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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Hållbarhetsredovisning-Implementeringsproblematik kring GRI G4  
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Examinator: Tom Karlsson 
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Syfte: Studiens syfte är att uppnå en fördjupad förståelse kring problematiken rörande 

implementeringsprocessen vid implementering av hållbarhetsredovisning enligt GRI:s G4 

riktlinjer. 

Metod: För studien valdes en deduktiv ansats av kvalitativ karaktär. En fallstudie av ett företag 

inom byggsektorn har utförts i form av intervjuer. Analysen gjordes utifrån tre kriterier 

sammansatta i en modell för att studera en implementeringsprocess. 

Resultat och slutsats: Ur Top-Down perspektivet anses GRI:s riktlinjer inte tillräckligt tydliga 

samt svåra att ta till sig och tolkningen anses som nödvändigt för att riktlinjerna ska fungera i 

verksamheten. Det fanns inte tillräckligt med resurser främst i form av tid och tidigare 

redovisningssystem var för dåliga vilket ledde till att det inte gick att rapportera alla utvalda 

indikatorer. Organisationen som helhet var inte delaktiga vid implementeringen vilket 

påverkade processen negativt. 

Ur Bottom-Up perspektivet anses GRI:s riktlinjer som överlag tydliga. Tolkningen var svår att 

utföra men utfördes för att kunna applicera riktlinjerna i verksamheten. Det är nödvändigt med 

tillräckliga resurser vilket upplevdes som en brist då det främst var ont om tid. Det saknades 

tillräckligt bra informationsdatasystem vilket påverkade implementeringsprocessen negativt 

och framförallt behövdes det fler individer delaktiga i processen.  

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrar med ytterligare en dimension kring implementering av 

hållbarhetsredovisning utifrån två olika perspektiv. Detta kompletterar litteraturen och ger 

praktiska implikationer genom att lyfta fram problematiken vilket är av intresse för de företag 

som ska implementera GRI G4 i sin verksamhet. Detta är särskilt aktuellt i och med det nya 

EU-direktivet om att företag av en viss storlek måste hållbarhetsredovisa samt att GRI:s tidigare 

versioner ersatts av den nu aktuella G4. 

Förslag till fortsatt forskning: Med tanke på det resultat som framkommit i vår studie gällande 

att det var för få involverade i processen med att implementera och arbeta med 

hållbarhetsredovisning har vi som förslag till vidare forskning att titta på hur involverade olika 

funktioner inom organisationer är i hållbarhetsredovisningen. Det skulle även vara intressant 

att undersöka om implementeringsprocessen skiljer sig från bransch till bransch och att göra en 

studie med ett ett större antal fallföretag. 

Nyckelord: Sustainability, Implementation, GRI, CSR, Construction 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 

Title: Sustainability Reporting – Implementation difficulty aspects with GRI G4  

Level: G2E, Bachelor thesis in Business and Administration  

Authors: Annelie Backlund and Urban Molander  

Examinator: Tom Karlsson 

Tutor: Ola Nilsson  

Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University 

Course: 16VT-2FE93E-Degree Project in Business Administration (Bachelor) 

Purpose: The purpose of the study was to gain a deeper understanding about occuring problems 

during the implementation process of sustainability reporting in accordance with GRI G4. 

Method: A qualitative, deductive approach was outlined for the thesis. A case study on a 

company within the construction industry was performed, and semi structured interviews was 

performed. The material was subjected to analysis utilizing a implementation matrix consisting 

of three criterias in a model designed to study the implementation process. 

Results and Conclusion: According to the Top-Down perspective, the GRI guidelines are 

considered a bit unclear and difficult to adjust to, which leads to the necessity to interpret the 

guidelines to make it work in practice. There was not enough resources, especially time, 

allocated and the information data system at hand was not adequate enough to manage all the 

data needed for the choosen indicators. The organisation as a whole was not fully engaged 

during the implementation, which negatively affected the process. 

According to the Bottom-Up perspective, the GRI guidelines are over all clear. Interpretations 

of the guidelines were difficult to manage, but necessary in order to be able to gain applicability 

throughout the organisation. The necessity of sufficient resources allocated suffered from the 

lack of time out in the organisation. The lack of updated information data system had a negative 

impact on the implementation process, and above all more people needed to take part in the 

process.  

Contribution: The study contributes with an additional dimension, from the two perspectives 

point of view, for the implementation of sustainability reporting. This add insights to the 

litterature and give practical notions by high-lighting implementation issues, which companies 

about to implement GRI G4 in their reporting could benefit from. This is currently on the agenda 

since the EU directive that will force companies above a certain size to perform sustainability 

reporting will be ratified later this year. It is also of interest since all sustainability reports 

following GRI guidelines needs to follow the current G4 version from now on. 

Suggestion for further studies: With the results that have emerged from our study in mind, 

too few involved in the implementation process and the practical work with the sustainability 

reporting, we suggest that future studies could cover how involved different departments are 

when it comes to sustainability reporting. It would also be of interest to study if the 

implementation process differs between different industries, as well as widen the horizon with 

a study covering more companies and case studies. 

Keywords: Sustainability, Implementation, GRI, CSR, Construction 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

DEFINITIONER 
 

 
Corporate Social Responsibility (CSR) ett företags miljömässiga- sociala- och ekonomiska 

ansvar gentemot samhället. 

 

Hållbarhetsredovisning är en ram för att redovisa och rapportera företagens miljömässiga- 

sociala och ekonomiska ansvar. 
 
Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell oberoende organisation som hjälper 

företag, myndigheter och olika organisationer att förstå och kommunicera ut effekter av sin 

verksamhets handlingar med fokus på hållbarhet. 
 
GRI:s Indikatorer är olika definierade områden inom hållbarhetsredovisningens tre 

dimensioner som mäter och visar företagets påverkan på ekonomiska, miljömässiga och sociala 

aspekter. 
 
GRI:s Riktlinjer erbjuder principer för redovisning och standardupplysningar kring 

hållbarhetsrapporteringen. 
 
G3/G4 olika versioner av GRI:s riktlinjer där G4 ersätter den tidigare aktuella G3 versionen. 
 
Implementering att genomföra en förändringsprocess där ett beslut ska bli verklighet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................ 1 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................................. 3 

1.3 Syfte .......................................................................................................................................................... 5 

1.4 Frågeställning ....................................................................................................................................... 5 

2. METOD .................................................................................................................................. 6 

2.1 Val av företag......................................................................................................................................... 6 

2.2 Val av forskningsmetod .................................................................................................................... 7 

2.3 Forskningsdesign ................................................................................................................................ 7 

2.4 Intervjuer ................................................................................................................................................ 8 

2.5 Analys av empiriskt material .......................................................................................................... 9 

2.6 Trovärdighet, källkritik och studiens begränsningar ......................................................... 10 
3. TEORI .................................................................................................................................. 12 

3.1 Hållbarhetsredovisning ................................................................................................................. 12 

3.2 Global Reporting Initiative (GRI) ............................................................................................... 12 

3.2.1 Principer ........................................................................................................................................... 13 

3.3 Implementeringsprocess ............................................................................................................... 15 

3. 4 Top-down och bottom-up perspektiv ..................................................................................... 16 

3.5 FÖRSTÅ, KUNNA och VILJA .......................................................................................................... 18 

3.5.1 FÖRSTÅ ............................................................................................................................................. 18 

3.5.2 KUNNA .............................................................................................................................................. 19 

3.5.3 VILJA .................................................................................................................................................. 20 

3.6 Redovisningsprinciper kontra hållbarhetsredovisning .................................................... 21 

3.7 Analysmodell ...................................................................................................................................... 23 

4. EMPIRI ................................................................................................................................ 24 

4.1 NCC Construction AB ...................................................................................................................... 24 

4.2 FÖRSTÅ ................................................................................................................................................. 24 

4.3 KUNNA .................................................................................................................................................. 27 

4.4 VILJA ...................................................................................................................................................... 29 
5. ANALYS ............................................................................................................................... 31 

5.1 FÖRSTÅ ................................................................................................................................................. 31 

5.2 KUNNA .................................................................................................................................................. 34 

5.3 VILJA ...................................................................................................................................................... 37 

6. SLUTSATSER ...................................................................................................................... 40 

6.1 Studiens syfte och frågeställning ................................................................................................ 40 

6.2 FÖRSTÅ ................................................................................................................................................. 40 

6.3 KUNNA .................................................................................................................................................. 41 

6.4 VILJA ...................................................................................................................................................... 42 

6.5 Summerande resultatmodell ....................................................................................................... 44 

6.6 Förslag till ny analysmodell ......................................................................................................... 44 

6.7 Studiens bidrag.................................................................................................................................. 45 

6.8 Förslag till vidare forskning ......................................................................................................... 45 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................  
BILAGA 1 .........................................................................................................................................................  

 



 
 

 

TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING 
 

 
FIGUR 1. PERSPEKTIVFRÅGOR ............................................................................................................................ 8 
FIGUR 2. ANALYSMODELL ................................................................................................................................... 9 
FIGUR 2. ANALYSMODELL ................................................................................................................................ 23 
FIGUR 2. ANALYSMODELL ................................................................................................................................ 31 
FIGUR 3. SUMMERANDE RESULTATMODELL ................................................................................................... 44 
FIGUR 4. FÖRSLAG TILL NY ANALYSMODELL .................................................................................................. 45 

 
 

 



  INLEDNING 

  

 
1 

 

1. INLEDNING 
 
 
 
1.1 Bakgrund 

Från den Brundtland-ledda Världskommissionen för miljö och utveckling (WCED) får vi en 

vägledning till vad hållbar utveckling kan innebära. Kommissionen sammanfattar en hållbar 

utveckling som en process där miljö, naturresurser, investeringar och teknisk utveckling 

innefattas för ”att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundlandt & Hägerhäll 1988). För att människan 

ska kunna göra det krävs det att alla gemensamt tar ansvar över samhället, vilket till exempel 

framfördes av Margaret Thatcher under 1988 års partikongress i Brighton ”No generation has 

a freehold on this earth. All we have is a life tenancy - with full repairing lease” (Speech to 

Conservative Party Conference 1988). 

 

Det gemensamma ansvaret innefattar även företagen och ett företags ansvar för sin verksamhet 

går under benämningen Corporate Social Responsibility (CSR) och delas in i tre områden: 

miljömässigt- socialt- och ekonomiskt ansvarstagande (Grankvist 2012; Frostenson, Helin & 

Sandström 2015; Brennan & Cotgrave 2014). En annan benämning på dessa tre områden är 

triple bottom line som står för People-Profit-Planet (Elkington 1997) vilka till exempel bolaget 

H & M tog till sig (Frostenson, Helin & Sandström 2015).  Hållbar utveckling och ett socialt 

ansvarstagande har blivit en bestående del i företags verksamhet. Det finns en förväntan och 

påverkan från intressenter att företagens ledning arbetar med och rapporterar om hur de arbetar 

med hållbarhet (Bal et al. 2013; Isaksson & Steimle 2009; Meixell & Luoma 2015). Ett led i att 

kunna kommunicera och påvisa detta är att upprätta en hållbarhetsredovisning vilket ger en ram 

för att redovisa de tre ovan nämnda områdena. Den beskrivs som ett verktyg för att prestera, 

mäta och visa ansvar mot ett företags intressenter både internt och externt (Frostenson, Helin 

& Sandström 2015). 

 

Hållbarhetsredovisningar kan göras på olika sätt men de riktlinjer som kommer från Global 

Reporting Initiative (GRI) har fått en stor spridning globalt (Barkemeyer, Preuss & Lee 2015; 

Moneva, Archel & Correa 2006; Barkland & Ljungberg 2010; Etzion & Ferraro, 2010; Brown, 

Jong & Levy 2009). GRI grundades 1997 i Boston med rötter i de icke-vinstdrivande 

organisationerna Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) och Tellus 
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Institute samt med bistånd av Förenta Nationernas miljöprogram (UNEP) (Global Reporting 

Initiative 2015). 

 

Från start har intentionen varit att skapa en internationell, oberoende icke-vinstdrivande 

organisation präglad av att vara öppen, inkluderande och samarbetande. GRI:s vision är att 

hållbarhet ska finnas integrerad i alla organisationers beslutprocesser och deras mission är att 

underlätta beslut kring frågor som rör hållbarhet genom GRI:s standarder (Global Reporting 

Initiative 2016a).  

 

Redan under 2000 kom de första riktlinjerna eller generation 1 (G1) och riktlinjerna har därefter 

utvecklats allteftersom intressenter och omvärldsfaktorer bidragit med nya behov av 

redovisningsstandarder. Det finns en politisk riktning mot att gå från frivillig till lagstadgad 

hållbarhetsredovisning samt mer anpassade revisionsprotokoll för hållbarhetsredovisningar 

vilket också bidrar till ett större fokus kring hållbarhetsarbetet (Global Reporting Initiative 

2015). 

 

Under 2014 antogs ett EU-direktiv för att revidera gällande redovisningsdirektiv inriktat mot 

rapportering av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. Direktivet syftar till att öka 

öppenheten kring den ekonomiska- sociala- och miljörelaterade informationen, så att samtliga 

medlemsstater och företag inom alla sektorer tillhandahåller samma höga nivå. Den nationella 

lagstiftningen kommer att anpassas efter direktivet. I Sverige är det tänkt att ändringar i bland 

annat årsredovisningslagen kommer att träda i kraft från och med juli 2016 efter att riksdagen 

har beslutat om den nya lagtextens utformning (Regeringen 2014). Börsnoterade företag av en 

viss storlek (två av tre kriterier uppfyllda; medelantal 250 anställda, balansomslutning på 175 

miljoner kronor, redovisad nettoomsättning på 350 miljoner kronor) kommer därmed att få 

lagkrav på sig att hållbarhetsrapportera om vilka risker just deras företag utsätts för inom frågor 

som mänskliga rättigheter, korruption, socialt ansvar och miljöpåverkan (Regeringen 2014).  

