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Sammanfattning  
 

Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur åtta privata och statligt ägda svenska 

företag redovisar sitt CSR-arbete för att sedan jämföra samt analysera hur ägandeformen 

påverkar utformningen av hållbarhetsredovisning. 

Metod: Studien använder sig utav en kvalitativ metod som bygger på en deduktiv 

forskningsansats. Studien implementerar en komparativ forskningsdesign och tillämpar en 

textanalys för att analysera samt identifiera specifika skillnader bland de olika företagens 

hållbarhetsredovisningarna.  

Empiri och analys: I den empiriska delen presenteras en kort beskrivning av valda företag 

samt en redovisning av de återkommande identifierande teman som upprepas i de valda 

hållbarhetsrapporterna. Sedan genomförs en djupare analys som sammanfogar studiens 

referensramar med hjälp av en analysmodell som utgår från de tillämpande teorierna.  

Slutsatser: Slutsatsen som kan dras är att ägandeformen inte är den avgörande faktorn i 

utformningen av hållbarhetsrapporterna. Det som påverkar utfallet främst är företagens 

branschtillhörighet som inverkar både på rapportering av de miljömässiga aktiviteterna samt 

de ekonomiska incitamenten i form av investeringar. För de resterande aspekterna har inga 

specifika skillnader funnits utifrån ägarperspektivet. Ägandeformen har påverkat företagens 

uppfattning av CSR och hållbarhetsarbete med inflytande från intressenternas sida. Studiens 

resultat visar att även staten för de statligt ägda företagen är den mest betydelsefulla aktören 

medan kunder och leverantörer är mer centrala för de privatägda företagen.   

 

Nyckelord: CSR, Intressenter, Hållbarhetsrapport, Hållbarhetsredovisning, Privata företag, 

Statliga företag, Branschtillhörighet. 

 

  



 

Abstract  
Purpose: The purpose of this study is to examine how eight private and state-owned Swedish 

companies report their CSR-work, to then compare and analyze how the form of ownership 

can affect the shape of the annual sustainability reports.  

Method:  This study uses a qualitative method based on a deductive research approach. The 

study implements a comparative research design and applies a text analysis to analyze and 

identify specific differences among the company’s sustainability reports.   

Empiricism and Analysis: The empirical part presents a brief description of the selected 

companies and a description of the identifying themes that are repeated in all of the 

company’s sustainability reports. Then, a deeper analysis is carried out that combines the 

study's reference frameworks with help of the study’s analysis model that is based on the 

selected theories.  

 

Conclusions: The conclusion that can be drawn is that the form of ownership is not the 

deciding factor in the shape of the sustainability reports. What has mainly affected the 

outcome is the companies branch of industry, which has affected both the reporting of the 

environmental activities and financial incentives in the form of investment. For the remaining 

aspects, no specific differences have existed from the ownership perspective. The form of 

ownership has affected the company’s insight of CSR and sustainability work with influence 

from the stakeholders. The study's results also show that the government for the state-owned 

companies was the most important player while customers and suppliers were more central to 

the privately-owned companies.  

 

Keywords: CSR, Stakeholders, Sustainability report, Sustainability accounting, Privately 

owned companies, State-owned companies, Industry affiliation. 
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Begreppslista  
CSR- Corporate Social Responsibility, innebär företagens ekonomiska, sociala och 

miljömässiga ansvarstagande i samhället.  

FN- Förenta nationerna, är en internationell organisation som främjar internationellt 

samarbete.  

Global Compact- bildades på uppmaning av FN och är största företagsinitiativ inom 

hållbarhetsområdet. Global Compact bygger på tio principer kring mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, miljö och arbete mot korruption.  

GRI- Global Reporting Initiatives, är en internationell oberoende och ledande organisation 

inom hållbarhetsområde samt tillhandahåller ramverk för hållbar redovisning för företag.  

Hållbar utveckling- är en utveckling som tillfredsställer dagens behov, mänskliga rättigheter 

och möjligheter till mänsklig utveckling utan att riskera framtida generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina. Principen bygger på tre dimensioner: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet.  

Hållbarhetsredovisning- är ett kommunikationsverktyg som organisationer årligen tillämpar 

för att redogöra kring sina CSR-aktiviteter till olika intressenter samt att den även kan fungera 

som ett mätinstrument.  
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens ämne och dess bakgrund, en problematisering 

som leder fram till studiens syfte, frågeställning och avgränsning.  

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Hållbarhetsarbete- CSR 

Ansvarstagande som ett fenomen har etablerat sig i flera organisationsformer och blivit en del 

av företagskulturen. Ordet “ansvarstagande” används i samband med begreppet hållbarhet, 

vilket först nämndes i Brundtlandrapporten 1987. Vid en FN-konferens 1992 antogs ett 

handlingsprogram fram som benämndes för Agenda 21 vars främsta ändamål var att omsätta 

Brundtlandkommissionens visioner till verklighet. Målet var att ställa om samhället tills det 

blir socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbart.  

 

Uttrycket ”hållbarhet’’ handlar om bland annat miljöhänsyn och socialt ansvarstagande men 

även att skapa goda arbetsförhållanden och anpassade affärsmodeller (Företagarna, 2019). 

Hållbarhet delas in i olika kategorier precis som begreppet Corporate Social Responsibility 

(CSR) och omfattar företags ansvarstagande inom sociala, miljömässiga och ekonomiska 

områdena (Svenskhandel, u.å., Företagarna, 2019). Arbetet med CSR är självmant för företag 

att sträva mot där det främsta motivet är att genom bland annat sociala och miljömässiga 

hänsyn bidra till hållbar utveckling. 

 

CSR som koncept har fått fäste och uppnått en global acceptans hos allmänheten och i 

näringslivet. Denna acceptans grundar sig främst i strävan att rapportera sitt CSR-arbete och 

dess aktiviteter, vilket företag genomför genom att upprätta hållbarhetsrapporter. Dessa CSR-

rapporter har fått sin legitimitet och tillämpas numera av företagen som en standard för 

redovisning. Denna idé har dessutom standardiserats på en global nivå genom införandet av 

nya internationella standarder som under tiden skapade explicita reglerande regelram. 

Genomförande och uppföljning av de standarderna och riktlinjerna stärker företags legitimitet 

samtidigt ökar öppenhet och transparens angående CSR-arbete (De Geer, Borglund, 

Frostenson, 2009).  
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FN:s tio principer 

Global Compact är FN:s initiativ och bygger på tio principer (illustreras i figur 4) som har 

delats in i fyra huvudkategorier: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption 

(UN Global Compact, 2019). Även organisationer för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) har riktlinjer för multinationella företag som ska bidra till bland annat hållbar 

utveckling samt arbeta för att främja de mänskliga rättigheterna (Svenskt näringsliv, 2001; 

Regeringskansliet). 

OECD:s riktlinjer liknar de tio principerna men har även riktlinjer såsom att ge god 

information kring verksamhet och hela värdekedjan till konsumenterna samt att sträva efter att 

föra vidare kunskap och utveckling till de länder företagen opererar i. Dessa riktlinjer är 

frivilliga att följa men de ger en bra bild kring de internationella förväntningarna på 

uppföljning och CSR-rapportering (CSR kompassen, 2019). 

  

CSR i Sverige 

CSR-relaterade aktiviteter är en väl synlig insats bland de svenska företagen, uppfattas som en 

ledningsidé och främjas av offentliga aktörer men även av näringslivet bland 

annat arbetsgivare och fackföreningar (De Geer et al. 2010). Svenska företag har varit i 

framkant genom att ansluta sig till Global Compact där fler än 250 svenska företag är med 

(Andrews, u.å.). Idéer om att företag ska börja ta ökat socialt ansvar för sina handlingar har 

blivit uppmärksammat och anses vara ett strategiskt och långsiktigt sätt att arbeta (Svensk 

handel, u.å.). Regeringens vision är att alla företag ska ha denna långsiktiga syn samt förstå 

värdet av att skapa en verksamhet som genererar samhällsnytta men även gynnar hållbar 

utveckling (Regeringskansliet, u.å.). Dessutom bör företagen själva välja hur utformningen av 

arbetet samt formuleringen av standarder och metoder ska ske för att hantera dessa frågor om 

hållbarhet och dess förbättring (Svenskt näringsliv, u.å.). 

   

Hållbarhetsredovisning 

Ett tillvägagångssätt för företag att kunna redogöra för sina CSR-aktiviteter kan ske genom 

upprättandet av årliga hållbarhetsredovisningar. Den är till för att ge organisationens 

intressenter information gällande det arbetet som företag genomför samt även fungera som ett 

mätinstrument för att kunna presentera företags icke-finansiella aktiviteter. Även en 

beskrivning av företagens samhällsansvar, nämligen den ekonomiska, miljömässiga och 

sociala påverkan som äger rum internt och externt i företagen, måste tillhandahållas 
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(Grankvist, 2012). Från och med 2016 beslutade den svenska regeringen om en ny lag som 

ställer krav på obligatorisk hållbarhetsrapportering för större företag enligt 6 kap. 10§ i 

Årsredovisningslagen (1995:1554). Syftet med det nya lagkravet var att öka öppenhet och 

transparens när det gäller hållbarhetsfrågor samt förbättring av företagens rapportering om 

dessa. De nya reglerna gäller att i samband med publicering av en årsredovisning måste 

organisationen publicera en hållbarhetsrapport. Detta gäller de företagen som under de senaste 

två räkenskapsåren har uppfyllt minst två av de följande kriterierna (ÅRL, 1995:1554):     

 

1. Medelantalet anställda i företaget uppgått till mer än 250,      

2. Företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor, 

3. Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Enligt Borglund (et al. 2017, s. 246) kommer lagens effekter att synas i årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter från och med 2018 och då kan det bli intressant att undersöka dessa 

effekter samt det faktiska hållbarhetsarbetet som företag förväntas genomföra. Medvetenheten 

kring hållbarhetsfrågor och diskussioner vad gäller företags etiska beteende gentemot 

samhället men också deras ansvarsfulla agerande gentemot sina intressenter har ökat 

(Borglund et al. 2017). Enligt PwC:s undersökning “Det prioriterade hållbarhetsarbetet” 

(2018) har intresset för organisations hållbarhetsarbete bland allmänheten ökat, där de 400 

tillfrågade företagen upplever att intresset är mer kännbart från kunder och medarbetare. 

Intressenter efterfrågar i större utsträckning ökad transparens, öppenhet och hållbarhet hos 

företag (Jones, Comfort & Hiller, 2016). 

 

Intressenter  

En intressent är någon som blir direkt påverkad av företagets verksamhet eller har möjlighet 

att påverka. De centrala intressenterna förutom ägare är kunder, medarbetare, leverantörer, 

investerare och samhället (Borglund et al. 2017, s. 22–23). Under åren har intressenter ställt 

allt högre krav på redovisning av hållbarhetsarbete (Borglund et al. 2017 s. 68). Privatägda 

och statligt ägda företag har olika intressenter och beroende på vilka intressenter företaget har 

kan rapportering och den givna informationen angående sociala, miljömässiga och 

ekonomiska förhållande skilja sig åt. Även förväntningar och krav på verksamhet kan var 

annorlunda beroende på ägarstrukturen, där exempelvis den främsta intressenten hos 

offentliga företag som har en väsentlig roll i frågan om utformningen av hållbarhetsrapporter, 
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är staten. För företag med statligt ägande har staten mer inflytande i ägarpolicy och arbetar 

med att uppnå de uppsatta hållbara målen, inklusive de politiska och nationella målen, medan 

de privata företagen är mer inriktade på att tillfredsställa andra intressenters förväntningar och 

krav (Heath, Norman, 2004). 
 

Riktlinjer för statligt ägda företagen 

Företag med statligt ägande har haft ett försprång gentemot privatägda företag gällande krav 

på obligatorisk hållbarhetsrapportering. Under 2007 infördes nya riktlinjer för extern 

rapportering och hållbarhetsredovisning skulle presenteras enligt Global Reporting Initiatives 

(GRI:s) riktlinjer. Detta medförde krav på att statligt ägda bolag, som ytterst ägs och bedrivs 

av de svenska skattebetalarna, måste ta samhällsmässigt ansvar för frågor om hållbar 

utveckling. Därför ska dessa företag hållbarhetsredovisa och delge sina intressenter 

information kring hur ekonomiska, sociala- och miljömässiga hänsyn tas i affärsverksamhet. 

GRI:s riktlinjer ökar transparens och ger staten, vars position är att agera som en centralmakt, 

en möjlig åtgärd för kontroll och uppföljning av hur företagens styrelser tagit sitt samhälleliga 

ansvar och de rådande skyldigheterna enligt ägarpolicyn. Styrelserna i statligt ägda bolag är 

ansvariga för att arbeta med sociala frågor (etik, moral, jämställdhet och mångfald) och följa 

OECD:s riktlinjer för bolagsstyrning (Regeringskansliet, 2018). Enligt detta resonemang 

anses företag med statligt ägande att vara ett föredöme för resterande aktörer vad gäller 

hållbart ansvarstagande med syfte till att driva hållbarhetsarbete framåt (Borglund et al. 

2010). 

 

Riktlinjer för privatägda företagen 

För privatägda företag finns krav på att utföra hållbarhetsredovisning som lag för de som 

uppfyller lagkraven (ÅRL, 1995:1554) att upprätta en rapportering. Även företag som inte 

uppfyller kraven arbetar med hållbarhetsfrågor men det arbetet är inte lika formellt och 

genomförs självmant. Den främsta anledningen till att mindre privatägda företag inte uppnår 

samma höga resultat i hållbarhetsarbetet samt i tillhandahållande av hållbarhetsinformation 

grundar sig främst i bristen på resurser och tid (Offerman, 2017). Lagkrav har till viss del 

bidragit till högre status av hållbarhetsfrågor där hållbarhet även blivit en prioriterad fråga 

främst på grund av strategiska skäl i näringslivet (Persson, 2018). Enligt Porter (1996, se 

Galbreath, 2008, s.114) innebär denna strategi inte att företag ska lösa alla samhällets problem 

istället handlar det mer om att försöka bädda in CSR i förhållandet till företagets affärsplaner. 
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Figur 1. Modell över studiens kategorier 

 

1.2 Problemdiskussion 

Hållbarhetsrapportering syftar till att ge intressenter en rättvis bild av företagens ställning, 

resultat och det praktiska hållbarhetsarbetet. Trots att det finns en mängd riktlinjer och 

föreskrifter angående företagens samhällsmässiga ansvar saknas det fortfarande tydliga, 

övergripande och sammanfattande regler för hur rapporterna utformas. Flesta företag utgår 

från Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer och använder sig utav dessa standarder 

(KPMG, 2017). Hållbarhetsrapportering i sin helhet består till största delen av obligatoriska 

och frivilliga standarder för rapportering (GRI, 2013). Orsaken till detta är att vissa 

jurisdiktioner har en starkare social policy som inverkar på utformning av 

hållbarhetsredovisning, medan andra inte är lika starka och därav kan företag förbise de 

frivilliga standarderna. Detta kan enligt De Geer et al. (2010) bero på att ämnet och 

problematiken inte hade studerats på djupet. 

  

Ett problem med hållbarhetsrapporten är att denna kan användas som ett redskap för att 

orättfärdigt gynna sina egna intressen samt nyttjas i marknadsföringssyfte för att stärka 

verksamhets rykte (Borglund et al. 2017). En undersökning som genomfördes av Amnesty, 

som är en organisation vars syfte är att sätta press på makthavare kring att mänskliga 

rättigheter skall råda, har tillsammans med Diakonia och Fair Action gjort en granskning av 

28 svenska hållbarhetsrapporter. Resultatet av undersökningen visade klara brister i hur 

organisationer rapporterar sitt arbete där majoriteten av tillfrågade företag har lämnat 

ofullständiga uppgifter om hur brott mot mänskliga rättigheter bekämpas (Hedenborg, 2019). 

Även revisionsföretaget KPMG har gjort en egen granskning som påvisade brister i 

rapporteringen från svenska företag som redovisar sitt hållbarhetsarbete för första gången. Vid 

de fall där företag väljer att inte redogöra för ett visst ämne eller fråga, så bör en tydlig 
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anledning och förklaring ges till varför de inte arbetar med dessa frågor. Enligt KPMG så är 

det bara 15 procent av hundra granskade företag som förklarar de bakomliggande orsakerna 

till varför informationen inte redovisas (Röhne, 2018). PR-byrån Aspekta gjorde en utredning 

av 93 svenska börsnoterade företag och resultatet visade att cirka ett 30-tal företag inte 

påvisar hur de arbetar med FN:s globala mål (Halkjaer, 2018).  

Per Johansson, chef för Revisorsinspektionen, menar att en viktig utveckling för framtiden är 

att hållbarhetsrapporter bör bli mer tillförlitliga och något intressenter ska kunna lita på 

(Johansson, 2019). Ännu en undersökning av de 30 största svenska bolagen, gjort av docent 

Susanne Arvidsson, som påvisar att trots vissa tveksamheter i hållbarhets informationen finns 

det goda förutsättningar för bolag att fortsätta utveckla sin användbarhet och värderelevans av 

informationen. Främst för att bolagen i grunden frivilligt anstränger sig och dessutom 

utmärker sig internationellt inom hållbarhetsrapportering (Arvidsson, 2017). Detta framhävs 

även i en studie som undersökte konsekvenserna av införandet av GRI:s riktlinjer för statligt 

ägda företag vilket visade att riktlinjerna har främst påverkat de företag som tidigare saknat 

kunskap och erfarenhet av hållbarhetsredovisning samt att riktlinjerna medverkat till att väcka 

uppmärksamhet i hållbarhetsarbete. Det går inte påstå att riktlinjerna har bidragit till drastiska 

förändringsprocesser kring CSR-arbete men dessa har lett till att generera ny kunskap om 

detta ämne och förbättringar till rutiner för redovisning (Borglund et al. 2010). 

 

Förväntningar på statligt och privatägda företag 

I enlighet med tidigare studier (Garde et al. 2017, se Fernqvist et al. 2018) förväntas statligt 

ägda företag vara mer engagerade i CSR-arbete och inkluderade hållbarhetsfrågor eftersom 

statligt ägande och statens inblandning i verksamhetsaffärer borde representera samhälleliga 

intressen. Ägandeformen utifrån studiernas resonemang har en avgörande roll avseende i 

vilken uträckning rapporteringen borde presenteras, då dessa företag ska agera på ett sådant 

sätt att samhällets resurser utnyttjas produktivt och hållbart samt att verksamheten medverkar 

till hållbar utveckling och kommunicerar informationen till alla intressenter. Även Ball et al. 

