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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie beskriva och analysera vilka effekter 

hållbarhetsredovisningen fått för Systembolaget, samt undersöka Systembolagets anpassning 

av hållbarhetsredovisningen till den egna verksamheten. Den teoretiska referensram som 

presenteras utgår från ett tredelat perspektiv; institutionell teori, översättnings- och 

redigeringsteori samt teorier om redovisning och hållbarhetsredovisning.  Uppsatsen baseras 

på intervjuer vid Systembolaget och kompletteras med sekundärdata från organisationen. 

Resultaten och slutsatserna visar att det har varit svårt att anpassa GRI:s ramverk till 

organisationens verksamhet. Tillsynes sker dock anpassningen i enlighet med omgivningens 

krav. Vi finner en särkoppling mellan ramverket och den lokala kontexten, vilket medför att 

en kompromiss rörande anpassningen mellan organisationen och ramverket föreligger på 

grund av Systembolagets särdrag. Det kan bidra till att anpassningen blir diffus, men 

resultaten tyder på att organisationens redigering sker inom ramverkets riktlinjer samtidigt 

som redigeringen är en kontinuerlig läroprocess. En effekt av hållbarhetsredovisningen är att 

en tydligare uppföljning av organisationens hållbarhetsarbete kan möjliggöras. 

Hållbarhetsredovisningen är å andra sidan resurskrävande på grund av den manuella 

bearbetningen av hållbarhetsinformation och den stundtals bristfälliga informationsprocessen 

inom organisationen.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, institutionell teori, redigering, Global Reporting Initiative 

(GRI), Systembolaget.  
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1. Introduktion och problemdiskussion 
Ingen har väl undgått det stora fokus – från både forskare och praktiker – som idag läggs på 

socialt ansvarstagande (eller Corporate social responsibility, CSR) inom näringslivet idag. 

CSR har fått en närmast paradigmliknande status och idén om CSR har bidragit till nya 

antaganden som utmanar den nuvarande synen på företagens ansvar gentemot samhället 

(Windell, 2006). Idag benämns detta arbete ibland med begreppet hållbarhet och det syftar till 

att organisationer ska bidra till en hållbar utveckling1.  Likt många andra mer eller mindre 

institutionaliserade principer följer ett krav på att åskådliggöra detta genom redovisning. 

Hållbarhetsfrågor är inte undantaget dessa krav. Rapportering av hållbarhetsfrågor innebär att 

organisationer skall synliggöra sin sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan mot 

samhället (GRI, 2006). En trend kan utläsas där antalet företag som redovisar sitt sociala 

ansvarstagande har ökat markant. Mellan 2005 och 2008 ökade antalet 

hållbarhetsredovisningar från 50 till 80 procent bland de 250 största företagen i världen 

(KPMG, 2008). 

 

Enligt Holmgren & Poljo (2010) kan faktorer som förändringar i samhällets krav och 

värderingar ligga till grund för rapportering av hållbarhetsfrågor. Organisationer försöker 

anpassa sig till krav, värderingar och normer för att nå en acceptans och därmed tilldelas 

legitimitet utifrån den institutionella omgivningen (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & 

Powell, 1983). Normer tillsammans med formella regelverk, menar Jepperson (1991) 

påverkar organisationers beteende. För att förstå hur organisationer anpassar sig till nya idéer 

i samhället – så som hållbarhetsredovisning – använder Czarniawska & Sevón, (1996) 

begreppet översättning. Författarna menar att översättning visar hur organisationen anpassar 

idéerna till den egna verksamheten. 

 

Det kan diskuteras huruvida företags sociala ansvarstagande är en ny företeelse. I exempelvis 

USA har företag arbetat med frågor som rör socialt ansvarstagande sedan 1970-talet (Windell, 

2006). Företags sociala ansvarstagande kan måhända urskiljas som ny företeelse i ett svenskt 

perspektiv (De Geer, Borglund & Frostenson, 2009). Den 29 november 2007 fick statligt ägda 

företag i Sverige – som första land i världen – riktlinjer som krävde hållbarhetsredovisning i 

enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI):s riktlinjer (Riktlinjer för extern rapportering 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Begreppet hållbar utveckling kan definieras som ”development [that] meets the needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs” Our Common Future, from one Earth to one World, 1987, avsnitt 3, 
punkt 27. Rapporten pekar på att alla sektorer i samhället – inklusive företag och andra organisationer – måste delta i arbetet 
för en hållbar utveckling av planeten.	  
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för företag med statligt ägande, 2007; Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 

2010). 

 

Ett statligt ägt bolag som sedan starten arbetat med socialt ansvarstagande är Systembolaget. 

Organisationens uppdrag är att begränsa alkoholens skadeverkningar och företagets vision är 

”att skapa ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar 

skada” (Ansvarsredovisning, 2009, s. 1). I och med det statliga direktivet 2007 började 

Systembolaget att redovisa hållbarhetsfrågor utifrån GRI:s ramverk och riktlinjer 

(Ansvarsredovisning, 2008). Systembolagets existens beror till mångt och mycket på dess 

uppdrag, som beskrivits ovan. Med denna grundbult av socialt ansvarstagande kan det tolkas 

som om organisationen redan innan hållbarhetsredovisningens intåg förfogade över en 

kunskap om ansvarstagande. Organisationen har en monopolställning i Sverige vad gäller 

detaljhandel av starköl, vin och sprit. Verksamheten bedrivs inte med vinstmaximering som 

mål, vilket innebär att Systembolaget är unikt i det svenska samhället och särskiljer sig från 

andra organisationer i Sverige. Den unika organisationen och det unika direktiv som 

”tvingats” på organisationen är två intressanta beståndsdelar som tillsammans är värda att 

studera.  

 

Den massiva forskningen av och praktisering inom företags olika verksamheter på temat är ett 

tecken på att socialt ansvarstagande är en trend idag (Windell, 2006). Denna uppsats sällar sig 

även till denna skara av anhängare till forskningsområdet. Tidigare forskning har emellertid 

till stor del fokuserat på mer övergripande studier (se ex. Adams & Frost, 2008; Frostenson & 

Helin, 2009; Hambiralovic & Dirsell, 2009; Lozano & Huisingh, 2011), och det finns därför 

en avsaknad av mer djupgående och organisationsspecifika studier inom området. Enligt en 

statlig rapport skriven av forskare vid Uppsala Universitet – som har studerat samtliga statliga 

bolag – är en konsekvens av de nya riktlinjerna att företag som tidigare inte använt sig av en 

hållbarhetsredovisning har utvecklat nya policys och rutiner som påverkat hållbarhetsarbetet i 

deras kärnverksamheter. Rapporten visar även att hållbarhetsredovisningen hos bolagen 

bidragit till en ökad struktur i redovisningen samt att organisationens kontext varit avgörande 

vid anpassning till GRI:s ramverk (Borglund, Frostensson & Windell, 2010). En mer 

djupgående granskning av hållbarhetsredovisning kan anses angelägen för att skapa en ökad 

förståelse och bidra till en utveckling av fenomenet.  
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Utifrån den ovanstående problemdiskussionen finner vi tre intressanta forskningsfrågor: 

Hur har Systembolaget anpassat sig till statens direktiv om hållbarhetsredovisning? 

Vilka förändringar har hållbarhetsredovisningen medfört i Systembolagets verksamhet? 

Hur har Systembolaget gått tillväga vid anpassning från generella riktlinjer till den egna 

verksamheten?  

 

Sammantaget leder detta till vårt syfte: 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie beskriva och analysera vilka effekter 

hållbarhetsredovisningen fått för Systembolaget, samt undersöka Systembolagets anpassning 

av hållbarhetsredovisningen till den egna verksamheten.  

 

Uppsatsen har följande disposition. Det teoretiska ramverket presenterar tre teorier; 

Institutionell teori, översättnings- och redigeringsteori samt teorier om redovisning och 

hållbarhetsredovisning. I avsnittet studiens genomförande motiverar vi vårt ämnesval, vår 

undersökningsmetod, vårt undersökningsobjekt och vår datainsamlingsmetod. I avsnittet 

Systembolagets hållbarhetsredovisning presenterar vi Systembolagets tidigare arbete med 

ansvarstagande, GRI:s ramverk och riktlinjer samt Systembolagets arbete med 

hållbarhetsredovisning. I analysen använder vi vårt teoretiska ramverk som analysverktyg på 

Systembolagets arbete med hållbarhetsredovisning. Slutligen förs en diskussion om studiens 

resultat och en jämförelse genomförs mot en tidigare studie. Diskussionen avslutas med ett 

resonemang om resultatens generaliserbarhet och ger förslag till vidare forskning.  

 

2. Det teoretiska ramverket 

2.1 Institutionella spelregler 

I alla samhällen finns det sociala normer och gemensamma värderingar som bildas genom 

interaktion mellan dess medlemmar. De kan förstås som en form av mjuka regler som 

existerar i samhället. Tillsammans med andra formella regler så som lagar och förordningar 

skapar de ett institutionellt ramverk. De styr oss – både på individ och organisationsnivå – 

genom att de deltagande aktörerna (ex. företag) försöker anpassa sig till dessa normer för att 

nå en acceptans och därmed tilldelas legitimitet utifrån den institutionella omgivningen 

(Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). Legitimitet kan förstås som en generell 

uppfattning eller ett generellt antagande huruvida en aktörs handlingar är önskvärda, korrekta 



	   7	  

eller lämpliga (Suchman, 1995), eller att organisationen bemöter och anpassar sig till 

förväntningar från sociala systems normer, värderingar och regler (Deephouse & Carter, 

2005). 

 

Organisationer tävlar inte enbart för att nå ekonomisk lönsamhet, utan även för att nå en 

acceptans från omgivningen eller nå en institutionell legitimitet så som DiMaggio & Powell 

(1983) beskriver det i den klassiska artikeln The iron cage revisited. För att nå legitimitet 

behöver organisationen anpassa sig till omgivningen. DiMaggio & Powell (1983) förklarar 

denna anpassning med begreppet isomorfism. Författarna beskriver tre olika typer av 

isomorfism: tvingande-, mimetisk- och normativ isomorfism vilka kan förklara hur en 

organisation agerar i förhållande till omgivningen. Tvingande isomorfism är ett resultat av 

både formella och informella påtryckningar i form av exempelvis lagar, redovisningsregler, 

överenskommelser eller kulturella förväntningar. De kan från organisationens sida uppfattas 

som tvingande då det inte är organisationen själv som tar initiativ till förändringen. Mimetisk 

isomorfism bygger på osäkerhet och tvetydighet från organisationens sida i förhållande till 

något som uppfattas som ett problem. Det kan uppstå när organisationer saknar kunskap om 

något eller uppfattar en symbolisk osäkerhet från omgivningen. Detta uppmuntrar 

organisationen till att imitera andra liknande aktörer – vilka kan anses mer legitima eller 

framgångsrika – för att minska den egna osäkerheten och nå acceptans eller legitimitet. 

DiMaggio & Powell (1983) påpekar att detta bidrar till en homogenisering av organisationer. 

Författarna exemplifierar det med faktumet att nya organisationer som bildas ofta liknar redan 

existerande organisationer och att företagsledare vanligen söker tidigare utformade ramverk 

som de sedan kan utgå ifrån. Den tredje och sista typen av isomorfism är normativ 

isomorfism, vilken härstammar från professionalism. Det kan tolkas som en kollektiv kamp 

från en grupp individer (exempelvis en yrkesgrupp) att definiera och ställa upp spelregler och 

metoder för olika arbetssätt. Genom att inrätta en egen kunskapsbas och självständighet skall 

det leda till legitimitet för gruppen och de metoder vilka gruppen presenterar. De normativa 

kunskaperna är tagna för givet i samhället, men yrkesgruppen måste kompromissa med andra 

aktörer som de samarbetar med. Detta sker tillsammans med olika organisationer, exempelvis 

företag. Författarna menar att en kompromiss sker mellan teori och praktik och det bidrar till 

att resultatet sällan blir en perfekt slutprodukt. 

