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Abstract 

 
Titel: Sustainability reporting within state-owned enterprises - A study about quality in 

sustainability reporting. 

Author: Charlotte Colliander & Linda Edlund 

Advisor: Natallia Pashkevich 

 

Keywords: Sustainability report, corporate social responsibility, Global Reporting Initiative, 

stated owned enterprises, hybrid organizations, quality accounting, qualitative content analysis. 

 

Purpose: This paper investigates how sustainability reporting differs between state-owned 

enterprises and if there is a difference given the quality in the information within state-owned 

ownership. 

 

Theory: Begins with the reporting legislation and Global Reporting Initiative. Thereafter previous 

research is presented with sustainability reporting to define the quality concept. The theory ends 

with institutional logic. 

 

Method: This paper uses a qualitative method as the research design. The paper has used an 

assessment sheet composed by previous researchers. 

 

Empirics: Firstly the formulation of the sustainability reports for the companies are presented. 

Thereafter the reports relevance and reliability are revealed. 

 

Conclusions: In this report there is no difference of quality in the sustainability report within state-

owned enterprises and partial state-owned enterprises. However, this study finds one other factor 

that has an impact between the enterprises.   



Sammanfattning 

 
Titel: Hållbarhetsredovisning inom statligt ägda företag - En studie om kvalitet i 

hållbarhetsrapportering. 

Författare: Charlotte Colliander & Linda Edlund 

Handledare: Natallia Pashkevich 

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, företagens sociala ansvar, Global Reporting Initiative, statligt 

ägda företag, hybridorganisationer, redovisningens kvalitet, kvalitativ innehållsanalys. 

 

Syfte: Studien undersöker hur hållbarhetsredovisningen skiljer sig åt mellan statligt ägda företag 

och om det är skillnad i informationens kvalitet utifrån den statliga ägarandelen. 

 

Teori: Börjar med lagstiftningen och Global Reporting Initiative därefter presenteras tidigare 

forskning inom hållbarhetsredovisning för att sedan definiera kvalitetsbegreppet. Teoriavsnittet 

avslutas med institutionell logik. 

 

Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ metod där forskningsstrategin består av en 

kvalitativ innehållsanalys. Studien har vidare använt sig av ett bedömningsschema som är 

framtaget av tidigare forskare. 

 

Empiri: I empirin presenteras först utformningen av hållbarhetsredovisningarna för de undersökta 

företagen för att sedan presentera resultatet av rapporternas relevans och trovärdighet.  

 

Slutsatser: Kvaliteten på hållbarhetsredovisningen inom statligt ägda företag är lika varandra och 

det framkommer inte någon större skillnad mellan helt och delvis statligt ägda företag. Däremot 

finner studien att det finns en annan faktor som påverkar skillnader mellan statligt ägda företag. 

  



Definitionslista 

I listan nedan kommer det anges en förklaring på väsentliga begrepp och definitioner som kommer 

nämnas eller vara återkommande i denna studie.  

Begrepp Förklaring 

Corporate Social Responsibility (CSR) Det samhällsansvar som företagen tar 

över hållbarhetsfrågor. 

Delvis statligt ägda företag Företag som är ägda av svenska staten 

till mindre än 100% 

EU-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

gällande hållbarhetsredovisning. 

Global Reporting Initiative (GRI) Internationellt ramverk för 

hållbarhetsrapportering.  

Helt statligt ägda företag Företag som till 100 % är ägda av 

svenska staten. 

Hållbarhetsredovisning/Hållbarhetsrapportering Den redovisning/rapportering som 

företag tillhandahåller intressenter 

gällande deras ansvar i frågor som berör 

deras samhällsansvar avseende 

miljömässiga, sociala och ekonomiska 

aspekter.  

Hållbarhet/Hållbarhetsutveckling Utveckling där dagens behov blir 

tillfredsställda utan att påverka 

morgondagens behov negativt.  

Stated-Owned Enterprises (SOE) Statligt ägda företag (gäller allmänt 

både helt och delvis statligt ägda 

företag) 

Årsredovisningslagen (ÅRL) Lag i Sverige avseende årsredovisning. 
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1. Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras den bakgrund och problematik som studien bygger på för att 

komma fram till det syfte och den frågeställning som kommer genomsyra studien.  

_________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Det har skett flertalet åtgärder de senaste decennierna, i form av krav och riktlinjer, för att företag 

till större del ska involvera frågor som rör hållbarhetsaspekter i deras affärsverksamhet (Borglund, 

Frostenson & Windell 2010). På 1970-talet började frågor om miljö- och klimatförändringar bli 

alltmer omdiskuterat (Ferguson, Sales de Aguiar & Fearfull 2016) och under 1980- och 1990-talet 

började hållbarhet bli ett mer aktuellt ämne (Tregidga, Milne & Kearins 2014). I 

Brundtlandrapporten år 1987 skrevs det att ”en hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”. Sedan dess har den ökade medvetenheten om miljön påverkat företag 

att ta ansvar i frågan (Ferguson, Sales de Aguiar & Fearfull 2016; Tregidga, Milne & Kearins 

2014). År 2015 antogs en ny utvecklingsagenda från Förenta Nationen (FN), Agenda 2030, där det 

fokuseras på 17 globala mål för att nå en hållbar utveckling (FN 2018).  