(2007, se Ljungquist & Ohlsson 2015) hävdar att företag med en högre grad av statligt ägande 

har ett större ansvar för samhället och fler möjligheter än de privatägda företagen.  

 

Näringslivet tillsammans med samhälle lägger större tonvikt på verksamheters hållbarhet 

eftersom medvetenhet kring detta ökar. Staten ställer högre krav på statligt ägda företag som 

enligt de nya riktlinjerna för extern rapportering var tvungna att framställa 
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hållbarhetsredovisning sedan 2008 (Regeringskansliet, 2018), medan samma krav på 

obligatorisk redovisning för privatägda företag trädde i kraft år 2017 (ÅRL, 1995:1554). 

 

Både statliga och privata företag står inför stora förändringar men det har inte gjorts 

tillräckligt mycket forskning om skillnader i hållbarhetsredovisningen företag med olika 

ägandeformer (Van der Esch, Steurer, 2014). Baserat på tidigare forskning kan dessutom 

skillnader i hållbarhetsredovisningar råda trots liknande verksamhetsområde därav har denna 

studie fokuserat på att finna skillnader mellan statlig och privatägda företag inom liknande 

branscher och på så sätt utreda denna forskningslucka för att kunna bidra till ökad kunskap.   

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syfte med detta arbete är att undersöka hur svenska privata och statligt ägda företag redovisar 

sitt CSR-arbete och sedan jämföra samt analysera hur ägandeformen påverkar utformningen 

av deras hållbarhetsredovisningar. Utifrån syftet har följande frågeställningar emanerat: 

  

• Finns det skillnader i hållbarhetsrapporteringen mellan privata och statligt ägda 

företag? 

• Hur skiljer sig uppfattningen av CSR mellan privata och statligt ägda företag samt;  

• Finns det skillnader mellan hur privata och statligt ägda företag förhåller sig till sina 

intressenter?  

 1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att omfatta fyra privata och fyra statliga företag som är verksamma i 

Sverige och arbetar med CSR samt upprättar hållbarhetsrepport. Studiens textanalys av 

hållbarhetsrapporter avgränsas till skillnader i hur dessa rapporter redovisas. Författare har 

strategiskt valt företag inom fyra olika branscher för att finna eventuella likheter eller 

skillnader, dels inom dessa branscher mellan privata och statlig ägda företag, samt mellan 

dessa branscher. Dessa branscher är energiproduktion, apotek, postoperatör samt kollektiv 

persontransport.  
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1.4.1 Ägandeformen 

Statligt ägande  

De statligt ägda företagen ägs i princip av landets skattebetalare och det är själva staten som 

bär ansvaret för att vara en professionell ägare. Enligt Regeringskansliet (2019) är staten en av 

de största och betydande bolagsägarna i Sverige som har 46 hel- och delägda bolag där två av 

dessa är börsnoterade. Det främsta målet för regeringen är att statlig affärsverksamhet ska 

generera värde för samhället. Eftersom staten är den främsta och mest betydande ägaren av 

statligt ägda företagen i Sverige, ses dessa företag ha större allmänintresse av att exempelvis 

lösa specifika samhällsproblem men även att vara i allmänhetens tjänst (Regeringskansliet, 

2019).  

 

Staten som en offentlig aktör har av tradition setts ha större ansvar för sociala frågor, där 

fokus bland annat ligger på CSR-strategier (Borglund et al. 2009). Regeringen förväntar sig 

att statlig ägda företag arbetar med de 17 globala målen av Agenda 2030, Parisavtalet och 

beaktar jämställdhetsfrågor (Regeringskansliet, 2018). Företag med statligt delägande form 

har i princip samma visioner och beteende då de utgår från statens ägarpolicy (Roper, 

Schoenberger-Orgad, 2011, refererad i Fernqvist, Vilhelmsson, 2018). 
 

Privat ägande   

Tidigare forskning (Borglund et al. 2009) visar ett stigande intresse hos privata företag för 

hållbarhetsredovisning där rapporteringsgraden ökat markant, främst på grund av att CSR 

omfattas som en ledningsidé. Privatägda företag tenderar att stärka sitt sociala ansvar och fatta 

beslut utifrån intressenternas krav främst för att upprätta hållbarhetsredovisning även om detta 

inte är ett krav (Borglund et al. 2009). Men denna dokumentation är kostsam för mindre bolag 

vilka inte har samma förutsättningar och ekonomiska resurser som större företag (Chersan, 

2016). Denna tanke för Chen och Bouvain (2009) i sin diskussion om skillnaderna i 

rapporteringen mellan privatägda bolag som skiljer sig i storleken och geografisk tillhörighet. 

På grund av att de särskilda nationella institutionella arrangemangen och 

hållbarhetsprinciperna är mindre bolag i lägre utsträckning benägna att rapportera 

hållbarhetsinformation, dock i mindre mängd (Ibid.). 

  



9 
 

2 Metod 
 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod och studiens uppbyggnad kommer att redovisas i 

detta kapitel. Studiens syfte är att analysera skillnader mellan hållbarhetsredovisningar från 

åtta svenska företag. För att genomföra studien kommer en textanalys att tillämpas för att 

analysera hållbarhetsredovisningarna, som redovisas nedan.  

2.1 Forskningsansats 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ forskningsansats eftersom den utgår ifrån ett 

tolkande synsätt och bygger på en deduktiv forskningsansats för att studien har utgått från 

existerande teorier som sedan prövas empiriskt (Bryman, Bell, 2017, s.58–59). Studiens valda 

teorier tillför ett verktyg för att kunna skapa sig en helhetsförståelse för ämnet samt få 

kunskap inför vidare forskning (Johannessen, Tufte, 2003, s. 35). Den deduktiva 

forskningsansatsen har utgått ifrån tidigare forskning, redan tillgänglig information, kända 

begrepp och hypoteser, för att kunna dra slutsatser utifrån den insamlade empirin. Detta kan 

genomföras genom observationer i verkligheten, textanalyser eller övriga insamlingsmetoder 

till generalisering inom en teoretisk ram. I det fallet har studiens analys genomförts med hjälp 

av en textanalys av hållbarhetsrapporter genom ett deduktivt tillvägagångssätt. 

  

Fokus har legat på att använda en teoretisk referensram som bas för att få fördjupad insikt och 

förståelse för CSR-arbete och hållbarhetsrapporteringen inom två sektorer. Den kvalitativa 

forskningen syftar till att ge en bild av den sociala verkligheten genom orddata och i detta fall 

textanalyser (Bryman, Bell, 2017 s. 372–374). 

 

2.2 Forskningsdesign 

Studien använder sig utav en komparativ forskningsdesign eftersom den identifierar likheter 

och skillnader samt kan ge en ökad förståelse av en viss social företeelse när två eller fler 

motsatta fall eller situationer jämförs (Bryman, Bell, 2017, s.90–93). Den komparativa 

forskningen ger en jämförelselogik som kan tillämpas på en mängd olika situationer och vara 

en grund för olika analysnivåer samt kan vara lämpligt för jämförelse av två eller fler 

organisationer (Bryman, Bell, 2017, s.92). Genom att jämföra olika fall kan den valda 
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designen påvisa skillnader och likheter i redovisningen mellan de två sektorerna samt leda till 

att nå mer generaliserbara resultat. 

 

2.3 Kvalitativ textanalys 

En textanalys tillämpas för att lokalisera och analysera likheter och skillnader i hur statligt 

ägda och privatägda företag hållbarhetsredovisar. Denna metodansats används som ett verktyg 

för att studien ska kunna få ut de mest centrala och grundläggande elementen som sedan 

kommer att ligga till grund för forskningsproblemet (Fejes, Thornberg, 2015, s.178, Esaiasson 

et al. 2017). Metoden har givit denna studie ett djup eftersom vår noggranna läsning av 

hållbarhetsrapporter givit oss en inblick i hur företagen praktiskt redovisar sitt arbete i helhet.   

  

Enligt Esaiasson et al. (2017) så bör den valda metoden prioriteras vid studier som avser att 

skapa djupare insikter och kräver komplexa förklaringar. Textanalys är ett verktyg som 

stärker studiens förståelse och insikt i hur arbetet med att främja hållbarhet organiseras samt 

redovisas inom verksamhetenskontexter. Denna metod har även givit bredare underlag av 

material och utgjort en grund för att kunna jämföra dessa mot varandra. Innan utförandet av 

textanalysen bör en struktur upprätthållas så att studien finner det som eftersökes. Denna 

struktur kan enligt forskare Fejes & Thornberg (2015, s.178–181) utföras genom att tillämpa 

en reflektion i tre dimensioner. 

 

Första dimensionen handlar om att reflektera och analysera författarens föreställning, 

exempelvis hur ett visst företag beskriver hållbarhet, och på så sätt bildas en uppfattning. 

Den andra dimensionen är en tolkningsdimension med syfte att fundera kring innehållet. 

Exempelvis så kan metaforer, bilder eller vissa begrepp användas för beskrivandet av ett visst 

innehåll.  

Den tredje dimensionen handlar om att förstå helheten utanför text sammanhanget. I detta fall 

så handlar det om hur företagen redovisar sitt arbete för omvärlden på ett sådant sätt som 

återspeglar de ideologiska värderingarna. Därefter kommer en analys av huruvida företag 

följer och uppfyller årsredovisningslagens krav (affärsmodell, policy, resultat av policy, 

väsentliga risker, riskhantering och relevanta resultatindikatorer). 
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Fejes & Thornberg (2015, s.178–181) nämner även en ytterligare fjärde dimension som kan 

tillämpas och handlar om att problematisera, vilket görs i denna studie genom att ställa dessa 

analyser av respektive företag mot varandra för att finna skillnader. 

  

För att kunna genomföra textanalysen och utföra kodningen har studien utgått ifrån Fejes & 

Thornbergs (2015, s.183–185) fyra steg. För att finna eventuella skillnader eller likheter i hur 

företag hållbarhetsredovisar har fem huvudteman tagits fram: miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt ansvarstagande, intressenter samt FN:s globala mål. Dessa teman har en 

signifikant betydelse eftersom samtliga företag har återgett rapporter inom dem. Eftersom 

dessa fem teman är så breda har underteman skapats för att kategorisera dem ytterligare. 

Kategoriseringar utgör en grund inför presentationen av det textanalytiska underlaget       

(figur 2). 
 

 
Figur 2. Kategorisering av teman och underteman 
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2.4 Kvalitativ datainsamling 

Datainsamlingen består utav en självrapportering i form av hållbarhetsrapporter för 

verksamhetsår 2018, vilket är offentlig information som företagen delar med sig och är 

tillgänglig på deras egna hemsidor. En skriftlig analys av hållbarhetsrapporter från respektive 

företag genomfördes för att uppnå mättnad. 

 

För att kunna besvara studiens syfte samlades informationen in genom en textanalys utifrån de 

tillgängliga hållbarhetsrapporterna. Dessa anses vara studiens primära källor och fördelen med 

det är att de finns tillgängliga för allmänheten. Nackdelen med hållbarhetsrapporter är att 

dessa redan är granskade av företaget och av en tredje part vilket kan påverka hur 

hållbarhetsrapportering utformas och uppfattas av läsare. Informationen kan vara icke-

sanningsenlig eller presenteras från ett “grönt” perspektiv, även kallad “greenwashing”, där 

företag skapar en bild, genom marknadsföring och vinklad hållbarhetsrapportering, att vara 

gröna. Därför har dessa kritiskt granskats, analyserats och avsynats om eventuella brister i 

innehållet uppstod. 

 

En till risk som beaktas är hållbarhetsrapporternas utformning, då de flesta företagen använder 

sig utav GRI:s riktlinjer, vars relativt fria tyglar ger organisationerna möjlighet att vinkla 

rapportens utformning och budskap till sin fördel.  

Ytterligare risker som kan uppstå är att vi som forskare kan bli överbelastade av den stora 

mängden information samt att våra beslut kan ha inverkan på resultatet (Denscombe, 2016). 

 

2.5 Urval  

För att kravet att upprätta hållbarhetsredovisning ska gälla krävs det att företag som tidigare 

har nämnts uppnår minst två av tre kriterier som är att:  

1) medelantalet anställda uppgår till fler än 250 personer;  

2) redovisade balansomslutningen varit mer än 175 miljoner kronor och; 

3) de redovisade nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 350 miljoner kronor (ÅRL, 1995:1554).  

Dessa krav sätter upp en viss ram för studiens potentiella urval för att kunna garantera att 

företaget har upprätta en rapport. Därför utgör denna forskning en studie av större företag på 



13 
 

den svenska marknaden. Ännu ett avseende är att företagen som är med i studiens urval har 

haft en tillgänglig hållbarhetsredovisning från 2018. 

  

Urvalet består utav fyra statligt ägda företag samt fyra privatägda företag då studiens syfte är 

att undersöka ifall det finns skillnader i arbetet av CSR där bolagsformen kan grunda till 

eventuella skiljaktigheter i arbetet. Fyra specifika branscher har valts ut eftersom det ger en 

bredare diversitet samt förenkling av jämförandet på grund av branschlikheter. En avgörande 

aspekt i valet av företag för denna studie har varit ägandeformen med syftet att undersöka hur 

CSR arbete skiljer sig åt mellan privata och statliga företag. Dock är det även viktigt att fästa 

avseende vid att vissa privatägda företag delvis har stark statlig påverkan i form av 

exempelvis delad ägandeform (vilket framkommer tydligt i kapitel 5.1). 

 

Studien utgår från dessa åtta företag: 

 

Statligt ägda företag  Privatägda företag  

Vattenfall AB Stockholm Exergi  

PostNord AB CityMail 

Apoteket AB Apotek Hjärtat 

SJ AB Nobina 

 

 

2.6 Källkritik av data 

I denna studie har både primär- och sekundärkällor använts för att samla in aktuella data för 

bättre analys och resultat. Under studiens genomförande har forskare haft ett kritiskt 

förhållningssätt till studiens primära och främst sekundära källor. 

Vid granskning av insamlat material har fyra kriterier tillämpats som kan indikera källornas 

trovärdighet. Äkthet är det främsta kriteriet studien haft vilket innebär att ursprungskällan inte 

är förfalskad. Andra kriteriet, tidssamband, handlar om hur lång tid det har gått efter datumet 

källan publicerades. Principen är att ju längre tid som passerat desto mindre tillförlitlig blir 
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källan. Därför är det viktigt att kontrollera när källan senast uppdaterades för att öka dess 

tillförlitlighet och aktualitet. Det tredje kriteriet är ifall källan är oberoende samt att den inte 

är påverkad av någon annan. Det slutliga kriteriet är tendensfrihet vilket innebär att källan inte 

ger upphov till förfalskning samt att den inte presenterar en opålitlig, icke-korrekt bild av 

verkligheten vilket kan ske när personliga, politiska och ekonomiska intressen otillbörligt 

beaktas. (Leth, Thurén, 2000, s.22–35) 

 

2.6.1 Primärdata 

Den primära datan i denna studie består av empiri samlat från företagsdokument vilket 

innefattar material som organisationerna själva har producerat och publicerat. Studiens 

primära källor är hållbarhetsredovisningar som är en del av företagens årsredovisningar. 

Dessa årsredovisningar som utfärdas av svenska statligt och privatägda företag bör skickas in 

till bolagsverket som registrerar dessa i sina register och därav blir offentliga handlingar. I 

bolagsverket gäller offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänheten har rätt till att få del 

av handlingar som är inskickade (Bolagsverket, 2018). Sedan gäller offentlighetsprincipen att 

allmänheten får tillgång till information av allmänna handlingar angående statens och 

kommunernas verksamheter (Regeringskansliet, 2015). Å andra sidan kan dessa skriftliga 

källor även ses som sekundärdata eftersom de ofta utgörs av statistiska resultat som 

förekommer i företagens årsredovisningar, vilket är något vi inte har skapat (Jacobsen, 2002). 

2.6.2 Sekundärdata 

Denna studie har använt sig utav sekundärdata, litteratur i form av böcker och publicerade 

vetenskapliga artiklar men även tidningsartiklar, rapporter och hemsidor som drivs utav större 

organisationer. Detta har givit en bredare uppfattning av ämnet och bidragit till bland annat en 

inledande bakgrund. Denna sekundära data kommer främst från databasen Google.se som är 

en sökmotor på internet och böcker från bibliotek. Även Google-scholar har använts som 

avgränsar sig till träffar av vetenskapliga publikationer och litteratur samt var dessa kan 

finnas. Där har vi främst fått fram andra C- och D-uppsatser som inspirerat och givit en 

inblick i vad som redan gjorts för att kunna finna en forskningslucka. 

 

Vi som författare har genom valda akademiska studier även fått tillgång till flera databaser ur 

bibliotekets portal. Databasen Retriever research som är ett mediearkiv har bistått med 
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aktuella artiklar från svenska tidskrifter och press. Även Business source premier har använts 

eftersom den samlar fram tidskrifter och rapporter inom företagsekonomiska ämnena, samt 

JSTOR som innehåller lite äldre akademiska tidskrifter. Dessa administrerade forskningsarkiv 

har höjt trovärdigheten av vår sekundärdata men trots det så kommer dessa att utvärderas 

utifrån de fyra kriterierna som nämnts ovan för att vara säkra. Har artiklar en beteckning 

‘’peer reviewed’’ då innebär det att den redan har blivit granskade innan publicering vilket 

ökar trovärdigheten ytterligare. En sådan databas som samlar peer reviewed artiklar är 

Springer open som också har varit användbar för att hitta relevanta teorier och artiklar till 

teoribildningen. 
 

2.7 Etik 

Denna studie utgår från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska riktlinjer (2017) för 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande för att säkerställa att respondenters 

medverkande i studien sker på ett etiskt korrekt sätt. Denna studie har tillämpat en textanalys 

av offentliga hållbarhetsrapporter och därför behöver ingen ställning över de forskningsetiska 

grundläggande kraven tas, för att vi inte har några respondenter. Vid analys så har en objektiv 

ställning tagits vid granskningen och tolkningen av hållbarhetsrapporternas innehåll. Vi som 

forskare vill förtydliga att studiens syfte är att analysera skillnader i hållbarhetsrapportering 

vilket bidrar till studiens forskningsobjekt och därav har inte större betydelse lagts vid vilket 

företag som har utfärdat dessa dokument. Det främsta fokuset under valet av företag har 

enbart varit att företagen uppfyllt de kriterierna undersökningen avgränsat sig till och jämför 

inte dessa för att få något företag att framstå som sämre inom hållbarhetsarbete. 