 

Isomorfism visar på organisationers likformighet utifrån strukturer som är accepterade och 

välkända i samhället. Exempel på detta är olika organisationsformer som till exempel det 
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privata företaget och förvaltningen/myndigheten (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). De 

kan anses innehålla olika organisatoriska variabler (Perrow, 1991; Brunsson & Sahlin-

Andersson, 2000), och är socialt konstruerade fenomen (Berger & Luckmann, 1966 i 

Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000). I förlängningen skapar det en identitet hos subjektet – 

en person eller en organisation – som definieras i hur subjektet upplevs och presenteras i 

relation till andra. Det som skapas är generellt taget för givet som objektiva 

organisationsformer, och är förankrade i samhället (Sahlin-Andersson, 1996). Identiteten 

härleds till kriterier i organisationens verksamhet – och vad organisationens aktörer fokuserar 

på. Samtidigt skapas identiteten genom interaktion och jämförelse med andra. Grupper av 

organisationer som definieras på liknande sätt kan förstås som organisationer inom samma 

organisationsfält (Sahlin-Andersson, 1996). 

 

2.2 Översättning – från det generella till det specifika 

När tidigare givna mönster i samhället ifrågasätts av dess medlemmar eller utomstående 

observatörer sker institutionell förändring (Czarniawska & Sevón, 1996). Isomorfismen är en 

beskrivning för hur organisationer anpassar sig till sin omgivning. En intressant aspekt är att 

organisationer ofta anpassar sig till förändring vid en snarlik tidpunkt, vilket många forskare 

har försökt förklara och förstå (Powell & DiMaggio, 1983; Czarniawska & Joerges, 1996; 

Czarniawska & Sevón, 1996). Att förklara detta genom påståendet att företag vill nå 

strategiska fördelar vore ett för enkelt uttalande enligt Czarniawska & Joerges (1996). En 

rimligare tolkning är att organisationer skulle förlora sina konkurrensfördelar om de inte 

genomförde förändringen (Czarniawska & Joerges, 1996). Ett sätt för att förstå detta är att 

rikta tanken mot hur idéer färdas och översätts mellan organisationer och institutionella fält. 

 

Enligt Sahlin-Andersson & Engwall (2002) kan managementidéer ses som generella och ska 

kunna appliceras på organisationer oberoende av typ eller storlek. Idéer är därmed inte ett 

absolut tankesätt utan de bör snarare ses som någonting som formas och översätts medan de 

cirkulerar (Latour, 1986; Czarniawska & Sevón, 1996; Sahlin-Andersson & Engwall, 2002). 

Det är inte idéns styrka i sig som påverkar hur väl den sprids, utan styrkan påverkas snarare 

av i vilken omfattning den sprids. Det beror ofta på vem som transporterar den, vilka aktörer 

som stödjer den och hur idén uttrycks (Czarniawska & Joerges, 1996). Legitimiteten hos en 

idé tillstyrks många gånger av att vissa specifika aktörer använder sig av den (Tolbert & 

Zucker, 1983; Westphal, Gulati & Shortell, 1997 i Sahlin & Wedlin, 2008). Grunden till 
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termen översättning, kan sägas härstamma från Latour (1986) då han motsatte sig 

användandet av termen ”spridning” och föreslog termen översättning istället, då den ger en 

tydligare förståelse av begreppet (Czarniawska & Sevón, 1996). Teorier som behandlar 

översättning ämnar förklara hur populära management idéer och trender översätts och sprids. 

 

Idag är det inte bara idéer som översätts utan även så kallade ”mallar”. Mallar utgör ramar för 

hur organisationer kan mätas mot varandra. De ger även organisationer ett ramverk för hur 

framgång ska mätas. Mallar används som ett mätinstrument när organisationer ska utvärderas 

eller när organisationer ska presentera sina prestationer genom olika standarder och 

utvärderingskriterier (Sahlin & Wedlin, 2008). Noterbart är att det alltså inte är själva idén 

som översätts, utan det är rapporter och materialiseringar av idéer som översätts (Sahlin & 

Wedlin, 2008). 

 

Sahlin-Andersson (1996) utgår från en snarlik tolkning men utvecklar begreppet översättning. 

Författaren väljer att definiera det som en redigeringsprocess där text tolkas samtidigt som 

den förflyttas från medium till medium och redigering kan, enligt Sahlin & Wedlin (2008), 

sägas innefatta upprepade interaktioner med flertalet individer inom och utom organisationen. 

Men begreppet kan även användas ur ett mer symboliskt perspektiv då modeller och idéer 

förändras när de återberättas av berörda aktörer (Sahlin-Andersson, 1996). Enligt Sahlin & 

Wedlin (2008) formas redigeringsprocessen utifrån ett institutionellt ramverk och är därför 

inte helt fritt anpassad. Därmed är det själva redigeringsprocessen som sätter ramarna för 

denna form av översättning. Genom en redigeringsprocess kan mallarna bli mer 

anpassningsbara för en organisation, men det kan även medföra att grundtanken med mallen 

blir diffus och förlorar sitt fokus och sin mening (Czarniawska & Sevón, 1996; Gehrardi, 

2000; Sahlin-Andersson & Engwall, 2002). Vidare bör hänsyn tas till att koncept, ideologier 

och intressen inte är desamma överallt. Vad som är dominant i ett sammanhang kan i ett annat 

vara okänt. Med det i åtanke kan man konstatera att redigeringsprocesser ser olika ut 

beroende på kontexten (Sahlin & Wedlin, 2008). Likt managementidéer måste organisationer 

redigera och översätta olika typer av redovisningsformer för att synliggöra verksamheten. 

 

2.3 Transparensen – redovisningssamhället 

“The word ‘audit’ is being used…with growing frequency. In addition to financial 

audits, there are now environmental audits, value for money audits, management audits, 
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forensic audits, data audits, intellectual property audits, medical audits, teaching 

audits, technology audits, stress audits, democracy audits and many others besides.” 

(Power, 1994, s. 1). 

 

Power (1994/1997) har identifierat en explosion av revision, granskning och redovisning 

bland dagens organisationer. Sahlin-Andersson (2006) ser utvecklingen av redovisning som 

sökandet efter synliggörande och transparens av organisationers verksamhet från dess 

omgivning. Denna utveckling kan liknas vid en institutionellt accepterad norm, vilket 

beskrivits ovan, då utvecklingen omfattar alla branscher och organisationer (Power, 1994). 

Utvecklingen skapar inte enbart framsteg i form av fler mätbara variabler. Den skapar 

samtidigt högre krav på transparens (Power, 1997). Redovisning på organisationsnivå syftar 

till att tolka in omvärlden inom redovisningens ramar, där begränsningar av förmågan att 

fånga in aktuella variabler tillkommer. Det härleds ofta till att redovisningen visar det som 

anses mätbart från organisationens perspektiv, vilket inte alltid korrelerar med vad som är 

mest relevant att mäta i organisationens verksamhet (Power, 1997). Denna problematik kan 

exempelvis förekomma i hållbarhetsredovisning (Gray, 2010). Det som ligger till grund för 

den utveckling som ägt rum mot ökad redovisning och krav på transparens från organisationer 

är misstro, frågan om ansvar och strävan efter större kontroll (Power 1997/2004/2007; Sahlin 

& Wedlin, 2008). Förändringar mot exempelvis ökad redovisning av hållbarhetsfrågor kan 

likställas med generella förändringar, som sker när tidigare givna antaganden om ett fenomen 

ifrågasätts (Czarniawska & Sevón, 1996). Huruvida granskning, synliggörande och 

redovisning leder till förändringar i verksamheten och arbetet inom organisationen kan 

diskuteras. Sahlin-Andersson (2006) menar att en gammal sanning är att det som mäts och 

syns är det som görs. Vidare skriver författaren att det som redovisas kan bli föremål för 

diskussion, åtgärder och styrning och kan genom detta påverka beslutsfattande, 

resursfördelning, utformning och utövande i verksamheten. Att öka omfattningen av 

redovisningen och avslöja alltmer sägs öka tilltron till organisationen. Dock behöver inte 

dessa aktiviteter enbart lösa eventuella problem, utan kan också skapa nya frågor och nya 

problem. I förlängningen kan detta – snarare än bygga förtroende – minska tilltron till 

verksamheten och leda till krav på ännu mer redovisning, övervakning och granskning 

(Sahlin-Andersson, 2006; Sahlin & Wedlin, 2008).  
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2.4 Redovisningen av hållbarhetsfrågor 

Det växer idag fram många nya områden inom organisationer där redovisning sker (Power, 

1994, 2007), ett exempel på detta är hållbarhetsredovisning (Gray, 2010). Företag har i viss 

mån blivit kritiserade från intresseorganisationer för exploatering i och med olika 

miljörelaterade skandaler där företag har medverkat. För att motverka den negativa publicitet 

som medföljt har ett behov uppstått hos företagen att åskådliggöra det egna ansvarstagandet i 

frågor rörande sociala problem, miljömässiga problem samt mänskliga rättigheter (Sahlin-

Andersson, 2006). Det sker genom att externt rapportera vad organisationen arbetar med inom 

hållbarhetsområdet. 

 

Kravet på ökat fokus vad gäller hållbarhetsarbete hos företag bygger mycket på tanken om 

självreglering från företagets egen sida och kan liknas vid en så kallad mjuk reglering istället 

för en lagmässig, som kan tolkas likt en hård reglering (Sahlin-Andersson, 2006). Dock är 

inte hållbarhetsarbetet uppställt helt ad hoc inom varje företag utan arbetssättet påverkas 

istället av sociala påtryckningar och socialt accepterade tillvägagångssätt. Institutionella 

normer och formella regelverk påverkar organisationers beteenden (Jepperson, 1991), och 

mer specifikt utformningen av företagens hållbarhetsarbete (Gray, 2010). 

 

Nedan beskrivs ett specifikt ramverk för hållbarhetsredovisning, närmare bestämt 

organisationen GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI:s riktlinjer består av principer 

och protokoll gällande hur en organisation skall redovisa sin sociala-, miljömässiga- och 

ekonomiska påverkan på samhället. Denna påverkan redovisas genom prestationsindikatorer 

som kan redovisas genom kvalitativ text eller kvantitativ mätning (GRI, 2006). Svårigheter 

med att anpassa generella riktlinjer – som exempelvis GRI:s – på den enskilda organisationen 

kan komma att generera ökade svårigheter med att applicera meningsfulla indikatorer på en 

specifik verksamhet (Lamberton, 2005). Organisationerna bör se till vad organisationerna 

själva uträttar snarare än att rätta sig efter generella ramverk – vilka är utformade för att 

anpassas till alla organisationer (Dumaya, Guthrie & Farneti, 2010). Kritik har riktats mot att 

generella hållbarhetsriktlinjer som GRI:s fokuserar för mycket på rapporteringen av siffror, då 

siffrorna kan vara svåra att tolka och inte alltid är relevanta vare sig för interna eller externa 

aktörer. Ett mer narrativt synsätt och en ökning av kvalitativ redovisning kan vara att föredra 

när organisationerna ska rapportera sin hållbarhetspåverkan på omgivningen (Dumaya et al., 

2010). 
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En problematik med att redovisa kvalitativt är att jämförelser mellan organisationer försvåras. 

Ett av syftena med hållbarhetsredovisning är att möjliggöra jämförbarhet (Walter, 2010). 