 

Det finns en förväntan att alla delar av samhället är med och bidrar till en hållbar utveckling. 

Förväntan på företag att hållbarhetsredovisa har därmed ökat (Argento et al. 2019). 

Hållbarhetsredovisning, även känt som Corporate Social Responsibility (CSR), är det mest 

förekommande sättet för företag att redovisa vilket ansvarstagande de tar över miljömässiga och 

sociala frågor. Det är ett verktyg för företag att visa samhället hur de agerar ansvarsfullt och 

verktyget möjliggör därmed en transparens mellan dem och omvärlden (Kaur & Lodhia 2019; Mori 

Junior & Best 2017). Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företagen att mäta, offentliggöra samt 

ta ansvar gentemot både interna och externa intressenter gällande vilka åtgärder företaget vidtar för 

att bidra till en hållbar utveckling och de mål som det följaktligen innebär (GRI u.å). 

Hållbarhetsredovisning kan ses som ett slags bevis att företagen driver en ansvarsfull organisation 

(Krivačić 2017). Det kan även ses som ett sätt för företagen att redovisa de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekterna som företaget tar i hänsyn till i sin verksamhet (Borglund, 

Frostenson & Windell 2010). Hållbarhetsrapporter har samtidigt blivit mer komplexa, långa och 

svåra att förstå för intressenterna. För att försöka minska detta har flera företag integrerat 
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information om miljö och sociala aspekter med den finansiella rapporteringen (De Villiers, Rinaldi 

& Unerman 2014). Svenska företag kan välja om de vill ha hållbarhetsredovisningen integrerad i 

årsredovisningen eller ha rapporten självständig (ÅRL 1995:1554). Redovisningen anses vidare 

vara en kommunikation mellan företag och deras intressenter (Argento et al. 2019), där det kan 

finnas en distans i förtroendet (Helfaya & Whittington 2019). Distansen mellan dem kan minskas 

genom regler och standarder som utvecklas gemensamt av politiska beslutsfattare, utvecklare av 

standarder samt miljöarbetare (ibid). 

 

Organisationen Global Reporting Initiative (GRI) bildades år 1997 med målet att företag skulle bli 

mer ansvarstagande avseende miljön. GRI har sedan dess skapat och utvecklat ett ramverk som 

gavs ut första gången år 2000. Utveckling av ramverket har skett sedan dess och idag ligger 

ramverket till grund för världens hållbarhetsredovisning. GRI, som är en självständig icke statlig 

organisation, har tagit fram standarder för hur företag ska redovisa utifrån ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. Om dessa standarder följs kommer hållbarhetsredovisningen visa företagets 

positiva och negativa effekter som bidrar till ett hållbart samhälle (GRI u.å). Ungefär 40 procent 

av alla företag i världen använder sig av GRI och i Europa är siffrorna betydligt högre (Bonsón & 

Bednárová 2015). Två andra större organisationer som tar fram internationella standarder och 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning är World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) samt International Integrated Reporting Council (IIRC) (Krivačić 2017). Även om GRI 

är en av den mest använda standarden, kritiseras den bland annat för att vara dyr att utarbeta för 

företagen och antalet indikatorer är många (Bonsón & Bednárová 2015). GRI anses även vara svår 

att tyda och anpassa till sin egna verksamhet. Därav har en del svenska företag fått tagit in konsulter 

för att förstå och lära sig om GRI (Borglund, Frostenson & Windell 2010). 

 

Sedan år 2008 har den svenska regeringen ställt krav på att statliga företag ska upprätthålla 

hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarderna, alternativt annat internationellt ramverk. Statligt 

ägda företag ska vara ett föredöme och ligga i framkant inom hållbarhetsredovisning (Borglund et 

al. 2010; Regeringens skrivelse 2018/19:140; Westermark 2017). Europaparlamentets och rådets 

direktiv, EU-direktivet, uppdaterade direktiven gällande hållbarhetsredovisning år 2014, vilket 

gjorde att alla medlemsländer skulle tillämpa de nya reglerna senast den första januari 2017 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU). Blev hållbarhetsredovisning år 2017 även 

en obligatorisk del i den årliga redovisningen för svenska privata företag som uppfyller minst två 

av följande krav två år efterföljande varandra (SFS 2016:947); 

● 250 i medeltal anställda 
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● 175 miljoner kronor i balansomslutning 

● 350 miljoner kronor i nettoomsättning 

 

GRI-standarderna tillsammans med en revisors granskning ger företagens redovisning en form av 

standard och kvalitet eftersom detta ökar trovärdigheten på hållbarhetsredovisningen (Helfaya & 

Whittington 2019). GRI-standarderna behöver däremot inte leda till att företaget har mer kvalitet i 

den information som lämnas i rapporterna (Michelon, Pilonato & Ricceri 2015). Kvalitet är en stor 

del inom många forskningsområden. Ordet kvalitet kan definieras och appliceras på olika sätt 

beroende på vilken sammanhang det sätts i. Det kan vara alltifrån kvalitet på livet till kvalitet på 

redovisning (Helfaya & Whittington 2019). Leitoniene och Sapkauskienes (2015) menar att 

begreppet är svårdefinierat och svår att bedöma. Helfaya & Whittington (2019) menar vidare att 