  

Vid ett fall under datainsamlingsprocessen upptäcktes att CityMail inte publicerat sin 

årsredovisning för 2018 än. Till följd av det kontaktade vi den hållbarhetsansvariga personen 

inom företaget som av egen vilja medverkade i studien och tillhandahöll dessa dokument med 

nyttjande- och konfidentialitetskrav att inte sprida den innan de själva offentliggjort 

rapporten. Den tillfrågade personen garanterats att inte luras eller delta i forskningen under 

falska premisser. Dessa kriterier är de grundläggande utgångspunkterna inom humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 26). 
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2.8 Metodkritik  

Eftersom denna studie bygger på en kvalitativ ansats och har ett tolkande synsätt (Bryman, 

Bell, 2017, s.58–59) så kan den valda metoden påverka de konstaterade slutsatserna. 

Observationerna kan företes annorlunda på grund av flera olika aspekter, bland annat så kan 

nya forskare tolka liknande observationer på ett annat sätt. Den deduktiva metodansatsen 

innebär att forskare lokaliserar olika hypoteser och utgår från redan avgränsade teorier vilket 

kan leda till en objektiv syn under insamling och analysprocessen.    

Studien är uppbyggd av en textanalys som verktyg med syftet att skapa en djupare tolkning 

och förklaringar (Esaiasson et al. 2017) vilka kan tolkas som subjektiva. Dessutom så är en 

textanalys av hållbarhetsrapporter ett omfattande arbete där mycket överflödande information 

förtagen presenterat behövts sållas bort. Denna process är direkt beroende av hur en viss text 

tolkas och vad som anses vara relevant för att uppfylla studiens syfte.   

  

Denna studie skulle kunna använda sig utav andra metodansatser för att komma fram till 

alternativa slutsatser. Genom att använda andra insamlingsmetoder såsom intervjuer kan vi få 

mer mångfaldiga svar från respondenter och på så sätt generera ett mer balanserat bidrag.   

Dessutom så skulle insamling i form av intervjuer leda till en djupgående dimension för att 

förstå och tolka förståelserna ytterligare.   

 

Semistrukturerade intervjuer skulle även kunna bidra till en mer pålitlig bild av verkligheten 

eftersom möjligheter till att försköna verkligheten inte blir lika påtaglig som vid i textformat. 

Respondenternas subjektiva upplevelser och uppfattningar kan bidra till en dimension av vad 

som sker bakom hållbarhetsrapporterna. Därav skulle en studie med tillämpade intervjuer 

vara intressant att genomföra vilket skulle ge ytterligare medverkan i det praktiska arbetet 

med CSR-aktiviteterna.   
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3 Referensram 
 

I detta kapitel kommer studiens referensram att presentera en redogörelse för ramverk för 

hållbarhetsrapportering, GRI:s ramverk samt redogöra ett kritiskt förhållningssätt till 

hållbarhetsrapporter.   

3.1 Hållbarhetsrapportering 

Historiskt sett har hållbarhetsredovisning varit ett frivilligt verktyg och publicerats på frivillig 

basis. Kraven på företagen att redovisa har ökat och med den takten har även 

hållbarhetsredovisningen som ett koncept etablerats (Borglund et al. 2017, s.235). Genom 

hållbarhetsredovisningen har det varit möjligt för företagen att visa sitt ansvarstagande och på 

så sätt klargöra vad faktiskt görs när det gäller hållbarhets, men även samtidigt uppfylla de 

höga kraven på transparens av sin verksamhet (Borglund et al. 2017, s.235).  

Hållbarhetsredovisning har ett värde för många intressenter, även om de inblandade parter har 

olika intresse förespråkar de för hållbarhetsredovisning, då denna utvidgar deras 

bedömningsunderlag (Borglund et al. 2017, s.236). Hållbarhetsrapporten ska innehålla och 

beskriva verksamhetens affärsmodell, policy samt risker som påverkar hållbarhet. Rapporten 

ska belysa det aktuella CSR-arbete och lägga stort fokus på företags redogörelser för hur de 

på ett systematiskt sätt hanterar hållbarhetsfrågor och eliminerar risker (Borglund et al. 2017, 

s. 247). 

Hållbarhetsrapportering i enlighet med ÅRL (1995:1554) ska innehålla de icke-finansiella 

uppgifterna för förståelse av företagets utveckling, ställning, resultat och de som anses vara 

relevanta för aktuella verksamheten. Även upplysningar i frågor om miljö, personal och 

sociala förhållande ska presenteras och anges (ÅRL, 1995:1554): 
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Lagstiftningen har inte angivit ramarna och inte heller några föreskrivna detaljerna eller 

standarderna för redovisning. GRI:s riktlinjer är legitima för hållbarhetsredovisning och anses 

vara tillräckligt omfattande för att kunna uppfylla lagens krav (Borglund et al. 2017, s. 247). 

3.1.1 Global Reporting Initiative G4 (GRI) 

Idag så finns det inga tydliga regler när det gäller hållbarhetsrapportering och dess innehåll. 

Bland alla standarder och riktlinjer för CSR och hållbarhetsredovisning har Global Reporting 

Initiative (GRI) och deras riktlinjer präglats under decennier samt utvecklats med avseende 

till utvidgade hållbarhetsfrågor och samhällets trender.  
 

GRI är indelad i tre kategorier: ekonomi, miljö och sociala prestationer (GRIa, u.å.). Under 

2014 lanserade GRI sin fjärde upplaga av sina riktlinjer för hållbarhetsrapportering, G4. 

Riktlinjerna och standarder har utvecklats genom en global process där alla intressenter från 

olika företag, länder, yrken och finansiella marknader är involverade. Syftet är att få bättre 

anpassning av riktlinjerna efter de rådande internationella rättsreglerna och de olika 

sektorerna (Borglund et al. 2017, s. 238). G4 är ett ramverk för hållbarhetsredovisning och är 

byggt utifrån den föregående upplagan G3. Den utgår ifrån att företag redovisar sina 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkningar samt att de redovisar väsentlig 

information för allmänheten. (GRIb, u.å.). G4:s riktlinjerna, även kallad GRI Standards, är 

baserade på olika kvalitets-, ledningssystem-, miljö- och socialt ansvarstagande standarder 

(ISO 9000, ISO 14000 och ISO 26000). Dessutom bygger GRI 4 på tre standarder (GRI 101, 

102 och 103), vilka innehåller upplysning om den allmänna informationen för upprättningen 

av hållbarhetsrapporter (GRI 101), generella upplysningar om organisationen (GRI 102) och 

identifikation av ekonomiska frågor med hållbarhets påverkan samt hur dessa regleras internt 

(GRIb, u.å.). 

3.1.2 Kritik mot hållbarhetsredovisning  

Att upprätthålla hållbarhetsredovisningar är kostsamt och många kritiker menar att det medför 

ökade kostnader för mindre företag att behöva rapportera sin icke-finansiella information, när 

de ändå sedan inte blir kontrollerade på samma sätt som de resursstarka större företagen 

(Chersan, 2016). Dessutom menar Rob Gray, professor i social- samt miljöredovisning på 

University of St. Andrews i England, att hållbarhetsredovisning inte ökar företags 

ansvarstagande och inte heller den etiska aspekten. Istället används rapportering som ett 
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redskap för att skapa en image av företagen för att gynna sina egna intressen. Detta kan ses 

som ett problem i den bristande kvalitet de företagen håller snarare än förekomsten av själva 

dokumentet. Om hållbarhetsredovisning motsvarar lagens krav på exempelvis jämförbarhet, 

väsentlighet och balans-principer för GRI:s riktlinjer, då kan hållbarhetsrapportering användas 

som beslutsunderlag av andra intressenter till olika ändamål. Flera påstår att för att utveckla 

hållbarhetsredovisningens potential i frågan om externas uppfattning om hur verksamheter 

ligger till i förhållande till konkurrerande företag inom och utanför olika branscher bör 

riskbedömningen i rapporteringsunderlag förbättras. Det handlar om att både inre och yttre 

riskbilder ska fångas i en redovisning men samtidigt är det nästan omöjligt att täcka in allt 

genom rapportering (Borglund et al. 2017, s.250–251).  

3.1.3 FN:s globala mål & Global Compact 

FN:s ramverk har angivit 17 övergripande hållbarhetsmål (figur 3) vilka tillsammans 

återspeglar CSR:s tre huvudområden. Målen är uppsatta för att motivera arbetet med 

jämställdhet, förverkligandet av mänskliga rättigheter, motverka klimatförändringar, skapa 

fredliga samhällen och varaktigt säkerställa skydd för planeten och naturresurser (Borglund et 

al. 2017, FN, u.å.). 

  

 
Figur 3. FN:s globala mål, Borglund et al. (2017, FN u.å.). 
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Socialt ansvarstagande är ett komplext område och omfattar flera olika delområden som 

företaget berörs av och måste ta hänsyn till. Dessa sociala aspekterna återspeglas i Global 

Compact:s ramverk som enligt Kinn (2016) bildades som ett initiativ av FN. Global Compact 

omfattar FN:s 10 principer (figur 4) med syftet att få flera företag att följa FN:s globala mål 

(figur 3) och att i allmänhet ta större samhällsansvar. Det “traditionella” sociala 

ansvarstagandet delas upp i fyra kategorier; mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 

korruption, vilket utökar uppfattningen av begreppet ‘’social påverkan’’. Medlemmarna som 

förbinder sig att följa de tio principerna och införliva dessa i sin verksamhet måste vara 

medvetna om riskerna kopplade till mänskliga rättigheter i hela värdekedjan, främja ökat 

miljöansvar och bidra till hållbar utveckling, ha god affärsetik samt motverka alla former av 

korruption och tvångsarbete. Uppföljning av principerna kan redovisas i års- eller 

hållbarhetsredovisningen men det finns ingen oberoende granskning av tredje part som 

inspekterar att de framtagna kraven följs upp (Kinn, 2016). 

 

 

Figur 4. Global Compact:s fyra principer. Kinn (2016). 
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4 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Inledningsvis beskrivs CSR som 

begrepp och två teorier kring CSR som ansvarstagande samt strategi. Sedan redogörs 

intressentteorin tillsammans med legitimitetsteorin. Avslutningsvis introduceras en 

analysmodell som sammanfogar de valda teorierna.  

4.1 CSR 

CSR, är ett begrepp som står för Corporate Social Responsibility (Företagens sociala ansvar) 

och detta ord har flera olika tolkningar (De Geer, Borglund, Frostenson, 2009, s.269). CSR 

har varit ett omdebatterat ämne under en mycket lång tid då litteratur har funnits tillgängligt 

sedan 1950-talet, när den amerikanska ekonomen Howard R. publicerat sin bok om socialt 

ansvar för företag. Dow Votaw, professorn i företagsekonomi kritiserade redan under år 1972 

kring hur lite forskningsmaterial som existerar om ämnet, och det kan anses vara ett rop efter 

uppmärksamhet till ämnet. Idag så har studierna av CSR utvecklats och blivit ett helt eget 

forskningsfält (Borglund et al. 2017, s.51–52). 

Internationella organisationer såsom EU och FN har givit ut riktlinjer för begreppet CSR och 

vad hållbart företagande innebär. Begreppet är dock svårt definierat och har för bred betydelse 

där varje enskilt företag definierar sitt eget ansvarsområde som är väsentligt i relation till sina 

intressenter och miljö där de är verksamma (EU:s vitbok, 2002, refererad i Löhman, 

Steinholz, 2003). Enligt den Europeiska Unionen (EU 2001, 2002, 2006) innebär begreppet 

CSR företags interaktion med miljömässiga och sociala bekymmer inom deras verksamhet 

samt interaktioner med sina intressenter (Steurer, 2009, s.50). Socialt ansvarstagande sträcker 

sig längre än att enbart följa de regleringar som råder. Företag bör utöver detta även investera 

ytterligare inom humankapital, miljö och relationer till sina intressenter (COM (2001) 366 

final av den 18 juli 2001, s.6). 

  

Borglund (et al. 2017, s.67) menar att förutom att begreppet CSR har varierande tolkning 

påverkas betydelsen ytterligare utav olika parters åsikter kring vad de tycker CSR innebär. 

Dessa parter kan ses vara företagens intressenter som på olika sätt försöker influera hur 

företags ansvarstagande ska utföras. Dessa försök till att forma begreppet bidrar till ideal av 
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vad CSR eller hållbart företagande betyder samt vilket slags ansvarstagande företagen borde 

fokusera på. 

Trots de olika möjligheterna till tolkningarna av CSR har Karlöf (2016, s.87) beskrivit 

företagsansvaret inom tre ansvarstagande huvudområdena; miljömässiga, sociala och 

ekonomiska. Han menar att dessa tre områdena är beroende av varandra samt att tillsammans 

stärker upp varandra (figur 5). 

Miljömässigt ansvarstagande                                                                                                                 

Det miljömässiga ansvarstagandet inkluderar redovisning av verksamhets miljöpåverkan. 

Företag bör redovisa både för sin direkta påverkan såsom exempelvis energiförbrukning, men 

även för de indirekta såsom kraven de ställer på andra intressenter. Flera aktiviteter inom 

miljö som kan redovisas är tjänsteresor, vattenförbrukning, avfallshantering och 

koldioxidutsläpp (Karlöf, 2016, s.87). 

Socialt ansvarstagande                                                                                                                         

Inom det sociala ansvarstagandet ingår beskrivning av företags etiska hanteringen och arbete 

kring olika sociala frågor. Dessa frågor kan innefatta allt inom hur företag hanterar problem 

angående exempelvis arbetsmiljö, mutor, barnarbete, mångfald och jämställdhet. Företag ska i 

allmänhet vara goda aktörer i samhället och ha god affärsetik (Karlöf, 2016, s.87–88). 

Ekonomiskt ansvarstagande                                                                                                                   

När det kommer till ekonomiskt ansvarstagande då menar Karlöf (2016, s.88) att åsikterna är 

frånskilda. Ena synen menar att ekonomin är ett ‘’resultatperspektiv’’ av arbetet med de 

miljömässiga samt sociala områdena vilka 

tillsammans bidrar till en ekonomisk tillväxt. 

Andra synen avser den långsiktiga ekonomiska 

tillväxten istället för den kortsiktiga. Den 

långsiktiga tillväxten ger en bättre grund för 

arbetet med frågor inom de andra områdena, 

miljömässiga och sociala.  

 

 

                                                                      Figur 5. Tre CSR-aspekter, Karlöf (2016). 
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4.1.1 CSR-triangeln  

Carroll (2016) utvecklade modell under 1991 och utökade de fyra ansvarsdimensionerna till 

en så kallad “Pyramid of Corporate Responsibility” (figur 6). Carroll ansåg att CSR kan 

visualiserar som en pyramid och ansvaret kan delas upp i fyra delar vilka tillsammans 

representerar de fyra nivåerna av företags ansvarstagande inom CSR. Pyramiden illustrerar 

och tydliggör de fyra olika delarna samt ger en bättre förståelse av den hierarkiska 

uppbyggnaden och relationen mellan nivåer. 

 

Figur 6. Nivåer av ansvarstagande, Carroll (2016, s.5). 

 

Det ekonomiska ansvaret är grunden i pyramiden där företagens huvudkrav är att producera 

tjänster och varor som efterfrågas av samhället till ett rimligt pris. En hållbar finansiering bör 

vara stark för att företag ska kunna bära de sociala förväntningarna. Förutom det har företaget 

ansvar att vara lönsamma och maximera företagets vinster för överlevnad. Därför bör 

företagen prioritera de ekonomiska aspekterna i första hand och använda denna strategi som 

grund. (Carroll, 2016). 

Samtidigt kräver samhället även att företag tar ett rättsligt ansvar och lyder de lagar och 

regler som är uppsatta, då detta är grunden för företag att få verka i ett samhälle. Företagets 

plikt är att följa de nationella lagarna och verka inom lagens ramar. Tillsammans med det 

ekonomiska ansvaret ses dessa två ansvarsområdena som obligatoriska och grundläggande av 

näringslivet. (Carroll, 2016) 
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Efter regleringarna förväntar samhället att organisation tar en djupare nivå av ansvarstagande 

vilket är det etiska ansvaret. Etiska ansvarstagandet är företagens frivilliga initiativ vilket 

innebär att organisationen agerar rättvist, minimerar den negativa påverkan och agerar på en 

nivå som ligger utöver det lagliga ansvarstagandet. Denna nivå är främst betydelsefull i 

relation till intressenter och då menar Carroll (2016) att företag förväntas göra det som anses 

vara rätt och rättvist samt minimera skadan för alla inblandade intressenter. 

Det filantropiska ansvaret ligger utanför det lagliga och tvingande ansvarsområdet och istället 

styrs av organisationens egna fria vilja att bidra till allmännytta genom att engagera sig i 

sociala aktiviteter, samt att de försöker vara en bra samhällsmedborgare som stödjer samhället 

på olika möjliga sätt utöver det etiska ansvaret. Filantropiskt ansvar kan betraktas som ett 

bidrag i form av donation av pengar till välgörenhets aktiviteter och organisationer, 

engagemang inom sociala aktiviteter, utbildning, offentliga projekt samt att företagen vill 

försöka påverka samhället i stort (Carroll, 2016). 

4.1.2 CSR som strategi   

Ett socialt problem kan vara allt som uppfattas som fel i ett samhälle. Ett socialt problem är 

inte individuellt och flera inom samhället bör uppmärksamma att något är fel. Sedan är ett 

socialt problem inte något universellt, utan de befinner sig inom sociala kontexter under en 

viss tid. För att något ska kunna uppfattas som fel i ett samhälle bör det finnas en syn kring 

vad som redan anses vara rätt. Detta innebär att det även finns möjligheter till att göra det som 

anses vara rätt (Galbreth, 2008, s.112). Denna tolkning av sociala problem diskuteras inte ur 

företagsnivåer, trots att företagen påverkas eftersom deras intressenter troligen agerar i 

enlighet med dessa problem. Dessa sociala problem kan komma att bli potentiella koncept av 

strategier men detta diskuteras inte eftersom de “sociala problemen’’ förbiser företagens 

möjligheter till social utveckling (Ibid.). 