Jämförelsekriteriet är något som anses viktigt när det kommer till granskning av 

verksamheten (Power, 1994). Enligt Frostenson & Helin (2009), är IASB:s (International 

Accounting Standars Boards) kvalitativa egenskaper i stort likställda med de principer som 

återfinns i GRI:s ramverk. Egenskaperna som lyfts i IASB är bland annat fullständighet, 

begriplighet, jämförbarhet och väsentlighet. Författarna noterar att i deras undersökning var 

jämförbarheten låg då en stor variation återfanns i redovisade nyckeltal mellan 

organisationerna. Det tyder på att möjligheten till att göra jämförelser mellan olika 

organisationers hållbarhetsredovisning är liten trots att GRI:s riktlinjer särskilt nämner 

betydelsen av att kunna göra jämförelser mellan redovisningarna (GRI, 2006). 

 

Lamberton (2005) poängterar att givet den resurskrävande insats som GRI rapportering kräver 

gällande ekonomiska, samhällsmässiga och miljömässiga riktlinjer, kommer inget företag 

frivilligt att ta sig an riktlinjerna fullt ut. Enligt Adams & Frost (2008) måste företag, för att 

förbättra sitt hållbarhetsarbete integrera den finansiella informationen med den information 

som presenteras av vad företaget verkligen gör för samhället. 

 

Det finns kritik av företags hållbarhetsarbete vad gäller det faktiska målet med denna typ av 

arbete. En motsättning uppstår vad gäller privata aktörer och hållbarhetsarbete eftersom synen 

på denna typ av verksamhet ofta pekar mot en uppmuntran av exempelvis miljöförstöring 

snarare än hållbar miljöutveckling (Gray, 2006). Författaren beskriver det så här: “So 

whatever else organisational “accounts of sustainability‟ are, they are probably not accounts 

of sustainability” (Gray, 2010, s. 48). Att företagen ändå hållbarhetsredovisar härleds från 

ovanstående resonemang att föresatsen riktar sig till att skapa en officiell image – och i 

förlängningen ökad legitimitet – eller alternativt för ekonomisk vinning (Adams, 2002). 

 

2.5 Hållbarhetsarbete i Sverige 

De institutionella spelreglerna kan skilja sig mellan olika geografiska delar av samhället och 

mellan institutioner och samhällssfärer (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2007). De Geer et al. 

(2009) beskriver hur välfärdsstater så som Sverige tenderar att delegera sociala välfärdsfrågor 

till förvaltningen/myndigheten, medan företaget som aktör endast bidrar till detta indirekt i 
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egenskap av skattebetalare till staten och inte direkt genom egenhändiga sociala aktioner. I 

kontrast till ovanstående finns en annan inriktning som pekar mot att företag i Sverige de 

facto arbetar med hållbarhetsfrågor i relativt omfattande grad (Frostenson & Borglund, 2006; 

Sahlin-Andersson, 2006; Windell, 2006). Studier visar att cirka 75 av de 100 största svenska 

företagen arbetar med CSR eller snarlika frågor (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008). 

Näringsdepartementet har ställt upp riktlinjer för extern rapportering för statliga bolag, vilka 

inkluderar hållbarhetsredovisning (Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt 

ägande, 2007). Även EU och FN har ställt upp riktlinjer för hur företag bör agera vad gäller 

hållbarhetsfrågor (De Geer et al., 2009; Global Compacts riktlinjer, 2011; EU:s riktlinjer för 

CSR, 2011). 

 

2.6 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

Vi vill med det teoretiska ramverket beskriva det institutionella ramverk som styr 

organisationer till att försöka anpassa sig till de normer som råder i samhället. För att förstå 

den anpassningen används begreppen tvingande-, mimetisk- och normativ isomorfism 

myntade av DiMaggio & Powell (1983). Den utveckling som skett inom redovisning kan 

likställas med kravet på transparens som i sig kan sägas fått en institutionell acceptans 

(Power, 1994). Utifrån denna redovisning uppkom nya områden där organisationer redovisar 

och ett av dessa områden är hållbarhetsredovisning. Ett framträdande ramverk för hur 

organisationer redovisar sin hållbarhet är GRI:s ramverk vilket fått kritik för att bland annat 

vara för resurskrävande (Lamberton, 2005) och i allt för stor grad fokusera på redovisning av 

siffror istället för kvalitativa beskrivningar (Dumaya et al., 2010). Huruvida 

hållbarhetsredovisningen förbättrar organisationens faktiska hållbarhetsarbete, debatteras det 

om (Gray, 2006). Adams (2002) härleder hållbarhetsredovisningens syfte till andra orsaker så 

som ekonomisk vinning eller ökad legitimitet för organisationen. Kopplat till detta 

resonemang kan man urskönja att organisationer måste anpassa ett hållbarhetsredovisnings-

ramverk till den specifika organisationen. Denna anpassning sker genom en pågående process 

av översättning (Czarniawska & Sevón, 1996), och redigering (Sahlin-Andersson, 1996). I 

den här processen tar organisationen fasta på den egna kontexten och anpassar redigeringen 

till denna (Sahlin & Wedlin, 2008). 
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3. Studiens genomförande 

3.1 Litteraturstudiens genomförande 

Fröet till denna uppsats såddes då vi kom i kontakt med rapporten: Effekterna av 

hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om 

hållbarhetsinformation i statligt ägda företag skriven av Borglund et al. (2010), vilken 

skapade ett intresse hos oss för hållbarhetsfrågor i företags verksamheter. Utifrån rapporten 

kunde vi tydligt avgränsa vår litteraturundersökning till att gå igenom vad som tidigare var 

skrivet om statliga bolag samt andra organisationers arbete med hållbarhetsfrågor. Vi 

studerade både svensk och utländsk litteratur, detta för att hitta likheter och skillnader men 

också för att bredda vårt perspektiv och hitta eventuella förklaringsfaktorer till fenomenet 

hållbarhetsredovisning och utvecklingen av densamma. Genom att använda ett teoretiskt 

ramverk som bygger mycket på samhällets processer ger det oss möjligt att använda dem som 

analysverktyg i förhållande till uppsatsens forskningsfrågor och syfte. 

 

3.2 Val av undersökningsmetod 

Utifrån litteraturgenomgången kunde vi urskönja att tidigare forskning till stor del fokuserat 

på mer övergripande eller komparativa studier av organisationer och deras 

hållbarhetsredovisning (se ex. Adams & Frost, 2008; Frostenson & Helin, 2009; 

Hambiralovic & Dirsell, 2009; Lozano & Huisingh, 2011), och att det fanns en avsaknad av 

mer djupgående fallstudier. Därför har vi valt att genomföra en fallstudie av 

hållbarhetsredovisningen i en specifik organisation. Detta för att mer ingående kunna beskriva 

och hitta förklaringar till processer bakom hållbarhetsredovisningen, utvecklingen av 

densamma inom företaget samt se hur företaget anpassar generella riktlinjer till den egna 

verksamheten. Metodvalet styrs bland annat av vad analysen i undersökningen riktar in sig på. 

I denna studie riktas fokus mot det enskilda fallet. När man vill studera olika aspekter av ett 

enskilt fall eller ett objekt och om möjligt sätta det i relation till dess omgivning är fallstudie 

en lämplig metod. När studien dessutom vill ställa frågor så som ”hur” och ”varför” gällande 

ett fenomen är fallstudier fördelaktiga att använda (Yin, 1994). Denna studie utgår från både 

”hur” och ”varför” frågor. Vi vill både undersöka hur organisationen gått tillväga för att 

implementera hållbarhetsredovisning i verksamheten samt hur den organisationsspecifika 

verksamheten i relation till dess externa miljö påverkat utformningen av redovisningen. 
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Samtidigt vill vi också studera varför de gjort de val som är specifika för organisationen i 

förhållande till sin omgivning. 

 

På grund av fallstudiens natur och den speciella organisation som studeras har vi att ta 

ställning till i vilken mån generaliserade slutsatser kan dras av studien. Det är värt att 

förklaras närmare mot bakgrund av det vi behandlar i studien, nämligen relationen mellan det 

studerade fallet och hållbarhetsredovisning. Det kan diskuteras om och hur fallstudier är 

generaliserbara. Studiens slutsatser ska till viss del föra det studerade från den lokala 

kontexten till en mer allmän nivå (se Kvale & Brinkmann, 2009). De specifika observationer 

som behandlas i studien beror på kontexten, men de behöver inte stå i strid med en 

generalisering bara för att studien bygger på det specifika. Dock bör en medvetenhet om 

studiens kontext iakttas vid bedömning av de generaliserade slutsatser som dras. Genom att vi 

djupdyker ökar möjligheterna att motivera en generalisering. Fallstudien lämpar sig i ett 

teoretiskt generaliserande sammanhang, vilket kan förklaras som en analytisk generalisering 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Denna ansats följer också vår ambition med studien. Huruvida 

en generalisering kan göras i förhållande till andra organisationer är också värt att nämna. 

Genom en god fallstudie med väl avvägda bedömningar kan resultaten ge en vägledning i 

andra fall (Kvale & Brinkmann, 2009). Systembolaget är till en början ett statligt bolag. Alla 

statliga bolag har fått direktiv från staten att hållbarhetsredovisa vilket innebär att generella 

slutsatser vad gäller direktivets påverkan på organisationer lämpligtvis kan göras på andra 

statliga bolag. Då Systembolaget inte hållbarhetsredovisade innan de fick krav om denna typ 

av redovisning görs generalisering utifrån detta hänseende bäst till statliga bolag vilka inte 

tidigare hållbarhetsredovisat innan direktivet tillkom. Det kan tilläggas att Systembolaget 

även utgör ett särfall av de statliga bolagen på grund deras monopolställning och speciella 

verksamhet vilket medför en ytterligare avgränsning av generaliserbarheten.  

 

3.3 Val av undersökningsobjekt 

En utgångspunkt vid val av organisation – som kanske antytts ovan – riktades mot de statliga 

bolagen i Sverige. Detta på grund av intresset att studera hur de påverkats av statens riktlinjer 

gällande hållbarhetsredovisning. Vi började med att studera ett antal statliga bolag utifrån 

deras årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Vidare studerades om det tidigare fanns 

forskning om något eller några av bolagen för att hitta intressanta studieobjekt i förhållande 

till våra forskningsfrågor. Valet föll på Systembolaget på grund av deras speciella 



	   16	  

verksamhet, nämligen organisationens ensamrätt till försäljning av starköl, vin och sprit i 

detaljhandeln utifrån en icke-vinstmaximerande verksamhet. Systembolaget skulle kunna ses 

som en vinstanpassad organisation då ett skäl till Systembolagets existens grundar sig i att 

inte bedriva merförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Ägardirektivet till företaget förklarar 

att vinsten i företaget skall uppgå till 4 procent plus den tioåriga obligationsräntan – varken 

mer eller mindre – därav vinstanpassningen (Statens ägardirektiv för Systembolaget, 2008). 

Företagets mål kan, utifrån vad som nämnts ovan, snarare tolkas som ett mer socialt inriktat 

mål som syftar till att minska skadeverkningarna av alkohol i samhället, vilket företaget själva 

också betonar (Statens ägardirektiv för Systembolaget, 2008; Ansvarsredovisning, 2010). 

Systembolagets mål, som de själva benämner ”uppdraget”, och företagets specifika ställning i 

Sverige gör organisationens hållbarhetsredovisning intressant att studera. 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

I studien använde vi en kvalitativ forskningsmetod för att besvara vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. För att samla in primärdata genomförde vi fem personliga samtalsintervjuer. 

