individuella mål och 

måluppfyllelse behandlas. Hos Jernhusen omfattas alla anställda utom VD och ledande 

befattningshavare av en rörlig lönedel. Syftet med den rörliga lönedelen är att skapa 

förutsättningar för att nå bolagets mål genom att locka till ny kompetent personal, öka 

motivationen och förtydliga styrningen.  

 Jernhusen Vasakronan 

Intressenter Hyresgäster 

Trafikhuvudmän/-

kollektivtrafikoperatörer 

Resenärer 

Ägare 

Banker/Finansinstitut/placerare 

Hyresgäster 

Ägare 

Medarbetare 

Långivare 

Leverantörer 

Samhället 
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Leverantörer 

Medarbetare 

 

Vasakronans sex intressentgrupper är hyresgäster, ägare, medarbetare, långivare, 

leverantörer och samhällsaktörer. Det presenterar på vilket sätt en dialog för mellan 

Vasakronan och dess intressenter samt vilka förväntningar intressenterna har på 

Vasakronans verksamhet. Det beskrivs ett hållbarhetsperspektiv för varje intressentgrupp. 

Jernhusens intressenter består av sju grupper som består av hyresgäster, trafikhuvudmän 

och kollektivtrafik-operatörer, resenärer, ägare, banker, finansinstitut och placerare, 

leverantörer och medarbetare. Det presenterar vilka ämnen som är aktuellt för 

intressentgrupperna och hur Jernhusen arbetar med att komma i kontakt med 

intressenterna. 

6.3.2 Trovärdighet 

 Jernhusen Vasakronan 

Styrning  

VD 

Miljö? 

Medarbetaren? 

Ekonomiskt? 

Intressenter? 

 

 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

 

 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Jernhusens VD Kerstin Gillsbro beskriver bolagets visioner inom hållbarhetsarbetet. 

Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och Jernhusen ska på ett aktivt sätt 

bidra till ett hållbart samhälle. Jernhusen har långsiktiga mål till 2020 som i stort stämmer 

överens med nationella mål. Det är både positiva och negativa aspekter inom miljö, 

medarbetare och resenärsindex och kundindex som nämns. Exempelvis att kundnöjdheten 

sjunkit under 2010, men tagit krafttag för att åtgärda det. Jernhusen arbetare med att 

miljöanpassa sina fastigheter och ställer krav på sina underleverantörer för miljösmart 

stadsutveckling. Vasakronans VD Fredrik Wirdenius har en utförlig beskrivning om hur 

omvärlden i form av intressenter har påverkat hur bolag arbetar med hållbarhet genom öka 

krav. Detta för att intressenterna har uppmärksammat hållbarhet. Wirdenius beskriver hur 

Vasakronan har påverkats att implementera hållbarhetsarbetet som en naturlig del i deras 

dagliga arbete. Wirdenius förklarar att medarbetarna måste vara engagerade i 

hållbarhetsarbetet för att kunna nå Vasakronans hållbarhetsmål. Vasakronan vill vara den 

mest attraktiva arbetsgivaren på marknaden och enligt en medarbetarundersökning 2010, är 

företaget på god väg. En negativ aspekt inom fastighetsbranschen är att de står för 40 % av 

den svenska energianvändningen. VD:n beskriver flera olika åtgärder hur Vasakronan har 

arbetat för att minska energianvändningen i deras fastigheter och ett exempel på det är att 

2010 hade utsläppen av koldioxid minskat med 90 % från 2006. Wirdenius beskriver att 

Vasakronan tagit sitt branschledarskap på största allvar och formulerat mycket ambitiösa 

mål för att minska energianvändningen. I hållbarhetsarbetet följer Vasakronan FN-initiativet 

Global Compacts tio punkter gällande exempelvis mänskliga rättigheter, miljö och 

korruption. De gröna hyresavtalen som Vasakronan introducerat kan enligt VD ses som en 
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tydlig manifestation på dess höga ambitioner inom miljöområdet. Tillsammans med 

samarbetspartners har Vasakronan skapat gröna servicetjänster för deras kunder exempelvis 

post och bud, lokalvård och bilpool. 