 

Det kommer kontinuerligt in nya frågor till GRI och allt fler organisationer visar intresse för 

hållbarhetsarbetet vilket också återspeglas vid utveckling av riktlinjerna. 2013 kom den fjärde 

och senaste generationens riktlinjer med namn G4. Dessa ersatte de tidigare, G3, vilka blev 

ogiltiga för rapporter publicerade efter 1 januari 2016 (Global Reporting Initiative 2016a).  
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Några länder har redan hållbarhetsredovisning som obligatorisk för vissa företag vilket också 

visat sig ha en positiv åverkan på intressenternas uppfattning om företaget (se Glass 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion  

De svenska företagen står för cirka 3 % av världens registrerade hållbarhetsredovisningar i 

GRI:s databas räknat till och med 2016 (Global Reporting Initiative 2016). Borglund, 

Frostenson och Windell (2010) hävdar att en bidragande faktor till att många svenska företag 

hållbarhetsredovisar är beslutet från den svenska regeringen att detta skall vara en prioriterad 

fråga vilket exempelvis resulterat i riktlinjer för bolag med statliga intressen. Under år 2007 

utfärdades riktlinjer om att samtliga bolag med statliga ägarintressen skulle börja 

hållbarhetsredovisa enligt de riktlinjer GRI satt upp från och med år 2008 (Frostenson, Helin & 

Sandström 2015). Att börja hållbarhetsredovisa är dock inte ett enkelt steg för företagen 

(Sannerstedt 2001). Enligt Tsai och Chang (2012) och Westermark (2015) behöver det finnas 

övergripande praktiska metoder för hur arbetet ska utföras. De hävdar att hjälpverktyg för att 

underlätta hållbarhetsarbetet i organisationen och planeringsstadiet är nyckeln till en effektiv 

implementering. 

 

Mer specifikt har det visat sig att en av de mest grundläggande principerna för en lyckad 

implementering är att målen ska vara väl specificerade och grundade i kunskapen om relationen 

mellan insats och resultat (se Rothstein 2010). Att lyckas är dock inte självklart utan det finns 

många hinder på vägen. Implementeringsprocessen beskrivs exempelvis av Sannerstedt (2001) 

som problematisk eftersom det är många aktörer inblandade. Ytterligare problematik kan vara 

att det är otydligt formulerade riktlinjer och vaga beslut, vilket leder till att både syfte och 

målbild blir luddiga och ger upphov till feltolkningar (se Fernler 2012). Vidare har studier visat 

att just GRI:s riktlinjer varit svåra att tolka och problematiska att implementera med tanke på 

att förutsättningarna är olika beroende på företag (Borglund, Frostenson & Windell 2010, 

Barkland & Ljungberg 2010; Barkemeyer, Preuss & Lee 2015; Brown, Jong & Levy 2009). 

Detta medför att det kan behövas ske en anpassning av utformningen av 

hållbarhetsrapporteringen utifrån de speciella egenskaper som karaktäriserar ett specifikt 

företags verksamhet (Barkemeyer, Preuss & Lee 2015). Utan en anpassning blir 

hållbarhetsredovisningens nytta för det egna företaget begränsad i vissa fall. Borglund, 

Frostenson och Windells (2010) studie visar exempelvis att det är få användare som ser GRI:s 

ramverk som en möjlig utgångspunkt för att tolka den egna verksamheten. Själva 
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redovisningsarbetet präglas därför mer av att lägga tid på att göra rätt i enlighet med GRI:s 

indikatorsprotokoll istället för att optimera redovisningen utifrån den specifika verksamheten. 

Dock finns det studier som visar att GRI:s riktlinjer ger möjlighet till verksamhetsanpassad 

redovisning men att möjligheten ger andra problem. Moneva, Archer och Correa (2006) hävdar 

exempelvis att företagen som följer riktlinjerna tenderar att endast fokusera på de frågor som 

ligger i nära relation till sin verksamhet vilket kan göra att den verkliga hållbarhetsbilden går 

förlorad. Det vill säga att företagen tolkar riktlinjerna för mycket enligt sin egen verksamhet 

och hamnar för långt bort ifrån de indikatorsprotokoll som GRI framhåller.  

 

Ytterligare utmaningar med implementering av hållbarhetsredovisning i verksamheter är att det 

är svårt att fastställa mätbara och tydliga mål. Att implementera hållbarhet skiljer sig från att 

genomföra andra typer av implementeringar inom en verksamhet, exempelvis 

implementeringar av strategier, då det inte lika konkret går att följa upp resultatet genom att 

titta på till exempel vinst eller resultat (Epstein & Buhovac 2010). Det har visats att utveckling 

och implementering av hållbarhetsredovisning kräver ett genuint stöd av organisationens ledare 

genom strategisk planering och tydliga ansvarsramar (Epstein & Buhovac 2010). Alla 

förändringar möter befästa strukturer och institutionaliserade rutiner. Det kan röra sig om att 

traditionella redovisnings- och ansvarsrutiner inom verksamheten gör 

implementeringsprocessen problematisk. Enligt Narayan (2014) är en kritisk faktor därför att 

de befästa rutinerna är tillräckligt flexibla till nya initiativ för att hållbarhetsarbetet ska kunna 

integreras i verksamhetens på ett smidigt sätt.  

 

Vi har gett några exempel på studier som tar upp implementering av hållbarhetsredovisningen 

men generellt sett är området relativt outforskat trots den uppsjö av forskning kring 

hållbarhetsredovisning som finns (Schneider, Wallenburg & Fabel 2014). Den forskning som 

visar sig fokuserar framförallt på att hitta förutsättningar som i högsta grad bör uppfyllas för att 

implementeringen ska fungera i verksamheten (se Fernler 2012). Här har man lyft två 

perspektiv på implementeringsprocessen (Lundqvist 1987), ”top-down” och ”bottom-up” som 

speglar processen både ur beslutsfattarens (top-down) såväl som användarens (bottom-up) 

perspektiv. Detta speglar att olika aktörer är involverade och kan utifrån Sannerstedt (2001) 

som nämnts ovan indikera problematiken med implementeringen. Det som dock saknas är mer 

ingående empiriska studier kring problematiken då det gäller implementering av 

hållbarhetsredovisning, det vill säga vilka svårigheter som en implementeringsprocess kan 
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innebära för de som är delaktiga i beslut och genomförande. Detta föranleder vår studie som 

just inriktas mot att studera detta. På detta sätt bidrar vi till en ytterligare dimension kring 

implementering av hållbarhetsredovisning och kompletterar på detta sätt litteraturen. Bidraget 

ger dessutom praktiska implikationer genom att lyfta frågan kring problematiken, vilket är lika 

viktigt som en normativ framställning kring hur en lyckad implementering bör gå till för de som 

ska genomföra en sådan i praktiken.  

 

 
1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att uppnå en fördjupad förståelse kring problematiken rörande 

implementeringsprocessen vid implementering av hållbarhetsredovisning enligt GRI:s G4 

riktlinjer. 

 

 

1.4 Frågeställning 

Hur har GRI:s riktlinjer implementerats och tolkats på ett företag som hållbarhetsredovisar 

enligt GRI G4? 
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2. METOD 
 

 

Vår intention med denna uppsats är att uppnå en fördjupad förståelse för problematiken kring 

att implementera hållbarhetsredovisning med fokus på den senast uppdaterade versionen, 

version G4 av GRI:s riktlinjer.  

 

2.1 Val av företag 

Vanligen är det de större företagen som väljer att redovisa enligt GRI och det är vanligt inom 

branscher där verksamheten kan ha stor påverkan på miljön (Frostenson, Helin & Sandström 

2015). Byggbranschen står för en fjärdedel av allt farligt avfall i Sverige och en stor del av det 

material som används är mycket energikrävande vid tillverkning vilket medför att byggandet 

har en väsentlig miljöpåverkan (Naturvårdsverket 2015). Trots detta visas branschen vara en 

sektor som har släpat efter i både hållbarhetsarbete och rapportering (Myers 2005; Glass 2012; 

Tsai & Chang 2012; Brennan & Cotgrave 2014). I flera fall saknas sammanhängande och 

konsekvent utförande i den hållbarhetsrapportering som produceras (Glass 2012; Westermark 

2015). En studie gjord av Isaksson och Steimle (2009) visar att GRI:s riktlinjer inte är 

tillräckliga för att göra hållbarhetsredovisningen inom byggbranschen (dock inom 

cementindustrin) relevant och tydlig, vilket enligt forskare är ett kriterium för en lyckad 

implementeringsprocess (se t.ex. Fernler 2012; Gonzalez-Torre et al. 2010; Hambrick & 

Cannella 1989). 

 

Vi valde utifrån ovanstående argumentation att utföra vår studie på NCC Construction AB 

som är ett företag verksamt inom byggbranschen. NCC har år 2014, tillsammans med 19 

andra svenska företag (FAR 2000-2006) varit först med att ha implementerat GRI:s G4 

version av riktlinjerna (NCC 2014), vilket var en låg siffra i jämförelse med de 700 företag 

som hållbarhetsredovisade enligt G3 (FAR 2000-2006). I och med de framtida lagkraven och 

övergången till den senaste generationens riktlinjer har vi valt att utföra studien på ett företag 

som implementerat den senaste versionen av GRI:s riktlinjer. 
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2.2 Val av forskningsmetod 

Studien är av kvalitativ karaktär med en deduktivt ansats vilket innebär att vi utgår ifrån en 

teoriram för att operationalisera frågor och där den empiriska datan analyseras utifrån 

teoriramen (se Frostenson 2015a). Då syftet är inriktat mot att söka djupare förståelse valdes en 

fallstudiedesign där datainsamlingen gjordes genom intervjuer.   

 

 

2.3 Forskningsdesign 

Två olika perspektiv som förekommer inom implementeringsforskningen, top-down och 

bottom up, var övergripande fokusområden inom studiens ram. Det första utgår från 

beslutsfattarens perspektiv, det vill säga den eller de individer som valt att genomföra 

implementeringen och den sistnämnda från de som arbetar med själva 

implementeringsprocessen. 

 

De respondenter som valdes ut för intervjuerna var företagets hållbarhetschef vilken 

representerar top-down samt två medarbetare som arbetar med GRI:s riktlinjer vilka 

representerar bottom-up. De placerades in under lämpligt perspektiv utifrån respondenternas 

svar på två inledande perspektivfrågor (se avsnitt 2.4).  

Vi valde att utföra semi-strukturerade intervjuer på plats hos respondenterna på fallföretaget. 

Detta för att de skulle känna sig mer bekväma i sin ”hemmiljö” och för att få möjligheten att 

läsa av subtila signaler och komma med följdfrågor direkt. Med semi-strukturerade intervjuer 

menar vi att vi börjat med att ställa frågor av öppen karaktär som sedan smalnades av och 

mynnade ut kring mer detaljer. De öppna frågorna skulle hjälpa till att få respondenterna att 

känna sig bekväma och avslappnade för att intervjuerna skulle kunna löpa på ett naturligt sätt 

(se Trost 2005). 

 

För att kunna behålla den röda tråden under intervjuerna upprättades en intervjuguide (se avsnitt 

2.4) där de frågor som skulle ställas skickades ut till respondenterna i förväg. Vi ville med detta 

att de skulle ha god tid på sig att läsa frågorna innan själva intervjutillfället. Vi var medvetna 

om att vi här minskade möjligheten att läsa av respondentens första reaktion på frågorna men 

vi ansåg det var mer värdefullt att de hunnit förbereda sig på frågorna för att kunna ge ett 

utförligare svar. Alla intervjuer spelades in för att i nästa steg transkriberas.  
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Gällande den framtagna datans konfidentialitet så påvisade vi för våra respondenter vid 

intervjutillfället att vi offentliggjorde att studien utfördes på NCC, detta för att respondenterna 

skulle ha detta i åtanke vid intervjutillfället och inte avslöja sådant som inte skulle komma ut 

till obehöriga. För att underbygga studiens validitet har vi även redogjort vår empiri för 

respondenterna varpå de har haft möjlighet att kommentera och korrigera missuppfattningar 

innan den publicerades.  

 

 

2.4 Intervjuer 

Respondenterna till intervjuerna valdes ut i samråd med en medarbetare inom 

hållbarhetsgruppen på NCC. Vi förde en dialog innan själva intervjutillfället för att försäkra oss 

om att de respondenter vi intervjuade skulle vara delaktiga i eller kring implementeringen på 

ett eller annat sätt. Detta för att inte riskera att få två NEJ svar på nedstående frågor.  

 

Intervjuerna inleddes med nedstående perspektivfrågor: 

 

 
Figur 1. Perspektivfrågor  

 

Utifrån vad respondenten svarade på dessa två frågor kunde de kategoriseras. Vid ett JA svar 

på fråga ett gick intervjun direkt vidare till intervjuguiden för top-down perspektivet. Här 

placerades vår respondent 1 som i uppsatsen omnämns som R1 (R1 arbetar som hållbarhetschef 

för hela NCC koncernen). Svarade respondenten NEJ/till vis del så ställdes även fråga två, 

vilket illustreras av nedåtpilen i figuren. Svaret JA på fråga två ledde därmed vidare till de 

frågor som tillhörde bottom-up perspektivet. Där finner vi respondenterna R2 och R3 (R2 

arbetade på hållbarhetsavdelningen vid tiden för implementeringen och R3 tog över hennes 

position för den fortsatta implementeringen). 
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De två intervjuguiderna bestod av samma uppsättning grundfrågor, kompletterade med 

anpassade frågor för top-down och bottom-up perspektiven. Vi gjorde dock dessa i möjligaste 

mån så lika som möjligt för att kunna analysera och jämföra svaren. Frågeguiderna var för att 

fånga upp den analysmodell vi använt oss av (se avsnitt 2.6), uppdelade i tre olika delar. 

 

 

2.5 Analys av empiriskt material 

Implementeringen analyserades med hjälp av nedanstående modell: 

 

 

Figur 2. Analysmodell 

(Egenarbetad modell med utgångspunkt i Lundqvists (1987) kriterier) 

 

 

Den är baserad på Lundqvists (1987) tre kriterier Förståelse kring ett beslut, Att Kunna och ha 

möjlighet att utföra det samt personlig Vilja till att genomföra beslutet. Dessa tre kriterier har i 

tidigare forskning använts för att analysera implementeringsprocesser men då främst inom 

hälso- och sjukvård (Fernler 2012) och kriterierna är framtagna för att studera en lyckad 

implementeringsprocess (Lundqvist 1987). För att modellen skulle vara lämplig i denna studies 

syfte har den utvecklats. Baserat på de teorier som tas upp i kapitel 3 har två underrubriker plus 

en redovisningsprincip per kriterium skapats. Dessa användes sedan för att analysera empirin 
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som framkom under intervjuerna och för att kunna ställa den mot de tre 

implementeringskriterierna. 