I denna typ av datainsamling vill vi fånga upp hur respondenterna själva upplever arbetet 

inom hållbarhetsområdet. Informationen kan sedan användas för att djupare tolka innebörden 

av det vi vill studera (Kvale, 1997). Kontakten med företaget togs initialt via e-post med 

ekonomidirektören, där vi tillfrågade denne om det fanns möjlighet att genomföra intervjuer 

hos Systembolaget och om det fanns någon eller några som arbetade specifikt med 

hållbarhetsredovisningen i företaget. Av svaret framgick att det fanns ett antal personer 

kopplade till området. Vidare tog vi kontakt med dessa och alla tillfrågade var intresserade av 

att bli intervjuade. Styrelsen ansåg vi inneha en god koppling mellan ägaren och företaget då 

de är delaktiga i företagets strategiska arbete men samtidigt skall tolkas som en oberoende 

part gentemot företaget – och länken mellan de båda parterna. I detta fall Systembolaget och 

staten. Vi tog ny kontakt med ekonomidirektören för att få kontakt med någon i styrelsen som 

hade inblick i företagets hållbarhetsredovisning. Efter en del svårigheter att nå en 

styrelseledamot fick vi tag i revisionsutskottets ansvarige i styrelsen. Intervjuerna 

genomfördes på Systembolagets huvudkontor under perioden 18 april till 27 april. De pågick i 

45-80 minuter. Nedan presenteras respondenterna i kronologisk ordning: 

 

Vikarierande CSR-ansvarig   (Benämns i uppsatsen som CSR-ansvarig) 

GRI-koordinator    (Benämns i uppsatsen som GRI-koordinator) 
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Ekonomidirektör 

Vikarierande GRI-koordinator  (Benämns i uppsatsen som GRI-koordinator) 

Medlem i Systembolagets styrelse  (Benämns i uppsatsen som styrelseledamot) 

 

Vi valde att utgå från semistrukturerade intervjuer. Denna typ av frågor har till viss del en 

grundstruktur med tematiska frågor men där även öppningen finns för att ställa eventuella 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Det passade vår intention med intervjuerna väl då vi 

hade för avsikt att få svar på våra grundläggande frågor men samtidigt vara öppna för att ny 

information av intresse kunde förekomma vid intervjutillfället. Möjligheten att ställa 

följdfrågor var därför en viktig del av intervjuerna och en av poängerna med personliga 

samtalsintervjuer är möjligheten att kunna ställa följdfrågor (Esaiasson et al., 2007). 

Samtalsintervjuer är fördelaktiga när man vill synliggöra hur ett fenomen gestaltar sig. 

Intervjumetoden öppnar också möjligheten att registrera oväntade svar som i andra typer av 

datainsamlingsmetoder kan vara svåra att fånga upp (Esaiasson et al., 2007). Under 

intervjuerna användes en intervjuguide vilken fungerade som ett ramverk för intervjun. 

Guiden innehöll tre teman vilka berörde hållbarhetsredovisningens implementering, 

anpassning till verksamheten och påverkan på organisationen. Tanken med de tre tematiska 

delarna är att koppla intervjuerna till vårt syfte och våra tre forskningsfrågor. Vi försökte 

ställa likartade frågor till alla respondenter men modifierade frågorna utifrån den position de 

hade inom organisationen. Frågor om företagets hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete 

riktade vi till alla respondenter. Till ekonomidirektören valde vi att ställa ytterligare frågor om 

ledningsarbetet samt till styrelseledamoten ytterligare frågor om styrelsearbetet. Vid varje 

intervjutillfälle frågade vi om respondentens godkände inspelning av samtalet. Samtliga 

respondenter godkände detta. Inspelningen genomfördes för att säkerställa att informationen 

skulle återges på ett korrekt sätt. Utöver det skrev vi även egna anteckningar. Efter varje 

intervju gick vi igenom materialet för att se huruvida någon omarbetning var nödvändig för 

nästkommande intervju. Intervjuerna transkriberades sedan för att säkerställa analysen av 

materialet. De tre tematiska delarna med exempel på medföljande intervjufrågor återfinns i 

bilaga (se sida 44).  

 

Vi är medvetna om att respondenterna står i en beroendeställning gentemot organisationen 

och att det kan medföra en viss problematik. Det är rimligt att en snedvridning av information 

kan förekomma på grund av relationen som återfinns mellan respondenterna och 

organisationen (Esaiasson et al., 2007). Vi har intervjuat de inom företaget som är mest 
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delaktiga i rapporteringen och granskningen av hållbarhetsinformation. Dock hade eventuella 

intervjuer med utomstående personer ökat möjligheten till att andra aspekter av 

organisationens arbete skulle nå oss under intervjuerna. Styrelseledamoten skall emellertid 

inneha en oberoende ställning gentemot företaget enligt ägaren (Ansvarsredovisning, 2010). 

Genom att ta del av information från styrelseledamoten kan snedvridningen minska. Trots 

problematiken ovan anser vi att respondenterna svarat trovärdigt på våra frågor och givit ett 

ärligt intryck. 

 

Utöver insamling av primärdata från intervjuerna har vi studerat olika dokument av sekundär 

datakaraktär. De innefattar organisationens årsredovisningar mellan åren 2001-2010, GRI:s 

ramverk för redovisning, statliga rapporter rörande riktlinjer för statliga bolag och interna 

dokument vilka behandlar Systembolagets arbetsprocess vad rör hållbarhetsredovisningen. Vi 

har kvalitativt granskat de ovanstående dokumenten för att försöka nå en både övergripande 

och mer detaljerad förståelse av innehållet i dokumenten. 

 

Genom att använda både primära och sekundära källor ämnar vi skapa en god bild av 

Systembolagets arbete inom området hållbarhetsredovisning. Med både de interna 

dokumenten samt årsredovisningar tillsammans med de personliga samtalsintervjuerna har vi 

möjlighet att från tre informationskällor skapa oss en förståelse för Systembolagets 

utformning, presentation och arbete med hållbarhetsredovisning. Möjligheterna att stärka 

giltigheten av materialet ökar ju fler källor som används (Esaiasson et al., 2007). 

 

4. Systembolagets hållbarhetsredovisning 

4.1 Systembolagets sociala ansvar och hållbarhetsarbete över tid 

Systembolaget har i uppdrag att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Enligt Systembolaget 

själva är det möjligt att göra detta då organisationen inte drivs i vinstintresse eller har till syfte 

att bedriva merförsäljning (Ansvarsredovisning, 2010). Kärnverksamheten vilken de själva 

benämner ”uppdraget” syftar inte enbart till försäljning av alkohol utan riktar sig också till ett 

alkoholpolitiskt mål om att minska skadeverkningarna av alkohol i det svenska samhället 

(Ansvarsredovisning, 2010). 
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Genom att studera de tio senaste års- och ansvarsredovisningarna utläses en viss förändring av 

Systembolagets verksamhetsfokus. 2001-2002 presenterade organisationen i 

årsredovisningarna att de måste bedriva en verksamhet som utöver försäljning skall klara sin 

uppgift inom alkoholpolitiken. Systembolagets existens är helt beroende av att majoriteten av 

svenska folket vill behålla monopolet. 2001 låg opinionsindex under 50 procent (49) och 

Systembolaget arbetade hårt med att legitimera sin verksamhet samtidigt som 

införselkvoterna av alkohol ökade från Europa (Årsredovisning, 2001). En strategisk plan 

visade att organisationen fram till 2004 skulle nå en god opinionsmässig förankring 

(Årsredovisning, 2002). 2003 uppdagades en korruptionsskandal som skakade organisationen. 

Dock ökade stödet för Systembolaget (Årsredovisning, 2003-2004). Samtidigt som detta 

skedde försökte Systembolaget i sin redovisning lyfta fram ansvarsdelen av sitt uppdrag. 

2005-2006 utökades detta och Systembolaget presenterade ett mer konkret ”uppdrag” som 

innebar att de skulle begränsa medicinska och sociala alkoholskador och därigenom förbättra 

folkhälsan. I praktiken innebar det att Systembolaget begränsar tillgängligheten av alkohol 

och säljer alkoholhaltiga drycker med ansvar och omtanke om den enskilde individen. 

Organisationen lyfte särskilt fram forskning om alkoholens negativa skadeverkningar 

(Årsberättelse, 2005; Årsredovisning, 2006). 2005 nämns begreppet hållbar utveckling i 

årsredovisningen för första gången, vilket innefattade etik-, miljö- och 

alkoholforskningsfrågor (Årsberättelse, 2005). 2007 presenterade organisationen att CSR-

frågan är en viktig del av verksamheten. I organisationens hållbarhetsarbete utgår man från 

Global Compacts principer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsmiljö 

(Årsredovisning, 2007; Ansvarsredovisning, 2008-2010). När Systembolaget 2008 för första 

gången publicerade sin hållbarhetsredovisning valde samtidigt organisationen att döpa om sin 

årsredovisning till ”ansvarsredovisning”. I ansvarsredovisningen inkluderades 

hållbarhetsredovisningen, benämnd GRI-bilaga, som sista del i ansvarsredovisningen 

(Ansvarsredovisning, 2008). Enligt de statliga riktlinjerna kan hållbarhetsredovisningen 

antingen vara en fristående rapport eller ingå som en del i årsredovisningsdokumentet 

(Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 2007). 

 

2008 lyfts även ”uppdraget” fram än mer när Systembolaget i redovisningen uttalar att 

”uppdraget är vår själ” (Ansvarsredovisning, 2008, s. 10). 2009 nämner organisationen i sin 

vision att målet med verksamheten är att alkohol njuts med omsorg så att ingen tar skada av 

den (Ansvarsredovisning, 2009). I den senaste ansvarsredovisningen delar organisationen in 

sitt samhällsansvar i tre arbetsområden, det alkoholpolitiska ”uppdraget”, engagemanget i 
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alkoholfrågan och CSR-arbetet. Det alkoholpolitiska ”uppdraget” uttalas som kärnan i 

verksamheten (Ansvarsredovisning, 2010). CSR-ansvarig tillstyrker att ”uppdraget” är det 

centrala i verksamheten och ”uppdraget” kan ses som ett socialt ansvarstagande i sig. 66 

procent av svenska folket beräknas stödja Systembolagets verksamhet 2010 

(Ansvarsredovisning, 2010). Det kan urskönjas att opinionen mellan 2001-2010 kontinuerligt 

ökat från 49 procent till 66 procent. Det kan också urskiljas att hållbarhetsfrågor tilldelas en 

allt större del i redovisningen mellan åren 2001 till 2010 (Årsredovisning, 2001-2004; 

Årsberättelse, 2005; Årsredovisning 2006-2007; Ansvarsredovisning, 2008-2010). Sedan 

2003 har Systembolaget jämfört sig mot annan detaljhandel och påpekar att enligt nöjd-kund-

index står de sig väl i relation till annan detaljhandel inom matvarubranschen 

(Årsredovisning, 2003-2004; Årsberättelse, 2005; Årsredovisning, 2006-2007; 

Ansvarsredovisning, 2008-2010). Nedan följer en beskrivning av det ramverk Systembolaget 

hållbarhetsredovisar utifrån sedan 2008.   