  

Även Porter & Kramer (2006) menar att företag inte kan lösa alla samhällsproblem och bör 

därför välja problem som relaterar till deras egna affärsverksamhet. Det finns två olika typer 

av problem: 

a) de sociala problemen som kan vara viktiga men påverkar inte företagets verksamhet eller 

dess konkurrenskraft, och  

b) de sociala problem som påverkas av företagens verksamhet och påverkar drivkrafterna för 

konkurrenskraften på de platser där företaget är aktivt (Porter & Kramer, 2006). 
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Figur 7. ”Where should big corporations be spending their CSR resources”, fritt översatt från engelska, baserad på                     

Porter & Kramer (2006). 

En strategi och lösning enligt Porter & Kramer (2006, 2011, se Borglund et al. 2017, s.297) är 

att finna en situation där företag söker efter långsiktiga ”win-win” situationer som också 

prioriterar relationerna till sina intressenter. Det är även viktigt att alla insatser är nära 

företagens egna verksamhetsområden. Insatser i form av välgörenhet utan uppkoppling är ett 

exempel av en aktivitet som inte är CSR ur ett strategiskt perspektiv (figur 7). Satsningar på 

CSR bör behandlas som en långsiktig investering till att bland annat öka företagens 

konkurrensmöjlighet.  

 

Forskarna beskriver två processer: 

1) företagsaktiviteter som kommer att påverka sina intressenter positivt eller negativt och; 

2) att företaget själva påverkas av samhällsproblem då företaget opererar konkurrensutsatta 

omgivningar.  

 

Båda dessa processer kräver en strategisk hantering (Borglund et al. 2017, s.297). Målet är att 

skapa ett unikt värde genom att möta behovet inom en social kontext, på ett sätt 

konkurrenterna inte kan, och på så vis kan företag differentiera sig. Värde kan skapas genom 
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uppmärksamhet av: arbetsmiljö, säkerhet på arbetsplatsen, medarbetarkompetens, 

leverantörsrelationer, miljöpåverkan, energianvändning, vattenanvändning. Förutom att 

försöka hitta ”win-win” situationer kan företag även integrera CSR frågor i sin värdekedja 

samt skapa unika erbjudande till kunder med adderade CSR komponenter. (Borglund et al. 

2017, s.298–299). 

 

4.2 Intressentteorin 

Intressentteorin, även kallad “stakeholder-teorin” eller intressentmodellen, belyser 

förhållandet mellan företag och deras “stakeholder” som är en intressentgrupp och kan 

påverka eller påverkas av ett företags agerande (Freeman, Reed, 1983, s.1). Enligt denna teori 

har företag ett ansvar gentemot ett antal intressentgrupper vilka delas in i två grupper: 

•  ”The Wide Sense of Stakeholders”, är den första gruppen. Intressenter kan påverka 

företagets mål eller som blir påverkade av de uppställda målen. Exempel på sådana 

intressenter är intresseorganisationer, stater, konkurrenter, fackföreningar, kunder, 

anställda, aktieägare och flera.   

• ”The Narrow Sense of Stakeholders”, är den andra gruppen som fortfarande har en 

eventuell chans till att påverka företaget och består av intressenter som anses vara 

intresserade av företaget endast för att endast utnyttja sin egen ’överlevnad’’. Exempel 

på sådana intressenter är de anställda, kunder, specifika leverantörer, investerare, vissa 

statliga organisationer och flera. 

 

Figur 8. Företags intressenter, Borglund et al. (2017, s.23). 
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Det typiska exemplet på de mest uppenbara intressentgrupperna sammanfattas till: aktieägare, 

kunder, medarbetare, leverantörer, samarbetspartner, staten, konkurrenter, investerare, 

utomstående aktörer och media (Freeman & Reed 1983, Friedman & Miles 2006, refererad i 

Levisson & Torp, 2009). Intressenter kan enligt Ljungdahl (1999, refererad i Frisk & Nyqvist, 

2008) även delas in i två grupper, de primära och sekundära. Den primära intressentgruppen 

ingår i en samarbetsliknande relation med utbyten där båda parterna är beroende av varandra, 

medan de sekundära inte är lika engagerade i företagets verksamhet samt att de kan bli 

påverkade på ett indirekt sätt. 

 

Utifrån intressentteorin betraktas företag vara fullvärdiga aktörer i det sociala systemet. 

Intressentteorin lägger stor fokus på intressenters synpunkter och förmodan, att prioritera de 

involverade aktörerna snarare än samhället allmänt (Deegan & Unerman, 2011, s.348). 

Donaldson & Prestons (1995) menar att det råder ett beroendeförhållande mellan aktörer och 

företag och att detta förhållande är grundat på resursutbyte där båda parterna interagerar med 

varandra och bidrar till förbättringar inom verksamheten. Den etiska grenen handlar om att 

alla intressenter i samhället ska behandlas på ett rättvist sätt utan att någon diskrimineras eller 

gynnas. Företag har ett primärt ansvar gentemot sina intressenter och skulle en målkonflikt 

uppstå mellan två parter så skall företag lösa den utan att tappa balans, förstöra relationerna 

samt att sträva efter att ständigt hantera olika intressen. 

  

För att kunna skapa konkurrensfördelar och förbättra relationer med intressentgrupper bör det 

finnas tillgång till samhällsrelaterad information som företaget delar med sig av frivilligt. Som 

ett exempel är hållbarhetsrapporteringen ett sätt att visa sina intressenter att företag uppfyller 

deras förväntningar gällande sitt hållbarhetsarbete och dess påverkan. Utifrån 

företagsledningens perspektiv är redovisning ett hjälpmedel för att hantera intressenters 

önskemål och genom detta legitimera sig (Ljungdahl, 1999 refererad i Frisk & Nyqvist, 

2008). 

 

4.3 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin, även kallad ”The Principle of Corporate Legitimacy” (Freeman, Reed 

1983), föreslår och förklarar till skillnad från intressentteorin olika strategier som 

organisationer tillämpar för att kunna legitimera sig. Företagens handlingar ska genomföras 
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på ett sätt som uppfyller intressenternas krav och rättigheter uppfylls. Utgångspunkten för 

Freemans resonemang (citerad i Wood, 1991) är att det är av stor vikt att behålla sin 

legitimitet bland sina utomstående intressentgrupper, leva upp till samhällets krav och normer 

för att alltid ses i en tidsmässig kontext. Verksamhet legitimeras av utomstående aktörer om 

de auktoriserar företagsaktiviteter och dess värderingar (Ljungdahl, 1999 refererad i Frisk & 

Nyqvist, 2008). 

  

Enligt Lindblom (1994, citerad i Deegan, 2002) så anses legitimitet vara en resurs som direkt 

påverkar företagens existens, därav skulle ett gap uppstå mellan företags handlingar och 

verkligheten varvid företagens legitimiteten kan hotas. Hållbarhetsrapporter ur ett legitimitets 

perspektivet kan utgöra ett hot om företag exempelvis inte tar tillräckligt med ansvar i frågan 

om miljö. Detta kan betraktas som ett hot då miljöansvar är en del av verksamhetens 

samhälleliga legitimitet där alla förväntas att företaget arbetar inom det området. För att 

kunna avvärja legitimitetshot så finns det fyra tillvägagångssätt för att kunna återfå sin 

legitimitet: 

• Utbilda och informera sina intressenter och allmänheten om faktiska förändringar i 

företags prestanda; 

• Försöka påverka intressenternas uppfattning av hotet utan att ändra deras beteende; 

• Manipulera intressenternas uppfattning genom att avleda intressenterna från hotet till 

något mer fördelaktigt för företaget eller; 

• Försöka ändra på de externa förväntningarna av resultatet.  

 

Företagsaktiviteter anses uppfylla de värderingar, krav och förväntningar som samhället har 

och ställer för att kunna betraktas som legitimt. Hållbarhetsredovisning under de senaste åren 

har legitimerats och institutionaliserats samt uppfattas som en självklarhet bland större företag 

där redovisning av hållbarhet har blivit en nödvändighet för att få acceptans bland 

allmänheten (Ljungdahl, 1999 refererad i Frisk & Nyqvist, 2008). Samhällets förväntningar 

ändras ständigt med tiden, därför bör företag anpassa sig efter de aktuella förändringarna och 

redovisa efterfrågad information (Deegan & Unerman, 2011). I slutet av 1990-talet blev 

frågan hur affärsetiskt arbete i utvecklingsländer såg ut och uppmärksammades på grund av 

medias rapportering om företags negativa påverkan i dessa länder, vilket ledde till att 

organisationer hamnade i ett legitimitetsgap. 
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4.4 Analysmodell 
Följande modell (figur 9) har utformats och är en sammanfattning av den valda teoretiska 

referensramen som studien bygger på. Denna analysmodell används som ett verktyg för 

studiens analys.  

 

 Figur 9. Analysmodell.  

Analysmodellens struktur börjar vid företagens hållbarhetsrapporter då studien utgår ifrån åtta 

stycken rapporter som alla beskriver de tre grundläggande huvudområdena för CSR: 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar i form av olika aktiviteter (därav pilen som pekar 

nedåt). Dessa aktiviteter påverkas av vilken typ av ansvarstagande företagen tillämpar och 

med hjälp av CSR-pyramiden granskas de hierarkiska nivåerna av ansvarstagande 

(filantropiskt, etiskt, rättsligt och ekonomiskt) inom de tre olika CSR områdena (därav pilen 

från vänster som pekar inåt). Dessa CSR-aktiviteter är dessutom starkt kopplade till 

interaktionen mellan olika intressenter (ägare, medarbetare, kunder, leverantörer, samhället, 

andra organisationer, staten och andra beroende aktörer). Därför undersöks även 

intressenternas förhållande till dessa aktiviteter samt intressenternas påverkan av 

utformningen av hållbarhetsrapporten (därav pilarna från höger som pekar inåt).  

Allt detta möts i att företag väljer att göra vissa aktiviteter för att det i slutändan strategiskt 

ska gynna dem. Detta samspel analyseras för att kunna bidra till en bättre förståelse kring hur 

aktörerna på ett strategiskt sätt arbetar med CSR samt hur detta redovisas (därav pilen nedåt 

till CSR som strategi).  
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Förutom tydligt strategiska val bör företagen även anpassa sig till sin omgivning för att bli 

legitimerade aktörer (därav den yttre omslutande ovalen som illustreras i modellen). 

Legitimitet är ett helomfattande verktyg som kan förklara de olika aktörernas sätt att redovisa 

sitt professionella existensberättigande. 

Studiens syfte är att finna möjliga skillnader och likheter mellan hur de offentliga och privata 

aktörerna tillämpar alla dessa aspekter i sina hållbarhetsrapporter, där den faktorn som kan 

spela roll är ägandeformen eller möjligtvis branschtillhörigheten.   

  



31 
 

5 Empiri   

 

Kapitlet presenterar resultaten från sammanlagt åtta hållbarhetsredovisningar som har 

granskats utifrån en kvalitativ textanalys. Först presenteras en kort beskrivning av alla 

företag. Sedan identifieras fem stycken huvudteman med underteman inom varje kategori som 

har upprepats i hållbarhetsrapporteringar. Slutligen påvisas resultaten kring huruvida alla 

företag följer ÅRL (1995:1554). Det empiriska resultatet kommer att redovisas utefter dessa 

temana samt användas som ett underlag för vidare analys och diskussion. 

5.1 Kort presentation om företagen  

Statligt ägda företag 

Vattenfall AB är ett statligt ägt energibolag som producerar el, arbetar med värmeproduktion 

och distribution. De erbjuder energitjänster och produkter till både privata och företagskunder 

(Vattenfall, 2019, s.14, 33, 132). Företagets långsiktiga strategiska mål avser att Vattenfall 

ska vara ledande inom hållbar konsumtion och produktion. 

  

PostNord AB är en av Sveriges ledande leverantörer av kommunikation, e-handel, distribution 

och logistik inom Norden samt att de har ett utbud av postservice till både företag och 

privatpersoner. PostNord ägs till 40 procent av danska staten och resterande 60 procent av den 

svenska staten med en koncern befintlig i Solna (PostNord, u.å.). 

  

SJ AB är ett svenskt statligt ägt järnvägsbolag som är Nordens största och marknadsledande 

tågoperatör. Deras mål är att bedriva lönsam persontrafik på järnväg samt att erbjuda 

privatpersoner att resa enkelt och hållbart med ett klimatsmart transportalternativ (SJ, 2019, 

s.1). Tågresor under flera år har ökat kraftigt på grund av ökad befolkning, ekonomisk 

tillväxt, nationella klimatmål och ökad medvetenhet bland kunder. Denna ökning ser ut att 

fortsätta och SJ satsar stora investeringar för att möta tillväxten (SJ, 2019, s. 4). 

  

Apoteket AB är en utav Sveriges ledande apoteksaktörer som hjälper människor med hälsa och 

ägs även av den svenska staten. De driver 394 apotek runt om i hela Sverige och har ett 

erbjudande med bland annat läkemedel, produkter eller tjänster (Apoteket, u.å., Apoteket, 

2019, s.10). 
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Privatägda företag                                                                                             
Stockholm Exergi AB är ett energibolag som ägs till lika delar av Fortum Sverige AB 

(finskägt) och Stockholms Stadshus AB (svenskägt). Stockholm Exergi AB är Stockholm 

Exergi Holding AB:S dotterbolag som tillsammans ingår i koncernen och producerar, 

levererar miljöanpassad fjärrvärme, kyla och el till privata och publika kunder i 

Stockholmsregionen (Stockholm Exergi, 2019, s. 88). Företagets vision är att i samarbete med 

sina intressenter utveckla de mest effektiva energilösningarna för en hållbar 

Stockholmsregion (Stockholm Exergi, 2019, s. 20). 

CityMail är en distributör av brev och paket där distributionen med post sker till och från 

företag eller privatpersoner (CityMail, u.å., CityMail, 2019, s.54) och företags mål är att 

skapa effektiva och hållbara leveranser av försändelser. CityMail grundades 1991 av Bror 

Anders Månsson och blev en marknadskonkurrent efter avreglering av postmonopolet 1993. 

Under 2018 blev CityMails nya ägare, tyska Cimase Capital Consult (GMBH) och 

kontrolleras av svenska myndigheten Post- och telestyrelsen (CityMail, 2019, s.41, 6, 53). 

Apotek Hjärtat AB är en av Sveriges största privata aktörer på marknaden vars mål är att 

erbjuda service, tjänster, sortiment och vara tillgängliga för att ge en bättre hälsa åt kunderna. 

Apoteksverksamheten Apotek Hjärtat är ett börsnoterat bolag som drivs av koncernen ICA 

gruppen AB (Apotek Hjärtat, u.å., ICA Gruppen, 2019, s.2). Därav ingår Apotek Hjärtats års-

och hållbarhetsrapport i ICA Gruppens redovisning. 

Nobina Sverige AB är en privatägd och Nordens största kollektiv trafikoperatör med en 

marknadsandel på 27 procent. Nobina erbjuder olika typer av busslösningar: 

bussförtåösningar, helhetslösningar för kollektivtrafik med fokus på buss, interregional 

expressbusstrafik i Sverige, specialtransporter för beställningstrafik, serviceresor och 

anropsstyrda resor (Nobina, 2019, s. 10). 

5.2 Analytisk textanalys 

5.2.1 Miljömässigt ansvarstagande 

Miljö är ett självklart återkommande ämne inom alla granskade hållbarhetsredovisningar och 

därav blir ett huvudtema då området har en signifikant betydelse för alla företag. Ämnet 

miljömässigt ansvarstagande har rapporterats av samtliga och har en sammanlagd procentsats 

på 30 procent inom alla hållbarhetsrapporter. Ämnet är brett och i alla 
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hållbarhetsredovisningar har underteman repetitivt återkommit i alla dokument. Dessa 

redovisas nedan. 

 

Statligt ägda företag 

Redovisning av klimatpåverkan samt deras klimatkompensation 

Miljöperspektivet är en väsentlig fråga för samtliga företag som har redovisat sin 

klimatpåverkan på olika sätt. En aspekt som förekommer bland alla företag är redovisning av 

koldioxidutsläpp, elförbrukning och andra produktionsrelaterade avfall. Apoteket AB har 

exempelvis redovisat vilka åtgärder som har genomförts för att kunna minimera 

miljöpåverkan genom att eliminera produkter som innehåller cykliska silikoner (2019, s. 19–

20). Både Apoteket och Vattenfall klimatkompenserar för sina utsläpp medan SJ AB och 

PostNord har valt att inte göra det vilket framgår i deras rapporter fast utan förklaring. 
 

Hållbar Produktion & Transport 

Alla företag beskriver hur deras verksamhet bidrar till hållbar produktion och beskrivningen 

skiljer sig på grund av olika typer av aktiviteter de ägnar sig åt. Vattenfall AB bidrar till 

hållbar produktion genom att öka andelen fossilfri elproduktion och detta presenteras på 

följande sätt ”Att sammanföra kunder och förnybar produktion är viktigt och ligger helt i linje 

med Vattenfalls mål att möjliggöra ett liv fritt från fossila bränslen inom en generation” 

(Vattenfall, 2019, s.41). 

  

SJ:s syn på vad hållbar produktion är varierar till skillnad från Vattenfalls uppfattning. SJ 

betraktar att genom att kunna erbjuda klimatsmarta fossilfria transporter till sina resenärer 

bidrar företaget till ett hållbart samhälle (SJ, 2019, s. 30). PostNord har samma uppfattning 

beträffande ökning av andelen fossilfritt bränsle inom deras verksamhet eftersom en stor del 

utav deras tjänster utförs med hjälp av fordon.    

Apotekets tillvägagångssätt för hållbar produktion har till exempel omfattat ett samhälleligt 

ansvar genom att införa insamlingsdagar av uteblivna läkemedel (Apoteket, 2019, s. 13–14). 

Apoteket får sälja de läkemedlen som har godkänts av Läkemedelsverket (Apoteket, 2019, s. 

17). Alla företag har även redovisat sitt arbete för miljövänligare transporter samt utsläppen 

från dem. 
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Privatägda företag 

Redovisning av klimatpåverkan samt deras klimatkompensation 

Alla utvalda företag redovisar sin klimatpåverkan i form av bland annat utsläpp till luften. 