 Jernhusen Vasakronan 

Styrning  

medarbetarnas delaktighet 

 

Nej 

 

Ja 

Vasakronan arbetar med att skapa en företagskultur med betoning på samhörighet och ett 

enhetligt arbetssätt. Under hösten 2010 anordnades en ”Värdsdag” då medarbetare fick 

möjlighet att diskutera affärskultur och vilka krav som kommer att ställas på både 

medarbetare och chefer för att nå de uppsatta målen. Vasakronan sätter sina affärsmål i 

relation till hur medarbetarna har behov till att utvecklas.  

 Jernhusen Vasakronan 

Försäkran 

GRI nivå? 

 

C+ 

 

B 

Vasakronans GRI-nivån för 2010 är B det betyder att hållbarhetsredovisningen är ej bestyrkt. 

Jernhusens rapport är bestyrkt på GRI-nivån C+ av Ernst & Young.  

6.3.3 Jämförbarhet 

 Jernhusen Vasakronan 

Presentation 

Antal bilder? 

 

6 bilder 

 

16 bilder 

Vasakronans hållbarhetsredovisning innehåller sex bilder och Vasakronans innehåller 16 

stycken bilder. 

 Jernhusen Vasakronan 

Presentation 

Antal sidor? 

 

17 A4-sidor 

 

27 sidor, liggande A4 format 

Jernhusens hållbarhetsredovisning är på 17 A4-sidor och Vasakronans rapport är på 27 A4-

sidor. 

 Jernhusen Vasakronan 

Format 
Egen publikation? 

 
Ja 

 
Ja 

Jernhusens hållbarhetsredovisning är en egen publikation och det är även Vasakronans 

hållbarhetsredovisning.  
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Skillnader i 

hållbarhetsredovisningens 

utformning 

GRI 

Legitimitet 

(isomorfi och 

varumärkesvård) 

Fullständighet 

Trovärdighet 

Jämförbarhet 

7. Analys och diskussion 
För att skapa en struktur i analyskapitlet kommer det att ske utifrån samma modell som 

presenterades som jämförelsemodell i slutet av den teoretiska referensramen.  

 

 

 

 

 

7.1 Fullständighet  

Inom skogsbranschen är det stora skillnader mellan Sveaskog och Korsnäs inom mål, strategi 

och miljö. Det privata bolaget Korsnäs presenterar mål inom miljö men inget inom socialt 

och ekonomiskt som det statliga bolaget Sveaskog gör. Inom strategin är skillnaden 

betydanade då Sveaskog presenterar en strategi som inte Korsnäs gör. Detta kan kopplas 

samman med Nikolaeva och Bichos (2010) teorier om att bolag som frivilligt väljer att 

presentera hållbarhetsarbetet gör det för att stärka sitt varumärke. Det kanske ses i 

skogsbranschen genom att det privata bolaget presenterar arbetet bara för att ha en 

hållbarhetsredovisning att visa upp men som saknar innehåll. Målen som Sveaskog 

presenterade är återfunna i bolagets årsredovisning, vilket hållbarhetsredovisningen är en 

del av. Detta kan betyda att hållbarhetsarbetet genom mål verkar mer omfattande än vad de 

egentligen är. Dock återfanns dessa mål genom en hänvisning i hållbarhetsredovisning som 

visar att Sveaskog reflekterat över detta. Skillnaderna mellan bolagen Sveaskog och Korsnäs 

miljöarbete i skogsbranschen är tydliga, övervägande delen av skillnaderna är hänförliga till 

verksamheten som bedrivs. Privata bolaget Korsnäs som till största delen är ett 

producerande företag har fokus på utsläpp och energioptimering avseende produktionsledet 

medan statliga Sveaskog som endast är ett skogsförvaltande bolag fokuserar på restaurering 

och sanering av skog. Om det bortses från att bolagen är olika kan det tydligt ses likheter i 

Figur 3, Egen utarbetad analysmodell med utgångspunkt från jämförelsemodellen i slutet av den teoretiska referensramen. 
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bolagens miljöarbete, då båda bolagen i grunden arbetar med skog. Ett exempel på detta är 

arbetet med att främja biologisk mångfald. 