International Accounting Standards Board (IASB) definierar meningen med kvalitet i den 

finansiella rapporteringen eftersom de utvecklar standarder som gör rapporteringen mer 

transparent, ansvarstagande och effektiv. Forskning har visat att obligatorisk 

hållbarhetsredovisning har en positiv påverkan på kvaliteten (Hąbek & Wolniak 2016). En bättre 

kvalitet på företagets redovisning kan användas för att visa på hur företaget lyckats med att ta 

ansvar över miljön (Markota Vukić, Vuković & Calace 2018). Inom tidigare forskning har det 

visats att trovärdighet och relevans är två begrepp som definierar kvalitet (Hąbek & Wolniak 2015; 

Helfaya & Whittington 2019; Krivačić 2017; Leitoniene & Sapkauskienes 2015). Att visa att det 

tas ett ansvar och att redovisning sker på ett transparent sätt gäller inte minst inom den offentliga 

sektorn (Mori Junior & Best 2017; Kaur & Lodhia 2019). Samtidigt uppger Jackson et al. (2020) i 

sin studie att obligatorisk hållbarhetsredovisning inte behöver bidrar till att de negativa aspekterna 

av hållbarhetsarbetet framkommer. 

 

Det finns mycket forskning inom hållbarhetsredovisning, främst inom den privata sektorn. Ett 

område som är mindre utforskat, där det anses finnas ett kunskapsgap, är inom stated-owned 

enterprises det vill säga statligt ägda företag (Argento et al. 2019; Bruton et al. 2015; Kaur & 

Lodhia 2019; Montecalvo, Farneti & De Villiers 2018; Garde-Sánchez, López-Pérez & López-

Hernández 2018; Peña & Jorge 2019), vilket hädanefter benämns SOE. Enligt tidigare forskning 

(Argento et al. 2019) är SOE i Sverige speciellt relevanta eftersom den svenska staten förväntar sig 

att de ska vara förebilder inom hållbarhetsredovisning.  
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1.2 Problemformulering 

SOE är en form av hybridorganisationer, det vill säga att de verkar i en mer komplex miljö än 

privata företag eftersom de påverkas av både den offentliga och privata sektorn. En del av 

komplexiteten ligger även i att de kan vara både helt och delvis ägda av staten (Argento et al. 2019). 

SOE:s grundläggande uppgift i samhället är att se till att nödvändiga tjänster finns i samhället men 

även att understödja samhället vid nedgångar på marknaden. Därmed kan ekonomisk vinst vara ett 

sekundärt mål för en del SOE, vilket gör att de har fler intressenter som exempelvis medborgare, 

aktieägare och politiker (ibid). SOE förväntas leda utvecklingen och agera på ett socialt ansvarsfullt 

sätt (Garde-Sánchez, López-Pérez & López-Hernández 2018; Regeringens skrivelse 2018/19:140). 

Utöver att SOE ska agera ansvarsfullt, förväntas staten att nå FN:s 2030 mål inom hållbarhet vilket 

även SOE förväntas bidra till. SOE har därmed en stor inverkan på hållbarhetsutveckling, både 

nationellt och internationellt (Kaur & Lodhia 2019). Det är viktigt att de agerar socialt ansvarsfullt 

för att få acceptans och legitimitet men även för deras överlevnad eftersom en del SOE delvis stöds 

av offentliga medel. I och med deras ansvar i samhället förväntas SOE att tillhandahålla kompletta 

hållbarhetsredovisningar (Garde-Sánchez, Rodríguez Bolívar & López-Hernández 2017).  

  

Inom hållbarhetsredovisning har det återkommande studerats om vad som avslöjas i förhållande 

till olika faktorer såsom storlek, ägande samt bransch och hur dessa förhåller sig till varandra 

(Chan, Watson & Woodliff 2014; Duff 2016; Hąbek & Wolniak 2016; Huang & Watson 2015). 

Däremot finns det få studier som undersöker kopplingen mellan innehållet i 

hållbarhetsrapporteringen och SOE (Garde-Sánchez, López-Pérez & López-Hernández 2018). 

Krivačić (2017) tar upp en studie av Hail (2001) som visar att det finns en positiv korrelation mellan 

kvantitet och kvalitet, där mängden rapportering kan ses som ett mått för kvaliteten i rapporten. 

Helfaya och Whittington (2019) visar däremot i deras forskning att kvaliteten kan påverkas av 

många olika aspekter. Det behöver beaktas vilken typ av information som anges, hur den 

presenteras samt trovärdigheten i informationen. 

  

Tidigare forskning har hittat indikationer om att SOE lämnar ut mer information i sin 

hållbarhetsredovisning än privatägda företag (Huafang & Jianguo 2007; Huang & Watson 2015). 

Argento et al. (2019) har studerat SOE i Sverige där studien visar att det finns ett negativ samband 

mellan statligt ägd andel och mängden information om hållbarhet i rapporteringen. Det vill säga 

desto större andel statligt ägd ett företag är desto mindre information om hållbarhet lämnas ut. En 



5 
 

liknande studie har även gjorts i Spanien där forskare (Peña & Jorge 2019) kom fram till liknande 

slutsatser.  