 

4.2 Ett ramverk för hållbarhetsredovisning 

1997 tog organisationen Coalition for Enviromentally Responsible Economies (CERES) fram 

ett globalt ramverk för att mäta och rapportera organisationers ekonomiska, miljömässiga och 

sociala påverkan. CERES skapade tillsammans med United Nations Enviroment Programme 

(UNEP) den oberoende organisationen GRI. Idag kan GRI ses som en världsledande, 

nätverksbaserad, oberoende och icke vinstdrivande organisation inom området 

hållbarhetsredovisning. GRI:s uppdrag är att möjliggöra transparens och utbyte av 

hållbarhetsinformation genom utvecklandet av GRI:s ramverk för hållbarhetsredovisning 

(GRI, 2008-2009, s. 4). Hållbarhetsredovisning definieras enligt GRI som redovisning av 

organisationens ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan på omgivningen, och dessa 

faktorer skall organisationen presentera genom prestationsindikatorer (GRI, 2006). Hur 

indikatorerna ska redovisas beror på informationens natur och utifrån organisationens 

bedömning kan en indikator både beskrivas kvalitativt genom en förklarande text eller genom 

kvantitativ mätning (GRI, 2006). Enligt GRI ska ramverket kunna anpassas på organisationer 

oberoende av organisationens storlek eller huvudsyssla. Ramverket är utvecklat genom en 

multi-intressent process vilken involverar representanter från rapporterande organisationer 

och informationsanvändare från hela världen (GRI, 2006). 
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Ramverket kan sägas bestå av två beståndsdelar. Den ena delen består av principer och 

protokoll vilka föreskriver hur organisationer ska redovisa hållbarhetsredovisningen. Den 

andra delen består av standardiserade upplysningar, som organisationens 

hållbarhetsredovisning bör innefatta. Dessa består av redovisning av strategi, profil, 

prestationsindikatorer och organisationens tillvägagångssätt vid redovisningen. Till detta kan 

organisationer använda sig av branschspecifika tillägg vilka är anpassade för en specifik 

bransch och bör användas tillsammans med riktlinjerna om möjligt (GRI, 2006). Detta 

ramverk ska fungera som ett hjälpmedel för hur organisationer bygger sin 

hållbarhetsredovisning. För att identifiera vilka områden- och vad som ska rapporteras 

genomförs en så kallad materialitetsanalys där organisationen sammanställer organisationens 

material avseende ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor som är av relevans för 

organisationen. Vad som är relevant för organisationen är mycket upp till de själva. GRI 

beskriver i deras riktlinjer att även frågor som ligger utanför GRI:s ramverk, men som kan 

anses viktiga för den specifika organisationen bör inkluderas i sammanställningen av 

materialet. Organisationen bör även ta hänsyn till intressenters åsikter i materialitetsanalysen 

(GRI, 2006). Det finns tre olika nivåer (C, B och A) av kriterier gällande redovisning av 

GRI:s riktlinjer. Under varje nivå finns krav på hur mycket information och hur många 

indikatorer som skall redovisas. Vid höjning av en nivå till en annan är organisationen 

tvungen att redovisa fler prestationsindikatorer. Hur mycket information en organisation 

redovisar återspeglas i nivån som sätts på redovisningen. Väljer organisationen att få 

redovisningen granskad av en extern part, vilken skall vara en godkänd revisor, kan ett ”+” 

tilldelas redovisningen (GRI, 2006).  

 

4.3 Övergripande struktur och innehåll i Systembolagets hållbarhetsredovisning 

Systembolagets hållbarhetsredovisning omfattar beskrivningar av organisationens strategi och 

analys, organisationens profil, information om organisationens GRI redovisning samt 

organisationens styrning, åtaganden och intressentrelationer. Utvalda prestationsindikatorer 

beskriver även organisationens hållbarhetsarbete inom områdena ekonomi, miljö, mänskliga 

rättigheter, social påverkan och produktansvar. Redovisningen av ovanstående områden 

består till stor del av narrativa upplysningar, men även kvantitativa mått redovisas. Nedan 

följer en närmare beskrivning av hur utformningen fortlöpt. 
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4.4 Systembolagets initiala arbete med hållbarhetsredovisningen 

Utifrån de interna dokument vi tagit del av från Systembolaget samt intervju med GRI-

koordinator, framgår det att det initiala arbetet med materialitetsanalysen syftade till att 

identifiera de områden vilka organisationen ämnade arbeta med på lång sikt. Detta gjordes i 

syfte för att kunna sätta upp mål, mäta och följa upp valda områden. Målet med 

materialitetsanalysen är inte att hitta nya arbetsområden för Systembolaget, utan att kartlägga 

och sammanställa befintliga områden (Internt dokument, 2009). 

 

Ekonomidirektören påpekade att det uppstod svårigheter vid införandet av GRI då ingen inom 

organisationen hade specifik kunskap om GRI:s ramverk, men menar att det bara var en fråga 

om att ta sig an den kunskapen. Vid uppstart och införande av GRI tog dock Systembolaget 

hjälp av konsulter. De hjälpte till att minska gapet mellan vad som tidigare redovisats och vad 

som skall redovisas i och med de nya riktlinjerna (Ekonomidirektör, 2011). Konsulterna 

bidrog med en övergripande teoretisk förståelse av ramverket (GRI-koordinator, 2011). Trots 

detta initiala stöd från konsulter fanns det en viss avsaknad av praktisk hjälp (GRI-

koordinator, 2011). 

 

I början av sin materialitetsanalys gick företaget igenom sina strategiska planer, sin etik- och 

miljöplan samt policys och riktlinjer. Detta gjordes för att identifiera och fånga upp de 

områden vilka – enligt organisationen själva – var av betydelse för hållbar utveckling (Internt 

dokument, 2009). Systembolaget gjorde därefter en första gallring av styrdokument som inte 

kunde anses ha en påverkan på företagets framtida hållbarhetsarbete. Detta arbete 

genomfördes till stor del av GRI-koordinatorn och en avstämning skedde med CSR gruppen 

för att säkerställa att rätt fokusområden identifierats (Internt dokument, 2009).  

 

4.5 Organisationens hållbarhetsredovisningsnivå och dialog med ägare 

Som GRI beskriver finns det tre olika nivåer att redovisa utifrån (C, B, A). Systembolaget 

redovisade 2008 enligt kraven på C-nivån, men valde att utöka redovisningen 2009 till B-nivå 

vilken de fortfarande redovisar efter 2010 (Ansvarsredovisning, 2008-2010). GRI-

koordinatorerna anser att steget till B-nivå kan ha gått för snabbt, men menar att 

organisationen nu vill stanna på B-nivån och genomföra en bra redovisning på B-nivå. De 

menar vidare att arbetet behöver mogna innan organisationen går vidare. Ekonomidirektören 
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menar att steget från C- till B-nivå gällande redovisningen var naturlig om än aningen större 

än förväntat, men förklarar att Systembolaget troligtvis kommer stanna på B-nivån framöver. 

Även styrelseledamoten påpekar att styrelsen är nöjd med Systembolagets nivå av 

redovisning. Det är i dagsläget inte aktuellt för Systembolaget att höja till en A-nivå då det 

skulle medföra fler områden att redovisa och organisationen måste göra bedömningen om det 

är väsentligt för affärsnyttan. Styrelseledamoten menar att det är viktigt för Systembolaget att 

finna en bra balans i redovisningen där organisationen är effektiv och ansvarstagande. Vid 

eventuell övergång till A-nivå måste organisationen göra en grundläggande analys för att 

säkerställa att organisationen kan leva upp till det som redovisas. Styrelseledamoten menar att 

nivån av hållbarhetsredovisning kan sammankopplas till vården av varumärket. I en 

undersökning rankades Sveriges mest hållbara varumärken och Systembolaget hamnade på 

nionde plats av 151 undersökta svenska företag (Sustainable Brands, 2011). 

Styrelseledamoten menar att för vården av varumärke är det alltid bra att ligga i topp eller 

finnas med i undersökningar. 

 

Enligt statens direktiv finns inget krav på vilken nivå de statliga bolagen ska redovisa efter 

men hållbarhetsredovisningen ska vara kvalitetssäkrad genom oberoende granskning 

(Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 2008). Detta skiljer sig från 

GRI:s riktlinjer då det inte är ett absolut krav (GRI, 2006). Systembolaget följer statens 

direktiv och granskas av en redovisningsbyrå (Ansvarsredovisning, 2008-2010). Enligt 

styrelseledamoten medför externgranskning substans till hållbarhetsredovisningen, och 

ekonomidirektören menar att det är en självklarhet från Systembolagets sida att 

hållbarhetsredovisningen ska externgranskas. Det som till stor del kommuniceras med ägaren 

är vilken nivå organisationen redovisar utefter och hur organisationen motiverar valet av 

denna. Vid införandet av hållbarhetsredovisningen var dock kommunikationen sparsam från 

ägarens sida, direktivet ”bara kom”, menar Ekonomidirektören. Däremot var Systembolaget 

inblandad i en intressentdialog med ägaren ett år efter införandet av hållbarhetsredovisningen. 

Från flertalet respondenter framkom det att ingen kritik riktats till organisationens 

hållbarhetsredovisning sedan införandet. En av GRI-koordinatorerna nämner att det är mest 

studenter som är intresserade av att ta del av informationen i hållbarhetsredovisningen. 
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4.6 Organisationens tolkning, motivering och anpassning av GRI:s ramverk och 

riktlinjer 

Antalet prestationsindikatorer har förändrats mellan åren 2008-2010 (Ansvarsredovisning, 

2008-2010), och det finns flertalet bakomliggande orsaker till detta. Det beror delvis på den 

materialitetsanalys som genomfördes 2009 där en noggrannare genomgång av indikatorerna 

genomfördes (GRI-koordinator, 2011). Utifrån denna identifierade Systembolaget områden 

vilka ansågs viktiga för organisationens hållbarhetsarbete. Till den första 

hållbarhetsredovisningen genomfördes däremot ingen materialitetsanalys utan indikatorer 

anpassades utifrån GRI:s ramverk till verksamheten (GRI-koordinator, 2011). 

 

”Trenden går mot att man verkligen ska fokusera på det som är väsentligt för vår 

verksamhet och inte bara rapportera för rapporterandets skull.” (GRI-koordinator, 

2011). 

 

Till en början (2008) var arbetet med GRI-indikatorerna inte särskilt djupgående utan fokus 

riktades mot att försöka finna indikatorer som passade verksamheten bäst. Det var inte förrän 

året därpå som Systembolaget försökte sig på en ordentlig materialitetsanalys för att 

identifiera vilka områden som var väsentliga att rapportera och arbeta med. När områdena väl 

var identifierade matchade Systembolaget dessa mot GRI:s indikatorer. Det visade sig att 

indikatorerna var ganska väl utformade och Systembolaget utökade bara med ett fåtal 

indikatorer till nästkommande år (GRI-koordinator, 2011). Men utifrån analysen 

uppmärksammades även indikatorer som valdes bort på grund av att de inte bedömdes som 

relevanta (Internt dokument, 2009). Systembolaget minskade även antalet indikatorer mellan 

hållbarhetsredovisningarna 2009 och 2010 i syfte att fokusera mer specifikt på 

organisationens verksamhet och rapportera det som är väsentligt istället för att rapportera 

flertalet indikatorer som man inte fokuserar mycket på (GRI-koordinator, 2011). 

Systembolaget indikerar dock att de ämnar redovisa indikatorerna vid eventuell höjning till 

A-nivå. Det framkommer även att Systembolaget valt att inte redovisa vissa indikatorer då 

tillräcklig information inte finns att tillgå (Internt dokument, 2009). 

 

Nedan följer exempel på organisationens tolkningar, motiveringar och anpassningar av 

indikatorer. Samtliga beskrivningar och kommentarer är hämtade från ett internt dokument. 

 



	   25	  

Beskrivning: ”Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska 

effekter, inklusive effekternas omfattning.” Kommentar: ”Denna indikator kommer vi 

förmodligen bara kunna redovisa delvis, men det är ändå viktigt att vi beskriver det vi 

kan kring detta.” 

 

Beskrivning: ”Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal.” Kommentar: 

”Basinformation. Kanske inte så väsentlig, men är enkel att ta med. Räcker om den 

redovisas i index.”  

 

Viss problematik råder gällande hur man ska avgränsa indikatorerna till verksamheten och 

GRI-koordinatorn exemplifierar detta med en personalindikator, där en beskrivning finns i 

GRI:s riktlinjer vilken beskriver hur indikatorn ska räknas ut. Systembolaget väljer dock att 

via en motivering räkna ut indikatorn utifrån ett annat tillvägagångssätt. De indikatorer som 

frångår GRI:s riktlinjer måste Systembolaget motivera med en kommentar. Det råder skilda 

meningar huruvida det finns svårigheter att anpassa GRI:s indikatorer till Systembolagets 

verksamhet. GRI-koordinatorn menar att den stora möjligheten att tolka indikatorer medför 

att det inte är en självklarhet vad som ska redovisas, medan ekonomidirektören inte ser det 

som en svårighet då det finns ett stort tolkningsutrymme inom GRI:s ramverk. 