 

Analysmodellen avläses uppifrån och startar med (1) de två perspektivfrågorna top-down eller 

bottom-up. Därefter analyseras de tre kriterierna (2,3,4) med hjälp av de tre tillhörande 

underrubriker som följer (5,6,7). Underrubrikerna är skapade utifrån en sammanfattning av de 

teorier som redovisas närmare under avsnitten 3.5 – 3.6.  

Då intervjuerna var genomförda och transkriberade sorterades empirin upp i de tre olika 

implementeringskategorierna för att lättare kunna ställas mot den teoretiska referensramen. 

Under varje kategori sorterades empirin ytterligare in i de tre underrubriker som valts. 

Därefter analyserades empirin stegvis med stöd av de teorier vi valt. För att förtydliga varje 

kategori följer det i slutet en sammanfattande analys av vad som framkommit. 

 

Slutsatserna presenteras utifrån de tre huvudkategorierna Förstå, Kunna och Vilja. 

Underrubrikerna användes endast som verktyg vid analysen för att ta fram de slutsatser som 

studien kommit fram till. Därmed presenteras inte slutsatserna i likhet med teori-empiri-

analyskapitlen det vill säga med underrubriker. Slutsatserna avslutas med en sammanfattande 

tabell över studiens resultat samt ett förslag till ny analysmodell baserat på studiens resultat. 

 
 
2.6 Trovärdighet, källkritik och studiens begränsningar 

Trovärdighet är ett av de kvalitativa studiernas största problem (Trost 2005). Med en kvantitativ 

forskningsdesign är det lättare att ta till sig kvalitetsmått som reliabilitet, validiteten och 

reproducerbarhet än vad det är med en kvalitativ forskningsdesign (Bryman 2014). Det är därför 

av största vikt att vi kan visa upp att data som presenteras är tillförlitlig och har samlats in på 

ett korrekt sätt. Reliabilitet är ett mått som beskriver tillförlitligheten i studien. Det vill säga om 

utfallet av studien skulle bli detsamma om studien utfördes på nytt (Bryman 2014). För att 

styrka reliabiliteten i vår studie planerades analysen av det empiriska materialet innan själva 

analysen påbörjades. Vår intention var att öka reliabiliteten med studien, dock har den 

kvalitativa inriktningen begränsat reproducerbarheten då den interaktiva intervjumiljön är 

svåråterskapad.  Så även fallet om intervjuerna skulle genomföras på nytt med samma 

respondenter.  

Både teori- och empiriavsnitten har underbyggts med flertalet källor samt genomförande av 

respondentvalidering för att öka sannolikheten att studien visar det som det var tänkt att visa. 
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Studien har regelbundet skärskådats och fått konstruktiv kritik av opponenter, handledare och 

examinator vilket även ökat validiteten. 

 

Vi har under arbetets gång tillämpat ett kritiskt förhållningssätt till alla våra källor och bedömt 

dessa efter Eriksson och Wiedersheim-Pauls (2014) fyra krav; samtidskrav, tendenskritik, 

beroendekritik samt dess äkthet. Samtidskravet på att källorna är relevanta ur tidsperspektiv, 

anser vi vara uppfyllt då överlag alla artiklar endast är ett eller ett fåtal år gamla. De har heller 

ingen nära relation till varandra vilket enligt beroendekritiken annars kan ha en inbördes 

åverkan. Tendenskritiken gällande om vi som författare haft ett egenintresse och till följd av 

detta påverkat studien är att ingen av oss har någon nära koppling till företaget samt att vi under 

arbetets gång varit två som granskat anser vi ökat trovärdigheten. I och med att vi använt oss 

av tillförlitliga databaser (Onesearch och Summon via Linnéuniversitetet respektive Örebro 

universitet) uppfylls även det sista kravet gällande källornas äkthet. 

 

Begränsningar med studien skulle kunna vara att respondenterna vill ge en positiv bild av sin 

arbetsplats och i och med detta fått svaren att framstå som mer positiva än de faktiskt är. För 

att lösa detta har vi vid utformandet av intervjufrågorna tänk på att ställa frågorna på ett sådant 

sätt att respondenterna inte ska känna sig tvungna att rakt ut svara på om något är bra eller 

dåligt. Frågorna är med detta i åtanke av resonerande karaktär men det går inte helt och hållet 

att komma ifrån denna begränsning. Studien hade kunnat få ett djupare och bredare resultat om 

en större mängd intervjuer utförts.  
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3. TEORI  

 
 

 
 

3.1 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning innefattar arbetet med att mäta, presentera och ta ansvar gentemot 

interna och externa intressenter över vad ett företag uppnått i sitt hållbarhetsarbete (FAR 2000-

2006). Det vill säga presentationen av verksamhetens ekonomiska, sociala och miljömässiga 

påverkan vare sig rapporteringen är av positiv eller negativ karaktär (Global Reporting Initiative 

2015). Enligt Frostenson, Helin och Sandström (2015) skapar man genom att 

hållbarhetsredovisa inte bara ett starkare varumärke, företaget ökar även sin legitimitet, ger 

nöjdare intressenter samt ökar konkurrenskraften gentemot andra. Westermark (2013) beskriver 

hållbarhetsredovisningarna som mer diffusa i sitt innehåll än vad de traditionella finansiella 

redovisningarna är. Det vill säga att dessa inte går att utläsa ett resultat av på samma sätt som 

med den traditionella redovisningen. Även om man kan se vissa likheter mellan 

redovisningarna, till exempel principresonemangen så har de mer tekniska delarna i 

hållbarhetsredovisningen hittills inte varit så omfattande (Frostenson, Helin & Sandström 

2015).  

 

 

3.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

GRI är en internationell oberoende organisation som hjälper företag, myndigheter och olika 

organisationer att förstå och kommunicera ut effekter av sin verksamhets handlingar. Detta med 

fokus på kritiska hållbarhetsfrågor som till exempel mänskliga rättigheter, korruption och 

klimatförändringar (Global Reporting Initiative 2015). 

  

GRI:s riktlinjer erbjuder principer för redovisning, standardupplysningar och en manual för 

implementering och användning av dessa. De har utvecklats genom en global process med 

flertalet intressenter, representanter från företag, experter, revisorer, det civila samhället samt 

de finansiella marknaderna i nära samarbete med myndigheter. Det har sedan den första 

generationens riktlinjer (G1) som lanserades år 2000 utvecklats flera nya generationer (Global 

Reporting Initiative 2015). 



  TEORI  

 
13 

 

Rådande omvärldsfaktorer har i dagsläget skapat ett behov av att ändra de tidigare aktuella 

riktlinjerna (G3). Allt fler aktörer har börjat intressera sig för hållbarhetsredovisning och det 

har lett till att efterfrågan från investerare och olika organisationer i samhället ökat. Detta har i 

sin tur lett till att behovet av ett ramverk som kan tillgodose intressenternas förväntningar ökat. 

GRI:s G4 riktlinjer lanserades under 2013. G4 versionen ska ge en tydligare vägledning för hur 

företagen ska integrera både finansiella och icke finansiella data i redovisningen (Global 

Reporting Initiative 2015). Dessa har sedan de tidigare versionerna av riktlinjerna anpassats till 

intressenternas önskemål och krav på icke-finansiell redovisningsinformation på flera sätt 

(Frostenson, Helin & Sandström 2015).  Om man jämför G3 med G4 är det vissa indikatorer 

och standardupplysningar som har tillkommit exempelvis; indikator för energiförbrukning 

utanför organisationen (G4-EN4), indikator för arbetsrätt bland nya leverantörer (G4-LA14), 

indikator för verksamhet med betydande reell eller potentiell påverkan på den lokala miljön 

(G4-SO2). Vissa indikatorer har reducerats i omfattning såsom till exempel; indikator för 

mänskliga rättigheter bland nya leverantörer (G4-HR10), indikator för försäljning av ifrågasatta 

produkter (G4-PR6). En del standardupplysningar har tagits bort såsom till exempel G3:s 3.9 

som syftade till beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag inom segmentet för 

rapportens omfattning och avgränsning. De vanligaste åtgärderna för indikatorerna framstår 

dock ha varit att flytta vissa indikatorer till vägledningssektionen eller att lägga till 

förtydligande datapunkter. 

 

Hållbarhetsredovisningen ska visa vilken tillämpningsnivå företaget har utgått ifrån, det vill 

säga hur stor del av GRI:s riktlinjer som applicerats. De nivåer som finns är Core och 

Comprehensive där Comprehensive är en mer utvecklad Core-version med utökade 

standardupplysningar kring organisationens strategi, analys, styrning och etik (Global 

Reporting Initiative 2015). 

 

3.2.1 Principer 

En hållbarhetsredovisning som baseras på GRI:s riktlinjer utgår från två olika kategorier av 

principer, innehållsmässiga och kvalitativa. Dessa är grundläggande för att skapa insyn och bör 

tillämpas av samtliga organisationer som framställer en hållbarhetsredovisning (Global 

Reporting Initiative 2015). Nedan följer en presentation av dessa. De fyra första tillhör 

kategorin innehållsmässiga och beskriver omfattning och innehåll av redovisningen medan de 

sex sista representerar kvalitetssäkringen (Frostenson, Helin & Sandström 2015). 
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Kommunikation med intressenter 

Organisationen bör identifiera sina intressenters behov och önskemål och i sin 

hållbarhetsredovisning förklara hur de hanterat deras förväntningar (Global Reporting 

Initiative 2015). 

 

Hållbarhetssammanhang 

Organisationens redovisning ska presentera resultatet inom ett brett spektrum av dess 

hållbarhetsbild. Företaget ska alltså hålla sig till relevanta hållbarhetsfrågor för att kunna 

svara för deras arbete med de ekonomiska, sociala och miljömässiga arbetet (Global 

Reporting Initiative 2015).  

 

Väsentlighet 

Informationen ska omfatta de områden som ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 

är viktiga för både företaget och dess intressenter (Global Reporting Initiative 2015). Det 

innebär både interna faktorer (inom företaget) såsom övergripande mål och strategi samt 

externa faktorer såsom jämförelse mot konkurrerande företags redovisningsområden och lagar 

(Frostenson, Helin & Sandström 2015). 

 

Fullständighet 

Intressenterna ska ges möjlighet att kunna utvärdera organisationens resultat och kunna skapa 

sig en tydlig bild av ekonomisk, social och miljömässig påverkan utifrån den information 

företaget valt att presentera i hållbarhetsredovisningen (Global Reporting Initiative 2015). 

 

Balans 

Redovisningen ska redogöra för både positiva och negativa aspekter av resultatet, detta för att 

kunna göra en balanserad utvärdering på ett övergripande plan. Redovisningen ska vara 

objektiv och neutral och bör undvika egna tolkningar för att minska risken att skönmåla 

företaget (Global Reporting Initiative 2015). 

 

Jämförbarhet 

Företaget bör välja att utforma sina hållbarhetsredovisningar på ett konsekvent sätt. Det ska 

för intressenter vara möjligt att över tid jämföra resultatet (Global Reporting Initiative 2015). 
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Precision 

Rapporterad information ska vara tillräckligt korrekt för att intressenter ska kunna utvärdera 

organisationens verksamhet. Vid användning av kvantitativa data är det viktigt att använda 

samma mätmetoder som tidigare (Global Reporting Initiative 2015). 

 

När redovisningen ska avges 

Organisationen bör avge sin redovisning baserat på ett regelbundet schema så att 

intressenterna kan få information för att kunna fatta välgrundade beslut i tid. Redovisningen 

ska finnas lättåtkomlig exempelvis på företagets hemsida. Vid eventuella förändringar över 

året ska denna information finnas tillgänglig för intressenterna (Global Reporting Initiative 

2015). 

 

Tydlighet 

Informationen ska framföras på ett tydligt och begripligt sätt. Det ska inte finnas svårigheter 

som exempelvis termer och förkortningar och redovisningen ska kunna läsas utan att det krävs 

förkunskaper (Global Reporting Initiative 2015). 

 

Tillförlitlighet 

Informationen som används vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning ska samlas in, 

sammanställas, analyseras och presenteras på ett pålitligt sätt så att kvalité och väsentlighet 

kan granskas av tredje part, exempelvis en revisor (Global Reporting Initiative 2015). 

 

 

3.3 Implementeringsprocess 

Förverkliga eller genomföra något är en definition på vad implementera innebär. Dock är den 

bestämda definitionen relativt outvecklad trots att flertalet forskare undersökt ämnet i sig 

(Guldbrandsson 2007). Implementering definieras av Roos et al. (2004) som en 

förändringsprocess och för att ett beslut eller strategi ska bli verklighet är det av största vikt att 

veta vilka aktiviteter som är nödvändiga vid implementeringsprocessen. Det bör utformas 

riktlinjer som kan nyttjas som stöttepelare och driva processen framåt. Fixen et al. (2005) menar 

att en implementering inte är något som sker smidigt och på en handvändning utan att det är 

något som sker över en längre tid.  
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Den implementeringsforskning som bedrivits tidigare har syftat till att skapa förståelse för den 

process som sker från ett politiskt beslut till att detta genomförs på lokal nivå. Det vill säga från 

det att ett beslut har fattats tills dess att det faktiskt används i praktiken (Fernler 2012). 

Att applicera en teori för att studera en implementeringsprocess i praktiken har varit sällsynt 

dels på grund av den teoretiska utmaningen. De vitt skilda behoven hos utövarna har lett till ett 

väldigt brett spektrum av variabler (O´Toole 2004). Problem inom implementeringsprocessen 

är när utförandet inte går i linje med vad styrningen avser. Det vill säga när det beslut som tas 

inte verkställs som planerat (Sannerstedt 2001). 

Tidigare (runt 1960-talet) var föreställningen att etableringen skedde per automatik efter att ett 

beslut fattats men denna föreställning suddades senare ut. Genom att påvisa att det uppkom 

avvikelser mellan de centralt fattade besluten och hur implementeringen utfördes i praktiken 

kom därför forskningen senare att framhålla svårigheter med själva implementeringsprocessen 

(Fernler 2012). 