  

Tidigare forskning (Argento et al. 2019) har visat att det finns ett negativt samband mellan större 

statlig ägarandel och mängd redovisning av hållbarhet. Eftersom det finns begränsad med tidigare 

forskning inom SOE i förhållande till hållbarhetsredovisning är det intressant att undersöka det ur 

annat perspektiv än vad som redan finns. Frågan är därmed om det endast är kvantiteten som skiljer 

sig åt i hållbarhetsredovisningen eller om det även är kvaliteten?  

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Studien syftar till att undersöka skillnader i hållbarhetsredovisning avseende statligt ägda företag. 

För att besvara på studiens syfte utformas följande forskningsfråga: 

 

❖ Hur skiljer sig informationens kvalitet i hållbarhetsredovisningen mellan helt och delvis 

statligt ägda företag? 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningen har skett till Sverige eftersom statligt ägda företag i Sverige är speciellt relevanta 

enligt tidigare forskning (Argento et al. 2019). Studien avgränsa vidare till att studera 

hållbarhetsredovisningar för ett år som de berörda företagen utgav år 2019, det vill säga 

hållbarhetsrapporter avseende år 2018. 
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1.5 Disposition 

Efter den inledande delen av studien, där bakgrund, problemformulering och syftet har 

presenterats, visas här nedan en sammanställning av den fortsatta dispositionen av studien. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen i form av lagar och riktlinjer, definitioner, 

tidigare forskning samt teorier. Avsnittet ligger till grund för vidare förståelse av studien samt den 

senare analysen. För att få en förståelse för hur statligt ägda företag rapporterar kommer först 

lagstiftning samt riktlinjer presenteras. Därefter tidigare forskning inom hållbarhetsredovisning 

relaterat till denna studie och tillslut relevant teori.  

________________________________________________________________________ 

2.1 Lag om hållbarhetsredovisning 

Det finns lagar och riktlinjer som anger hur hållbarhetsredovisningen ska utformas. Som tidigare 

nämnts i bakgrunden ska de företag som enligt svensk lag uppfyller de kriterier i 

årsredovisningslagen att upprätta en hållbarhetsredovisning sedan år 2017 (SFS 2016:947). 

Däremot har det varit obligatoriskt för alla SOE att hållbarhetsredovisa sedan 2008. SOE ska följa 

de regler som årsredovisningslagen anger för större företag (Regeringens skrivelse 2018/19:140). 

Hållbarhetsredovisningen kan utformas som en integrerad rapport i årsredovisningen eller som en 

självständig hållbarhetsrapport (ÅRL 1995:1554). I årsredovisningslagen 6 kap. 12 § (ÅRL 

1995:1554) finns det angivet fem delar som behöver vara med i hållbarhetsredovisningen som 

upplyser om hur företaget behandlar hållbarhetsfrågorna. De fem delarna är sociala förhållande, 

miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och personal. Enlig 6 kap. 12 § ska en 

hållbarhetsredovisning ange affärsmodell, vilken policy som finns i företaget, hur företaget ser till 

att dessa efterlevs och vilket resultat deras policy har gett. Hållbarhetsredovisningen ska även ange 

vilka risker som finns i företaget och hur riskerna hanteras samt olika indikationer på resultatet som 

är väsentliga. De olika delarna ska vara med för att förstå företagets ställning, resultat, 

konsekvenser av verksamheten och deras utveckling (ibid). 

2.2 Global Reporting Initiative 

GRI grundades år 1997 och är idag en av de större organisationer som tar fram internationella 

standarder och riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Senaste uppdateringen av standarderna utgavs 

år 2016, då ramverket gick över från GRI G4 Guidelines till GRI Standards. Senast den 1 juli 2018 

krävdes det att samtliga företag som använder sig av ramverket ska ha övergått till den uppdaterade 

ramverket GRI Standards. Ett av huvudmålen med GRI är att upprätthålla en transparens i 

hållbarhetsredovisningen som rapporteras, där intressenterna kan få en insyn i verksamhetens 
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hållbarhetsarbete. Enligt GRI ska en hållbarhetsredovisning ge en rättvisande bild av företagets 

hållbarhetsarbete som inkluderar både positiva och negativa insatser (GRI 2016).  

 

I en hållbarhetsredovisning som följer GRI-standarderna ska det finnas viss generell information 

som är obligatoriskt för alla. Den generella informationen ska utge en grund; vad det är för företag 

samt hur de arbetar i förhållande till hållbarhetsfrågor, vilket i sin tur kommer ligga till grund för 

de ämnesspecifika faktorer som är aktuella för företaget. GRI utgår från att företag ska redovisa 

vilken påverkan de har på ekonomiska, miljömässiga, och sociala aspekter i förhållande till 

företaget och samhället. De tre aspekterna är indelade i varsina respektive kategorier med ett flertal 

underkategorier där företaget kan välja vilka indikatorer som påverkar just deras företag. Ett företag 

kan rapportera enligt nivå core som innebär att det rapporterar den grundläggande nivån som 

behövs för att förstå hur företaget fungerar och hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Företagen 

kan också välja att rapportera på nivå comprehensive vilket innebär redovisning sker enligt nivå 

core men lägger till mer detaljerad information. GRI har även tagit fram kvalitetskriterier för 

rapporter, dessa är trovärdighet, tydlighet, aktualitet, balans, jämförelse och noggrannhet (GRI 

2016). 