Inom logistikbranschen finns det stora skillnader inom bolagens mål, miljöarbete och socialt 

för samhälle. De olika bolagens mål skiljer sig åt genom att det statliga bolaget inte 

presenterar några mål inom den sociala aspekten medan det privata inte presenterar något 

finansiellt mål. Att det privata bolaget presenterar sociala mål kan vara ett sätt att stärka sin 

legitimitet i omvärlden. Dock presenterar det privata bolaget Bring Citymail inget om hur 

bolaget är aktivt inom samhället via samarbeten och sponsring som det statliga Posten 

Norden gör. Detta är motsägelsefullt då det enligt Nikolaeva och Bicho (2010) är att de bolag 

som frivilligt väljer att presentera hållbarhetsarbetet som ett marknadsföringsverktyg för att 

stärka sin legitimitet. Legitimitet är något som alla bolag strävar efter då det bidrar till att 

bolag blir accepterade som aktörer.53 Att statliga Posten Norden arbetar med samhället 

genom sponsring och samarbeten kan vara en indikation på att bolaget känner sig hotade av 

sin privata konkurrent och därför vill stärka sin legitimitet mot omgivningen och inte bara 

mot ägarna.  Eftersom det privata bolaget som frivilligt väljer att presentera 

hållbarhetsarbetet kan det även här kopplas till att bolaget endast presenterar 

hållbarhetsarbetet för att göra det i en marknadsföringskampanj. En annan hypotes kring 

varför Bring Citymail inte presenterar lika ingående som Posten Norden kan vara att Posten 

Norden funnits längre på marknaden än relativt nya Bring Citymail.   

Miljöarbetet inom de undersökta bolagen i logistikbranschen sker på liknande sätt, dock 

uttrycks arbetet genom olika sätt. De olika sätten som bolagen arbetar med miljön är deras 

miljöprogram, det statliga bolaget Posten Noden har ett koncept kallat ”Klimatfonden” 

medan privata bolaget Bring Citymail har ett koncept vid namn ”den gröna brevlådan”. 

Dessa två koncept innebär ungefär samma saker vilket är att minska miljöpåverkan dock har 

de olika benämningar.  

Mellan Jernhusen och Vasakronan i fastighetsbranschen finns det skillnader inom samma 

aspekter som i skogsbranschen, mål, strategi och miljö. Statliga Jernhusen presenterar inga 

mål eller strategier som det privata bolaget Vasakronan gör. Detta är helt motsatt mot 

skogsbranschen, då det var det privata bolaget som varken presenterade mål eller strategi. 

Jernhusen kan tänkas ha en coercive isomorfi som innebär att de måste presentera 

hållbarhetsarbetet till skillnad mot Vasakronan istället har en mimetic isomorfi som är att 

osäkerheten leder till att de presenterar hållbarhetsarbetet.54 Att Jernhusen presenterar för 

att de måste kan leda till att de inte lägger ner lika mycket energi på rapporten som 

Vasakronan kan tänkas göra eftersom de frivilligt väljer att presentera hållbarhetsarbetet. 

Ännu en aspekt kan vara att Jernhusen inte har några direkta konkurrenter som Vasakronan 

har, vilket leder till att Jernhusen inte behöver använda sig av hållbarhetsredovisning för att 

legitimera sig på samma sätt som Vasakronan kanske behöver. 
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Miljöaspekten i fastighetsbranschen presenteras på olika sätt hos det statliga bolaget 

Jernhusen och det privata bolaget Vasakronan. De skillnader som finns mellan de två 

bolagen kan bero på att de har olika inriktning på verksamheterna. Jernhusen presenterar 

exempelvis att det sker miljösanering av bangårdar vilket är naturligt i deras verksamhet 

men som inte Vasakronan kan arbeta med. Vasakronan presenterar istället olika projekt som 

involverar hyresgästerna inom miljöarbetet genom olika miljömedvetna lösningar. Bortser 

man från skillnaderna som är verksamhetskopplade är likheterna kopplade till den 

verksamma branschen. Ett tydligt exempel på detta är att båda bolagen beskriver sitt arbete 

med att minska miljöbelastningen och endast köpa miljövänlig el. 

Alla bolagens intressenter skiljer sig åt, dock är dessa skillnader verksamhetsberoende och 

därför bortses detta vidare i studien. 