 

De studier som historiskt gjorts inom ämnet har fått fram en mängd olika variabler för en lyckad 

eller icke lyckad implementeringsprocess (se O´Toole 2004; Fernler 2012). Utfallet av dessa 

var en väldigt stor mängd framkommen data vilket gjorde att framtagandet av en 

standardmodell för en ultimat implementeringsprocess blev för komplex. Den mängd framtagna 

variabler blev alltså för bred och gjorde att sammansättningen av en modell blev problematisk 

(Fernler 2012). En god implementeringsprocess beskrivs av O´Toole (2004) som att samla 

lokala intressegrupper och tillsammans hitta fungerande sätt att förhålla sig till besluten. 

 

 

3. 4 Top-down och bottom-up perspektiv 

Implementeringsforskningen utgår från två skilda riktningar; ”top-down”- och ”bottom-up” 

perspektiven. Den förstnämnda utgår från beslutfattarens perspektiv. Allt börjar från toppen 

vartefter en styrningskedja bildas ner genom organisationen. För varje steg nedåt i den 

hierarkiska organisationskedjan blir instruktionerna över hur implementeringen ska gå till mer 

precisa (Rothstein 2010). Sannerstedt (2001) ger ett konkret exempel över ett typiskt top-down 

perspektiv: ”skollag-skolförordning-styrning-kontroll-från statlig skoladministration-beslut i 

kommunal skolstyrelse-åtgärder på den enskilda skolan-undervisning i klassrummet”. 

Perspektivet främjar beslutsfattaren då denne påverka det vidare arbetet ner i 

organisationskedjan (Rothstein 2010). Bottom-Up perspektivet utgår istället från den plats där 
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själva implementeringen äger rum. I ovanstående exempel skulle det vara direkt till 

”undervisningen i klassrummet” (Sannerstedt 2001).  

Processen går ut på att beslutsfattaren tar ett beslut som sedan bottom-up perspektivet ska 

verkställa. Detta ger bottom-up perspektivet en grad av handlingsutrymme, en möjlighet att 

tolka och implementera efter sin egen kunskap och erfarenhet. Då fler aktörer är inblandade ges 

ett mindre utrymme för egen tolkning. Detta kan leda till svårigheter kring 

implementeringsprocessen. En konsekvens av detta kan vara att beslutet inte implementeras 

enligt hur det var tänkt från början. Anledningen till att detta kan uppstå kan vara brist på 

kunskap, resurser eller avsaknad av vilja att genomföra implementeringen från de som arbetar 

med processen i praktiken (Lundqvist 1987). 

 

Vid implementeringsforskningens början baserades forskningen på den klassiska modellen om 

en hierarkisk delegeringskedja där centrala beslut som togs sedan styrde de handlingar som 

skedde lokalt. Forskningen var inriktad mot att försöka förklara anledningen till varför beslut 

inte följdes som det var planerat och inom top-down perspektivet var en central fråga hur 

beslutsfattaren skulle utforma riktlinjerna för att underlätta i implementeringsprocessen. De 

problem som uppstod kring implementeringsprocessen härleddes till de som arbetade med det 

i praktiken (under förutsättning att beslutet från början var korrekt fattat). Top-down 

perspektivet (beslutsfattarna) utgick från att medarbetarna i praktiken använde sig av sunt 

förnuft vid implementeringen, det vill säga att de handlingar som utförts är väl genomtänkta 

(Fernler 2012). 

 

Inom det andra perspektivet, bottom-up menade man att lösningsidéer som formats centralt inte 

kunde realiseras i praktiken utan att tolkas. Detta ledde till att det uppkom avvikelser från det 

ursprungliga beslutet. Tolkningen är i många fall inte synlig för beslutsfattarens utan det sker 

en särkoppling mellan den legitimitet som uppvisas gentemot omvärlden och det som faktiskt 

sker i den vardagliga praktiken inom verksamheten. Det yttersta arbetet kring 

implementeringsprocessen förklaras i bottom-up perspektivet. Det är där arbetet med 

implementeringsprocessen sker. Beslutsfattarna är till viss del delaktiga genom stöd med 

resterande del ligger på lokal nivå (Fernler 2012). 
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3.5 FÖRSTÅ, KUNNA och VILJA 

En forskare inom implementeringsforskningen är Lennart Lundqvist, forskare och professor 

inom statsvetenskap.  För att få till en framgångsrik implementeringsprocess har Lundqvist 

(1987) tagit fram tre kriterier; Att förstå, kunna samt vilja genomföra beslutet. Uppfylls inte 

dessa tre finns det en brist i implementeringsprocessen (Lundqvist 1987). 

Nedan följer en presentation av dessa tre kriterier samt de två underrubriker vi valt att använda 

i vår analysmodell (se avsnitt 2.5). 

 

3.5.1 FÖRSTÅ 

Att förstå innebär att användarna är på det klara med innebörden av implementeringen och att 

riktlinjerna är av tydlig karaktär. Det krävs kunskap om insatsen för att uppnå ett lyckat resultat. 

Detta är ett mycket viktigt kriterium då användarna, det vill säga de som arbetar praktiskt med 

själva implementeringsprocessen har direkt makt och möjlighet att implementera enligt sin egen 

förmåga och erfarenhet (Lundqvist 1987).  

 

Tydlighet kring riktlinjerna 

En av de mest grundläggande principerna för en lyckad implementering är att målen ska vara 

väl specificerade och grundade i kunskapen om relationen mellan insats och resultat 

(Rothstein 2010). Otydligt formulerade beslut ger upphov till feltolkningar och egenskaperna 

hos ett fattat beslut, dess tydlighet, syfte och målbild måste vara väldefinierat och tydligt. Om 

inte beslutet är tillräckligt tydligt kan det i praktiken tolkas på ett annorlunda vis än vad som 

var tänkt från början (Fernler 2012). Det finns betydande utmaningar med implementering av 

hållbarhetsredovisning i verksamheter främst då det är svårt att fastställa mätbara och tydliga 

mål. Att implementera hållbarhetsredovisning skiljer sig från att genomföra andra typer av 

strategiimplementeringar inom en verksamhet då det inte lika konkret går att följa upp 

resultatet genom att titta på till exempel vinst eller resultat (Epstein & Buhovac 2010). 

 

Egentolkning av riktlinjerna 

Få användare hanterar GRI:s ramverk som en tolkning av sin egen verksamhet. De ägnar 

istället mycket tid till att tolka och göra rätt i enlighet med GRI:s indikatorsprotokoll istället 

för att applicera det som är möjligt utifrån sin verksamhet (Borglund, Frostenson & Windell 

2010). Moneva, Archer och Correa (2006) däremot hävdar att företagen som följer riktlinjerna 

tenderar att endast fokusera på de frågor som ligger i nära relation till sin verksamhet vilket 
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kan göra att den verkliga hållbarhetsbilden går förlorad. Det vill säga att företagen tolkar 

riktlinjerna för mycket enligt sin egen verksamhet och hamnar för långt bort ifrån de 

indikatorsprotokoll som GRI framhåller. Tidigare studier visar att otydligt formulerade 

egenskaper hos ett beslut eller riktlinjerna kan ge upphov till ett för stort utrymme för egna 

tolkningar vid implementeringsprocessen (Fernler 2012). 

 

 

3.5.2 KUNNA 

Det måste vara fysiskt möjligt att genomföra implementeringen vilket kriteriet kunna beskriver. 

Resurser såsom kunskap, lokal, personal och ekonomi behöver finnas tillgängliga. Här finns 

det även utrymme för tillämparen att fatta egna beslut vilket i sig påverkar processen och kräver 

kunskap från personen/personerna i fråga (Lundqvist 1987). 

 

Kunskap kring riktlinjerna 

Aspekter såsom bristande- flexibilitet, kunskap och inskränkthet är vanligt förekommande 

faktorer som förhindrar implementeringen. Alla enheter inom företaget måste vara flexibla och 

kommunikationen är av största vikt. Det måste finnas plats till att utföra det nya samtidigt som 

den tidigare processen behöver hållas stabil. Det är väldigt viktigt att ledningen ser till att alla 

inblandade har tillräckligt med kunskap för förändringen och de nya rutinerna som medföljer 

implementeringen. Saknas kunskap inom företaget stoppas arbetet upp och processen tar längre 

tid (Roos et al. 2004).   

Institutionaliserade- traditionella redovisnings- och ansvarsrutiner inom verksamheten gör 

processen problematisk, det är viktigt att rutinerna är tillräckligt flexibla till nya initiativ för att 

hållbarhetsarbetet ska kunna vävas in i verksamhetens arbete (Narayan 2014). 

 

Ekonomiska förutsättningar 

Det som beskrivs som det största hindret för en lyckad implementering är resurser och likvida 

medel. Dock framhålls detta även som en bortförklaring, då det i många fall inte läggs ner 

tillräckligt med engagemang för att ta fram resurserna och inte att det är de likvida medlen som 

saknas (Sannerstedt 2001). 
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3.5.3 VILJA 

Sista kriteriet är möjligt att genomföra tillsammans med de två första under förutsättning att 

personliga motiv kontra organisationens intresse stödjer implementeringen. Kriteriet är kopplat 

till medvetna och omedvetna preferenser i sammanhanget (Lundqvist 1987). Viljan ligger hos 

aktören och att intresse och engagemang finns för att kunna utföra beslutet. Problematik är just 

därför intresset och eventuell avsaknad av det (Sannerstedt 2001). 

 

Personligt engagemang (medarbetarperspektiv) 

Intressen, värderingar och materiella faktorer hos medarbetarna kan påverka tolkningen av 

beslutet (Fernler 2012). Tydlighet, intern kommunikation och informationsutbyte inom 

verksamheten är möjliggörande för att få till en effektiv och lyckad implementeringsprocess 

(Gonzalez-Torre et al. 2010; Hambrick & Cannella 1989). Egenskaper hos ett fattat beslut, dess 

tydlighet, syfte och målbild måste vara väldefinierat och tydligt. Finns det en oklarhet gällande 

dessa egenskaper ger det de som arbetar med implementeringen i praktiken ett för stort utrymme 

för lokala tolkningar. Det vill säga att om inte beslutet är tillräckligt tydligt kan det i praktiken 

tolkas på ett annorlunda vis än vad som var tänkt från början.  

 

Personligt engagemang (organisatoriskt perspektiv) 

Även om de externa krafterna har stor inverkan på implementeringsprocessen är det internt som 

det flesta problem uppstår. För att kunna lösa de interna krafterna på ett smidigt sätt är det av 

största vikt att dessa upptäcks i tid och de respektive avdelningarna är väl involverade hur deras 

arbete förhåller sig till företaget som helhet (Roos et al. 2004). Omgivningen kring ett företag 

kan i allra största grad förhindra en implementeringsprocess. Externa krafter såsom politisk 

stabilitet och lagstiftning påverkar också en organisation, dock kan dessa i det flesta fall 

förutspås. Det är trots det viktigt att företagen följer utvecklingskurvan och värderar vilka 

aktörer som har stor påverkan på den egna verksamheten. Även de sociala attityderna kring ett 

företag förändras och det är av betydelse att hålla verksamheten borta från känsliga områden 

vilka kan ha en negativ inverkan på en implementeringsprocess (Roos et al. 2004). 

Utveckling och implementering av hållbarhet kräver ett genuint stöd av organisationens ledare 

genom strategisk planering och tydliga ansvarsramar (Epstein & Buhovac 2010). 
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3.6 Redovisningsprinciper kontra hållbarhetsredovisning 

Årsredovisningslagen (ÅRL) föreskriver ett antal grundläggande principer för hur en 

årsredovisning ska presenteras och framställas. Exempel på sådana är krav på överskådlighet, 

kontinuitet i redovisningen och att den ska vara jämförbar. Företaget ska upprätta balans- och 

resultaträkning med tillhörande noter som ska ge en rättvisande bild av verksamheten. I ÅRL 

finns ett antal lagrum som sammanlänkas med hållbarhetsredovisningen. Där presenteras krav 

på hållbarhetsupplysningar i bolagets förvaltningsberättelse samt ett antal specialfrågor av olika 

karaktär, exempelvis miljöskulder (ÅRL). 

Sveriges Finansanalytikers förening (SFF) som består av sofistikerade användare av 

redovisningsinformation (Schipper 1991; Revsine 2004), gav 2007 ut rekommendationer att 

bolagen ska låta sin hållbarhetsredovisning utgöra en del av årsredovisningen. Alternativt i sin 

årsredovisning hänvisa till en separat publicerad hållbarhetsredovisning. SFF har en särskild 

Corporate Responsibility-grupp som ger ut rekommendationer kring CSR. I sin 

rekommendation från 2007 ägnar de två avsnitt (3.3–3.4) till att påvisa vad som är bra att tänka 

på för företag som hållbarhetsredovisar. Några exempel på sådana är att endast ta med väsentlig 

och saklig information för att analytikerna ska kunna bedöma branschen, att redovisningen bör 

vara balanserad och ärlig samt jämförbar. 

 

Nedan följer en presentation av de tre redovisningsprinciper som vi valt att använda i vår 

analysmodell (se avsnitt 2.5), hämtade både ur ÅRL samt SFFs rekommendationer kring 

hållbarhetsredovisning. 

 

3.6.1 Överskådlighetsprincipen 

Principen innebär att årsredovisningen ska vara upplagd på ett överskådligt och tydligt sätt så 

att en lekman utan problem ska kunna förstå den (RedR1).  

Kopplat till hållbarhetsredovisning har SFF en rekommendation som lyder: ” Ta enbart med 

väsentlig, verifierbar och saklig information för att analytikerna ska kunna bedöma ditt bolag 

och den bransch(er) som bolaget tillhör” (SFF 2007 s. 21).  

 

Tittar man på hållbarhetsredovisningen inom byggbranschen har en tidigare studie (dock inom 

cementindustrin) visat att GRI:s riktlinjer inte är tillräckligt tydliga och relevanta för att göra 

hållbarhetsredovisningen lättöverskådligt (Isaksson & Steimle 2009). 
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3.6.2 Rättvisande bild 

Principen innebär att företagets balans- och resultaträkning med tillhörande noter uppvisar en 

rättvisande bild över företaget (RedR1). 

Kopplat till hållbarhetsredovisning har SFF en rekommendation som lyder: ”Redovisningen 

bör vara balanserad och ärlig. Redovisa inte bara positiv information- en trovärdig rapport 

som även redovisar olika problemområden ger bättre intryck ” (SFF 2007 s. 21). 