 

4.7 Systembolagets arbete med hållbarhetsredovisning idag  

Ekonomidirektören anser att det fortfarande finns svårigheter gällande 

hållbarhetsredovisningen, men menar på att arbetet fortfarande är i ett tidigt skede. Idag 

arbetar Systembolaget med en manuell insamling av information till sin 

hållbarhetsredovisning. De har i dagsläget inget systemstöd för hållbarhetsrapportering. Men 

organisationen har sneglat på en annan aktör som i dagsläget arbetar med ett system av 

hållbarhetsrapportering, då det skulle underlätta arbetet med datainsamling till 

hållbarhetsredovisningen (GRI-koordinator, 2011). Till skillnad från traditionell redovisning 

där information kommer från ett bokföringssystem medför hållbarhetsrapporteringen ett större 

merarbete (Ekonomidirektör, 2011), och processen med att samla in materialet belyses som en 

svårighet jämfört med traditionell redovisning där en betydande del av alla siffror hämtas ur 

ett färdigställt datorsystem. GRI-koordinatorerna fungerar som insamlare av uppgifterna till 

hållbarhetsredovisningen och de menar att det manuella arbetet innebär ett merarbete, men att 

de gör jobbet för att säkerställa att informationen som kommer in redovisas på ett korrekt sätt 
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enligt GRI:s riktlinjer. Till exempel kontaktar GRI-koordinatorerna i vissa fall till 

originalkällan då det annars är många rapporteringsled att gå via. Den ena GRI-koordinatorn 

menar att mycket arbete i år ska läggas på att strukturera upp den interna arbetsprocessen. 

 

Enligt ekonomiansvarig, är det problematiskt att veta vad organisationen ska redovisa och det 

har bidragit till att Systembolaget lagt till och tagit bort indikatorer under de tre år som 

hållbarhetsredovisningen använts. Detta på grund av att företag får välja vilka indikatorer som 

ska redovisas. För att lösa detta har systembolaget arbetet mycket med materialitetsanalysen i 

syfte att redovisa det som är viktigt enligt organisationen. Enligt GRI-koordinatorerna utgår 

Systembolaget från GRI:s riktlinjer vid utformningen av hållbarhetsredovisningen men 

påpekar att organisationen måste våga tolka riktlinjerna utifrån sin egen verksamhet. Gör man 

inte det blir GRI:s riktlinjer svåranvända: 

 

I Systembolagets organisation används nyckeltal som verktyg i syfte att styra verksamheten 

(Ansvarsredovisning 2010). Systembolaget arbetar kontinuerligt med att ta fram nyckeltal för 

hållbarhetsarbetet i syfte att driva och arbeta mot dem. Nyckeltalen utformar organisationen 

själva utifrån verksamheten då GRI:s ramverk inte innehåller nyckeltal (CSR-ansvarig, 2011). 

Nyckeltal är något som en av GRI-koordinatorerna efterfrågar, då det delvis saknas vad gäller 

hållbarhetsfrågor, för att veta vilka mål organisationen skall arbeta utefter och att en tydlig 

uppföljning kan genomföras av tidigare arbete. Men GRI-koordinatorn hävdar att det är svårt 

att jämföra mellan olika typer av organisationer på grund av storlek. Det är viktigare att 

jämföra organisationens redovisning mot den tidigare egna redovisningen. 

 

”...det blir ju ett uppföljningssystem. Det är ju det jag vill att det ska vara. Att man ska 

se det som ett verktyg för att följa upp CSR-arbetet.” (GRI-koordinator, 2011). 

 

4.8 Systembolagets syn på hållbarhetsredovisningen  

Den sociala delen gällande uppdraget att minska alkoholskadorna fanns innan införandet av 

hållbarhetsredovisningen (Ekonomidirektör, 2011). Enligt styrelseledamoten måste man 

delvis skilja på Systembolagets försäljning av alkohol och alkoholpolitiska uppdrag i 

förhållande till hållbarhetsarbetet. Oavsett om Systembolaget hade haft en 

hållbarhetsredovisning hade organisationen arbetat med försäljning av alkohol och sitt 

alkoholpolitiska uppdrag. Ekonomidirektören menar att Systembolaget innan införandet av 
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hållbarhetsredovisningen rapporterade miljöfrågor, men att det bara involverade Sverige. 

Enligt ekonomidirektören har inte hållbarhetsredovisningen påverkat Systembolagets 

verksamhetsfokus, men fokus på hållbarhet är tydligare. Enligt styrelseledamoten är det inte 

hållbarhetsredovisningen i sig som påverkat organisationens verksamhet, men det har ökat 

ansvarskänslan för vad organisationen sysslar med och innehållet kan ses som en långsiktig 

investering. Tidigare redovisade man mest siffror och försökte efterleva lagar och 

förordningar. Idag har det utvidgats till ett mer humanistiskt perspektiv. 

 

Ekonomidirektören menar att det har tillkommit struktur och sammanhang sedan införandet 

av hållbarhetsredovisning. I och med rapporteringen av hållbarhetsfrågor kan 

hållbarhetsrapporten och dess innehåll ses som ett styrverktyg då det blir lättare att se vad 

organisationen gör. Arbetet är dock bara i startfasen, först måste Systembolaget säkerställa att 

det som händer också syns i siffrorna. Enligt ekonomidirektören måste Systembolaget bli 

ännu säkrare på att redovisa de kvalitativa delarna rätt men menar att det är en läroprocess och 

betonar att man ska se hållbarhetsredovisningen som en möjlighet och inte ett krav. 

Ekonomidirektören nämner vidare att det är många fler frihetsgrader i 

hållbarhetsredovisningen jämfört med den finansiella redovisningen, men förstår samtidigt 

problematiken med ett allt för strikt ramverk.  

 

”Det jag kan tycka är att de riktlinjer som de är nu lämnar väldigt stort 

tolkningsutrymme för den enskilde organisationen och det tror jag med tiden måste 

minska.” (Ekonomidirektör, 2011). 

 

För att få inspiration gällande hållbarhetsredovisningens utformning har Systembolaget tittat 

på hur liknande organisationer utformat sin redovisning. Detta innefattar både statliga- och 

privata bolag. Systembolaget har även tittat på ett branschspecifikt tillägg, men ansåg att det 

inte var anpassningsbart på organisationen då tillägget inte inkluderade försäljning av alkohol.  

 

5. Analys 

5.1 Anpassning till förändringar 

Det statliga direktivet som utfärdades till Svenska statliga bolag i november 2007 kom att 

innebära en förändring för Systembolagets redovisningsarbete, då organisationen inte tidigare 
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hade en uttalad hållbarhetsredovisning. Det går dock att utläsa från årsredovisningarna att 

Systembolaget redan innan implementeringen av GRI:s ramverk diskuterade begreppet 

hållbar utveckling, om än i en betydligt mindre omfattning än efter införandet av den konkreta 

hållbarhetsredovisningen. I den information vi tagit del av från Systembolaget påpekar de 

själva att hållbarhetsfrågorna tilldelades ett mycket större utrymme efter införandet av GRI:s 

ramverk. En indikation till att Systembolaget externt vill visa att ansvarstagande är än mer 

viktigt än tidigare påvisas när de bytte namn på årsredovisningen till ”Ansvarsredovisning”. 

Det tyder på att de vill presentera organisationens ansvarsfokus i större grad. Om man ser till 

grundtanken med företags verksamheter kan deras hållbarhetsarbete ifrågasättas (Gray, 2006). 

Adams (2002) hävdar att organisationer hållbarhetsredovisar för att öka sin legitimitet eller 

alternativt för ekonomisk lönsamhet. Ur ett svenskt perspektiv förs en diskussion om 

förvaltningens/myndighetens sociala ansvarstagande i förhållande till de privata företagens 

sociala ansvarstagande, där organisationstyperna kan tolkas inneha olika roller (De Geer et 

al., 2009). Vi kan uttolka att Systembolaget innehar egenskaper som kan härledas till båda 

typerna av aktör. Organisationen är för det första ett statligt bolag som styrs delvis av 

aktiebolagslagen, annan tillämplig svensk lagstiftning och Svensk kod för bolagsstyrning 

(Årsredovisning, 2010, s. 52). Å andra sidan har organisationens ”uppdrag” karaktären av ett 

socialt ansvarstagande mål, vilket kan liknas vid förvaltningens/myndighetens typ av mål. 

Med hänsyn till det ovanstående kan det tolkas som att Systembolaget har mindre svårigheter 

att legitimera sitt hållbarhetsarbete gentemot sin omgivning i förhållande till privata aktörer.  

 

Av statens direktiv kan vi utläsa att ägaren (staten) i förhållande till Systembolaget valde att 

agera med ett tydligt ”skall-krav” gentemot organisationen. Det kan utifrån DiMaggios & 

Powells (1983) teorier om isomorfism liknas vid tvingande isomorfism då organisationen inte 

själv hade för avsikt att införa en konkret hållbarhetsredovisning vid den aktuella tidpunkten. 

Ekonomidirektören beskriver införandet så här: ”Det är ju bara att gilla läget, och inte ägna 

så mycket energi åt att debattera om det är bra eller dåligt, utan konstatera att det här är 

något som kommer och då är det lika bra att göra någonting bra av det.” 

 

Direktivet från staten uttalade inte vilken nivå i GRI:s ramverk (C, B, A) som de statliga 

bolagen skulle redovisa utefter. Systembolaget valde till en början 2008 att redovisa i likhet 

med den lägsta nivån av de tre, C-nivån. Organisationen valde från och med 2009 att gå 

vidare till B-nivån vilken de använder sig av än idag. I dagsläget redogör Systembolaget att de 

är nöjda med B-nivån, men de stänger inte dörren för en höjning av redovisningsnivå. En 
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höjning till A-nivån skulle resultera i en ökad redovisning och därmed kan det medföra att 

organisationen redovisar information som potentiellt avviker från verksamheten. 

Systembolaget är medvetna om svårigheterna med att öka redovisningsnivå då de måste 

säkerställa att redovisningen är effektiv och ansvarstagande. En problematik enligt Sahlin & 

Wedlin, 2008 gällande generell redovisning är att en ökning av redovisningens omfattning 

kan medföra krav på ytterligare redovisning och en minskad – snarare än ökad tilltro. En 

intressant aspekt är varför Systembolaget ökat sin redovisningsnivå trots att det inte finns nått 

krav från staten. I den meningen kanske den tvingande isomorfismen endast kan förklara en 

sida av myntet och att det även finns andra faktorer som spelar in vid organisationens val av 

redovisningsnivå.  Systembolaget uttrycker själva att steget från C-nivå till B-nivå kunde 

anses naturligt för organisationen och att de genom ett eget initiativ valde att utöka 

redovisningen. Dock har Systembolaget sneglat på flertalet andra aktörers 

hållbarhetsredovisningar för att inhämta information och uppslag till den egna 

hållbarhetsredovisningen. Vilket kan härleda höjning av redovisningsnivå till den mimetiska 

likriktningen snarare än till en tvingande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

5.2 Effekterna av hållbarhetsredovisningen 

Grundtanken med ramverk är dess generella karaktär vilket skapar en möjlighet att appliceras 

på en organisation oberoende av storlek eller typ av verksamhet (Sahlin-Andersson & 

Engwall, 2002). Detta skapar naturligtvis ett betydande tolkningsutrymme, vilket flertalet 

respondenter instämmer med. De menar vidare att tolkningsutrymmet i GRI:s ramverk skapar 

både möjligheter och svårigheter. Författare belyser dock problematiken med sådant 

tolkningsutrymme, då ramverkets anpassning till verksamheten riskerar att bli diffus och kan 

därmed tappa sin mening (Czarniawska & Sevón, 1996; Gehrardi, 2000; Sahlin-Andersson & 

Engwall, 2002). Den ovanstående problematiken stämmer väl överens med den problematik 

som Systembolaget uppfattar med hållbarhetsredovisningen, då de uttryckligen pekar på att 

ett alltför flexibelt ramverk skapar en osäkerhet inom organisationen huruvida översättningen 

är korrekt eller inte. 