2.3 Tidigare forskning inom hållbarhetsredovisning 

Regeringskansliet utförde år 2010 en studie som skulle visa på vilka effekter som medförts av de 

nya riktlinjerna gällande obligatorisk hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag som infördes 

år 2008. Ett av de resultat som tydligt kunde utläsas från studien var att de nya riktlinjerna som 

införts hade ökat medvetenheten gällande hållbarhetsfrågor hos de statligt ägda företagen 

(Borglund, Frostenson & Windell 2010).  

 

Enligt Krivačić (2017) är hållbarhetsrapportering utmanande för företag. För att implementera 

hållbarhetsredovisning i företaget krävs det att det investeras tid och kan även krävas vissa 

förändringar i organisationen (ibid). Borglund, Frostenson & Windell (2010) skriver vidare att 

företag behöver en god kommunikation och redovisning för att intressenter ska kunna bedöma hur 

företaget tar sitt ansvar i de olika hållbarhetsfrågorna. Genom redovisningen kan de ta ett större 

ansvar och därmed förbättra hållbarhetsarbetet. De menar vidare på att den obligatoriska 

hållbarhetsredovisningen i sig kan påverka företagen att ta ansvar och det blir även en större 

förväntan från företagets omgivning. Företagen måste därmed bestämma vilka hållbarhetsfrågor 

de vill fokusera på och sedan följa upp dessa. Det finns dock en tendens till att 
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hållbarhetsredovisningen blir fall för vad de kallar ”window-dressing” det vill säga att det blir en 

rapport som endast visar upp företaget bästa sida (Borglund, Frostenson & Windell 2010).  

2.3.1 Påverkan på kvaliteten 
Tidigare studie har visat att kvantitet påverkar kvaliteten i hållbarhetsredovisningen (Krivačić 

2017; Helfaya & Wittington 2019; Helfaya, Whittington & Alawattage 2019). Helfaya & 

Wittington (2019) samt Helfaya, Whittington & Alawattage (2019) har kommit fram till att det inte 

är enbart kvantiteten som påverkar kvaliteten i rapporterna utan det är även andra aspekter som 

påverkar, exempelvis informationstyp och visuella effekter. Även Krivačić (2017) har undersökt 

kvaliteten i hållbarhetsredovisning där studien kom fram till att företagets storlek påverkar 

kvaliteten positivt. Brammer och Pavelin (2008) har tidigare studerat kvalitet i hållbarhetsrapporter 

i Storbritannien. Även denna studien visar att kvaliteten på den information som avslöjas påverkas 

av företagets storlek, samt hur stor påverkan företaget har på miljön. Kvaliteten på informationen 

var högre i de större företagen samt de företag som hade en större påverkan på miljön. Även 

Leitoniene och Sapkauskiene (2015) finner i sin studie att företag som har högre kvalitet i sina 

rapporter är verksamma i branscher där miljön påverkas i större utsträckning. Däremot finner 

Krivačić (2017) inte någon koppling avseende vilken bransch som företaget verkar inom och 

kvaliteten i hållbarhetsrapporteringen. Hąbek och Wolniak (2016) har vidare studerat kvalitet i 

hållbarhetsredovisningar för sex länder inom EU, där bland annat Sverige ingick. En liten del av 

de undersökta företagen i den studien utgjordes av SOE, där de flesta var svenska företag. De finner 

att kvaliteten i rapporterna de undersökt har en generellt låg kvalitet. Montecalvo, Farneti och De 

Villiers (2018) har vidare studerat SOE på Nya Zeeland och de finner i sin studie att integrerad 

rapportering påverkar hållbarhetsredovisningen positivt. 

2.4 Definition av kvalitet inom hållbarhetsredovisning 

Det finns många diskussioner om begreppet kvalitet och dess egenskaper (Leitoniene & 

Sapkauskienes 2015). Även inom hållbarhetsredovisning är det ett komplext och svårt definierat 

begrepp (Helfaya & Whittington 2019). Det definieras ofta som ett objekts goda egenskaper eller 

dess överensstämmelse med vissa standarder (Leitoniene & Sapkauskienes 2015). Enligt Helfaya 

och Whittington (2019) är kvalitet ett nyckelbegrepp inom många forskningsområden. Leitoniene 

och Sapkauskienes (2015) beskriver begreppet kvalitet som komplext, subjektivt och känsligt, de 

menar att det är svårt att bedöma och definiera kvalitet. Även Krivačić (2017) tar upp begreppet 

kvalitet och menar att intressegrupperna har olika behov och därmed är det svårt att utforma och 
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anpassa hållbarhetsredovisning utifrån alla intressegrupper. Även om behoven hos 

intressegrupperna är olika är kvalitet begreppet från olika organisationer lika varandra (ibid). 

Krivačić (2017) menar att oavsett vilken standard som väljs kommer det vara liknande 

kvalitetsbegrepp att utgå ifrån. 