Vad gäller klimatkompensation så är det endast Stockholm Exergi (2019, s.6) som 

klimatkompenserar för sina utsläpp genom att investera i olika projekt. Apoteket Hjärtat (ICA 

Gruppen, s. 131) redovisar att de ska göra klimatkompensation om de uppsatta 

hållbarhetsmålen inte nås upp. Alla företag har redogjort sin elförbrukning förutom Nobina. 
 

Hållbar Produktion & Transport 

Hållbar produktion enligt Stockholm Exergi är direkt kopplat till deras verksamhet där fokus 

ligger på att öka andelen fossilfria bränslen. Nobina och CityMail har redovisat sitt arbete och 

resultatet av sina ökade satsningar inom miljövänliga drivmedel i verksamheten. För båda 

dessa företag är transporter direkt kopplade till deras produktion och frågan om hållbarhet blir 

väsentlig när det gäller val av transport- och drivmedel. Apotek Hjärtat äger inga transporter 

och därför rapporterar inte transportrelaterade utsläpp på grund av det. Läkemedel från 

leverantörer som säljs på Apotek Hjärtat är godkända av Läkemedelsverket.     

5.2.2 Socialt ansvarstagande 

Socialt ansvarstagande är ett brett tema med flera olika kategorier som återkommer i alla 

granskade rapporter. Ämnet “socialt ansvarstagande” enligt textanalysen har en andel på 40 

procent och det främsta undertemat har varit medarbetarna inom respektive företag. Det finns 

flera frågor angående personalen som företagen lyfter fram och de mest återkommande 

redovisas nedan. Även jämställdhetsfrågor, arbetsmiljö, utbildning, och affärsetik är två 

väldigt återkommande ämnen som tas upp frekvent. 

 

Statligt ägda företag 

Personalens hälsa, arbetsmiljö & Jämställdhet  

Medarbetarna, deras trivsel samt hälsa är upprepade punkter för samtliga hållbarhetsrapporter. 

Följande likheter i redovisningen av ämnena har identifierats då samtliga företag ger uppgifter 

gällande personalens hälsa inklusive arbetsolyckor och sjukfrånvaro, arbetsmiljö och 

jämställdhet där mångfald samt könsfördelning tas upp. Resultat kring hur fördelningen ser ut 

innefattar hela verksamheten. PostNord har strategiska mål för att minska klyftan mellan 

manliga och kvinnliga chefer, där PostNord:s mål är att 40 procent ska vara kvinnor 
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(PostNord, 2019, s.17). Vattenfalls andel av kvinnliga chefer var 24 procent och deras mål är 

att andelen kvinnliga chefer ska representera hela verksamhetens könsfördelning (Vattenfall, 

2019, s.158). Apoteket visade sig ha 86 procent andel kvinnor vilket förklarades vara icke-

problematiskt (Apoteket, 2019, s.79). Bland dessa företag har SJ haft en mer jämställd 

könsfördelning för hela organisationen (SJ, 2019, s. 25). 

  

Ett sätt för företag att få reda på hur arbetsmiljön uppfattas av medarbetarna kan ske via 

mätningar som exempelvis personalens sjukfrånvaro, motivation och arbetssäkerhet (hälsa 

och arbetsskador). PostNord har redogjort för sitt arbete med att minimera risker för 

arbetsolyckor (i samband med transport) vilka genomförs genom ett aktivt arbetsmiljöarbete 

(PostNord, 2019, s.92). 
 

Utbildning & affärsetik 

Alla företag med statligt ägande har redovisat olika typer av utbildningsmöjligheter som 

erbjuds till sina medarbetare, bland annat så har ledarutbildningar och coaching för chefer 

varit återkommande. Den interna utbildningen av medarbetare syftar till att öka företagets 

humankapital, mångfald och förbättra personalens kompetens inom affärsetiska frågor 

(korruption, jämställdhet, mångfald och integrering). Projekt och utbildningar för inkludering 

av nyanlända har varit det andra ämnet som upprepas bland alla redovisningar. Ett exempel på 

ett projekt som utförs av Apoteket är så kallade “Snabbspår” till att rekrytera fler farmaceuter 

med utbildningar utanför EU (Apoteket, 2019, s.14, 21). Även PostNord arbetar med 

inkluderingsfrågan och driver utbildningar för nyanlända i Sverige och på så sätt bidrar till att 

människor får en chans att komma in på arbetsmarknaden (PostNord, 2019, s.20, 92). 

  

Frågor kring affärsetiska området såsom mänskliga rättigheter redovisas löpande i texterna 

men inga djupare diskussioner förs vidare för att skapa en helhetsbild av vad begreppet 

“mänskliga rättigheter” innefattar samt hur dessa skulle brytas. Det alla företag nämner om 

ämnet är att mänskliga rättigheter ingår i deras interna uppförandekod. En aspekt som har 

varit återkommande handlar om kraven som ställs på leverantörerna i allmänhet samt de som 

befinner sig i högriskländer där frågan om mänskliga rättigheter är signifikant. Åtgärder som 

kan bekämpa brott mot mänskliga rättigheter och som har nämnts i hållbarhetsrapporter är 

utbildning, granskning och revision av leverantörer. Konsekvenser ifall dessa krav inte följs 
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upp har redovisats av alla företag där fokus ligger på att belysa problematiken kring 

affärsetiska aspekter. 

 

Privatägda företag 

Personalens hälsa, arbetsmiljö & Jämställdhet  

Precis som de statligt ägda företagen så lägger de privatägda företagen stort fokus på 

medarbetare och frågor som rör denna intressentgrupp. Följande ämne som återkommer i 

rapporterna är mångfald och jämställdhet. Företagen redovisar sin könsfördelning där 

exempelvis Stockholm Exergis fördelning för hela verksamheten har en andel på 19 procent 

kvinnor och 81 procent män (Stockholm Exergi, 2019, s.62). Detta enligt företagen uppfattas 

som en utmaning och därför utför de aktiviteterna som ska hjälpa de att uppnå en jämlik 

könsfördelning, exempelvis att stötta kvinnligt ledarskap och utföra utbildningar för kvinnliga 

chefer (ICA Gruppen, 2019, s. 31). 

 

Samtliga aktörer redovisar resultat inom mångfald där arbetet mot diskriminering och 

främjandet av jämlikhet tas upp. När det gäller rapporteringen av hälsa och arbetsmiljö 

inklusive säkerhet på arbetsplatsen har inte Apotek Hjärtat redogjort det på ett tydligt sätt, där 

mätningen av personalens hälsa är bristfällig. 

 

Utbildning & affärsetik 

Alla företag har givit information gällande medarbetarnas utbildningsmöjligheter där företag 

finansierar utbildningen. CityMail, Stockholm Exergi och Nobina nämner exempelvis 

arbetsmiljöutbildningar som är till för att kunna stärka affärsetiska kunskaperna hos 

personalen samt leverantörer. Apoteket Hjärtat (ICA Gruppen, 2019, s.122) i sin tur arbetar 

jämnt med att utbilda personal inom interna policyn för att skapa förståelse av deras 

arbetsmiljömässiga och affärsetiska aktiviteter. 

  

Diskussion om mänskliga rättigheter behandlas inte tillräckligt i hållbarhetsrapporteringar. 

Mänskliga rättigheter är en del av uppförandekoden där revision, utvärdering av leverantörers 

medverkande samt uppföljning av deras processer granskas i enlighet med företags krav. 

Redovisning av uppföljning av uppförandekoden i hela leverantörskedjan är inte presenterad 

fast samtliga företag poängterar vikten av att ta upp den frågan på allvar och granska 

efterlevnad och acceptans av uppförandekoden bland leverantörer. Konsekvenser som uppstår 
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när revisionsresultat visar att leverantörer inte följer upp dessa krav kan vara avslutning av 

samarbete med leverantörer som Apotek Hjärtat gjort under året där sammanlagt 13 

samarbete upphört (ICA Gruppen, 2019, s.123). 

5.2.3 Ekonomiskt ansvarstagande 

Eftersom hållbarhetsrapporter innehåller icke-finansiella uppgifter, redovisas inga resultat 

eller siffror kring de ekonomiska aspekterna. Däremot så har antikorruption tagits upp främst 

som ett ämne för samtliga och därav har en tolkning av att det hör till ämnet ‘’ekonomi’’ 

gjorts. Sedan har även företagen påvisat sin samhällsnytta genom att beskriva framtida 

investeringar eller huruvida hur mycket skatt som betalats och gynnat samhället. Sammanlagt 

har ämnet ekonomi en andel på 12 procent och återkommer i mindre omfattning. 

 

Statligt ägda företag  

Företagens arbete mot antikorruption & Samhällsnytta  

Samtliga har redovisat ämnet antikorruption i korthet och en återkommande aspekt som alla 

företag har nämnt är att de har uttryckt nolltolerans mot mutor och korruption. Alla företag 

har en så kallad ”visselblåsarfunktion’’, vilken tillhandahåller en anonym rapportering mot 

överträdelser bland annat uppförandekoden. De rapporterade incidenterna är bristfälliga 

eftersom en tydligare förklaring om hur dessa anmälningar hanteras framstår inte tydligt u 

rapporterna. Ett mönster har upptäckts vid rapporteringen av förebyggande åtgärder mot 

korruption och mutor där oftast enbart personer inom riskgrupperna får särskilda utbildningar 

avseende affärsetik. 
 

Långsiktiga investeringar                                                                                                               

Alla företag nämner hur de på olika sätt investerar långsiktigt för att främja sin samhällsnytta. 

Vattenfall redovisar sina investeringar i forskning och utveckling inom förnybara energier för 

att både möta samhällets behov av energi samt att minska miljöpåverkan (Vattenfall, 2019, 

s.54). SJ investerar i nya moderniserade tåg och menar att detta görs för att kunna bemöta den 

ökade befolkningstillväxten samt minska sin miljöpåverkan (SJ, 2019, s.18). PostNord 

nämner sin verksamhet som ett ‘samhällsuppdrag’’ och därav behöver hela tiden anpassa sig 

efter samhällets utmaningar, därför införs investeringar i infrastrukturen och tekniken 

(PostNord, 2019, s.12,18). Apoteket menar att deras investering i e-handel och utveckling av 
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butiksnät i samhället bidrar till bättre tillgänglighet av läkemedel och hälsa till kunder. Utöver 

det utför de även samarbeten med Rädda Barnen för hälsofrämjande insatser (Apoteket, 2019, 

s14, 21). 

Privatägda företag                                                                                                                   

Företagens arbete mot antikorruption & Samhällsnytta                                                               

Rapporteringen av antikorruption har skett på liknande sätt för de statligt ägda företagen, då 

de redovisar ifall incidenter skett. Apotek Hjärtat beskriver även att leverantörer är den största 

riskgruppen för korruption och mutor men de har varit otydliga när de nämnt att de avslutat 

samarbete med totalt 13 leverantörer då det inte framgår ifall korruption har varit en orsak 

(ICA Gruppen, 2019, s. 66,123). Utbildning och information kring affärsetik för personer 

inom riskgrupper nämns som en åtgärd mot korruption för samtliga. Även de privatägda 

företagen betraktar att deras riskgrupper består av upphandlare och leverantörer. Samtliga 

företag redovisar även att en visselblåsarfunktion finns tillgänglig i organisationen. 

 

Långsiktiga investeringar                                                                                                        

Samtliga företag beskriver sina investeringar och hur dessa främjar samhället i stort. 

Stockholm Exergi utför produktionsinvesteringar för att öka miljöprestanda, energieffektivitet 

och för att möta samhällets efterfråga av energitjänster (Stockholm Exergi, 2019, s. 89). 

Nobina (2019, s. 21) i sin tur investerar i inköp av fordon men även i miljöförbättringar för 

underhåll av elbussarna. Apoteket Hjärtat planerar att fortsätta att investera i tjänster som 

exempelvis Min doktor och sjukvård för hälsa då detta i sin tur avlastar vårdcentraler. Ett 

exempel på hur de ska kunna avlasta är genom sina projekt då de har två multi kliniker som 

öppnats för enklare vårdbesök och vaccinationer (ICA Gruppen, 2019, s.32, 8). CityMail har 

en annan uppfattning som skiljer sig från de resterande företagen då de menar att en 

investering i humankapital är en samhällsinvestering. Detta skulle ge arbetsmöjligheter till 

människor med funktionshinder, med utländsk bakgrund och till unga och på så sätt bidra till 

att dessa grupper får chans att komma in i arbetsmarknaden (CityMail, 2019, s.6). Det kan 

även anses vara en del utav det sociala ansvarstagandet då investering omfattar arbetet med 

mångfald- och jämställdhetsfrågor. 

 

 



39 
 

5.2.4 Intressenter  

Intressenter har varit ett sådant ämne som betonats i samtliga rapporter och anses vara en 

viktig aspekt för alla företag. Inom alla hållbarhetsredovisningar har en väsentlighetsanalys 

gjorts för att belysa vilka frågor som särskilt väsentliga och specifika intressenter för de olika 

typer av intressenter i synnerhet. Dessa förväntningar och eventuella krav bör företagen sedan 

arbeta utefter för att kunna tillfredsställa intressenter. Sammanlagd har ämnet ”intressenter’’ 

en andel på 13 procent och återkommer i mindre omfattning. 

Statligt ägda företag                                                                                                          

Intressenternas förväntningar och krav samt hur företaget möter dessa                           

Väsentlighetsanalys utgör grunden vid utformningen av hållbarhetsfrågor där intressenternas 

medverkan har en direkt påverkan och roll. Alla granskade företag har upprättat en sådan 

analys med givna insikter i vad deras intressenter tycker är mest väsentligt. 

Uppfattningen av vad ett hållbart företagande innebär skiljer sig inte bland de statligt ägda 

företagen eftersom staten ses som huvudintressent för samtliga. Därav har de förväntningar 

och direkta krav på obligatoriskt hållbart ansvarstagande. SJ redovisar exempelvis att deras 

ägare ställer villkor på att verksamheten ska bedrivas effektivt samt bidra till en hållbar 

utveckling (SJ, 2019, s.8). 

För alla företag så har staten en direkt påverkan och det presenteras främst genom 

presentation av ägarform där uppföljning av en ägarpolicy är ett krav. Vattenfall menar att 

genom att följa legitima ramverk så kan man vinna myndigheternas förtroende och genom 

detta kan företag leva upp till kundernas krav (Vattenfall, 2019, s.160). Det framgår även 

tydligt att företagen sedan efter sina ägare prioriterar andra olika intressenter. Ett utav de 

största och mest prioriterade gruppen har varit medarbetarna samt kunder. 

Samtliga företag poängterar medarbetare som intressent i hållbarhetsredovisningar där 

personalens roll och arbete med personalrelaterade frågor tas upp frekvent. Både SJ och 

Apoteket har exempelvis betonat att deras medarbetare är en avgörande del för deras 

verksamheter och utveckling därav märks det tydlig prioritering av denna intressentgrupp (SJ, 

2019, s.20: Apoteket, 2019, s.14–13). SJ ser dessutom sina medarbetare som en 

konkurrensfördel på marknaden (SJ, 2019, s.20).  

Alla företag utför även olika typer av kundnöjdhetsmätningar som ska skapa en bättre bild av 

hur intressenter känner och tycker. Detta görs främst för att kunder anses vara en prioriterad 
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intressent för alla. Samtliga företag har även en uppfattning att relationer med samhället, 

myndigheter och andra samhällsaktörer är betydelsefulla för både sidor. Endast ett företag 

(SJ) erbjöd utbildningar för leverantörer inom affärsetik medan de andra satt upp krav på 

uppföljning av uppförandekoden istället. 

Privatägda företag                                                                                                                

Intressenternas förväntningar och krav samt hur företaget möter dessa                                        

Intressenter har en stor betydelse för de privatägda företagen där krav samt förväntningar 

presenteras i samtligas väsentlighetsanalyser. Därav statens roll och påverkan har inte 

föreställts som mest väsentligt eller avgörande i frågan om hållbarhet för företagen. Självklart 

behöver de privatägda aktörerna följa statens regleringar men intressentgruppen kunder och 

medarbetare har varit i stort fokus. Samtliga företag diskuterar vikten att upprätthålla en 

kontinuerlig dialog med sina intressenter. Alla har exempelvis utfört olika typer av 

kundnöjdhetsundersökning, där kunder är en prioriterad intressent. Deras åsikter har stor 

effekt på utformningen av hållbarhetsarbetet och därför anses det vara en självklarhet att 

kunna tillgodose och tillfredsställa intressenternas behov. 

Stockholm Exergi redovisar dessutom att verksamhet ständigt arbetar med att ta fram nya 

produkter som motsvarar kundernas behov för att detta hjälper de att minska 

energianvändning (Stockholm Exergi, 2019, s.83). Nobina är ett annat exempel som nämner 

att kunder har varit deras största intressentgrupp eftersom det är denna grupp använder deras 

tjänster och i sin tur ställer kraven på medarbetarnas kompetens (Nobina, 2019, s.2). Som 

tidigare nämnts har alla privatägda företagen redovisat sina medarbetare som en viktig och 

prioriterad intressent. En annan intressent som har varit återkommande för alla de privatägda 

företagen är deras leverantörer och relationen till dem. Granskning och uppföljning av 

leverantörer är den primära kommunikationsvägen som ses vara representativ för privata 

företag. 

5.2.5 FN:s globala mål 

FN:s globala mål är ett ämne som förekommer i alla granskade hållbarhetsrapporter men 

betonats på olika sätt. Sammanlagt upptar ämnet FN:s globala mål en andel på 5 procent och 

dessa har redovisats strategiskt, nämnts kortfattat eller vid ett fall inte nämnts alls. 
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Statligt ägda företag 

Vattenfall har varit det enda statligt ägda företaget som gjort en tydlig redovisning av arbetet 

med FN:s globala mål vilka var kopplade till företagets verksamhet. Rapporten innehöll en 

beskrivning av de strategiska målen samt resultat av hur företaget jobbar mot att uppnå dessa 

mål. De resterande företagen nämner FN:s mål men har brister när det gäller redogörelse för 

deras uppföljning. Beskrivning av globala mål är övergripande och är inte kopplad till särskild 

verksamhet. Exempelvis har PostNord och SJ presenterat vilka av FN:s mål prioriteras främst 

samt hur dessa uppfylls, medan Apoteket inte gör det. Resultatet redogörs i tabell 1. 
 