 

Hållbarhetsredovisningen har medfört svårigheter för intern rapportering och strukturering av 

hållbarhetsinformation. Från intervjuer framkommer det att datainsamlingen till 

hållbarhetsredovisningen är tidskrävande då informationen inte med enkelhet kan hämtas från 

ett redovisningssystem, likt exempelvis den finansiella redovisningen, utan är av en mer 
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manuell karaktär. Det indikerar att hållbarhetsrapporteringen bidragit till att ökade resurser 

läggs på denna typ av arbete vilket även Lamberton (2005) påvisat. Enligt systembolaget har 

dock hållbarhetsredovisningen medfört en tydligare struktur vid rapporteringen av 

verksamhetens hållbarhetsarbete. Från informationen vi tagit del av från Systembolaget 

framgår det att svårigheter existerar i den interna rapporteringen av hållbarhetsredovisningen. 

I somliga fall måste GRI-koordinatorn kontakta den externa originalkällan för att inhämta 

information, då den interna rapporteringen stundtals är bristfällig. Systembolaget själva är 

medveten om problemet och försöker att förbättra strukturen som omgärdar 

hållbarhetsarbetet. Problematiken ovan kan tyda på att den externa rapporteringen av 

hållbarhet inte är så pass strukturerad som det kan te sig vid en första anblick, men från 

införandet 2008 till idag ser vi en tydligare struktur i rapporteringen externt. Genom 

användningen av GRI:s ramverk visar processen mellan 2008 och 2010 att ett sådant ramverk 

kan bidra till att organisationen får ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt för att 

externt rapportera hållbarhet med tiden. 

 

Då Systembolaget valt att arbeta utifrån befintliga verksamhetsområden ställer vi oss frågan 

huruvida kärnverksamheten faktiskt påverkats av hållbarhetsredovisningen. En orsak till att 

kärnverksamheten inte påverkats kan vara att organisationen förfogade över kunskap vad 

gäller sociala frågor innan införandet av hållbarhetsredovisningen. Att använda en 

redovisningsmodell – som har en generell acceptans – möjliggör dock för organisationen att 

redovisa den sociala delen av verksamheten mer strukturerat och kan samtidigt bidra till en 

ökad legitimitet av det sociala arbetet. 

 

Hållbarhetsredovisningen innefattar både kvalitativa- och kvantitativa delar, men enligt 

Dumaya et al. (2010) kan kritik riktas mot att hållbarhetsredovisning tenderar att fokusera för 

mycket på kvantitativ data istället för kvalitativa beskrivningar av verksamheten. Utifrån 

kritiken ställer vi oss frågande till i vilken mån en organisation kan använda sig av respektive 

redovisningsmetod. Genom att redovisa kvalitativt kan en god beskrivning göras av vad 

organisationen genomfört vad gäller Systembolagets uppdrag. Dock måste organisationen 

redovisa områden vilka tidigare innefattades i årsredovisningen enligt en ny metod. 

Hållbarhetsredovisningen innebär även att organisationen måste redovisa delar av 

verksamheten de inte tidigare redovisat. Vilket tyder på att verktyget inte med enkelhet kan 

användas i enlighet med verksamheten. Hållbarhetsredovisningen kan däremot användas som 

styrverktyg i syfte att nå faktiska mål vad gäller hållbar utveckling genom nyttjande av 
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kvantitativa mått. Sahlin-Andersson (2006) menar att det som går att mäta i en verksamhet är 

ofta det organisationen tenderar att arbeta mot. Systembolaget menar att det måste tillkomma 

mål och nyckeltal för att öka kontrollen, någonting som Systembolaget delvis saknar inom 

hållbarhetsområdet idag. Genom detta påstående visar organisationen att intentionen med 

redovisningen är att den ska kunna ses som ett styrverktyg i framtiden då organisationen 

använder nyckeltal i andra delar av verksamheten som styrverktyg. 

 

Ovanstående framhölls det att GRI:s ramverk bidrar till att redovisningen kan mätas och 

jämföras med andra aktörer. Denna generaliserbarhet medför möjligheten till jämförbarhet 

både mellan och inom organisationer (Frostenson & Helin, 2009), och detta kan ses som 

viktigt vid granskning av verksamheten (Power, 1994). Som författaren påpekar är 

jämförbarheten någonting som ligger i redovisningens natur för att se hur en organisation ter 

sig i förhållande till andra. Det kan leda till ökad legitimitet om organisationen står sig högt i 

jämförelse med andra aktörer, något som även styrelseledamoten understryker. 

Hållbarhetsredovisningen skapar en möjlighet till jämförelser mellan olika aktörer genom det 

generella ramverk det faktiskt är. Huruvida jämförbarheten mot andra organisationer är viktig 

för systembolaget kan diskuteras, då de kan ses som en unik aktör. Dock medför 

hållbarhetsredovisningen jämförbarhet inom organisationen vilket kan vara av vikt för 

uppföljning och utveckling av hållbarhetsarbetet. GRI-koordinatorn påpekar att uppföljningen 

av det interna arbetet är viktigare än att jämföra sig med externa aktörer. 

 

5.3 Anpassningen av hållbarhetsredovisningen 

Enligt DiMaggios & Powells (1983) beskrivning av den normativa likriktningen bygger den 

på specifika specialistgruppers professionalism. I vårt fall kan dessa grupper förstås som 

GRI:s experter vilka utformat GRI:s ramverk. GRI:s ramverk uttalar att det är utformat för 

alla typer av organisationer (GRI, 2006). Man tillhandahåller därmed en normativ bas, men 

som dock sedan måste anpassas för att passa den egna organisationen. Det finns tillägg i 

ramverket för olika sektorer i samhället, så kallade branschspecifika tillägg, vilka bör 

appliceras på företag som ingår i den specifika branschen. Detta för att 

hållbarhetsredovisningen enligt GRI skall spegla organisationens hållbarhetsarbete på ett bra 

sätt. Exempel på sådana är tillägg för detaljhandel med matvaror och tillägg för den offentliga 

sektorn. Enligt Sahlin-Andersson (1996) kan organisationens identitet härledas till kriterier i 

dennes verksamhet. Identiteten kan samtidigt skapas då interaktion och jämförelse sker med 
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andra organisationer. Det kan medföra en problematik för Systembolagets arbete med 

hållbarhetsredovisning. Systembolaget uttryckte att de tittat på tillägg för matvaruhandeln och 

kom fram till att de inte var användbara då dessa inte innefattar alkohol. De har däremot inte 

tittat på tilläggen för den offentliga sektorn, trots att organisationens mål i mångt och mycket 

kan liknas vid den offentliga sektorns mål. Problematiken kan förklaras med att 

Systembolaget jämför sig med detaljhandeln trots att de i mångt och mycket särskiljer sig från 

annan detaljhandel. Problemet kan alternativt härledas till att de experter som utformar GRI:s 

ramverk inte har byggt upp ett ramverk anpassat för speciella organisationer så som 

Systembolaget. 

 

Det framgår att det vid införandet av ramverket fanns en stor osäkerhet från Systembolagets 

sida gällande hur organisationen skulle använda sig av ramverket och översätta det till den 

egna verksamheten. Vid redigering av ramverk blir de mer anpassningsbara för 

organisationen, men det kan medföra att grundtanken med ramverket blir diffust och förlorar 

sin mening (Czarniawska & Sevón, 1996; Gehrardi, 2000; Sahlin-Andersson & Engwall, 

2002). För att motverka detta använder sig systembolaget av konsulter genomgående. Vad 

som dock framgår ur intervjuerna är att varken Systembolaget eller de externa aktörerna – vid 

tidpunkten för införandet av hållbarhetsredovisningen – hade särskilt stor kunskap om 

innebörden och innehållet i GRI:s hållbarhetsredovisning och ramverk. En tolkning huruvida 

anpassningen av ramverket genomförts i enlighet med GRI:s riktlinjer kan härledas till det 

faktum att Systembolaget får sin hållbarhetsrapport granskad av en extern revisor. Vi ser det 

som att revisorn – utifrån dennes förmåga och tolkning av GRI:s ramverk – validerar att 

innehållet är accepterat från granskarens sida. Huruvida innehållet blivit diffust, eller förlorar 

sin mening beror på kunskapen hos granskaren. Vi ser dock inga tydliga spår av att 

anpassningen och redigeringen frångått grundtanken med ramverket vad gäller 

hållbarhetsredovisningen av Systembolagets verksamhet. Den relation som vi funnit mellan 

konsulterna och Systembolaget visar att översättningen och redigeringen av GRI:s riktlinjer 

och ramverk till viss grad sker tillsammans. Trots att viss översättning skett i samråd med 

konsulter tyder informationen på att huvudparten av redigeringen skett inom organisationen. 

Det kan bero på att organisationen har en större kunskap om den egna kontexten. Från 

dokument framgår det att Systembolaget frångått vissa rekommendationer från konsulterna 

(när organisationen blivit mer bekväm med redovisningen). Det kan tolkas som att 

konsulterna har den teoretiska kunskapen om det generella ramverket, men saknar den 
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kontextuella förståelsen. Genom att utgå från kärnan i verksamheten har redigeringen 

exkluderat de delar av ramverket som inte har en direkt inverkan på organisationen.  

 

6. Slutsats och diskussion 

6.1 Diskussion kring studiens resultat 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie beskriva och analysera vilka effekter 

hållbarhetsredovisningen fått för Systembolaget, samt undersöka Systembolagets anpassning 

av hållbarhetsredovisningen till den egna verksamheten. För att besvara detta utgår uppsatsen 

från tre forskningsfrågor, den första behandlade: hur Systembolaget anpassat sig till statens 

direktiv om hållbarhetsredovisning. Statens direktiv är den avgörande faktorn till att 

Systembolaget började hållbarhetsredovisa. Noterbart är att organisationen vid tidpunkten inte 

hade för avsikt att själva arbeta med en konkret hållbarhetsredovisning. Enligt Power (1997), 

kan misstro av organisationers verksamhet vara bakgrunden till ökad redovisning. Det kan i 

vårt fall härledas till det statliga direktivet. Efter att Systembolaget börjat hållbarhetsredovisa 

finns det ingenting som tyder på att varken staten eller direktivet har varit en fortsatt drivande 

faktor till utvecklingen av organisationens hållbarhetsredovisning. Det kan i Systembolagets 

fall diskuteras om det finns någon annan faktor som ligger till grund för den fortsatta 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningen inom organisationen. Vi vill härleda utvecklingen 

till en form av imitation snarare än en påtryckning då Systembolaget kontinuerligt sedan 

införandet har sökt uppslag och hämtat inspiration från andra organisationers 

hållbarhetsredovisningar. Imiteringen kan även förklara ökningen av redovisningsnivå då 

Systembolaget – trots en avsaknad av direkt påtryckning från omgivningen – höjt 

redovisningsnivå. Systembolaget konkurrerar inte direkt med andra aktörer på marknaden på 

grund av deras monopolställning. Däremot är opinionen som vi tidigare nämnt avgörande för 

Systembolaget. En hänsyn till opinionen kan indirekt bidra till att Systembolaget måste följa 

organisationer som är ”framgångsrika”, för att visa att de förvaltar monopolet på bästa sätt. 