 

Inom hållbarhetsredovisningen beskriver flertalet forskare att det finns en tendens till att 

redovisningen skönmålas (se t.ex. Fonseca, McAllister & Fitzpatrick 2014; Aras & Crowther 

2009; Morhardt 2009; Hahn & Lülfs 2014), det vill säga att företag väljer att fokusera på de 

positiva delarna av sin verksamhet i högre grad än de negativa vilket kan ha en motsatt effekt 

på hållbarhetsarbetet. Moneva, Archel och Correa (2006) benämner denna företeelse som ett 

kamouflage för att dölja företags icke hållbarhetsinriktade arbete. Implementeringsforskningen 

och specifikt bottom-up perspektivet tar i likhet med ovanstående upp att det ibland kan ske en 

särkoppling mellan den legitimitet som uppvisas mot omvärlden och vad som egentligen sker i 

den dagliga verksamheten. Det sker en tolkning mellan beslutet vad som ska implementeras 

och vad som faktiskt implementeras och denna tolkning är inte synlig i beslutsfattarens ögon 

(Fernler 2012). 

 

3.6.3 Jämförbarhetsprincipen 

Principen innebär att företag inte får byta principer för värdering och klassificering mellan 

räkenskapsår. Redovisningen ska vara jämförbar (RedR1). 

Kopplat till hållbarhetsredovisning har SFF en rekommendation som lyder: ”Jämförelser bör 

göras över utvecklingen av bolaget arbete över tiden” (SFF 2007 s. 20). 

 

Återgår vi till byggbranschen och hållbarhetsredovisning har tidigare studier visat att det i flera 

fall saknas sammanhängande och konsekvent utförande i den hållbarhetsrapportering som 

produceras (Glass 2012; Westermark 2015). 
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3.7 Analysmodell 
 

Baserat på de tre kriterierna i avsnitt 3.5 har en modell skapats som ligger till grund för analys 

av implementeringsprocessen: 

 

 

Figur 2. Analysmodell  

(Egenarbetad modell med utgångspunkt i Lundqvists (1987) kriterier)

 

 

Se avsnitt 2.5 för en utförlig beskrivning av modellen. 
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4. EMPIRI  
 

 

 
 

4.1 NCC Construction AB 

NCC Construction AB är ett bygg- och konstruktionsföretag med sin hemmamarknad i Norden. 

Företaget har en omsättning på 62 Mdr SEK och 18000 anställda. Redan för sju år sedan beslöt 

koncernledningen att inleda en process för att implementera procedurer och arbetssätt för att 

kunna hållbarhetsredovisa från och med verksamhetsåret 2010 i enlighet med GRI:s dåvarande 

G3 nivå C riktlinjer.  För sjätte året i rad har organisationen nu upprättat en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI, och för tredje året enligt den senast uppdaterade versionen 

G4 i enlighet med Core alternativet.  

 

Det är koncernstaben inom NCC som arbetar med hållbarhetsredovisningen och rapporterar för 

hela koncernen (NCC 2015), och det är NCC:s vision att ”förnya vår bransch och erbjuda de 

bästa hållbara lösningarna”. NCC:s hållbarhetsarbete uppges ha ett holistiskt perspektiv där 

de tre hållbarhetsdimensionerna ska samverka på ett tydligt och genomgripande sätt (NCC 

2016). Den ambitionen kom också till uttryck i implementeringen av hållbarhetsredovisningen 

enligt G4 då R1, utifrån sitt top-down perspektiv, uppger att de försökte vara noggranna i sin 

urvalanalys av väsentliga och relevanta aspekter, men där en rädsla för att missa något gör att 

man tar med för mycket i processen.  

 

Empirin baseras på intervjuer med tre respondenter (se avsnitt 2.4); R1 (top-down), R2 och R3 

(bottom-up). 

 

 
 

4.2 FÖRSTÅ 
 
Tydlighet kring riktlinjerna 

Otydligt formulerade riktlinjer och vaga beslut kan innebära problem i 

implementeringsprocessen. Klart är att respondenterna anser att GRI:s G4 är ett ramverk för att 

få fram en harmonisering och standard inom hållbarhetsredovisningen för att kunna jämföra 

hur företag och organisationer utvecklas inom de tre hållbarhetsdimensionerna. Jämförbara data 
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och harmonisering enligt GRI G4 innebär dock att det ibland är svårt att ta till sig riktlinjerna. 

R1 berättar vidare att tydligheten grumlas av att vissa indikatorer är ”Omständiga att följa” och 

utifrån R1:s top-down perspektiv är det väsentliga att man använder dem som vägledning med 

sikte på att ta fram relevanta indikatorer för det egna företaget. Rent praktiskt anser R2 och R3, 

utifrån sina bottom-up perspektiv, att indikatorer ibland ”siktar lite fel” och kanske inte 

innehåller alla de väsentliga aspekter som de anser borde inkorporeras under indikatorerna. 

Utifrån deras förståelse för GRI G4:s riktlinjer anser de att helheten, och syftet med GRI:s 

riktlinjer, är tydligt och bra. 

 

Egentolkning av riklinjerna 

Det har framkommit att GRI:s riktlinjer varit svårtolkade och problematiska att implementera 

utifrån olika företags förutsättningar. En stor del i processen för att implementera 

hållbarhetsredovisningen i enlighet med G4 var att ta fram väsentliga indikatorer i ramverket 

och få dessa redovisade på rätt nivå i redovisningen enligt GRI:s principer. Det var en lång och 

lärorik process enligt R2, och innefattande metodologisk hjälp från extern part, 2-dagars 

utbildning och självstudier i GRI G4. Trots detta ansåg R2 att det var svårt att hamna rätt i och 

med att det var ”Svårt att sålla bland indikatorerna” och hitta det som är väsentligt inom 

respektive indikatorer och enligt R1 ”Utifrån vad vi har bedömt att våra intressenter skulle 

bedöma indikatorerna”. Det framkommer också från R1 att ”Man kan använda dem som 

vägledning men man behöver verkligen vara noggrann och se till (..) att de blir relevanta för 

företaget som ska rapportera” och detta förstärktes av R3 som upplevde att man ska vara 

”Noggrann att rapportera exakt enligt såsom GRI beskriver indikatorerna” vilket gav upphov 

till nödvändiga tolkningar för att få en relevant hållbarhetsredovisning.  

Förståelsen av indikatorer och riktlinjer för implementeringen har mognat under processen, och 

R1 vill beskriva skeendet som ”Det är som en slags mognad, ja, en slags iterativ process”. Det 

kommer också fram att problem som uppkom vid implementeringen togs tillbaka till 

koncernnivå med förståelsen av G4, och ny ledning kommer NCC enligt R1 att göra om arbetet 

med GRI ”Då kommer vi också bryta ned det på affärsområdesnivå, lite längre ut i 

organisationen”. 

 

Överskådlighetsprincipen 

För att även en lekman utan problem ska kunna förstå årsredovisningar ska dessa enligt 

överskådlighetsprincipen vara tydliga och begripliga. När det kommer till 

hållbarhetsredovisningar med dess tre dimensioner samt blandning av finansiella och icke-
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finansiella värden rekommenderar SFF fokusering på väsentlighet, verifierbarhet och saklig 

information utifrån branschtillhörighet. Detta är även något som går igenom hos alla 

respondenter; fokus på väsentlighetsanalys och relevans. Vi får berättat från R1 att ”Vi har 

jobbat med varje funktion inom NCC som har fått titta på och diskutera vad de anser vara 

relevant för dem att mäta och följa upp. Så har vi gått tillväga och så har vi gjort en prioritering 

utifrån vad vi själva tycker är viktigast och vad vi har bedömt att våra intressenter (kunder, 

investorer, medarbetare och leverantörer) skulle bedöma indikatorerna. 

Implementeringsprocessen upplevdes som noggrann men lite överambitiös från 

hållbarhetsavdelningen av R1. R2 menar på att att det inte varit lätt att få indikatorerna att passa 

in i verksamheten ”Dessa kan vara ganska tvetydliga och svåra att anpassa till just vårt 

företag” eller som R1 utifrån sitt top-down perspektiv uttrycker det ”I visst fall får man väl 

knöla in vissa indikatorer som är ungefär det som GRI skriver”.  

Utifrån denna problematik som får återverkningar på överskådligheten drog ledningen lärdom, 

och vi hör R1 berätta att inför hållbarhetsredovisningen för nuvarande verksamhetsår ”Kommer 

vi att prioritera hårdare”. Det som framkommit tidigare i teorin om svårigheterna i 

hållbarhetsredovisningen när det kommer till de icke-finansiella måtten återspeglas även från 

R1:s top-down perspektiv ”Både de sociala och miljömässiga indikatorerna är ganska 

krävande avseende rapporteringsförmåga. Det gäller ju att man tittar på och väljer ut de som 

är av relevans för en”.  

Hållbarhetsredovisning enligt G4 kan göras enligt alternativen Core eller det mera omfattande 

Comprehensive. Vi får samstämmiga utsagor från våra respondenter att Core fångar in de 

väsentliga indikatorerna och att Comprehensive såsom uttryckt av R3: 

”Det finns inte någon som helst anledning att rapportera enligt Comprehensive. Jag har svårt 

att tro att allt Comprehensive innehåller skulle vara relevant för egentligen något företag eller 

organisation. Jag har fått höra att det är en handfull i världen som rapporterar enligt 

Comprehensive. Tanken med G4 som jag har förstått det är att man ska välja ut det som är 

väsentligt för ens eget företag och att man inte ska rapportera så mycket som möjligt. Om man 

rapporterar på allt blir det inte lättförståeligt för någon. Varken intressenter, internt eller 

externt. Man ska välja ut det som säger något om verksamheten och progressen av 

hållbarhetsarbetet.” 
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4.3 KUNNA   

 

Kunskap kring riktlinjerna 

Implementeringsprocesser som är beroende av många inblandade aktörer kan vara problematisk 

(Sannerstedt 2001). Brister i kunskap, flexibilitet och kommunikation är exempel på aspekter 

som påverkar implementeringsprocesser negativt och det är viktigt att ledningen säkerställer att 

nödvändig kunskap finns för implementeringsprocessen för att undvika hinder (Roos et al. 

2004). Uppfattningen som R1, från sitt top-down perspektiv har av processen är ”Att i dagsläget 

har vi inte implementerat GRI på ett så bra sätt”, vilken byggde på existerande organisation 

där arbetet styrdes centraliserat utifrån hållbarhetsavdelningen. Även om en extern 

revisionsfirma anlitades för metodologisk kunskap, R2 gick utbildning om GRI G4 och material 

från GRI användes var R2 tvungen att strukturera om materialet för den interna 

kommunikationen ut i verksamheten: 

”De kan ibland vara väldigt omfattande och mycket att läsa. Dessa var bra för mig men jag 

fick förenkla och korta ner och göra mina egna grejer av materialet för att det skulle gå hem 

hos andra som inte kunde lägga ner hela sin tid på detta”. 

Den upplevelsen - att det var tvunget att förenkla och korta ner då andra inte kunde lägga ned 

tid - återkommer också R2 till i sin beskrivning av hur svårt det var att få tillträde till ansvariga 

ute i verksamheten som R2 var beroende av för kommunikationen kring indikatorer och mätdata 

till hållbarhetsredovisningen ”Det var i stort sett jag som gjorde hela implementeringen genom 

att försöka ta in experthjälp det vill säga personer från olika funktioner, till exempel HR eller 

Safety avdelningen, som kunde svara. Det var knappt om tid, jag fick max 4 timmar under vilken 

jag skulle presentera indikatorerna och få dem att välja passande sådana. På det sättet var det 

ju inte resursmässigt tillräckligt med tid”. 

 

Utifrån R1:s top-down perspektiv var det också problematiskt med att 

informationsdatasystemen som fanns tillgängliga vid tiden för implementeringen av G4 inte var 

tillräckligt bra för att samla data i ”Det var en anledning att vi inte lyckades fullt ut med alla de 

indikatorer vi hade valt ut. Nu håller vi på och utveckla samtliga system så vi har en hopp och 

tro om framtiden”. 
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Ekonomiska förutsättningar 

För att en implementeringsprocess ska vara lyckosam krävs inte sällan tillgång på resurser och 

likvida medel. Som framkommit tidigare kan detta ses som en bortförklaring vid problemfyllda 

implementeringar då det i många fall inte läggs ner tillräckligt med engagemang för att ta fram 

resurserna (Sannerstedt (2001). 

Det framkommer inget i empirin från något av perspektiven om att det saknats ekonomiska 

förutsättningar, men detta kan vara beroende på hur man tolkar in ekonomiska förutsättningar.  

 

Rättvisande bild 

Som vi såg ovan i teorin ska årsredovisningar, och andra finansiella rapporter, uppvisa en 

rättvisande bild över företaget (ÅRL). När det kommer till hållbarhetsredovisningen tillkommer 

SFF:s rekommendationer om ärlig och balanserad för att det ska bli en trovärdig redovisning, 

vilket inte alltid är fallet då det enligt litteraturen inte är ovanligt med en övervikt av positiv 

rapportering i hållbarhetsredovisningen. 

Det framkommer att det är svårt och känsligt, enligt R2 från sitt bottom-up perspektiv får man 

tänka när det kommer till negativa data att ”Man måste ta ett steg tillbaka och vara saklig enligt 

GRI. Det som skrivs i hållbarhetsredovisningen i ett avsnitt eller ett kapitel är oftast inte de 

mest negativa såvida det inte är något lite större. Men samtidigt ska den informationen fram 

och inte mörkas.” Det förstärks också av R1:s syn, utifrån top-down perspektivet, på saken att 

”Man måste ju lyfta på varje sten så att säga. Man måste diskutera, i relevansen ligger ju även 

det som är negativt”. Svårigheter med de icke-finansiella dimensionerna när det kommer till 

mätdata och indikatorer är också att vissa har en tendens att bli mera negativa med bättre 

mätmetoder, inrapporteringsmetoder eller att man som R1 uttrycker det ”Att man utvidgar sitt 

scoop omedvetet för att man blir bättre på att mäta och man får ökad precision” där ett exempel 

fås från R2 vad gäller växthusgaser ”Vi har förbättrat processen och hur vi får in data, och det 

har medfört att vi får högre utsläpp varje år på totalen”. 