Privatägda företag 

Stockholm Exergi är det enda privatägda företaget som redovisat en beskrivning av FN:s mål 

verksamhet arbetar med samt berättat utförligt hur de strategiskt arbetar för att kunna uppnå 

dessa mål. Nobina har i sin redovisning valt att inte nämna några utav FN:s 17 mål. De 

resterande två företagen, CityMail och Apotek Hjärtat har haft kortfattade beskrivningar kring 

hur de ska arbeta mot att uppnå dessa mål men inte hur det strategiska arbetet ska utföras eller 

uppföljas. Resultatet redogörs i tabell 1. 

 

 
Tabell 1. Sammanfattat resultat av FN:s globala mål och dess uppföljning av samtliga företag. 

5.3 Sammanfattning av resultatet  

Efter granskning av valda hållbarhetsrapporter har en uppdelning i form av teman och 

ägarform gjorts. Tabell 2 visar resultatet av hur många gånger ett tema har återupprepas för de 

privata och statligt ägda företagen vilket presenteras procentform. De mest väsentliga temana 

i hållbarhetsredovisningar har varit miljömässigt och socialt ansvarstagande för samtliga. För 

de privatägda företagen har miljö återkommit 32 procent av helheten medan för de statligt 
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ägda företagen har den andelen varit 28 procent. Procentandelen för socialt ansvarstagandet är 

lite större jämfört med det miljömässiga ansvarstagandet där de privata aktörerna har en andel 

på 32 procent medan de statliga har en andel på 40 procent. Anledningen till att temat socialt 

ansvarstagande är det största ämnet är på grund av dess stora omfattning, samt att ‘’socialt 

ansvarstagande’’ kan beröra flera aspekter. 

Ekonomiskt ansvarstagande har varit en mindre återkommande del i hållbarhetsrapporteringen 

för både de privata och statligt ägda företagen. De privata hade en andel på 10 procent medan 

de statligas andel låg på 14 procent. Temat intressenter har enligt granskningen återkommit 

relativt lika mycket som ekonomi för de statligt ägda företagen då andelen även då var 14 

procent. För de privata aktörerna så blev den andelen 13 procent. 

Det minst uppmärksammade ämnet för alla företag har varit FN, arbetet med de globala målen 

och dess strategiska uppföljningen där de privatägda företagen sammanlagt har en andel på 6 

procent och statligt ägda 4 procent. Det som är utmärkande för de privata och statliga 

aktörerna är att båda har haft en bristfällig rapportering av temat FN, och nämner mer kring 

FN:s tio principer än de 17 globala målen. 

 

Tabell 2. Sammanfattat resultat av rapportering av teman. 

 

Vidare analys visade ett intressant samband av att branschtillhörighet bidrog till flera likheter 

mellan de privata och statligt ägda företagen. Specifika procentuella skillnader mellan 

branscher och ägandeformen redovisas i tabell 3. En aspekt har varit att de privat och statligt 

ägda företagen inom apoteksbranschen och energiproduktions branschen har haft en ganska 

jämn fördelning i rapportering av de olika temana. Företagen inom transport och postoperatör 
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branschen har haft ett litet större gap när det gäller redovisning av temana mellan företagen 

med olika ägandeformer. Ännu en intressant aspekt är att båda aktörer inom 

energiproduktionsbranschen har haft större andel rapporteringen av temat miljömässigt ansvar 

jämfört med de andra. 

 

Tabell 3. Sammanfattat resultat av rapportering av teman per bransch.  

 

5.4 Granskning av hållbarhetsrapporter utifrån ÅRL:s krav 

Under granskningen av alla hållbarhetsrapporter har även en uppföljning kring hänsyn till 

huruvida hållbarhetsrapporter följt lagkraven (ÅRL, 1995:1554) och redovisat enligt de 

existerande kraven. Hållbarhetsrapport är en del av företags årsredovisning och dessa har 

redovisats på olika sätt, därav har alla angett de sidorna hållbarhetsrapporten sträcker sig till 

(tabell 1 och 2 visar resultaten). Alla företag har uppfyllt ÅRL:s krav (1995:1554) och det 

som krävs av dem. Sedan har även två extra faktorer tagits i beaktande vid granskning som 

inte utgör lagkraven och är ifall företagen har ett GRI ramverk samt utgår från Global 

Compact. Även då har alla företag redovisat hur de arbetar med dessa inom sin verksamhet 

med avvikelse från Apotek Hjärtat, som valt att inte följa ett GRI ramverk. 

  

Samtliga företag har så kallade uppförandekoden som bygger på Global Compact vilket 

innebär att de har policy som omfattar mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor samt 

korruption. Alla företag har även redovisat resultaten, risker och riskhanteringen av aktiviteter 
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inom dessa fyra kategorier och alla hållbarhetsredovisningar är verifierade av en oberoende 

tredje part. 

5.4.1 Andra ramverk 

Under granskningen av alla hållbarhetsrapporter har det funnits att företagen även följer flera 

andra ramverk som inte ingår i ÅRL:s (1995:1554) lagkrav. Alla företag förutom CityMail 

följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag vars syfte är att öka bidraget till en hållbar 

utveckling. Sedan följer även Apoteket AB, Vattenfall och PostNord ILO som är en 

internationell arbetsorganisation med rekommendationer kring företagsansvar. 

Företagen väljer även att arbeta för att bli certifierade inom olika ISO-standarder. ISO 9000 

och 90 001 är en standard för kvalitetsledningssystem som SJ, PostNord, Nobina, Vattenfall, 

Stockholm Exergi, CityMail och Apoteket Hjärtat är certifierade inom. ISO 14001 är en 

standard för miljöledningssystem som Apotek Hjärtat, CityMail, Stockholm Exergi, 

Vattenfall, Apotek AB, SJ, PostNord och Nobina också är certifierade inom den 

Nobina är även certifierade inom ISO 39 001 som är ett ledningssystem för trafiksäkerhet, och 

Apoteket Hjärtat är certifierade inom ISO 22 000 som är ett standar för kvalitetsledning inom 

livsmedel. PostNord är ISO 22 301 certifierade för kontinuitetshantering. Slutligen är 

Vattenfall ISO 5001 och 45 001 certifierade inom energiledningssystem och ledningssystem 

för arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

  



45 
 

6 Analysdiskussion 
 

I detta kapitel kommer en djupare analys att genomföras som sammanfogar den teoretiska 

referensramen och det empiriska underlaget. Studiens analysmodell kommer att användas 

som verktyg för att sammanföra teorin och empirin.  

 

 
Figur 10. Analysmodell 

 

Hållbarhetsredovisning och andra ramverk 

Hållbarhetsredovisning är en legitimerad offentlig rapport som presenterar företagets arbete 

med fokus på hållbarhet för ökad transparens samt att på så sätt även få allmänhetens 

acceptans (Ljungdahl, 1999 refererad i Frisk & Nyqvist, 2008). De offentliga aktörerna har 

haft ett försprång när det kommer till hållbarhetsredovisning eftersom de har haft krav på att 

upprätthålla en sådan sedan 2008, vilket kan ha stärkt deras legitimitet. Krav på att alla större 

marknadsaktörer måste redovisa sitt hållbarhetsarbete, är sedan 2016 ett rättsligt tvång (ÅRL, 

1995:1554). Effekterna av kraven kommer enligt Borglund (2017, s.246) att synas redan i 

hållbarhetsrapporteringen från och med 2018. Enlig detta resonemang så kommer 

rapporteringen hos de privatägda företagen att genomgå en förändring och i princip ge 

liknande förutsättningar som de offentligt ägda företagen. Skillnaderna kanske inte blir 

markanta i framtiden på grund av den omfattande lagkraven som nu gäller för de båda 

ägandeformerna.  
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Enligt det empiriska resultatet har samtliga företag uppfyllt de rättsliga kraven enligt ÅRL och 

detta kan enligt Carrolls (2016) modell tolkas som ett rättsligt ansvar. Detta rättsliga ansvar 

innebär att företagen uppfyller samhällets obligatoriska lagar då detta är en plikt, samt en 

nödvändighet för samhället i stort. 

  

Resultatet av den empiriska undersökningen visar även att alla företag följer andra riktlinjer 

och ramverk som inte är bindande. GRI:s riktlinjer har varit det mest förekommande 

ramverket som alla företag har valt att följa förutom en aktör inom apoteksbranschen. GRI är 

ett allmänt accepterat ramverk sammanställt av flera olika intressenter globalt och fungerar 

som ett hjälpmedel för mätning, rapporteringen och ansvarstagande inför sina intressenter 

(Borglund et al. 2017; GRIa u.å). Både de privata och offentliga aktörerna som följer GRI:s 

ramverk gör det på frivilliga villkor och stärker på så sätt sitt etiska ansvarstagande genom att 

göra mer utöver det rättsliga ansvaret enligt Carroll (2016). 

  

Denna typ av ansvarstagande är viktigt för att upprätthålla goda relationer till alla sina interna 

och externa intressenter, som enligt Freeman & Reed (1983) antingen är the wide sense eller 

narrow sense of stakeholders. Genom att publicera och dela känslig information kan företag 

legitimera sig och på så sätt anses vara seriösa och ansvarsfulla aktörer, men även bygga upp 

starka relationer till sina intressenter samt vinna marknadsandelar.  

  

CSR- innebörd och aktiviteter 

Samtliga företag har redovisar sina CSR-aktiviteter samt hur de bidrar till hållbart arbete. De 

mest förekommande teman som återkommer löpande för alla hållbarhetsrapporter är 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande som enligt Karlöf är de mest 

grundläggande när det gäller rapporteringen av företags ansvarsområdet, vilket i vårt fall har 

stämt överens med studiens resultat. Ännu en aspekt som Karlöf (2016, s.87) tar upp är att 

dessa tre teman även är beroende av varandra samt stärker upp varandra.  

  

Ekonomiskt ansvarstagande 

En väsentlig kombination har varit det ekonomiska ansvarstagandet och de två andra temana. 

De granskade företagen associerar sina ekonomiska insatser med de sociala och miljömässiga 

aktiviteterna vilka tillsammans har främjat hållbarhet. På så sätt kombinerar företagen sitt 

ekonomiska ansvar och de relaterade insatserna vilka går hand i hand och kompletterar det 

sociala och miljömässiga ansvaret. Resultatet av empirin visar att alla de privat och statligt 
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ägda företagen nämner att de investerar i produktion eller i projekt, vilket kan ge företaget 

ekonomisk egen nytta, men samtidigt bidra till att besvara samhällets behov av att minska 

miljöpåverkan samt genom att anpassa sig eller möta samhällsutmaningar. Detta kan enligt 

Carroll (2016) tolkas som ett filantropiskt ansvarstagande som innebär att företagen av egen 

vilja bidrar till allmännytta genom exempelvis sponsring, donation och investering i sociala 

projekt. 

  

Statligt ägda företag har starkare incitament till att investera i samhället på grund av 

ägarperspektivet (Regeringskansliet, 2019), då det är mer nödvändigt för dessa aktörer att 

uppnå de nationella hållbara målen och möta samhällets behov då omgivningen förväntar sig 

att aktörer tar fler initiativ. Dessa förväntningar uppstår på grund av samhällets utvidgade 

förtroende och lojalitet till att de lever upp till kraven, därav har de statliga företagen uppnått 

en viss typ av legitimitet (Freeman, refererad i Wood, 1991). De privatägda företagen har 

starkare incitament att drivas utav sina kunders förväntningar i frågan om vad de borde 

investera i eftersom det har varit en viktig intressent för samtliga. 

  

Ett exempel är att både SJ och Nobina förbinder sina investeringar i miljövänliga transporter 

till en miljöförbättring för alla. Skillnaden är att SJ även beskriver sina investeringar mer 

utförligt genom att associera dem till ytterligare sociala insatser som att ’’bemöta 

befolkningstillväxten’’. Detta är ett exempel på en långsiktig och hållbar CSR-strategi där 

företaget vid investeringsbeslutet försöker kombinera och tillgodose alla tre CSR-fälten 

(Porter, Kramer 2006, 2011).  

 

Inga större skillnader i rapporteringen har upptäckts där de resterande företagen har redovisat 

sina investeringar utifrån de tre CSR-aspekterna på liknande sätt.  

Likheterna har varit extra tydliga mellan de privata och statligt ägda företagen inom liknande 

branscher. Ett exempel är att företagen inom apoteksbranschen båda redogjort för hur deras 

olika investeringar till slut lett till tillgänglighet av hälsa för samhället, vilket kan tolkas 

tvetydligt då orsaken till att företag expanderar snarare kan vara de ekonomiska avsikterna än 

de samhällsmässiga. Detta är en tolkningsfråga som kan behöva ytterligare granskning och 

rimligen en personlig kontakt med företaget för att kunna besvara och förstå den primära 

anledningen. Detta uttalande kan användas i marknadsföringssyfte för att gynna sina egna 

intressen men samtidigt få intressenternas tillit eller ändra deras attityd. Genom att manipulera 

intressenternas uppfattning och att avleda dem från hotet till något mer fördelaktigt för 
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företaget, återfår företagen den samhälleliga legitimitet, acceptans och acklamation för att se 

bättre ut än vad man egentligen är. 

  

En gemensam aspekt som förekommit i granskningen är att både de privata och statligt ägda 

företagen utfört en väsentlighetsanalys som utgör grunden för företagens planering av 

hållbarhetsarbete och de möjliga investeringar som borde göras. Den största likheten inom 

ekonomi visar att både de privata och statliga företagen redovisar för affärsetiska aktiviteter, 

inklusive antikorruption samt sina relationer med leverantörer. Alla företagen nämner att 

leverantörer och upphandlare ingår i en riskgrupp där affärsetiken kan brista. Därför 

frambringar företag koder och policys samt vissa fall, utbildningar för att hantera de riskerna 

och på så sätt integrerar dessa CSR-frågor i sina värdekedjor. Detta kan enligt Borglund et al. 

(2017, s 298–299) addera ett unikt värde till sina intressenter. Redogörelse eller beskrivningar 

av företagens uppförandekoder är bristande hos samtliga och är inte inkluderade i 

hållbarhetsredovisningarna.  

 

Utifrån det empiriska resultatet har rapporteringen av den ekonomiska delen inte påvisat 

markanta skillnader. Rapporteringsgraden mellan aktörerna ligger på en jämn nivå med en 

liten skillnad på 4 procent till de statligt ägda företagens fördel (Tabell 2). Det största gapet i 

redovisningen av ekonomiskt ansvarstagande sker mellan postoperatörerna där det privata 

företaget redovisar i mindre omfattning jämfört med sin statliga konkurrent. Skillnaden låg på 

8 procentandel bland företagen inom postoperatörbranschen. För de resterande branscherna 

har de statlig ägda företagen en högre andel med ungefär 2 procent (tabell 3).  

  

Miljömässigt ansvarstagande 

Miljö har varit det näst största ämnet som återkommit frekvent bland alla granskade 

hållbarhetsrapporter. Den sammanlagda procentandelen för rapporteringen inom miljö för de 

privatägda företagen ligger på 32 procentandelar och för de statliga 28 procentandelar (tabell 

2) vilket utgör en markant skillnad. Dessutom har flera underteman återkommit för samtliga. 

En intressant likhet som har förekommit mellan företagen inom energiproduktions branschen 

är att deras procentandel av miljömässigt ansvarstagande har varit högre jämfört med de 

andra. Enligt Chen och Bouvain (2009) så redovisar aktörer inom förorenande branscher mer 

miljömässig information i hållbarhetsrapporterna. Detta stämmer överens med studiens 

resultat som tyder att det finns mer branschspecifika skillnader gällande miljöredovisning där 

företagens ägandeform inte är den avgörande faktorn. Både de privata och statligt ägda 
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aktörerna inom energiproduktionsbranschen har påvisat högre procentandel när det gäller 

redovisning av miljö jämfört med de andra branscherna (tabell 3). 

  

Sedan har vissa skillnader mellan resterande aktörer inom de olika branscherna upptäckts. De 

privata aktörerna i postoperatör och transportbranschen har redovisat miljömässigt ansvar i 

lite större omfattning. För företagen inom transportbranschen redovisar de statliga i mindre 

omfattning men detta kan bero på att de privata inte har nämnt något om FN:s mål, vilket har 

påverkat helhetsberäkningen. En annan faktor kan vara att SJ är ett järnvägsföretag vilket kan 

räknas som mer ‘’miljövänliga’’ än till exempel bussbolaget Nobina.  Företagen inom dessa 

branscher har visat mer incitament att redovisa sin miljöpåverkan då de påverkar den i högre 

grad, vilket enligt tidigare forskning (Chen, Bouvain, 2009), kan vara en förklaring till varför 

de förorenande branscher tenderar att redovisa för sina miljömässiga aktiviteter i större 

utsträckning. Detta kan förtagen göra för att stärka sin legitimitet och undvika att 

legitimitetshot uppstår, genom att utbilda och informera samhället om förbättringar och bidrag 

som företaget gör vilket enligt Lindbloms resonemang (1994, citerad i Deegan 2002) är en av 

lösningar för att återfå sin legitimitet. Mellan apoteken så är avvikelsen i 

hållbarhetsrapportering av miljömässiga aktiviteter inte lika drastiska och 

rapporteringsfrekvensen ligger på en jämn nivå (tabell 3). 

  

Enligt Karlöf (2016, s.87) så ska redovisning av området ”miljömässigt ansvarstagande’’ 

innehålla direkta och indirekta miljöpåverkningar. Detta kan ske i form av redogörelse för 

utsläpp av partiklar och koldioxid, energiförbrukning eller kraven som ställs till leverantörer 

och andra intressenter inom värdekedjan. Samtliga företag redovisar sin miljöpåverkan genom 

att återberätta kring bland annat sina koldioxidutsläpp och andra produktionsrelaterade avfall. 

När det gäller redovisning av elförbrukningen då har 7/8 företagen redovisat dessa aktiviteter. 

En likhet mellan alla företag är att de har levt upp till att inneha ett rättsligt ansvar (Carroll, 

2016) vilket innebär att företagen lyder lagkraven som i detta fall har varit ÅRL:s krav. 