 

Leitoniene och Sapkauskienes (2015) samt Hąbek och Wolniak (2016) bedömer i deras tidigare 

studier kvalitet utifrån begreppen relevans och trovärdighet. De har båda delat in kvalitet i två 

dimensioner av relevans och trovärdighet men har kategoriserat de två begreppen olika. Leitoniene 

och Sapkauskienes (2015) utgår i sin studie från sju kategorier av relevans; utvärdering av 

tillgänglighet, frekvensen, klarheten och attraktiviteten hos informationen, ett uttalande av den 

ansvariga personen, presentation av huvudingredienserna, säkerställande av feedback och dialog 

mellan intressenterna. Inom begreppet trovärdighet utgår de från CSR-policy, hållbar utveckling, 

identifiering av intressenter, detaljer om mål, exponeringstrender, beskrivning av prestationer och 

integrering av CSR till företag (ibid). Hąbek och Wolniak (2016) har däremot i sin studie utgått 

från elva kategorier inom relevans och sex kategorier inom trovärdighet. De finner i sin studie att 

kvalitet i förhållande till relevans är högre än kvalitet förhållande till trovärdighet (ibid).  

2.4.1 Relevans 
Hąbek och Wolniak (2016) har i sin studie utvecklat ett bedömningsschema där de utifrån elva 

kategorier definierar relevans inom hållbarhetsredovisning; 

- Hållbarhetsstrategier innebär att företaget redovisar dess strategier i förhållande till hållbar 

utveckling.  

- Intressenter innebär att rapporten ska innehålla en redogörelse för vilka deras intressenter 

är, vad deras förväntningar är samt hur de engagerar sig med olika intressentgrupper.  

- Mål innebär att företaget presenterar i rapporten vad de har för framtida mål samt de mål 

som varit och hur dessa har uppnåtts.  

- Trender över tid innebär att rapporten ska visa på indikatorer på hur det sett ut tidigare och 

hur det har förändrats över tid samt säkerhetsställa jämförbarheten mellan dessa perioder. 

- Prestationer innebär att företaget ska redovisa kvantitativ information på prestationer inom 

det fyra olika områden; marknad, arbetsplats, miljö och samhälle.  

- Förbättringsåtgärder innebär att företaget ska påvisa de åtgärder som de tagit i åtgärd för 

att uppfylla mål inom hållbar utveckling. 

- Integration med affärsprocesser innebär att företaget ska presentera information som visar 

att aspekter av hållbar utveckling ingår i verksamhetens beslutsprocesser.  
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- Sammanfattning innebär att rapporten bör innehålla en sammanfattning som ger läsaren en 

översikt på den viktigaste informationen från den aktuella rapporteringsperioden.  

2.4.2 Trovärdighet 
I sitt bedömningsschema har Hąbek och Wolniak (2016) även sex utgångspunkter för att definiera 

trovärdighet inom hållbarhetsredovisning;  

- Läsbarhet innebär att det ska vara lätt att förstå och navigera i hållbarhetsredovisningen, de 

ska finnas en tydlig logisk struktur.  

- Grundläggande rapportering principer innebär att huvudsakliga egenskaper såsom 

rapporteringsperiod, omfattning, begränsningar samt målgrupp ska finnas med. 

- Kvalitet av data innebär att företaget ska förklara hur de har samlat in och hanterat datan 

som används i hållbarhetsrapporteringen.  

- Resultat av intressentdialog innebär att det ska finnas uppgifter i rapporten om hur dialogen 

med intressenterna har gått till och vad resultatet av detta blev. 

- Feedback innebär att det ska finnas uppgifter i rapporten om var man vänder sig om 

intressenterna vill ge en återkoppling och feedback på hållbarhetsrapporten.  

- Oberoende verifiering innebär att en oberoende tredje part har granskat rapporten och kan 

intyga att de som uppges är äkta. 

2.5 Hybridorganisationer och deras institutionella logik 

Den institutionell logiken är återkommande inom forskning gällande hållbarhetsredovisning 

(Argento et al. 2019; Peña & Jorge 2019). Institutionell logik redogör för regler och övertygelse 

som påverkar aktörernas beteende, handlingar och även deras uppfattningar om 

verksamhetsområden inom medel och mål. För SOE är det flera institutionella logiker som är 

centrala och därmed samexisterar eller är i konflikt med varandra inom företaget (Busco, 

Giovannoni & Riccaboni 2017). Det finns sex institutionella logiker; familj, religion, staten, 

marknad, professionell och företags logik. SOE i Sverige grundar sig på marknad och staten. 

Marknadslogik fokuserar att företaget ska vara konkurrenskraftiga och vara ett effektivt företag. 

Detta gör att SOE även har finansiella mål såsom att mäta risker, vinster och effektivitet. Genom 

att rapportera om hållbarhet kan de säkerställa finansiering från investerare och även se till att 

legitimiteten är stark. Inom marknadslogik är det vanligt att de är några intressentgrupper som är 

starkare och därmed visar företagen endast en viss information i hållbarhetsrapporten (Argento et 

al. 2019).  
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Statens logik prioriterar medborgarna i landet, vars mål är att göra det bättre för medborgarna, 

vilket även är ett av målen för SOE. SOE får emellanåt uppdrag från regeringen där de tvingas att 

fokusera på särskilda mål såsom jämställdhet, miljön, antikorruption eller arbetsrätten. Således 

fokuserar statens logik på att skapa mervärde för allmänheten, vilket ligger närmare SOE än vad 

marknadslogik gör. Däremot borde delvis statligt ägda företag ligga nämnare marknadslogik på 

grund av sin hybridkaraktär. För att SOE ska överleva och få legitimitet måste de balansera logiker 

från den offentliga och privata sektorn (Argento et al. 2019). 