 

Hållbarhetsavdelningens arbete leder till slut fram till hållbarhetsredovisningen där allt arbete 

reduceras ned till ett kapitel och inbakade avsnitt i det tryckta materialet vilket enligt R2 ibland 

”Jag kan nog som hållbarhetsperson erkänna att vi ibland försökt vara djärvare men innan det 

når ända fram, och är färdigt och tryckt så har det inte high-lightats lika mycket med de 

negativa aspekterna”. 
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4.4 VILJA 
 

 Personligt engagemang (medarbetarperspektiv) 

Det är en hel del egenskaper (se tidigare redovisning under avsnitt 3.5.3) som måste till för att 

ett fattat implementeringsbeslut i praktiken inte ska tolkas på ett annorlunda vis än vad som var 

tänkt från ledningen. Det framkommer i intervjuerna att beslutet att implementera G4 gjordes 

utifrån existerande organisationsstruktur med en koncentration till koncernstaben och 

hållbarhetsavdelningen där det fanns kunskap och ett genuint stöd. Vi får en inblick i att den 

gamla organisationsstrukturen inte var optimal för implementeringen av G4 genom R2 ”Sedan 

önskar man ju att man hade mer tid och kanske flera runtomkring. Jag var ju ganska ensam i 

det här arbetet, tyvärr”.   

Det har dock inte varit avsaknad av intresse och engagemang innan omorganisationen vilket 

framkommer från R1 utifrån sitt top-down perspektiv ”Det har funnits en vilja att rapportera 

och ett stort engagemang vid val av indikatorer” eller från R2:s bottom-up perspektiv ”Man 

slänger sig in i det helhjärtat det måste man ju göra tror jag”. Däremot upplevs det från alla 

respondenterna som att det var mera en fråga om hur personligt engagerad eller som R1 

uttrycker det ”intresset varierar beroende på hur berörd man är”. 

 

Personligt engagemang (organisatoriskt perspektiv) 

Som redovisats tidigare kräver utveckling och implementering av hållbarhet ett genuint stöd av 

organisationens ledare genom strategisk planering och tydliga ansvarsramar (Epstein & 

Buhovac 2010). Omorganisationen av hållbarhetsredovisningsarbetet har enligt R1 inneburit 

att ”Fler affärsdrivande enheter blir engagerade”, vilket förstärks av R2 från sitt bottom-up 

perspektiv ”Med ny strategi och ny organisation helt enkelt, så lyftes det (engagemanget). Det 

är ju först när det tillsätts resurser för det (hållbarhetsredovisningsarbetet) som det får det den 

behöver. Så nu ser jag väldigt positivt på det. Nu tror jag det har blivit mycket öppnare mer 

accepterat och det här är något vi måste göra. Därmed får det mer acceptans”.  

Med den nya organisationen med tydligare struktur för hållbarhetsredovisningen ute i 

affärsområdena upplever också R3 från sitt bottom-up perspektiv att ”de jag möter när vi ska 

uppdatera väsentlighetsanalysen och göra ett omtag gällande indikatorerna, är intresserade 

och tycker att det är viktigt. Utifrån det skulle jag vilja säga att det finns ett engagemang i 

organisationen för det här”.  
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Jämförbarhetsprincipen 

Företag ska inte byta principer för värdering och klassificering mellan räkenskapsår för att 

kunna få en jämförbar redovisning över tid. Kopplat till hållbarhetsredovisning har SFF en 

rekommendation som lyder: ”Jämförelser bör göras över utvecklingen av bolaget arbete över 

tiden” (SFF 2007 s. 20), vilket vissa studier indikerat vissa brister i när det kommer till 

sammanhängande och konsekvent hållbarhetsredovisning (Glass 2012; Westermark 2015).  

 

Det är framförallt de icke-finansiella måtten som bereder problem, de finansiella måtten med 

tydliga intäkter/kostnader nämns mera som en parentes av R2 ”Det är ju en lång tradition att 

bara ha haft finansiella och man måste ju se det för att kunna intressera sig, men 

samhällsmässigt så ändrar sig ju sakta samhället och dess syn och krav också, och det är ju 

även internt och externt.”. Sammanhanget pekar åt problemet med de icke-finansiella måtten 

och indikatorerna. Vi får också berättat av R1 vad som krävs för en sammanhängande och 

konsekvent hållbarhetsredovisning ”Det handlar om disciplin” samtidigt som det är 

inneboende svårigheter i att få jämförbarhet när det kommer till de icke-finansiella 

indikatorerna ”Risken är ju naturligtvis att när man är omogen i sin rapporteringsförmåga inte 

mäter samma sak år efter år, utan det kan ju hända att man utvidgar scoopet omedvetet för att 

man blir bättre på att mäta och man får ökad precision. Det har vi inte några tydliga rutiner 

för att avhjälpa i dagsläget. Det är ju en risk förstås”.  

Medvetenheten om svårigheterna och riskerna får vi i olika versioner av respondenterna, 

samtidigt som det förmedlas en uppfattning i likhet med vad R2 berättar om implementeringen 

av G4 ”När man får in siffror eller information till, till exempel årets (redovisning), det stämde 

ju inte riktigt överens med förra årets siffror. Det var inte riktigt följbart. Så att det är ju helt 

klart en risk men jag tror att det är som en ”barnsjukdom”. Det tar ett tag att komma in i det. 

Och viss del av information och data som vi rapporterar är ju ny eller, ja, vi har inte riktigt fått 

fram det på ett bra sätt så det tar ju ett litet tag att hitta rätt där. Men fram tills att vi hittar rätt 

så blir det ju lite halvdant, det är inte hundraprocentigt helt enkelt, men man måste ju börja 

någonstans - börjar vi inte med det halvdana så kommer vi ju inte få det rätta sen heller.” 

Även för jämförbarheten är väsentlighetsanalysen och relevans av vikt för att enligt R2 få in 

GRI:s principer ”I sådana fall får man återgå till principerna och transparensen, öppenheten 

och trovärdigheten”. 
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5. ANALYS 
 

 

 

Med utgångspunkt från analysmodellens tre huvudkriterier samt underrubriker har vi analyserat 

implementeringsproblematiken av GRI G4s riktlinjer utifrån de data som framkommit i empirin 

och från de två inblandade perspektivens horisont. 

 

 

Figur 2. Analysmodell  

(Egenarbetad modell med utgångspunkt i Lundqvists (1987) kriterier) 

 
 

 
5.1 FÖRSTÅ 

Det fanns en viss grad av förförståelse för hållbarhetsredovisning och GRI inför 

implementeringen av G4. Perspektivfrågorna visade att R1 var med i ledningsgruppen som tog 

beslutet om implementeringen av G4 vilket placerar R1 i top-down perspektivet. Som 

hållbarhetschef har R1 haft övergripande kunskap om G4 och kände till vad som krävdes för 

implementeringen. Utifrån perspektivfrågorna framkom det att R2 var den som hade arbetat 

med det praktiska arbetet under G3 och som pushade på en övergång till G4. 

 

Insatsen som krävdes för implementeringsprocessen var påtaglig, och för att komma igång med 

processen anlitades en extern revisionsfirma för att förmedla förståelse kring G4 metodologi 

samt att R2 (bottom-up) fick gå en två-dagars kurs. Trots förförståelsen från 
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hållbarhetsredovisning enligt G3, extern hjälp med metodologi och utbildning blev 

implementeringen av G4 enligt R1 (top-down) lite överambitiös med en rädsla att missa 

någonting.  

 

Tydlighet kring riktlinjerna 

Enligt R1 (top-down perspektiv) framkommer det att GRI G4 inte är tillräckligt och att de är 

omständiga att följa. De kan användas som vägledning dock är det viktigt att behålla fokus på 

det som är relevant för företaget. De icke-finansiella måtten framställs som de mått som bereder 

mest problem då både de sociala och miljömässiga indikatorerna är ganska krävande avseende 

rapporteringsförmåga.  

 

Kunskapen om G4 vid implementeringen fanns hos de inom koncernstaben som var ansvariga 

för hållbarhetsredovisningen, men bland övriga funktioner som skulle ta till sig och rapportera 

in data för indikatorerna var kunskapen låg.  

 

Ur ett bottom-up perspektiv upplevs riktlinjerna som överlag tydliga. De olika indikatorerna 

kan dock kännas felplacerade men helheten är ganska tydlig och bra. R2 menar att det har blivit 

bättre riktlinjer i och med att uppdateringen till G4 då man kom tillbaka till vad som faktiskt 

var väsentligt att redovisa. R2 förklarar att de följer upp på så många fler punkter än det som vi 

rapporterar enligt GRI. Lite på grund av att de indikatorer som vi tycker är relevanta inte alltid 

finns med i GRI. Det är då väldigt viktigt att man absolut inte plockar med icke-GRI indikatorer 

i GRI-index (från GRI:s sida). Så den extra rapporteringen sker i en separat redovisning. Det 

finns samtidigt en uppfattning om att det inte kan vara för tydligt vilket R3 beskriver ”Det går 

ju inte att göra det för tydligt på något sätt när nu tanken är att det ska kunna gälla för alla 

organisationer och företag oavsett storlek runtom i världen”. 

 

Egentolkning av riktlinjerna 

Från top-down perspektivet förmedlas det att ett stort fokus kring implementeringen skulle ligga 

på att göra en väsentlighetsanalys. Detta för att avgöra vilka indikatorer som skulle mätas och 

följas upp. Väsentlighetsanalysen baseras på hur intressenterna skulle bedöma de olika 

indikatorerna. För att sedan kunna göra en prioritering och avvägning av vad som är relevant 

för förtaget. Det upplevdes som att det var ganska svårt, i alla fall från början och att det blir 

mera i form av en mognadprocess, ”en slags iterativ process”. 
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Vid implementeringen av G4 anlitades en extern revisionsfirma med kunskap i metodologin 

hur hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI:s riktlinjer skulle kunna göras. Enligt bottom-

up perspektivet och R2 var det en ganska lång process att implementera 

hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI G4. Då NCC var bland de första att implementera 

G4 upplevde också R2 problemet med att det inte fanns några, eller i alla fall ytterst få, exempel 

från andra företag inom branschen att dra lärdom ifrån. Hållbarhetsavdelningen arbetade med 

att involvera många funktioner inom företaget i implementeringsprocessen för att titta och 

diskutera vad de ansåg var relevant att mäta och följa upp. Tolkningen av riktlinjerna i 

organisationen gjorde att det enligt R2 märktes tydligt att det är svårt att rapportera då ingen 

vågar säga ”Nej, det här är inte väsentligt” Allt vill fångas in och det är svårt att sålla både för 

de enskilda och för företaget. Uppfattningen som R3 har är att man ska ”Vara lite noggrann att 

rapportera exakt enligt såsom GRI beskriver indikatorerna” vilket leder till tolkningar för att 

få till hållbarhetsredovisningen på ett relevant och väsentligt sett. 

 

Överskådlighetsprincipen 

Utifrån rekommendationen från SFF vad som ska tas med i hållbarhetsredovisningen för att 

visa bedömningsbara data framkommer det i empirin återkommande referenser till väsentlighet, 

relevans och intressenter. Det framkommer tydligt att det i G4 inte är helt enkelt att få 

indikatorerna att passa in i verksamheten och att man ibland enligt R1 får ”knöla in vissa” för 

att få till indikatorerna utifrån hur GRI beskriver dem. Rapporteringsprocessen med riktlinjer 

och indikatorerna som R2 ansvarade för ute i organisationen resulterade i att R1 upplevde det 

som en lärdom inför omtaget med hållbarhetsredovisningen att prioritera hårdare. Prioriteringen 

under implementeringsfasen utgick ifrån vad hållbarhetsavdelningen ansåg var viktigast och 

vad de bedömde att deras intressenter såsom investerare skulle bedöma som relevant, därav 

valdes hållbarhetsredovisning enligt Comprehensive bort för överskådlighetens skull.  

 
Förstå – Sammanfattande analys 

Rothstein (2010) menar på att en av de mest grundläggande principerna för en lyckad 

implementering är att målen ska vara väl specificerade. Riktlinjerna har i en tidigare studie visat 

sig att inte vara tillräckligt tydliga (Isaksson & Steimle 2009). Inom top-down perspektivet på 

NCC framkommer riktlinjerna som ”omständliga” och inte tillräckligt tydliga medan de i 

bottom-up perspektivet framställs som tydliga vilket är både för och emot vad tidigare studier 

visat. Top-down menar att riktlinjerna kan användas som vägledning men att fokus ska vara 
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inriktat på det relevanta. Inom hållbarhetsavdelningen var prioriteringen för 

hållbarhetsredovisningen hög, men inom övriga funktioner var det inte förankrat på samma sätt 

och då förståelse saknades var det problem med att komma fram till vad som var väsentligt och 

relevant att rapportera. 

 

 Det har i tidigare studier framkommit att det är svårt att fastställa mätbara och tydliga mål och 

hållbarhetsredovisningen går inte på ett lika konkret sätt att följa upp genom att titta på till 

exempel vinst eller resultat (Epstein & Buhovac 2010) vilket går i linje med vad top-down 

perspektivet beskriver som de mått som bereder mest problem inom verksamheten i och med 

att de är krävande att rapportera. 

 

Borglund, Frostenson och Windell (2010) menar att få användare hanterar GRI:s ramverk som 

en tolkning av sin egen verksamhet. De ägnar istället mycket tid till att tolka och göra rätt i 

enlighet med GRI:s indikatorsprotokoll istället för att applicera det som är möjligt utifrån sin 

verksamhet. Detta går emot vad som framkommit i vår empiri då NCC för att kunna applicera 

riktlinjerna i verksamheten och få fram hållbarhetsredovisningen på ett för företaget relevant 

sätt behöver göra en tolkning. Moneva, Archer och Correas (2006) teori om att företagen som 

följer riktlinjerna tenderar att endast fokusera på de frågor som ligger i nära relation till sin 

verksamhet vilket kan göra att den verkliga hållbarhetsbilden går förlorad framkommer inte 

som ett problem i verksamheten, det är snarare ett problem om riktlinjerna inte tolkas. 

 

 

5.2 KUNNA 

Implementeringen av G4 byggde i mångt och mycket på den organisation som redan fanns 

uppbyggd för redovisning enligt G3. Enligt R1 fick inte implementeringen av G4 tillräckliga 

resurser för att vara riktigt lyckad. I och med den mognadsprocess som inletts och att 

organisationen har större kännedom om vad GRI kan göra för nytta ökar relevansen och viljan 

att släppa till resurser. Omorganisationen med R3 som koordinator på koncernkontoret och 

ansvariga i varje affärsområde har inneburit att mera resurser har satsat på 

hållbarhetsredovisningen. 
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Kunskap kring riktlinjerna 

Båda top-down och bottom-up perspektiven menar på att det inte fanns tillräckligt med resurser. 