7.2 Trovärdighet  

I fastighetsbranschen är det skillnader inom alla aspekter för trovärdighet, VD, 

medarbetarnas delaktighet och försäkran. VD:n hos Jernhusen nämner inte intressenterna 

vilket Vasakronans VD gör, ändå har statliga bolaget Jernhusen större krav från sina 

intressenter än det privata bolaget Vasakronan i form av riktlinjerna att statliga bolag måste 

hållbarhetsredovisa. Det statliga bolaget presenterar inte hur medarbetarna är delaktiga i 

bolagets hållbarhetsarbete som det privata bolaget gör. Dock är det statliga bolagets 

hållbarhetsredovisning bestyrkt som inte det privata bolagets hållbarhetsredovisning är. 

Ännu en skillnad för försäkran är att bolagen är på olika GRI-nivå, det privata är på en högre 

nivå än det statliga bolaget. Denna skillnad att privata bolaget Vasakronan är på GRI-nivå B 

och statliga bolaget Jernhusen är på nivå C+ stödjer antaganden om att privata bolag 

använder hållbarhetsredovisningen för att söka legitimitet i högre grad än statliga bolag. De 

statliga bolagen har krav att de ska upprätta en hållbarhetsredovisning och därmed endast 

uppnå GRI-nivå C vilket Jernhusen gör. Detta kan kopplas samman med isomorfiteorin om 

att statliga har coercive isomorfi som innebär att statliga bolag måste tillämpa riktlinjer som 

bidrar till att bolagens skillnader minskas.55  Enligt Nikolaeva och Bicho (2010) var 

anledningen till att bolag frivilligt väljer att hållbarhetsredovisa att använda 

hållbarhetsarbetet som ett marknadsföringsverktyg. Denna teori bestyrks inom 

fastighetsbranschen i denna studie då det privata bolaget uppnår en högre GRI-nivå än det 

statliga bolaget.  Ännu en aspekt berörande uppnådda GRI-nivån är att det statliga bolaget 

Jernhusen är verksam inom en speciell del av fastighetsbranschen som inte har några direkta 

konkurrenter. Det finns ingen annan aktör i Sverige som äger och förvaltar järnvägsstationer, 

vilket leder till att Jernhusen inte behöver legitimera sig mot någon annan än till sin ägare. 

Det privata bolaget Vasakronan har däremot flera konkurrenter med liknande verksamhet 

som kan vara en bidragande faktor för att bolaget presenterar hållbarhetsredovisningen på 

en högre GRI-nivå. Då privata bolaget har fler konkurrenter kan det betyda att de tillämpar 

en mimetic variant av isomorfi som handlar om bolagens osäkerhet leder till att de härmar 
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varandra.56 Då de privata bolagen inte har några riktlinjer att följa gällande 

hållbarhetsredovisningar som de statliga bolagen har kan detta leda till att osäkerheten 

beträffande att statliga bolag presenterar, tvingar privata bolagen att också 

hållbarhetsredovisa. Denna aspekt är dock tydligare i skogs- och logistikbranschen.   

Inom logistikbranschen är den aspekt som skiljer bolagen åt vad VD:n beskriver. Posten 

Nordens VD beskriver dialogen med intressenterna och deras förhållningar, något som Bring 

Citymails VD inte behandlar. Detta kan uppmärksammas då de olika bolagen har olika 

ägarstruktur och att de statliga bolagen är tvungna att presentera hållbarhetsarbetet. Kravet 

kan leda till att bolaget riktar sig mot sina intressenter i första hand.  Bolagens GRI-nivå är 

detsamma vilket varken bekräftar eller förkastar teorierna om att privata bolag behöver 

legitimera sig på ett annorlunda sätt än statliga bolag. 