  

Sedan är klimatkompensation en aspekt som förekommer hos vissa när miljörelaterade 

aktiviteter redovisats. 2/4 statliga och 1/4 privata har aktörer redogjort att utöver sitt 

miljömässiga arbete klimatkompensera de för sina utsläpp. Ett samband som har upptäckts är 

att både företagen inom energiproduktionsbranschen (Vattenfall och Stockholm Exergi) tagit 

det initiativet att kompensera för sin miljöpåverkan, vilket stärker Chen och Bouvains (2009) 

tankar samt Lindbloms (1994, citerad i Deegan 2002) diskussion om stärkande av legitimitet. 
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Dessa branscher avleder intressenterna från hotet till något mer fördelaktigt för företaget och 

informerar allmänheten om de faktiska förändringarna och incitament som företaget har 

genomfört. Detta kan tolkas som en förskjutning från det faktiska problemet till att fokus 

läggs på de miljömässiga insatserna och miljöfrämjande aktiviteterna företaget gjort vilket å 

ena sidan kan ge en positiv bild över verksamheten, men å andra sidan kan det tolkas som att 

de existerande problemen inte lyftas upp och undviks att diskutera.  

  

Ännu en intressant upptäckt är att trots att apotekbranschen betraktas som icke-förorenad eller 

miljöskadlig, har företagen inom den branschen liknande ställning i frågan om 

klimatkompensation som energiproduktionsbranschen. Den statliga aktören Apoteket AB tar 

ett etiskt ansvar och klimatkompensera, vilket ligger utanför det rättsliga ansvaret (Carroll, 

2016) men också utöver deras verksamhetsområde, då utsläpp jämfört med energiproduktions 

och transportbranschen är påfallande lägre hos företag inom apotekbranschen. Den privata 

aktören Apotek Hjärtat har liknande uppfattning av klimatkompensation och åtgärder de 

kommer att utföra, ifall koncernens interna mål inte uppnås. Resterande företagen har inte 

rapporterat några klimatkompensationer utöver sitt redan befintliga arbete och har även inte 

diskuterat ämnet. 

  

De företagen som har genomfört en klimatkompensation uppnår en form av etiskt ansvar 

(Carroll, 2016) då detta frivilliga initiativ ligger utanför det lagliga ansvarstagandet. 

Genom att företag frivilligt tar det miljömässiga initiativet så kan de uppnå en viss legitimitet 

gentemot sina intressenter och allmänheten (Carroll, 2016; Freeman, Reed, 1983). 

Företagen inom energibranschen visas ha starkare incitament till att bli legitimerade av 

intressenterna eftersom de genom sin verksamhet påverkar samhället i större omfattning. 

Dessa miljömässiga incitament kan vara ren formalitet och kan anses vara greenwashing då 

denna klimatkompensation i förhållande till företags totala utsläpp och miljöpåverkan ger 

relativ liten insats för miljö. Företagen enligt studiens resultat för inte diskussionen om 

klimatkompensationens effektivitet vilket kan skada förtroende genom att hindra transparens i 

den frågan.  

  

Ett annat exempel på aktiviteter som kan främja det etiska ansvaret är företagens arbete med 

miljöcertifieringar vilket har varit en återkommande aspekt för samtliga. Resultatet från 

textanalysen visar att de granskade företagen inom alla branscher följer ISO 14001 

certifieringen vilket är en standard för miljöledningssystem. Detta kan användas av företag för 
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att kunna ändra andras syn på dem, genom att inneha alla typer av rättsliga instrument (så som 

certifieringar) och samtidigt påvisa sitt etiska arbete. 

  

När det gäller rapporteringen av miljömässiga hållbarhetsaktiviteter inom produktion och 

transport så har några branschspecifika skillnader upptäckts. Företagen inom 

energiproduktionsbranschen redogör mer om hållbara produktionsprocesser och aktiviteter 

som främjar el- och fossilfri produktion, medan postoperatör- och transportbranschen 

poängterar mer om transporter och satsningar inom miljövänliga drivmedel. Företagen i 

apoteksbranschen fokuserar mer på aktiviteter som omfattar läkemedel och dess hantering. 

Skillnaderna i typer av aktiviteter som redovisas är främst branschrelaterade och inte lika 

påverkade av ägandeformen. Dessa skillnader kan utifrån Porter och Kramer (2006) tolkas till 

företagens förmåga att kunna implementera strategier till att lösa sociala problemen. Sociala 

problem innefattar ett existerande problem i samhället som uppfattas som orättvist av flera i 

allmänheten under en viss tidskontext (Galbreth, 2008, s.112). Företag har begränsade 

resurser och begränsas av sitt verksamhetsområde, vilket kan förklara varför de olika 

företagen implementerar olika strategier och genomför varierande aktiviteter.  

  

Att exempelvis investera i fossilfri produktion kan enligt Porter & Kramer (2006, 2011, se 

Borglund et al. 2017, s.297) innebära långsiktiga fördelar för både företaget och samhället, 

därav skapas ”win-win” situationer. Ännu en aspekt är att aktiviteterna sammankopplas till 

verksamhetsområdet vilket kan förklara att företagen inom samma bransch redovisar liknande 

miljöaktiviteter, enligt författarnas resonemang. Resultatet av textanalysen visar ett samband 

mellan branschenstillhörighet och hållbarhetsaktiviteter vilket syns tydligt i hur de privata och 

statliga företagen som tillhör liknande branscher rapporterar sitt CSR-arbete och de insatserna 

som har genomförts.  

  

Socialt ansvarstagande 

Socialt ansvarstagande har varit det största och mest återkommande temat som diskuterats av 

samtliga företag. En anledning till varför den är så omfattande kan bero på dess 

genomgripande underteman. Resultatet visar en intressant likhet mellan de privata och statliga 

företagen där den procentuella skillnaden inte är märkbar. De undersökta företagen ligger på 

nästan jämn nivå i rapporteringen av temat socialt ansvarstagande. Inga markanta skillnader 

eller mönster har uppstått i jämförelsen mellan företagen inom de liknande branscherna 

(tabell 3). 
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Det gemensamma, bredaste och mest återkommande undertemat har berört frågor gällande 

medarbetare, arbetsmiljö, deras trivsel och hälsa. Denna intressentgrupp är väsentlig och mest 

avgörande för verksamheten eftersom de enligt Freeman & Reed (1983) har en speciell roll 

och värde för företag. Medarbetare är en av de primära intressentgrupperna som både kan 

påverka företagets mål eller bli påverkade av verksamheten. Företagen kan inte överleva utan 

sina anställda (Ibid.). Detta har samtliga företag tydligt poängterat i sina 

hållbarhetsredovisningar. Ett sätt för företag att kunna analysera medarbetarnas trivsel är 

bland annat genom mätningar av personalens hälsa och motivation vilket alla företag utfört. 

Alla har varit snarlika i sin rapportering om de sistnämnda aktiviteterna (trivsel och hälsa) 

men den privata aktören inom apoteksbranschen har visat brister i redogörelse. 

  

Samtliga har även redovisat frågor om arbetsmiljö och jämställdhet vilket enligt Karlöf (2016, 

s.87–88) är ett ämne där företagen visar hur etiska och sociala frågor hanteras. Ett exempel på 

hur samtliga företag tacklat jämställdhetsfrågan är genom att redovisa företagets 

könsfördelning, rekryteringspolicy, mångfald och anti-diskriminerande åtgärder på 

arbetsplatsen. Könsfördelningen ses vara en viktig aspekt hos samtliga då de valda företagen 

markerar tydligt att detta är en social fråga som bör prioriteras. En anledning till varför detta 

görs kan enligt Freemans resonemang (citerade i Wood, 1991) vara på grund av att företagen 

styrs av samhällets krav samt normer och väljer därför att följa dessa för att behålla sin 

legitimitet bland de sekundära intressenterna i en tidsmässig kontext.  

Efter metoo uppropet har ämnena könsfördelning och diskriminering inom näringslivet 

diskuterats på allvar. Resultatet av metoo återspeglas i hållbarhetsrapporterna. Företagen tar 

upp dessa ämnen och informerar om vilka aktiviteter som genomförts för att kunna skapa en 

medvetenhet bland sina medarbetare, men även vilka incitament som tagits fram för att 

minska könsuppdelning. Alla företagen har redovisat att de har utbildningsmöjligheter till 

bland annat medarbetare och leverantörer för att stärka arbetet och hanteringen av de sociala 

och etiska frågorna. 

  

Aspekten affärsetik såsom mänskliga rättigheter är ett ämne som har rapporterats i mindre 

omfattning utan någon djup diskussion kring vad ämnet innefattar, hur det praktiska arbetet 

samt hur riskhantering sker. Alla valda företagen hänvisar många gånger till sina interna 

uppförandekoder vilka bygger på Global Compact:s principer när det gäller affärsetiska 

riktlinjer. Information om vad uppförandekoderna innefattar och hur företagen på ett praktiskt 
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sätt hanterar problem och situationer som bryter mot mänskliga rättigheter finns inte 

tillgänglig i hållbarhetsrapporterna. Mänskliga rättigheter är ett utökat ämne inom FN:s tio 

principer som då enligt Kinn (2016) ger en bättre förståelse och utökad inblick av det sociala 

ansvarstagandet. Företagen som är medlemmar i Global Compact förbinder sig att bevaka 

riskmedvetenhet av de mänskliga rättigheterna och uppföljningen av dessa kan redovisas men 

inga krav på tredje parts granskning av hur kraven följs upp finns (Kinn, 2016). Trots detta 

utför företagen inga djupa diskussioner eller resultatredovisning samt uppföljning av ämnet. 

  

Alla företag arbetar med affärsetiska frågor internt genom exempelvis utbildningar av 

personal men det har inte samma inverkan på det externa arbetet där fokus ligger på 

leverantörer i högriskländer. Resultatet visar en bristfällig redogörelse för hur främjandet av 

affärsetiskt arbete implementeras externt. En aktör som har visat tydliga konsekvenser är 

Apotek Hjärtat då dem utfört åtgärder i form av att avslutat 13 samarbeten med leverantörer 

som inte följer upp deras etiska krav. Detta kan bero på att Apotek Hjärtat är en del av en stor 

koncern och informationen om leverantörsuppföljning är representerad för samtliga företag 

som tillhör koncernen. 

 

Vissa ekonomiska satsningar har en direkt koppling till de sociala aktiviteterna inom CSR där 

företagen främjar samhället på olika sätt. Ett exempel på en aktivitet kan vara en donation till 

välgörenhetsorganisation såsom Apoteket AB gjort för Rädda Barnen (dock följde de även 

upp med ett projektarbete). På så sätt kopplas de ekonomiska och sociala insatserna ihop och 

kan bli svåra att skilja. Enligt Porter och Kramer (2006, citerad i Borglund, 2017) så är 

insatser i form av enbart välgörenhet inte strategiskt hållbar, då aktiviteten inte direkt kan 

kopplas till företagets verksamhet. Därför bör företagen som vill skapa värde ägna sig åt 

långsiktiga investeringar för att öka företagens konkurrensförmåga (Ibid.). Ett exempel på 

sådana satsningar som har utförts av bland annat CityMail, Apoteket AB och PostNord, som 

på olika sätt skapar projekt för att förenkla rekryteringen av nyanlända och unga för att ge de 

möjligheterna till att komma in på arbetsmarknaden. Detta är enligt Borglund et al. (2017) ett 

sätt för företag att finna ”win-win” situationer som gynnar både dem själva och samhället där 

integreringen av CSR-frågor inkluderas i värdekedjan. 

Det etiska ansvarstagande kan anses skapa mer CSR-strategiska och långsiktiga meriter än ett 

filantropiskt ansvarstagande som innebär ansvar utanför de rättsliga kraven och kan 

exempelvis vara en form av bidragsgivandet till välgörenheten eller projekt. Detta bidrar till 
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kortsiktiga fördelar med lägre påverkan och främjar inte till en hållbar affärsmodell på längre 

sikt (figur 6). 

  

Intressenter                                                                                                                                  

Intressenter har prioriterats av samtliga företag och uppfattats vara en viktig del. Inga större 

skillnader har uppkommit mellan hur mycket de privata och statligt ägda företagen redovisat 

CSR-arbete (tabell 2). Vissa avvikelser har upptäckts kring redogörelse av intressenter men 

några slutsatser kan inte dras då det inte finns starka samband mellan branscher och 

ägandeformen. 

En likhet för samtliga företag har varit att alla utgår från intressenternas förväntningar och 

åsikter kring vad som borde prioriteras inom de olika aspekter av hållbarhetsarbetet. Detta 

återspeglas i samtliga hållbarhetsrapporter genom väsentlighetsanalysen som visar hur 

prioriteringarna tillämpats och kombinerats med verksamhetens hållbarhetsarbete. 

Enligt Deegan och Unerman (2011) är intressenternas synpunkter mer centrala då de 

involverade aktörerna är med i utformningen av hållbarhetsarbete samt av vad som borde 

prioriteras än samhället allmänt. De mest involverade aktörerna är framförallt staten, 

aktieägare, kunder, medarbetare och leverantörer (Freeman & Reed 1983, Friedman & Miles 

2006 refererad i Levisson & Torp, 2009). Dessa har i det fallet mer makt att påverka företaget, 

men kan även bli påverkade av företagets handlingar. Företagen har ett ansvar gentemot dessa 

intressenter och bör kunna hantera konflikter eller skiljaktigheter som kan uppstå mellan 

parterna samt deras målprioriteringar (Donaldson och Prestons, 1995). 

För både de privata och statliga företagen uppfattas medarbetare och kunder varit en 

prioriterad och viktig intressent. En likhet har varit att de samtliga företagen exempelvis utfört 

kundmätningar för att få bättre inblick kring deras nöjdhet, samt deras uppfattning av 

företagens drivkraft i hållbarhetsarbete. 

För de statligt ägda företagen så har huvudintressenten varit deras ägare, det vill säga staten 

som har direkta krav och förväntningar på hållbarhetsarbetet och uppföljning av ägarpolicyn. 

För de privatägda företagen var inte staten en lika central intressent i samma utsträckning som 

för de statliga. Självklart påverkas de privata aktörerna av statens regleringar men deras 

främsta huvudintressenter har varit kunder och personal. En annan intressent som har varit 

mer återkommande för de privata aktörerna är leverantörer och relationen till dem. 
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Enligt Freeman och Reed (1983) så finns det olika strategier för företagen att kunna 

legitimera sig gentemot sina intressenter. Främst bör företagens handlingar uppfylla 

intressenternas rättigheter samt krav. Legitimitet är enligt Lindblom (1994, citerad i Deegan, 

2002) en resurs som kan påverka företag direkt ifall gapet mellan handlingar och 

förväntningar blir för stort. Därför är hållbarhetsrapporter ett viktigt verktyg som kan bli ett 

hot ifall den inte utformas på ett korrekt sätt (Ibid.). Detta syns i utformningen av 

hållbarhetsrapporterna mellan företagen som främst tillhört samma branscher, då dem vid 

flera tillfällen beskrivit vissa aktiviteter på liknande sätt. Företag kan försöka påverka 

omgivningens bild utav dem genom att bland annat utbilda intressenterna som enligt 

Lindblom (1994, citerad i Deegan, 2002) är en strategi för att minska gapet och utöka sin 

legitimitet gentemot allmänheten. 

FN:s globala mål                                                                                                                    

FN:s globala mål har varit ett ämne som tagits upp bland alla förutom en aktör. Resultatet 

visar inga signifikanta skillnader (Tabell 2). Sedan har företagen redovisat detta tema på två 

olika sätt. Antingen så utförs en djup beskrivning kopplat till verksamhetens CSR-arbetet eller 

så har företagen bara nämnt målen utan djupare förklaring och koppling till det faktiska 

arbetet. En likhet mellan företagen inom energiproduktions branschen har varit att båda gjort 

en bredare redogörelse för hur de arbetar mot dessa uppsatta mål (tabell 3). Dessa mål 

redovisas på ett strategiskt sätt och av operationell karaktär som möjliggör en uppföljning av 

målen. De resterande företagen har redovisat FN:s globala mål men inte redogjort det på ett 

lika utförligt sätt. Nobina har varit det enda företaget som inte nämnt några av FN:s mål alls i 

sin hållbarhetsredovisning. Eftersom FN:s mål är globala och internationellt accepterade så 

kan ett arbete med dessa eller en association med dessa utöka ens legitimitet gentemot 

omvärlden. 
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7 Sammanfattande slutsatser  
 

I detta kapitel sammanfattas studiens slutsatser från analysdiskussionen. Forskningsfrågorna 

kommer att besvaras samt att eventuella förslag till framtida forskning framförs. 

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur svenska privata och statligt ägda företag redovisar 

sitt CSR-arbete för att försöka finna specifika skillnader eller likheter i redovisningen av 

hållbarhetsarbete som kan påverkas av ägandeformen eller branschtillhörighet. Studien har 

även ytterligare undersökt ifall uppfattningen av CSR skiljer sig mellan privata och statligt 

ägda företag samt ifall det finns skillnader i hur företagen förhåller sig till sina olika 

intressenter. 

 

Studiens resultat visar trots att de offentliga aktörerna haft ett försprång i form av tidigare 

krav på obligatorisk hållbarhetsredovisning har det inte uppkommit signifikanta skillnader 

mellan sektorerna. Samtliga företag uppfyller ÅRL:s krav, redovisar de tre CSR-aspekterna 

samt att 7/8 valda företag följer GRI:s riktlinjer. Till följd av detta så besitter samtliga ett 

rättsligt ansvarstagande gentemot sina intressenter.  

   

Det största och mest återkommande CSR-temat har varit det sociala ansvarstagandet, där 

skillnaderna mellan ägandeformen inte varit markanta. Temat har berört frågor om företagens 

medarbetare, arbetsmiljö, trivsel, hälsa samt jämställdhet och har varit en gemensam faktor för 

alla företag. De affärsetiska frågorna redovisades av samtliga men med vissa brister gällande 

mänskliga rättigheter och hur arbetet implementeras externt.  

   

Det näst största temat är miljömässigt ansvarstagande där inga specifika skillnaderna mellan 

ägandeformen har upptäckts. Däremot har branschlikheter observerats och funnits i både 

mängd och innehåll av rapporteringen bland statligt och privatägda företag inom 

energiproduktionsbranschen. Båda har påvisat högre procentandel gällande redovisning av 

miljömässiga resultat och aktiviteter vilket kan bero att de tillhör den förorenande branschen 

vars verksamhet påverkar samhället i större utsträckning. Även skillnader mellan typer av 

CSR-aktiviteter skiljer sig beroende på branschtillhörighet snarare än på ägandeform. En 
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intressant observation är att företagen inom samma branscher har redovisat sina miljömässiga 

aktiviteter där insatserna kopplas till branschens verksamhet på ett strategiskt sätt.  