 

SOE beskrivs ha en komplex företagsstruktur. Anledning till detta är att de har två eller fler 

institutionella logiker som är centrala (Argento et al. 2019). Eftersom de är uppbyggda på två eller 

fler institutionella logiker, finns det även flera intressegrupper där de har olika förväntningar och 

krav på företaget beroende på vilket mål de har eller fokuserar på. Detta gör att SOE hela tiden 

behöver parera mellan dessa grupper för att få legitimitet från alla grupper, vilket gör att företagets 

hybridkaraktär kan påverkas av intressegrupperna (Busco, Giovannoni & Riccaboni 2017).  

2.6 Sammanfattning av teoriavsnitt 

Teorierna och den tidigare forskning som beskrivits ovan skapar en grund för den senare analysen 

och för att få en ökad förståelse över empirin. Majoriteten av de företag som ingår i denna studie 

utgår från riktlinjerna i GRI Standards vid hållbarhetsrapporteringen, eftersom användning av GRI 

eller annat internationellt ramverk är ett krav från den svenska regeringen (Regeringens skrivelse 

2018/19:140). För att läsaren ska få en förståelse över hur de undersökta företagen rapporterar i sin 

hållbarhetsredovisning är lagar och riktlinjer relevant att förklara i teoriavsnittet. 

 

Eftersom denna studie har för avsikt att undersöka skillnader samt informationens kvalitet i 

hållbarhetsredovisning avseende SOE är det relevant att ta upp vad tidigare forskning säger inom 

detta område. Det finns dock brist på tidigare forskning inom kvalitet och SOE gemensamt varför 

denna studie fokuserar på detta. I denna studie kommer fortsättningsvis kvalitet definieras genom 

de två begreppen som Hąbek & Wolniak (2016) utgått från i sin tidigare studie; informationens 

relevans och trovärdighet. 

 

Institutionell logik en vanligt förekommande teori när det kommer till forskning inom 

hållbarhetsredovisning (Argento et al. 2019; Peña & Jorge 2019). Denna teori anses relevant när 
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det kommer till att studera SOE eftersom dessa företag är en typ av hybridorganisationer och 

påverkas både av staten och deras omgivning.  
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilken forskningsstrategi och forskningsdesign som har använts i denna 

studie. Vidare förklaras det hur studien har utförts och dess tillförlitlighet. Avsnittet avslutas med 

en diskussion kring metoden. 

 

3.1 Forskningsdesign & Forskningsstrategi 

Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i hållbarhetsredovisningen avseende SOE i 

Sverige. Där avsikten är att undersöka om kvaliteten i informationen skiljer sig mellan helt och 

delvis statligt ägda företag. För att uppfylla syftet med studien behövdes en metod som kunde 

användas för att analysera hållbarhetsrapporter på djupet, där även en jämförelse kunde göras. Den 

forskningsdesign som därför valts till studien är en komparativ forskningsdesign följt av en 

kvalitativ forskningsstrategi med kvantitativa inslag. Enligt Bryman och Bell (2017) har en 

komparativ forskningsdesign en jämförelselogik vilket innebär att det ges en bättre förståelse för 

fenomenet genom att jämföra två eller flera fall. Ansågs en kvalitativ forskningsstrategi som den 

mest lämpliga metoden. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är detta en lämplig metod att 

använda eftersom en djupare förståelse av materialet kan uppnås. Den kvalitativa metoden har 

bestått av en innehållsanalys. Olika typer av innehållsanalys har varit vanligt förekommande i 

tidigare forskning vid analys av hållbarhetsredovisningar (Argento et al. 2019; Ferguson, Sales de 

Aguiar & Fearfull 2016; Krivačić 2017; Peña & Jorge 2019). I denna studie har det använts en 

kvalitativ innehållsanalys av text utifrån ett förutbestämt kodningschema för att få en ökad 

förståelse av hållbarhetsredovisningarna. Metoden har även används i tidigare forskning vid en 

liknande studie (Hąbek & Wolniak 2016) där samma kodningschema har använts.  

 

Vid användning av en kvalitativ innehållsanalys tas det systematiskt fram text från redan befintligt 

material (Finfgeld-Connett 2014). I denna studie har informationen kodats och kategoriserats enligt 

ett kodningsschema. Information har hämtats från befintliga hållbarhetsredovisningar. Materialet 

som kodningen utgått ifrån har redan samlats in av företagen som upprättat 

hållbarhetsredovisningarna. Studien har därmed använt sig av sekundärdata. Eftersom datan redan 

var insamlad möjliggjorde detta att det kunde fokuseras direkt på kodning och analys av data 

eftersom ingen förberedelse av rådata krävdes. Kvantitativt inslag har använts då datan presenteras 

i siffror. Eftersom det har kodats en större mängd kvalitativ data i denna studie ansågs det bli mer 

lättöverskådligt för läsarna om det kodade materialet presenterades på ett kvantitativt sätt.  
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I denna studie har deduktivt tillvägagångssätt använts genom att det har funnits en kodningsmall 

och en dataanalys i åtanke före insamlingen av datan. Enligt Finfgeld-Connett (2014) är det 

forskningsfrågan och tillvägagångssättet i studien som påverkar hur datan kodas inom kvalitativ 

innehållsanalys. 