Inom skogsbranschen är den skillnaden inom indikatorn trovärdighet försäkran. Båda 

bolagens hållbarhetsredovisningar är bestyrkt av en tredje part, dock är bolagen på olika 

GRI-nivåer. Statliga bolaget Sveaskog är på GRI-nivå B+ och privata bolaget Korsnäs är på 

nivå C+. Att det statliga bolaget är på en högre nivå än det privata bolaget kan vara ett 

tecken på att det statliga bolaget behöver legitimera sig mot konkurrenter och samhället än 

bara mot sin ägare.  Dock borde det privata bolaget Korsnäs som är verksamt i en 

producerande verksamhet med stora utsläppsvolymer och hög energianvändning, ha ett 

stort behov i att legitimera sig för att stärka marknadspositionen då verksamheten har 

etablerade konkurrenter. Det kan även spekuleras i att det statliga bolaget också har många 

och väl etablerade konkurrenter. Skogsbranschen går emot studiens tidigare mönster 

berörande bolagens GRI-nivåer, i logistikbranschen är bolagen på samma nivå och i 

fastighetsbranschen är det privata på en högre nivå än det statliga bolaget.  

Det statliga bolaget Sveaskog uppnår en högre GRI-nivå än vad som förväntas av staten och 

även en högre nivå än det privata bolag inom skogsbranschen som det jämförts med. Detta 

kan tänkas bero på isomorfi och legitimitetsteorier, att Sveaskog måste legitimera sig i 

omvärlden och inte bara gentemot sina ägare. I fastighetsbranschen var det däremot det 

privata bolaget på en högre GRI-nivå än det statliga bolaget vilket i detta fall kan bero på att 

det saknas några direkta konkurrenter till den statliga aktören Jernhusen. 

Fastighetsbranschen utsätts därmed också för isomorfi men eftersom det statliga bolaget 

inte har några konkurrenter blir detta inte så starkt som i skogsbranschen. I 

logistikbranschen är bolagen direkta konkurrenter och utsätts för isomorfi men ändå är de 

på samma GRI-nivå.  

7.3 Jämförbarhet  

Inom skogsbranschen är det skillnader inom alla aspekter för indikatorn jämförbarhet. Det 

privata bolaget Korsnäs hållbarhetsredovisning innehåller fler bilder och fler sidor än det 

statliga bolaget Sveaskogs rapport. Att det privata bolaget presenterar mer än det statliga 
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kan ha sin grund i att det statliga bolagets rapport är en del av dess årsredovisning. Då 

statliga bolag är tvingade att hållbarhetsredovisa kan det leda till att de inte vill presentera 

det lika tydligt som privata bolag vilket i detta fall lett till att statliga bolaget presenterat 

hållbarhetsarbetet i årsredovisningen. Sveaskogs årsredovisning kanske har många bilder i 

övriga delar i årsredovisning vilket kan ha lett till att det inte är så många bilder i 

hållbarhetsdelen. Då det privata bolaget är en producerande verksamhet med stora utsläpp 

kan det tänkas att de behöver legitimera sig ytterligare. Detta kan ta form genom en egen 

hållbarhetsredovisning istället för en del av årsredovisningen eftersom hållbarhetsarbetet 

kanske uppmärksammas mer. Att en hållbarhetsredovisning innehåller många sidor och 

bilder kan vara en följd av marknadsföringsdelen i hållbarhetsarbetet, vilket är anledningen 

enligt Nikolaeva och Bicho (2010) att bolag frivilligt väljer att presentera en 

hållbarhetsredovisning.  

Även inom logistikbranschen är det skillnader inom alla aspekter för indikatorn 

jämförbarhet. Statliga bolaget Posten Norden har fler bilder men färre sidor än det privata 

bolaget Bring Citymail. Posten Nordens hållbarhetsredovisning är en del av bolagets 

årsredovisning medan Bring Citymails hållbarhetsredovisning är en egen publikation. Detta 

kan kopplas samman med som tidigare nämnts för skogsbranschen angående att presentera 

hållbarhetsarbetet i samband med årsredovisningen. Aspekterna bilder, sidantal och format 

kan kopplas samman med teorierna om varumärkesvård genom att hållbarhetsredovisa.57 

Att presentera hållbarhetsarbetet i en egen publikation kanske uppmärksammas mer än om 

det är en del av en årsredovisning och bilderna kanske speglar verksamheten på ett annat 

sätt än texten som publicerats. Bilderna kanske helt enkelt förstärker bolagets legitimitet om 

intressenterna bara bläddrar igenom publikationen, än om de läser den.  