 

Ekonomiskt ansvarstagande är ett befintligt ämne inom hållbarhetsredovisningarna där större 

avvikelser inte funnits mellan ägandeformerna. Samtliga redogör för sina långsiktiga 

investeringar för att möta samhällets utmaningar och leva upp till intressenternas 

förväntningar. Även här dyker branschrelaterade likheter upp eftersom investeringarna är av 

sådan karaktär som kopplas till deras egna verksamhetsområde. En gemensam punkt för 

samtliga är att de påverkas av sina intressenter samt deras tolkning av hållbarhet. Detta kan då 

leda till skillnader i hur CSR uppfattas eftersom företagen har olika prioriterade intressenter 

(beroende på ägandeformen), som kan tycka olika.  

  

Statens roll i fråga om hållbarhet har inte varit lika prioriterad för de privatägda företagen 

jämfört med de statliga. De statliga aktörerna är kopplade till statens ägarpolicy som ställer 

direkta krav på införande av hållbarhetsarbete, vilket kan påverka deras uppfattning av CSR. 

En likhet mellan de privata och statliga företagen är att medarbetare och kunder har varit en 

prioriterad intressentgrupp för båda. Sedan så har en återkommande intressent för samtliga 

privata aktörer varit deras leverantörer. Att de privata och statligt ägda företagen har olika 

prioriterade intressenter kan ha en stor betydelse i hur företagen uppfattar CSR då de jämt 

påverkas av dessa. 

  

Redovisningen av FN:s globala mål visade inga signifikanta skillnader mellan 

ägandeformerna men de två aktörerna inom energibranschen utmärktes extra då de utfört en 

djupare diskussion kring ämnet. Ännu en gång så kan detta bero på branschens karaktär. 

 

Studien har givit ett kunskapsbidrag som ökat förståelse gällande förekomna skillnader och 

likheter mellan de studerade företagen inom de olika branscherna. Trotts att de statligt ägda 

företagen har haft ett försprång gällande krav av att upprätthålla information om 

hållbarhetsarbete så har även de privata aktörerna arbetat med liknande aktiviteter och 

uppfyllt lagkraven. Företagens intressenter och branschtillhörighet är den primära källan till 

skillnader och därför anses detta vara en grund för djupare framtida undersökningar med 

fokus på dessa aspekter. Hållbarhetsrapporterna är främst formulerade för att behaga de olika 
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intressenterna, därför bör även framtida forskning ha ett fortsatt kritiskt förhållningssätt vid 

granskning av hållbarhetsrapporter.   

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning  

CSR är ett allt mer legitimt ämne i dagens samhälle som har tagit en global spridning. 

Hållbarhetsrapporter som verktyg till redovisning av CSR-aktiviteter har övergått till att bli ett 

hygienkrav i näringslivet. Frågan om hur hållbarhetsrapporternas innehåll faktiskt återspeglar 

verkligheten eller inte är svårt att kontrollera. Förslag till vidare forskning är att granska 

skillnader i det faktiska arbetet som redovisas i företagens hållbarhetsrapporter. Eftersom 

hållbarhetsrapporter dessutom är ett kommunikationsverktyg för att garantera ett framtida 

arbete till intressenter så skulle en tredjepartsgranskning som följer upp huruvida aktiviteter 

faktiskt uppnåtts internt och externt vara av stort intresse. En framtida vidare studie skulle 

kunna kompletteras med ytterligare interna uppföljningar hos alla företag i from av nära 

intervjuer. Detta kan bidra till en djupare diskussion kring hur dessa CSR-aktiviteter praktiskt 

fungerar och hur de genererar värde. Även en utökning av urvalsgruppen skulle vara nyttig för 

att inkludera flera branscher och stärka studiens förmåga att ytterligare generalisera resultat. 

Detta skulle i sin tur kunna bidra till ännu mer omfattande helhetsbilder över populationen 

samt upptäcka ytterligare specifika skillnader mellan branscher och aktörer. 

  



59 
 

Referenslista 
Andrews, A. (u.å.). FN-Fakta FN och näringslivet, Global pakt med näringslivet. 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-Näringsliv.pdf [Hämtad: 2019-02-28] 

  

Arvidsson, S. (2017). Hållbarhetsrapportering i de största bolagen – trender och tendenser. 

https://www.tidningenbalans.se/fordjupning/hallbarhetsrapportering-de-storsta-bolagen-

trender-och-tendenser/ [Hämtad: 2019-03-19] 

 

Bolagsverket. (2018). Om oss.  

https://bolagsverket.se/om/oss/verksamhet/offentliga/uppgifter-1.2265 [Hämtad: 2019-04-15] 

  

Borglund, T., Frostenson, M., & Windell, K. (2010). Effekterna av hållbarhetsredovisning: 

En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda 

företag. Näringsdepartementets rapportserie N2010.30. Stockholm: Regeringskansliet. 

https://www.regeringen.se/contentassets/ae1b2a3db1a34b6491f2324ed526a657/effekterna-

av-hallbarhetsredovisning-n2010.30  [Hämtad: 2019-01-30] 

 

Carroll, A. B. (2016). Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. International Journal of 

Corporate Social Responsibility, 1:3. https://jcsr.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40991-

016-0004-6 

   

Chen, S., & Bouvain, P. (2009). Is Corporate Responsibility Converging? A Comparison of 

Corporate Responsibility Reporting in the USA, UK, Australia, and Germany. Journal of 

Business Ethics, 87(S1), 299–317 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10551-008-

9794-0 [Hämtad: 2019-03-07] 

 

Chersan, I.C. (2016). Corporate responsibility reporting according to Global Reporting 

Initiative: an international comparison, Audit Financiar, 4(136), 424–435.  

 



60 
 

De Geer, H., Borglund, T., & Frostenson, M. (2009). Reconciling CSR with the Role of the 

Corporation in Welfare States: The Problematic Swedish Example. Journal of Business 

Ethics, 89(S3), pp 269–283 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-010-0393-5 

 

Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures – a 

theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal Vol.15 No.3 pp.282–

311 

https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09513570210435852 [Hämtad: 2019-

03-10] 

  

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory: Second European Edition. 

Maidenhead: Mc Graw-Hill Education. https://www-dawsonera-

com.till.biblextern.sh.se/readonline/9780077141301 [Hämtad: 2019-03-10] 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur.  

 

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, 

Evidence, and Implications. The Academy of Management Review. 20(1), ss. 65–

91.  https://www.jstor.org/stable/pdf/258887.pdf?refreqid=excelsior%3A6d3d18786710b0b14

3de6ca4a6a05e1c 

 

Frisk. E., & Nyqvist. W. (2008). Kopplingen mellan CSR och Corporate Governance. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:127633/FULLTEXT01.pdf [Hämtad: 2019-02-

10] [Hämtad: 2019-02-10] 

  

Esaiasson, P., Gilijam, M., Oscarsson, H., Towns, A.E. & Wängnerud, L. (2017). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. (5. uppl.). Stockholm: 

Wolters Kluwer. 

 



61 
 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/366 EU av den 18 juli 2001 om främjande av en 

europeisk ram för företagens sociala ansvar (COM (2001) 366 final av den 18 juli 2001, s.6). 

  

Fernqvist, E., & Vilhelmsson, A. (2018). Ägarstrukturens påverkan på 

hållbarhetskommunikation. En jämförelse av hållbarhetrapportens transparens i statligt ägda 

aktiebolag och publika aktiebolag 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1238947/FULLTEXT01.pdf [Hämtad: 2019-02-

20] 

  

Freeman, E., & Reed, D. (1983). Stockholders and stakeholders: a new perspective on 

corporate governance. California Management Review. Vol.XXV No3 

 

Galbreath, J. (2009). Building corporate social responsibility into strategy. European 

Business Review, Vol. 21 Issue: 2, s.109–127 

https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09555340910940123 

  

Grafström, M., Götheberg, P., & Windell, K. (2008). CSR: Företagsansvar i förändring. 1:2 

red. Malmö: Liber AB 

  

Grankvist, P. (2012). CSR i praktiken: Hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna 

pengar. Liber, Malmö 

  

GRI. (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines: Implementation Manual. 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2- Implementation-Manual.pdf 

[Hämtad: 2019-02-20] 

 

GRI. (2016). GRI 101: Foundation 2016 

https://www.globalreporting.org/standards/media/1036/gri-101-foundation-

2016.pdf#page=25  [Hämtad: 2019-04-02] 

 

GRIa. (u.å.). GRI Standarts 

https://www.globalreporting.org/standards [Hämtad: 2019-04-02] 



62 
 

 

GRIb. (u.å.). GRI Standards Download Center.  

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/ [Hämtad: 2019-

04-02] 

 

Halkjaer, E. (2018). Svenska börsbolag lägger globala mål åt sidan. 

https://arbetet.se/2018/10/10/svenska-borsbolag-lagger-globala-mal-at-sidan/ [Hämtad: 2019-

04-23] 

 

Health, J., & Norman, W. (2004). Stakeholder Theory, Corporate Governance and Public 

Management: What can the history of state-run enterprises teach is in the post-enron era? 

Journal o f Business Ethics. Volym 53, nr. 3, p. 247–265  

 

Hedenborg, A. (2019). Sverige: Höj ribban för företagens arbete med mänskliga rättigheter! 

http://www.mynewsdesk.com/se/amnesty_international__svenska_sektionen/pressreleases/sv

erige-hoej-ribban-foer-foeretagens-arbete-med-maenskliga-raettigheter-2839596 [Hämtad: 

2019-03-15] 

  

Höglund. (2010). “Företagets sociala ansvar – en kvalitativ studie kring den sociala delen av 

begreppet CSR och dess påtagliga komplexitet samt dess koppling till mångfaldsarbete”. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:391369/FULLTEXT01.pdf [Hämtad: 2019-02-

07] 

  

Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför. Studentlitteratur: Lund. 

 

Johansson, P. (2019). Hållbarhetsrapportering- något vi måste kunna lita på. 

https://www.tidningenbalans.se/debatt/hallbarhetsrapportering-nagot-vi-maste-kunna-lita-pa/ 

[Hämtad: 2019-03-15] 

 

Johannessen, A., & Tufte P.A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber 

AB, Malmö. 



63 
 

Jones, P., Comfort, D., & Hillier, D. (2016). Managing materiality: a preliminary 

examination of the adoption of the new GRI G4 guidelines on materiality within the business 

community. Journal of Public Affairs. 16(3), ss. 222–230.  

 

Kinn, G. (2016). FN-fakta FN och näringslivet.  

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-N%C3%A4ringsliv.pdf [Hämtad: 2019-

04-19]  

 

KPMG. (2016). Krav på hållbarhetsrapportering från och med 2017. 

https://home.kpmg/se/sv/home/nyheter-rapporter/2016/03/krav-pa-hallbarhetsrapportering-

fran-1-juli.html [Hämtad: 2019-03-25] 

  

KPMG. (2017). The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-

responsibility-reporting-2017.pdf [Hämtad: 2019-03-25] 

  

Larsson, T. (2002). Globalisering och nationella företag. 

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/globalisering-och-multinationella-

foretag-jattar-djavlar-anglar-

e_525639.html/BINARY/Globalisering%20och%20multinationella%20företag%20-

%20Jättar,%20djävlar,%20änglar:%20en%20skrift%20om%20multinationella%20företag 

[Hämtad: 2019-02-06] 

  

Levisson, S., & Torp, F. (2009). Att lyckas med CSR – En fallstudie av Electrolux arbete med 

Corporate Social Responsibility med fokus på förändring/utveckling av arbetet mellan åren 

2003 och 2008. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:224384/FULLTEXT01.pdf  [Hämtad: 2019-03-01] 

  

Leth, G., & Thurén, T. (2000). Källkritik för internet. Styrelsen för psykologiskt försvar. 

https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/K%C3%A4llkritik%20f%

C3%B6r%20Internet.pdf [Hämtad: 2019-03-22] 

  



64 
 

Ljungquist, M., & Ohlsson, E. (2015). Hur väl fungerar den statliga 

hållbarhetsrapporteringen? En kvalitativ studie om den statliga ägarstyrningen gällande 

resultatet av att implementera obligatorisk hållbarhetsredovisning. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:785364/FULLTEXT01.pdf [Hämtad: 2019-02-

18] 

 

Löhman, O., & Stenholtz, D. (2003). Det ansvarsfulla företaget- Corporate Social 

Responcibility i praktiken. Ekerlids Förlag.   

 

Offerman, K. (2017). Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag. https://miljo-

utveckling.se/sa-kan-hallbarhetsarbetet-forenklas-mindre-foretag/ [2019-03-25] 

  

Official results of the Nordics´ largest brand study on sustainability. (2018). 

https://www.funktionsverket.se/wp-content/uploads/2018/12/528799_sustainable-brand-

index-b2b_official_report_2018.pdf [Hämtad: 2019-02-03] 

  

Persson, T. (2018). Ljumt intresse för hållbarhet hos externa investerare. 

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/ljumt-intresse-for-hallbarhet-hos-externa-investerare/ 

[2019-03-25] 

  

PwC. (2018). “Det prioriterade hållbarhetsarbete” 

https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/hallbar-affarsutveckling/det-prioriterade-

hallbarhetsarbetet.pdf  [Hämtad: 2019-02-05] 

  

Regeringskansliet (u.å). Hållbart företagande-plattform för svenskt agerande. 

https://www.regeringen.se/49b74c/contentassets/b692b43679c54e0aa9ec33d05c348adf/hallba

rt-foretagande---plattform-for-svenskt-agerande [Hämtad: 2019-01-31] 

 

Regeringskansliet. (2014). Offentlighetsprincipen.  

https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-

sverige/offentlighetsprincipen/ [Hämtad: 2019-04-15] 

 



65 
 

Regeringskanslier. (2015). Skatteverket. “Företagens skattepolicy som en del av CSR- 

Skatteverkets syn”.  

https://www.regeringen.se/4a60df/contentassets/ddc265217e2a46b99e947817bfbfa631/skatte

verket-7.pdf) [Hämtad: 2019-01-31] 

 

Regeringskansliet. (2018). Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 

2017.  https://www.regeringen.se/49e426/contentassets/5698021bc127475194f8131d86aaa48

7/verksamhetsberattelse-for-bolag-med-statligt-agande-2017-webb-2.pdf  [Hämtad: 2019-04-

03] 

Regeringskansliet. (2019). Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2018.  

https://www.regeringen.se/4963bc/contentassets/8ac3cfd02ee444028a80077e89219e62/rappo

rt-for-bolag-med-statligt-agande-jan-dec-2018.pdf [Hämtad: 2019-04-03] 

Röhne, J. (2018). Nya hållbarhetslagen: Här brister företagen. 

https://www.aktuellhallbarhet.se/nya-hallbarhetslagen-har-brister-foretagen/ [Hämtad: 2019-

03-16] 

  

Svenskt Näringsliv (u.å.). FAQ: Vad innebär lagen om hållbarhetsrapportering? 

https://www.svenskhandel.se/contentassets/c368b07910fb43e0a2e941efcfbf67a5/faq-lag-om-

hallbarhetsrapport.pdf [Hämtad: 2019-01-31] 

  

Van der Esch, S., & Steurer, N. (2014). “Comparing public and private sustainability 

monitoring and reporting”. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2014-

Comparing%20public%20and%20private%20sustainability%20monitoring%20and%20report

ing-1437.pdf [Hämtad: 2019-03-10] 

  

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf [Hämtad: 2019-04-01] 

 



66 
 

Wood, D. J. (1991). “Corporate Social Performance Revisited”. The Academy of 

Management Review. Vol.16, No. 4, pp. 691–718. 

https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09555340910940123 [Hämtad: 2019-

03-11] 

  

Årsredovisningslag (ÅRL). 1995:1554. Stockholm: Justitiedepartementet 

 

Empiriskt material  

Apoteket. (u.å.). Om apoteket  

http://omapoteket.se [Hämtad: 2019-04-17] 

 

Apoteket AB. (2019). Års- och hållbarhetsredovisning 2018.  

https://www.apoteket.se/globalassets/om-apoteket/pdfer/ekonomiska-

rapporter/2018/apoteket-ars--och-hallbarhetsredovisning-2018.pdf [Hämtad: 2019-04-09] 

 

Apotek Hjärtat. (u.å.). Om oss.  

https://www.apotekhjartat.se/om-oss/ [Hämtad 2019-04-10] 

 

CityMail. (u.å.).  

https://www.citymail.se [Hämtad: 2019-04-14] 

 

CityMail. (2019). Hållbarhetsredovisning 2018.  

 

Ica Gruppen. (2019). Årsredovisning 2018. 

https://www.icagruppen.se/arsredovisning/arsredovisning2018/globalassets/annualreportpdf/i

ca_gruppen_ar2018_sve.pdf [Hämtad: 2019-04-08] 

 

SJ. (2019) Års- och hållbarhetsredovisning 2018. 

 https://www.sj.se/sv/om/om-sj/finansiell-info.html [Hämtad: 2019-04-05] 

 

Stockholm Exergi. (2018). Stockholm Exergis uppförandekod.  



67 
 

https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2018/09/Stockholm-Exergi_-intern-

uppf%C3%B6randekod-2018_180920.pdf  [Hämtad: 2019-04-19] 

 

Stockholm Exergi. (2019). Års- och hållbarhetsredovisning 2018.  

https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2019/03/Stockholm-Exergi-

2018_pages_print-_links-v4.pdf [Hämtad: 2019-04-10] 

 

Nobina. (2019). Årsredovisning 2017/2019.  

https://www.nobina.com/globalassets/koncernen/arsredovisning/20172018/nobina_swe_ar17-

18_final.pdf [Hämtad: 2019-04-14] 

 

PostNord. (u.å.). Verksamhet  

https://www.PostNord.se/om-oss/verksamhet [Hämtad: 2019-04-15] 

 

PostNord. (2019). Års- och hållbarhetsredovisning 2018. 

https://www.PostNord.com/globalassets/global/sverige/dokument/rapporter/arsredovisningar/

2018/PostNord_sve_190327_index_final.pdf [Hämtad: 2019-04-08] 

 

Vattenfall. (2019). Års- och hållbarhetsrapportering 2018.  

https://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/finans/arsrapporter/2018/vattenfall-

arsredovisning_2018.pdf [Hämtad: 2019-04-01] 

 

 

 