Av ovanstående resonemang kan det tolkas som om organisationen inte anpassar sig till 

rådande krav i samhället skulle de troligen tappa konkurrensfördelar i likhet med Czarniawska 

& Joerges (1996) påstående, då organisationens fortlevnad är beroende av opinionens stöd. I 

likhet med teorin (DiMaggio & Powell, 1983), finner vi det troligt att Systembolaget genom 

att de hållbarhetsredovisar i enlighet med omgivningens krav söker legitimitet. Det kan även 
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uttolkas som tillräckligt för organisationen att anpassa sig till omgivningen snarare än att på 

egen hand driva organisationens hållbarhetsredovisning framåt.  

 

Ovan har vi diskuterat hur Systembolaget anpassat sig till direktivet och det leder oss in på 

frågan: vilka förändringar direktivet medfört i systembolagets verksamhet. I och med 

namnbytet till ansvarsredovisning visar organisationen ett allt större fokus mot 

ansvarstagande. Organisationen arbetade tidigare med socialt ansvarstagande, men vi kan se 

att införandet av hållbarhetsredovisningen har bidragit till en ökad struktur vad gäller 

redovisningen av organisationens hållbarhetsfrågor. Samtidigt består Systembolagets interna 

metoder och förfaranden av en del problematiska frågor. Den interna informationsprocessen 

är relativt resurskrävande då mycket av informationen bearbetas manuellt av de som är 

delaktiga i utformningen av redovisningen, och den information som bearbetas är stundtals 

bristfällig. Det leder till att GRI-koordinatorerna ibland inte kan förlita sig till den interna 

informationen. En bärande tanke med GRI:s ramverk är att kunna jämförelser kan göras 

mellan olika organisationers hållbarhetsredovisning. Systembolaget som unik aktör 

tillsammans med hållbarhetsredovisningens stora tolkningsutrymme bidrar till att 

jämförbarheten av organisationens hållbarhetsarbete i förhållande till andra organisationers 

hållbarhetsarbete kan bli komplicerad. Men det behöver inte medföra att graden av 

transparens minskar. Däremot skapar hållbarhetsredovisningen en möjlighet till tydligare 

uppföljning av den egna organisationens hållbarhetsarbete. Det är i dagsläget oklart huruvida 

Systembolagets hållbarhetsredovisning lett till någon konkret förbättring för organisationens 

hållbarhetsarbete. Det framgår dock i uppsatsen att Systembolaget ämnar använda 

hållbarhetsredovisningen likt ett styrverktyg, då man försöker koppla nyckeltal till 

hållbarhetsfrågorna. Huruvida det är den faktiska redovisningen som kan komma att användas 

som styrmedel, eller om nyckeltalen kommer styra redovisningen, är idag svårt att svara på. 

Om man utgår från tidigare forskning visar den att det mätbara i verksamheter ofta är något 

som liknar styrmedel, vilket i sin tur kan leda till att hållbarhetsredovisningen påverkar det 

faktiska hållbarhetsarbetet. 

 

Utifrån de förändringar vi funnit av hållbarhetsredovisningen i Systembolaget är det lämpligt 

att förklara: hur organisationen gått tillväga vid anpassning från de generella riktlinjerna till 

den egna verksamheten. Vi har funnit att det inte är givet att GRI:s ramverk kan tolkas som 

fullt ut applicerbart i Systembolagets verksamhet. Det är särkopplingen mellan teori 

(ramverket) och praktik (lokala kontexten) som vi ifrågasätter. Den kompromiss som detta 
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innebär har medfört svårigheter för Systembolaget. Med det i åtanke kanske Systembolaget 

behöver beakta att normativa isomorfismer så som expertkunskap från de externa aktörer 

vilka format GRI:s ramverk, inte fullt ut kan användas vid utformningen av 

hållbarhetsredovisningen. Grad av kompromiss beror till viss del på organisationens särdrag, 

vilket i Systembolagets fall innefattar flera utmärkande egenskaper. Samtidigt kan vi uttolka 

att både konsulter och organisationen påverkar anpassningen av hållbarhetsredovisningen i 

Systembolaget. Det kan mångt och mycket tolkas som en läroprocess mellan aktörerna, 

framförallt då hållbarhetsredovisningen inom Systembolaget är en ny företeelse och utvecklas 

kontinuerligt. Läroprocessen mellan konsulter och Systembolaget är något vi kan urskilja, då 

båda aktörerna i vår mening till en början inte hade stor kunskap om GRI:s ramverk eller hur 

det skulle tillämpas inom organisationen. Dock har båda utvecklat en förståelse för såväl 

ramverket som kontexten, vilket tyder på den gemensamma läroprocessen. Systembolaget är 

än idag specialisten av de två vad gäller kontexten, konsulterna troligtvis specialisten vad 

gäller ramverket. Redigeringen av GRI:s ramverk hos Systembolaget har fram till idag varit 

en kontinuerlig process. Och troligtvis kommer den att fortsätta framgent. Det är däremot 

möjligt att redigeringen avtar med tiden då organisationen har skapat en tydlig struktur och 

känner sig mer bekväm med GRI:s ramverk och dess metoder. Slutligen kan det tolkas – 

utifrån vår analys – att en revisor vid validering av innehållet i hållbarhetsredovisningen, även 

validerar Systembolagets redigering av hållbarhetsredovisning. 

 

I vår studie kan vi uttyda både likheter och skillnader i jämförelse med rapporten från 

Borglund et al. (2010). I mångt och mycket har vi kommit fram till snarlika resultat. Vi kan 

exempelvis styrka påståendet, som görs i rapporten att de nya redovisningsprinciperna snarare 

strukturerar upp själva redovisningen av hållbarhetsfrågor mer än att den leder till en 

förändring av det faktiska hållbarhetsarbetet. Vad gäller den lokala översättningsprocessen 

hos Systembolaget visar den också på liknande resultat. Systembolaget försöker redigera 

utifrån den lokala kontexten utifrån bästa möjliga angreppssätt. Det är avgörande för att 

hållbarhetsredovisningen skall spegla verksamheten väl. Vi ser i vårt fall att detta inte varit 

helt enkelt, då GRI:s ramverk inte fullt ut är anpassat till verksamheten, men att ramverket 

samtidigt ger goda möjligheter för Systembolaget att redovisa den sociala delen av den egna 

verksamheten. Något som dock skiljer vår studie från ovanstående rapport är att man där visar 

att företag – vilka inte tidigare redovisat hållbarhet – tagit fram nya policys. Detta är inte 

fallet med Systembolaget, då man där valt att använda sig av befintliga policydokument vilka 

utformades innan införandet. 
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Vi har under arbetets gång funnit flertalet intressanta företeelser, men när vi nu avslutar denna 

studie kan vi konstatera att det vare sig varit enkelt att undersöka eller för den delen att 

genomföra studien. Vi har med studien ämnat fördjupa insikten om hållbarhetsredovisningens 

effekter och anpassning av densamma i den lokala kontexten. I och med detta ämnar vi berika 

förståelsen kring fenomenet. Studien har avsikten att göra en djupgående och omfattande 

studie av någonting specifikt. Det kan innebära att det föreligger svårigheter att dra generella 

slutsatser hur det i studien undersökta fenomenet ter sig i andra organisationer. Vad gäller 

organisationens beteende i förhållande till omgivningen skildrar fallet något som omfattar en 

mycket speciell relation, varför några generella slutsatser hänförliga till andra organisationer 

inte kan dras i detta hänseende. De observationer i studien vilka berör översättningsprocessen 

kan möjligtvis generaliseras och ge en vägledning i andra fall, då denna process rimligtvis 

sker inom alla branscher och formas av alla typer av organisationer. Eftersom 

hållbarhetsredovisning inom de svenska statliga bolagen är en relativt ny företeelse begränsas 

studien av den korta tidsperiod den omfattar. För att få en ännu djupare förståelse bör kanske 

studier genomföras vid ett senare tillfälle och över en längre tidsperiod. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vid närmare anblick av statens direktiv uppkom något som frambringade en nyfikenhet hos 

oss som vi gärna ser vidare forskning kring, men som faller utanför uppsatsens avgränsning. 

Tanken tar bäring i De Geers et al. (2009) beskrivning av det svenska välfärdssamhället och 

synen på socialt ansvarstagande. Det kan diskuteras hur man ska tolka statens direktiv och 

vad som var syftet med direktivet. Kan det ses som att staten valt att vidarebefordra delar av 

det offentligas sociala ansvarstagande, genom att påtvinga de statliga bolagen att 

hållbarhetsredovisa? Eller kan det vara tvärtom, att staten genom direktivet ges möjlighet att 

bli en deltagande aktör i bolagens hållbarhetsarbete, i egenskap av normsättare inom det nya 

ramverket? I så fall kan staten tolkas som högst delaktig och därmed behåller de en kontroll 

över de statliga bolagens sociala ansvar. Detta gäller dock enbart för de statliga bolagen och 

staten som ägare är självklart ansvarig för de statliga bolagen. Det vore intressant att se en 

närmare studie som behandlar vilken roll staten får i och med direktivet.  
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Bilaga 
 

Frågor som ställdes till alla respondenter presenteras nedan 
Inledande frågor:  
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Vilken position har du i företaget?  
Hur länge har du arbetat på din position?  

 
Här presenteras de övergripande frågeteman vi använde oss av och de frågor vi ställde. 
Implementeringen: 
Hur gick ni tillväga vid uppstart och införande av GRI redovisningen? Tog ni hjälp av externa 

aktörer? Om ja, i så fall vem/vilka? 
Fanns det svårigheter vid implementeringen? Om ja, vilka?  
Har du upplevt några kritiska händelser sedan implementeringen av GRI:s ramverk? 
Vilka svårigheter ser du med hållbarhetsredovisningen idag?  
Hur har processen fortskridit vad gäller GRI, närmare bestämt urval av indikatorer och 

utformandet av materialitetsanalysen? Vilka indikatorer är nya i och med införandet av GRI? 

 
Påverkan på organisationen:  
Hur arbetar Systembolaget med hållbarhetsfrågor? 
Socialt ansvarstagande har från starten av Systembolaget varit en grundpelare i verksamheten. 

Hur har det påverkat er utformning av hållbarhetsarbetet? 
Vilka områden redovisade Systembolaget innan införandet av hållbarhetsredovisningen? 
Har verksamhetens fokus förflyttats efter införandet av hållbarhetsredovisningen? Om ja, på 

vilket sätt? 

 
Anpassning till verksamheten:  
Är du tillfredsställd med de indikatorer som finns idag? Hur skulle Systembolaget kunna 

utveckla redovisningen? 
Har svårigheter uppstått vid anpassningen av GRI:s generella riktlinjer till Systembolagets 

verksamhet? Exemplifiera. 
Vilka riktlinjer använder ni er av från GRI? Varför har ni valt just dessa? 
Hur ser dialogen ut med ägaren vad gäller hållbarhetsredovisning? 
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Hur såg dialogen ut med ägaren utifrån de riktlinjer ni gavs? Hur ser dialogen ut idag? 

 
Nedan följer exempel på ytterligare frågor vilka var av mer specifik natur till 

ekonomidirektören och styrelseledamoten. 
Till ekonomidirektören: 
Hur arbetar ni i ledningsgruppen med frågor gällande CSR? 
Hur arbetar ni i ledningsgruppen med hållbarhetsrelaterade frågor? 

 
Till styrelseledamoten:  
Hur såg du/styrelsen på processen vid införandet av dessa riktlinjer samt efterföljande arbete? 
Hur ser dialogen ut med den externa revisor som granskar Systembolagets 

hållbarhetsredovisning? 
Hur ser dialogen ut mellan företaget och styrelsen vad gäller hållbarhetsredovisning? 
 