Fastighetsbranschen skiljer sig åt genom bilder och antalet sidor.  Det privata bolaget 

Vasakronan har fler bilder och sidor än det statliga bolaget Jernhusen. Även detta kan dras 

en parallell till teorierna om varumärkesvård som nämnts för logistik- och skogsbranschen. 

Jernhusen har inga direkta konkurrenter därmed behöver de inte stärka sin legitimitet på 

samma sätt som Vasakronan genom antalet bilder och sidor i hållbarhetsredovisningen. Det 

som skiljer fastighetsbranschen åt från skogs- och logistikbranschen är det faktum att både 

det statliga och det privata bolaget presenterar hållbarhetsarbetet i en egen rapport. För det 

privata bolaget Vasakronan kan detta bero på att de har många konkurrenter och därmed 

vill stärka sin legitimitet i samhället. Varför Jernhusen väljer att publicera hållbarhetsarbetet 

i en egen rapport kan spekuleras i att vara att söka legitimitet trots tidigare diskussioner.  
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8. Slutsatser 
I denna studie har det framkommit att de tre aspekterna fullständighet, trovärdighet och 

jämförbarhet har alla skillnader mellan bolagen och branscherna. Dock finns det fyra 

indikatorer som har utmärkande skillnader, dessa är mål, miljö, bilder och sidor.  

Privata bolag tenderar att presentera fler antal bilder och ha ett större antal sidor än de 

statliga bolagen. Dock finns det några avvikelser i form av statliga Posten Norden som har 

fler antal bilder än privata konkurrenten Bring Citymail. Dessa skillnader kan bero på att de 

privata bolagen i större grad använder sig av hållbarhetsarbetet som marknadsföring och för 

att skapa legitimitet. Detta stödjs av Nikolaeva och Bichos (2010) teorier om att de bolag 

som frivilligt väljer att hållbarhetsredovisa gör det ur en marknadsföringssynpunkt. 

Gällande bolagens målsättningar för hållbarhetsarbetet finns det tydliga skillnader. Dessa 

skillnader kan dock inte hänföras till om bolaget är statligt eller privat ägt. Det kan diskuteras 

om målen som presenteras kan bero på olika form av isomorfi och legitimitetssökande. De 

statliga bolagen har en coercive isomorfi medan de privata bolagen har en mimetic isomorfi, 

det betyder att de statliga bolagen tvingas till att bli liknande medan de privata frivilligt 

väljer att bekämpa osäkerheten genom att härma framgångsrika och legitima bolag.  

De privata och statliga bolagens miljöarbete har skillnader som kan hänföras till 

verksamheten. Om det bortses från vilken verksamhet bolagen är specialiserade inom är 

miljöarbetet liknande inom branscherna. Inom exempelvis logistikbranschen presenterar 

bolagen liknande miljöarbeten men med olika benämningar.  

I studien har även bolagens GRI-nivå uppmärksammats då de statliga bolagen har krav från 

staten att hållbarhetsredovisa på GRI-nivå C. Det som uppmärksammats är att statliga 

bolaget inom skogsbranschen uppnår GRI-nivå B+ medan det privata bolaget i samma 

bransch uppnår C+. I fastighetbranschen är det tvärtom, det privata bolaget är på nivå B och 

det statliga på C+. Denna skillnad kan bero på konkurrens och legitimitetssökande. 

En intressant upptäckt i studien är att det är två av tre statliga bolag som väljer att publicera 

hållbarhetsarbetet i årsredovisningen medan alla tre privata bolag presenterar i en egen 

publikation. Detta kanske är en direkt effekt av att statliga bolag har ett krav att 

hållbarhetsredovisa. 

9. Underlag inför framtida studier 
Vid en framtida studie av detta område kan de skillnader som denna studie frambringat 

användas som utgångspunkt, för att skapa en beskrivning inom företagen vad skillnaderna 

mer ingående kan beror på. Detta skulle exempelvis kunna undersökas genom en kvalitativ 

intervju med de olika bolagens ansvariga för hållbarhetsarbetet för att kunna få en vidgad 

överblick för bakgrunden till varför det finns skillnader och vad motivet till att privata bolag 

hållbarhetsredovisar.  
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