Framförallt visade det sig i form av begränsat tillträde till personal ute i verksamheten för att ta 

fram vilka indikatorer och mätdata som var relevanta, samt brister i hur data skulle genereras 

och inrapporteras när G4 implementerades. 

Ur top-down perspektivet noterar vi att implementeringen byggde på en organisation som 

utgick ifrån att hållbarhetsavdelningen inom koncernledningen var de som hade kunskapen och 

att de skulle förmedla den ut till övriga funktioner. Då implementeringsprocessen av G4 skulle 

tackla otydliga riktlinjer och indikatorer från GRI vilade mycket av tydligheten under 

implementeringen av G4 ute i verksamheten på R2:s uppfattning och kunskap om dessa. Detta 

fungerade inte fullt ut och processen blev påverkad även om det praktiska arbetet under 

implementeringen, där R2 hade god kunskap om G4 de facto innebar att R2 fick utrymme att 

fatta egna beslut utifrån relevans och väsentlighet vilket förde processen framåt. 

 

Insamlande av relevanta data för indikatorerna är beroende av tillräckligt bra uppbyggda 

informationsdatasystem, och då dessa inte fanns på plats påverkades processen. Det framkom 

att det inte var helt enkelt att hitta icke-finansiella mätetal som är meningsfulla för företaget att 

följa upp. Enligt R1 har NCC fått större kännedom för vad GRI kan göra för nytta och på det 

sättet ökat relevansen. För den fortsatta implementeringen har NCC omorganiserat.  

 

Den interna kommunikationen blev lidande då resurstilldelningen i form av tillträde och tid till 

de som skulle rapportera ute i verksamheten inte hade fått tillräcklig prioritet vid beslutet om 

implementeringen. Intresset fanns för rapporteringen men då tiden som tilldelades för 

informationsutbytet var knapp var R2 tvungen att ompaketera innehållet i processen för 

hållbarhetsredovisningen för att kunna försöka fokusera på väsentligheter. I avsaknad av 

tillräcklig kunskap längre ut i organisationen är det framförallt allokeringen av tidsresurser som 

ger en bristande flexibilitet och lägre momentum i implementeringsprocessen.  

 

Ekonomiska förutsättningar 

Det togs inte inom något av perspektiven upp att det saknades ekonomiska förutsättningar. 

Dock kan detta härledas till att det visade det sig i form av begränsat tillträde till personal ute i 

verksamheten som tagits upp under avsnittet ”kunskap om riklinjerna”. 
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Rättvisande bild 

Det är komplicerat med framförallt de icke-finansiella indikatorerna när det kommer till att ge 

en rättvisande bild i hållbarhetsredovisningen. Utifrån GRI:s innehållsmässiga och kvalitativa 

principer där hållbarhetsredovisningen ämnar till att ge en relevant och användbar bild av 

verksamheten för dess intressenter är det ibland en känslig fråga samtidigt som man måste lyfta 

på varenda sten. Hållbarhetsavdelningen försöker verkligen att ge en balanserad bild med både 

positiva och negativa effekter utifrån ett relevanskriterium för företaget och dess intressenter. 

Det negativa ska inte mörkas men det är inte det mest negativa som tas upp såvida det inte är 

något större. Hållbarhetsavdelningen kan i vissa fall framstå som djärvare medan andra 

funktioner då inte alltid är med på banan. Det beskrivs då som viktigt att återgå till principerna 

och transparens, öppenhet och trovärdighet.  

 

Kunna – Sammanfattande analys 

Bristande- flexibilitet, kunskap och inskränkthet är vanligt förekommande faktorer som 

förhindrar implementeringen (Roos et al. 2004). Det framkom i båda perspektiven att det vid 

implementeringen inte fanns tillräckligt med resurser. Främst då det fanns begränsat med 

personal. Roos et al (2004) beskriver att det är väldigt viktigt att ledningen ser till att alla 

inblandade har tillräckligt med kunskap. Inom top-down perspektivet framkom det att 

ledningen utgick från att bottom-up perspektivet hade tillräckligt med kunskap och i sin tur 

kunde förmedla den vidare ut i organisationen. Lundqvist (1987) beskriver att det är inom 

”kunnandet” som tillämparen har möjlighet att fatta egna beslut vilket bottom-up perspektivet 

ansåg sig att ha.  

Det är viktigt att rutinerna är tillräckligt flexibla till nya initiativ för att hållbarhetsarbetet ska 

kunna vävas in i verksamhetens arbete (Narayan 2014). Då det vid implementeringen saknades 

tillräckligt bra informationsdatasystem för att kunna ta fram relevant data för indikatorerna 

påverkades implementeringsprocessen negativt. 

 

Den interna kommunikationen beskrivs som väldigt väsentlig (Roos et al 2004) men inom NCC 

blev den lidande då det inte fanns tillräckligt med tid. Intresset fanns dock. 

 

Resurser och likvida medel är det största hindret för en lyckad implementering (Sannerstedt 

2001) det framgick inte i något av perspektiven att de saknades ekonomiska resurser dock kom 

avsaknaden av personalens tid på tal vilket indirekt kan hänföras till kostnad och ekonomi. 
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5.3 VILJA 

Sista kriteriet som vi analyserar för implementeringen av G4 är viljan. Detta kriterium bygger 

på att personliga motiv kontra organisationens intresse stödjer implementeringen.  

Vi noterar att det under implementeringen av G4 framförallt var på stabsnivå ett genuint stöd 

fanns. Ett mer genuint stöd har blivit tydligt, enligt R1 kommer fler affärsdrivande enheter bli 

engagerade från innevarande verksamhetsår vilket bekräftas av R2 ”Med ny strategi och ny 

organisation lyftes det”. Med mera avdelade resurser till hållbarhetsredovisningen får processen 

den uppmärksamhet som behövs från organisationen. 

 

Personligt engagemang (medarbetarperspektiv) 

Enligt R1 är det personliga engagemanget och intresset beroende av hur nära berörd man är av 

arbetet och innehållet i hållbarhetsredovisningen. I samband med implementeringen av G4 

fanns det en vilja att rapportera och ett stort engagemang vid val av indikatorerna. 

 

Det framkommer i empirin från bottom-up perspektivet att de som var med i 

implementeringsprocessen var engagerade, vilket R2 beskriver som ”Man slänger sig in i det 

helhjärtat”. Organisationen som fanns vid implementeringen av G4 innebar dock att det 

upplevdes som att det var ganska ensamt under implementeringsprocessen. Detta har ändrats i 

och med omorganisationen och omtaget av hållbarhetsredovisningen, och numera upplever R3 

att ”De jag har mött har ju varit engagerade och intresserade av att få det här bra”. 

 

Personligt engagemang (organisatoriskt perspektiv) 

Vi noterar i empirin att ur top-down perspektivet var organisationen som helhet inte så berörd 

under implementeringen av hållbarhetsredovisningen, men med den nya organisationen med 

ansvariga ute på de olika affärsområdena blir flera engagerade. 

 

Vid implementeringen var det ganska mycket som föll på hållbarhetsavdelningen för att få G4 

på plats. Det var endast R2 som genomförde arbetsprocessen. Det var väldigt ont om tid att för 

de olika funktionerna inom organisationen presentera och få dem att välja ut lämpliga 

indikatorer. Arbetet var ensamt och det behövdes mer resurser i form av folks tid. 

Kunskapen om hållbarhetsredovisning på andra funktioner än hållbarhetsavdelningen anses inte 

tillräckligt stor men anses komma succesivt. Intresset och kunskapen varierar beroende på hur 
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berörd man är. Det är viktigt att informationen kommuniceras ut tillbaka till organisationer för 

att intresset ska öka.  

 

Implementeringsprocessens fortlöpande med omorganisation av arbetet med 

hållbarhetsredovisningen tyder enligt R3 på att det är ett ökande engagemang ur ett 

organisatoriskt perspektiv ”De jag möter när vi ska uppdatera väsentlighetsanalysen och göra 

ett omtag är ju intresserade och tycker att det här är bra och vill bidra”. 

 

Jämförbarhetsprincipen 

Kring mått som inte är av finansiell karaktär med tydliga kostnader och intäkter uppstår det 

svårigheter att hållbarhetsredovisa på ett sammanhängande och konsekvent sätt. Det var tydligt 

enligt R2 att mätdata inte alltid var följbart och att det uppstod skillnader beroende på hur man 

mätte eller i de fall det var nya mått vad som skulle ingå. För att kunna få ett sammanhängande 

och konsekvent rapporterande krävs det enligt R1 disciplin då en omogen rapporteringsförmåga 

gör att man inte mäter samma sak år efter år samtidigt som man omedvetet kan utvidga måtten 

då bättre mätmetoder kommer fram och man får en ökad precision. Enligt R2 var det bättre att 

börja någonstans för att implementeringsprocessen och hållbarhetsredovisningen enligt G4 

skulle komma igång ”Börjar vi inte med det halvdana så kommer vi ju inte få det rätta sedan 

heller”. Det som är viktigt är att ha en väsentlighetsanalys internt och en avstämning med 

intressenter om vad som är relevant och väsentligt att redovisa för att försöka få med den 

transparens som GRI eftersträvar. 

 

Vilja – Sammanfattande analys 

Viljan ligger hos aktören och att intresse och engagemang finns för att kunna utföra beslutet. 

Problematik är just därför intresset och eventuell avsaknad av det (Sannerstedt 2001). Enligt 

top-down perspektivet är det personliga engagemanget och intresset beroende av hur nära 

berörd man är av arbetet och innehållet i hållbarhetsredovisningen. Det fanns vid 

implementeringen både vilja och engagemang. Enligt bottom-up var de som var med och 

arbetade med processen engagerade. 

 

För att interna problem ska kunna lösas på ett smidigt sätt är det av största vikt att de respektive 

avdelningarna inte missgynnas information gällande hur deras arbete förhåller sig till företaget 
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som helhet (Roos et al. 2004). Ur top-down perspektiv var organisationen som helhet inte så 

berörd av implementeringen men detta är något som vid omtaget korrigerats.  

 

Omgivningen kring ett företag kan i allra största grad förhindra en implementeringsprocess 

(Roos et al. 2004). NCC har utfört och kommer att utföra flera väsentlighetanalyser för att följa 

med i utvecklingen och vad deras intressenter förväntar sig av NCC. 
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6. SLUTSATSER 
 

 

 
 

6.1 Studiens syfte och frågeställning 

Studiens syfte var att uppnå en fördjupad förståelse kring problematiken angående 

implementeringsprocessen vid implementering av hållbarhetsredovisning enligt GRI:s G4 

riktlinjer. 

 

Syftet skulle besvaras med hjälp av frågeställningen: 

Hur har GRI:s G4 riktlinjer implementerats och tolkats på ett företag som implementerat GRI 

G4? 

Svaret vår forskningsfråga besvaras utifrån de två perspektiven Top-Down- Bottom-Up och 

med hjälp av kriterierna Förstå, Kunna och Vilja nedan. 

 

 

6.2 FÖRSTÅ 
 
Top-Down: G4 riktlinjerna framkom i enlighet med (Borglund, Frostenson och Windell 2010, 

Barkland & Ljungberg 2010; Barkemeyer, Preuss & Lee 2015; Brown, Jong & Levy 2009) inte 

som tillräckligt tydliga och svåra att ta till sig, speciellt inte de delarna som berör de icke-

finansiella måtten (rapporteringen av de sociala och miljömässiga faktorerna).  Förståelsen av 

G4 vid implementeringen fanns hos de inom koncernstaben som var ansvariga för 

hållbarhetsredovisningen, men bland övriga funktioner som skulle ta till sig och rapportera in 

data för indikatorerna var förståelsen låg. Är inte beslutet tillräckligt tydligt kan det i praktiken 

tolkas på ett annorlunda vis (Fernler 2012).  Dock poängteras inom top-down perspektivet att 

ledningen har medarbetare som arbetar med riktlinjerna som är betydligt mer insatta och litar 

på att kunskapen finns där. 

 

Vad det gäller tolkningen av riktlinjerna framkom det att det är viktigt att göra en 

väsentlighetsanalys av indikatorerna, vilket är krävande. Under det praktiska arbetet var det 

svårt att bestämma vad som var väsentligt och hur den nödvändiga tolkningen av indikatorer 

skulle göras. Vi noterar här att tolkningen inom perspektivet anses som nödvändigt för att 

riktlinjerna ska fungera i verksamheten. Det upplevs inte att tolkningen går ut på att endast göra 
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rätt utifrån GRI:s indikatorer istället för att fokusera på vad som är relevant för verksamheten 

(Borglund, Frostenson & Windell 2010) och heller inte att NCC i och med tolkning och 

anpassning till sin verksamhet går ifrån hållbarhetsbilden (Moneva, Archer och Correa (2006). 

 

Bottom-Up: G4 riktlinjerna upplevs här som överlag tydliga vilket inte överensstämmer med 

Top-Down perspektivet och tidigare forskning (Borglund, Frostenson och Windell 2010, 

Barkland & Ljungberg 2010; Barkemeyer, Preuss & Lee 2015; Brown, Jong & Levy 2009). 

Dock poängterades det att NCC följer upp på så många fler punkter än de som rapporteras enligt 

GRI. En anledning till detta är att de indikatorer NCC ser som relevanta inte alltid finns med.  

 

Tolkningen var svår att utföra då ingen riktigt vågade säga vilka indikatorer som var relevanta 

eller inte. Det framkom i vår studie att för att få till hållbarhetsredovisningen på ett relevant och 

tydligt sätt behövde riktlinjerna tolkas. Tolkningen utfördes för att kunna applicera riktlinjerna 

i verksamheten och inte för att göra rätt enligt GRIs indikatorprotokoll vilket inte går i linje 

med Borglund, Frostenson & Windell (2010) då det i deras studie framkom att användare ägnar 

mycket tid till att tolka och göra rätt i enlighet med GRI:s indikatorsprotokoll istället för att 

applicera det som är möjligt utifrån sin verksamhet. Moneva, Archer och Correa (2006) menar 

att företagen som följer riktlinjerna tenderar att endast fokusera på de frågor som ligger i nära 

relation till sin verksamhet vilket kan göra att den verkliga hållbarhetsbilden går förlorad, detta 

framkommer inte som ett problem i verksamheten, det är snarare ett problem om riktlinjerna 

inte tolkas. 

 

 

6.3 KUNNA 
 

Top-Down: Det fanns inte tillräckligt med resurser, främst personal för att ta fram vilka 

indikatorer och mätdata som var relevanta. Den begränsade tiden med berörd personal ute i 

verksamheten och deras lägre kunskapsnivå gav brister i flexibilitet och momentum i 

implementeringen. Avsaknad av ekonomiskt stöd för implementeringen framkom inte som ett 

problem men har en indirekt koppling till personal och tid. 

 

Hjälpverktyg sägs vara nyckeln till en effektiv implementering (Tsai & Chang 2012). Inom 

NCC tog man hjälp av en extern revisionsfirma men utöver det var det inga speciella hjälpmedel 

som påvisades. 
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Gällande tidigare redovisningssystem som kan göra implementeringsprocessen problematisk 

(Narayan 2014) var problemet snarare att de tidigare systemen var för för dåliga för att kunna 

rapportera med. Detta gjorde att det inte gick att rapportera alla utvalda indikatorer som det var 

tänkt. 

 

Ledningen utgick från att bottom-up perspektivet hade tillräckligt med kunskap och i sin tur 

kunde förmedla den vidare ut i organisationen. Vilket ligger i linje med Roos et al. (2004) som 

framför att det är viktigt att från ledningens sida förmedla ut kunskapen i organisationen.  

 

Bottom Up:  

Det är nödvändigt med tillräckliga resurser, framförallt i form av tid men även 

informationsdatasystem för bearbetning av indikatorernas data, för att implementera GRI G4, 

vilket upplevdes var en brist. De ekonomiska resurserna påtalades inte som en brist men har en 

indirekt koppling till övriga resurser. Det saknades tillräckligt bra informationsdatasystem för 

att kunna ta fram relevant data för indikatorerna, vilket påverkade implementeringsprocessen 

negativt. Men det som framförallt saknades var fler individer involverade i processen. 

 

Lundqvist (1987) beskriver att det är inom ”kunnandet” som tillämparen har möjlighet att fatta 

egna beslut vilket stämmer väl överens med framkommen data. Både R2 och R3 upplever sig 

få det förtroende från ledningen. 

 

Även bottom-up perspektivet påvisade revisionsfirman som hjälpmedel. De hjälpte till att göra 

GRI mer känt genom hela organisationen och hade tidigare erfarenhet att hjälpa till med detta 

på flera andra företag. Även GRI:s ”guidelines” användes men för att det skulle vara möjligt 

behövde dessa förenklas och förkortas ner så det kunde göras tillgängligt för fler inom 

verksamheten. 

 

 

 

6.4 VILJA 
 

Top-Down: För att implementering ska fortgå måste intresse och engagemang finnas 

(Lundqvist 1987) vilket fanns i varierande grad ute i verksamheten.  
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Det har funnits en vilja och personligt engagemang för att rapportera och ett större intresse vid 

val av lämpliga indikatorer hur stort intresset är beror på hur berörd man som individ är.  

 

För att interna problem ska kunna lösas på ett smidigt sätt är det av största vikt att de respektive 

avdelningarna inte missgynnas information gällande hur deras arbete förhåller sig till företaget 

som helhet (Roos et al. 2004). Ur top-down perspektiv var organisationen som helhet inte så 

berörda av eller delaktiga vid implementeringen men detta är något som vid omtaget 

korrigerats. Vid implementeringen var det endast hållbarhetsavdelningen som arbetade med 

processen vilket gjorde att andra enheter hamnade vid sidan av. Med omtaget har detta flyttats 

ut i organisationen. Intresset är varierande som skrivet ovan beroende på hur berörd man är men 

i sin helhet är de flesta staber intresserade.  

 

Omgivningen kring ett företag kan i allra största grad förhindra en implementeringsprocess 

(Roos et al. 2004). NCC har utfört och kommer att utföra flera väsentlighetanalyser för att följa 

med i utvecklingen och vad deras intressenter förväntar sig av NCC. 

 

 

Bottom-Up:  

 

Det fanns ett helhjärtat personligt engagemang från medarbetarperspektivet och ett intresse att 

involvera övriga verksamheten i hållbarhetsredovisningen. 

 

Egenskaper hos riktlinjer och dess syfte måste vara väldefinierade (Fernler 2012). Kunskapen 

fick från hållbarhetsavdelningens sida paketeras om så det gjordes förståelig för övriga 

funktioner. Dock framhålls det att de skulle kunna bli bättre på att kommunicera ut 

informationen till övriga funktioner då det sägs finnas ett stort intresse. Tidigare har intresset 

inte varit så stort men tack vare en ny strategi att få ut hållbarhetsarbetet inom fler funktioner 

skapas det mer acceptans och vilja att hållbarhetsrapportera. Vid implementeringen var det 

endast en person som arbetade i huvudsak med processen vilket nu utvecklats för att skapa en 

större insikt och förståelse i arbetet. 

 

Hållbarhetsredovisningsrapporteringen kräver ett genuint stöd av organisationens ledare 

(Epstein& Buhovac 2010) vilket saknades vid implementeringen i form av tid. 
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6.5 Summerande resultatmodell 
 

 
Figur 3. Summerande resultatmodell  

 x: perspektivet håller med om påståendet 

(x): perspektivet håller med till viss del 

 

 

 

6.6 Förslag till ny analysmodell 

Baserat på studiens resultat har en ny analysmodell skapats för att kunna analysera 

implementeringsproblematik kring GRI G4. Den nya underrubriken till förståelsen grundar 

sig i relevansen av att riktlinjerna är tydliga och att dessa behöver tolkas vilket framkommit 

som problematiskt. Kring kunnandet har det visat sig vara ont om tid till 

implementeringsprocessen samt att det är av största vikt att kunskapen finns tillgänglig. Den 

sista underrubriken tillhörande Viljan baserar sig på att delaktighet vilket visat sig vara 

bristfällig vid implementeringen av riktlinjerna. Tidigare litteratur har inte nämnt delaktighet 

som ett väsentligt kriterium men vad som framgått i denna studie är detta av största vikt för att 

få en effektiv och framförallt accepterad (internt) implementeringsprocess. 

 

Modellen utläses i likhet med den modell som använts i denna studie utifrån de två olika 

perspektiven (1) och analyseras utifrån de tre huvudkriterierna (2,3,4). Analysen sker med 

hjälp av underrubrikerna till respektive kategori (5,6,7). 
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Figur 4. Förslag till ny analysmodell  

(Egenbearbetad modell med utgångspunkt i Lundqvists (1987) kriterier) 
 

 

6.7 Studiens bidrag 

Studiens bidrar med ytterligare en dimension kring implementering av hållbarhetsredovisning 

utifrån de två olika perspektiven. Detta kompletterar litteraturen och ger praktiska implikationer 

genom att lyfta fram problematiken vilket är av intresse för de företag som ska implementera 

GRI G4 i sin verksamhet. Detta är särskilt aktuellt i och med det nya EU-direktivet om att 

företag av en viss storlek måste hållbarhetsredovisa samt att GRI:s tidigare versioner ersatts av 

den nu aktuella G4. 

 

 

6.8 Förslag till vidare forskning 

Med tanke på det resultat som framkommit i vår studie gällande att det var för få involverade i 

processen med att implementera och arbeta med hållbarhetsredovisning har vi som förslag till 

vidare forskning att titta på hur involverade olika funktioner inom organisationer är i 

hållbarhetsredovisningen. Det skulle även vara intressant att undersöka om 

implementeringsprocessen skiljer sig från bransch till bransch och att göra en studie med ett 

större antal fallföretag. 

 

Andra alternativ som skulle vara intressanta att utveckla är en jämförelse om implementeringen 

av G3 riklinjerna skiljer sig från implementeringen av G4.
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BILAGA 1 
 

 

Intervjuguide 
Analysmodell 

 

 

 

Bekvämlighetsfrågor/prat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

 

Om ja vid svar på fråga 1. Top-down 

 

Hur ser du på din egen kunskap om GRI:s riktlinjer? Är det någon skillnad före och efter 

implementeringen? 

 

(Fördjupande följdfråga) Om en lekman skulle fråga dig om GRI och dess principer hur skulle 

du beskriva detta? 

(Fördjupande följdfråga) Om en lekman skulle fråga dig om GRI och dess indikatorer hur skulle 

du beskriva detta? 

 

Beskriv vad du anser om riktlinjerna gällande tydlighet. 

Beskriv vad du anser om riktlinjerna gällande syfte. 

 

Berätta om processen att ta fram väsentliga indikatorer (Materiality Principle) i ramverket för 

redovisningen?  

 

Vilken uppfattning har du om svårigheter att implementera rätt nivå på indikatorerna? 

(Applicera det som är möjligt inom er verksamhet utifrån GRI:s riktlinjer) 

 

Anser du att de som genomförde de praktiska arbetet hade tillräcklig kunskap? (Om ja) 

Utveckla? 

 

Var inom organisationen hanteras uppkomna problem gällande GRI? Hur hanteras dessa rent 

praktiskt? (rutiner, processen) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Vilka är dina tankar kring hållbarhetsredovisning enligt Core kontra Comprehensive 

redovisning? 

 

Fanns det några hjälpverktyg vid implementeringsprocessen? (Om ja), Vilka 

 

Inför implementeringen fick de som skulle utföra det praktiska några speciella direktiv  

utifrån verksamheten i sin natur? (Om ja), vilka? 

 

Fanns det enligt dig tillräckligt med resurser för implementeringen och arbetet med riktlinjerna? 

- kunskap, lokal, personal och ekonomi (Om ja, exempel) 

 

Fanns det utrymme och kunskap för de som utförde det praktiska att fatta egna beslut vid 

implementeringen? (om det fanns) Hur, exempel 

 



 

 
   

 

Var det några tidigare rutiner eller system som påverkade implementeringsprocessen?(Om ja) 

på vilket sätt? 

 

Berätta om hur du ser på riskerna med kontinuiteten att egna beslut och tolkningar görs under 

implementeringsprocessen på olika nivåer samt vad som görs för att dokumentera avvikelser?  

Kan du berätta om hur processen fungerar för att få en konsekvent och sammanhängande 

hållbarhetsredovisning i en föränderlig verksamhet när indikatorer påverkas av andra 

intressenter? 

Hur skulle du vilja beskriva processen att ta fram en balanserad bild med både positiva och 

negativa aspekter i hållbarhetsredovisningen? Kan du ge exempel utifrån er 

hållbarhetsredovisning? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kan du beskriva NCC:s arbete med hållbarhetsredovisning utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv. 

 

Hur ser du på organisationens helhetsintresse av implementeringen?  

 

Fanns det intresse/personligt engagemang för processen? (Om ja) – Hur,  

exempel? 

 

Tror du att hållbarhetsredovisningen med dess många icke-finansiella mått påverkar hur 

intresserade människor inom organisationen är för dess implementering? Ja, hur då? 

 

Tror du att kunskapen om hållbarhetsredovisningen är tillräckligt stor inom organisationen för 

att förstå dess innebörd? Ja, hur då? 

 

 

Om nej/delvis nej vid svar på fråga 1 och ja på fråga 2. Bottom-up 

 

Hur ser du på din egen kunskap om GRI:s riktlinjer? Är det någon skillnad före och efter 

implementeringen? 

(Fördjupande följdfråga) Om en lekman skulle fråga dig om GRI och dess principer hur skulle 

du beskriva detta? 

(Fördjupande följdfråga) Om en lekman skulle fråga dig om GRI och dess indikatorer hur 

skulle du beskriva detta? 

 

Beskriv vad du anser om riktlinjerna gällande tydlighet. 

 

Beskriv vad du anser om riktlinjerna gällande syfte. 



 

 
   

 

 

Berätta om processen att ta fram väsentliga indikatorer (Materiality Principle) i ramverket för 

redovisningen?  

 

Vilken uppfattning har du om svårigheter att implementera rätt nivå på indikatorerna? 

(Applicera det som är möjligt inom er verksamhet utifrån GRI:s riktlinjer) 

 

Anser du att din kunskap var tillräcklig vid implementeringsprocessen eller behövde du 

fördjupa dig något? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vilka är dina tankar kring hållbarhetsredovisning enligt Core kontra Comprehensive 

redovisning? 

 

Fanns det några hjälpverktyg vid implementeringsprocessen? (Om ja), Vilka? 

 

Inför implementeringen fick du några speciella direktiv utifrån verksamheten i sin natur? (Om 

ja), vilka? 

 

Fanns det enligt dig tillräckligt med resurser för implementeringen och arbetet med 

riktlinjerna? - kunskap, lokal, personal och ekonomi (Om ja, exempel) 

 

Fanns det utrymme och kunskap för dig att fatta egna beslut vid implementeringen? (om det 

fanns) Hur, exempel 

 

Var det några tidigare rutiner eller system som påverkade implementeringsprocessen?(Om ja) 

på vilket sätt? 

Berätta om hur du ser på riskerna med kontinuiteten då egna beslut och tolkningar görs under 

implementeringsprocessen för att det ska fungera rent praktiskt samt vad som görs för att 

dokumentera avvikelser?  

Kan du berätta om hur processen fungerar för att få en konsekvent och sammanhängande 

hållbarhetsredovisning i en föränderlig verksamhet när indikatorer påverkas av andra 

intressenter? 

Hur skulle du vilja beskriva processen att ta fram en balanserad bild med både positiva och 

negativa aspekter i hållbarhetsredovisningen? Kan du ge exempel utifrån er 

hållbarhetsredovisning? 

 

 

 _______________________________ ___________________________________________ 

 

 



 

 
   

 

Kan du beskriva NCC:s arbete med hållbarhetsredovisning utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv. 

 

Hur ser du på organisationens helhetsintresse av implementeringen?  

 

Märkte du att det fanns intresse/personligt engagemang för processen? (Om ja) – Hur, 

exempel? 

Fanns det tillräckligt organisatoriskt stöd för att göra detta? (ja - Exempel på det?;  nej – vad 

saknade du?) 

 

Tror du att hållbarhetsredovisningen med dess många icke-finansiella mått påverkar hur 

intresserade människor inom organisationen är för dess implementering? Ja, hur då? 

 

Tror du att kunskapen om hållbarhetsredovisningen är tillräckligt stor inom organisationen för 

att förstå dess innebörd? Ja, hur då? 