3.2 Population 

Populationen i denna studie baseras på samtliga helt och delvis statligt ägda företag som verkade i 

Sverige år 2019, vilket var totalt 46 stycken (Regeringens skrivelse 2018/19:140). Populationen 

innefattar de enheter studien vill kunna uttala sig om (Jacobsen 2002). Hela populationen har därför 

använts för att stärka resultatet. Bryman och Bell (2017) menar att då hela populationen används 

ökar det tillförligheten på studien och därmed även den slutliga analysen. Likt tidigare forskning 

(Argento et al. 2019) som har studerat SOE i Sverige har även den här studien exkluderat företagen 

Eurofirm, A/O DOm Shvetsii (Sweden House), samt Voksenåsen eftersom de inte verkar i Sverige. 

Denna studie har även exkluderat företaget Swedesurvey eftersom detta likviderades i början av år 

2019. Dessa fyra företag är studiens bortfall och därmed har studien endast beaktat de 42 resterande 

företag som verkade i Sverige under år 2019 och som utgav en fullständig hållbarhetsredovisning 

avseende år 2018. 

3.3 Insamling av data 

Först gjordes en litteraturgenomgång för att se vilken tidigare forskning som fanns inom området. 

Tidigare forskning har hämtats från de två databaserna SöderScholar samt GoogleScholar. Där 

användes sökord såsom sustainability report, corporate social responsibility, Global reporting 

initiative, stated owned enterprises, quality accounting, hybrid organizations, qualitative content 

analysis. 

 

För att få fram hållbarhetsredovisningar för alla företag som ingick i studien hämtades 

hållbarhetsredovisningarna från respektive företags hemsidor. Alla SOE ska publicera 

hållbarhetsredovisningen på företagets webbplats i samband med publicering av årsredovisningen 

(Regeringens skrivelse 2018/19:140). De var därför lättillgängliga att hämta hem. Likt tidigare 

forskning som studerat SOE (Argento et al. 2019), samt de som tidigare undersökt kvalitet i 

hållbarhetsredovisning (Hąbek och Wolniak 2016), har även denna studie utgått från ett år för att 

kunna avgöra hur det för närvarande ser ut avseende kvaliteten i hållbarhetsredovisning för SOE. 



16 
 

Denna studie har därmed inte haft för avsikt att undersöka denna aspekt över flera år. Studien utgår 

från de hållbarhetsredovisningar som företagen utgav år 2019, det vill säga rapportering avseende 

år 2018, eftersom det är den senaste fullständigt utgivna rapporten i förhållande till när studien 

påbörjades. Eftersom studiens syfte var att undersöka kvaliteten i hållbarhetsredovisningarna har 

endast den del av årsredovisningarna som innefattar hållbarhetsaspekter beaktats. I de fall företaget 

publicerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning separat, har endast hållbarhetsredovisningen 

beaktats. Hąbek och Wolniak (2016) uppger i sin studie att nettoomsättning ett bra mått för att 

beräkna företagens storlek, därmed har nettoomsättning använts för att rangordna företagens 

storlek. Tidigare studier (Brammer & Pavelin 2008; Hąbek & Wolniak 2016) har utgått från EU:s 

näringsgrensstandard NACE Rev. 2 för att bestämma verksamhetsområde för de företag som 

studerats. Eftersom denna studie endast utgår från företag i Sverige har det därför utgått från 

Standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI) för att bestämma företagets 

verksamhetsområde (Statiska centralbyrån u.å.). En sammanställning över företagen, deras 

nettoomsättning samt verksamhetsområde kan ses i Bilaga 1 respektive Bilaga 2. 

3.3.1 Kodning av data 
Det krävs reducering av text vid användning av en innehållsanalys eftersom det inte går att 

presentera all information (Rennstam & Wästerfors 2015). Det har därför reducerats text genom 

att utgå från begreppen relevans och trovärdighet för att sedan kategorisera dem utifrån ett 

färdigställt kodningsschema. Hąbek och Wolniak (2016) har i deras studie tagit fram ett 

bedömningsschema för hur bedömningen av kvalitet i hållbarhetsredovisningar kan ske utifrån de 

två begreppen relevans och trovärdighet. Fokus ligger på kvaliteten i informationen som utelämnas 

i hållbarhetsredovisningarna och inte mängden data som utelämnas i informationen. Eftersom 

denna studie undersöker kvalitet utifrån dessa två begrepp har detta bedömningsschema använts 

(se Tabell 1), och har således varit studiens kodningsschema. Eftersom detta kodningsschema har 

använts tidigare vid en liknande studie ansågs det relevant att även använda i denna studie. Likt 

Hąbek och Wolniak (2016) har även denna studie utgått från 17 utgångspunkter som analyseras 

utifrån kodningsschemat, där elva utgångspunkter är inom begreppet relevans och sex 

utgångspunkter inom begreppet trovärdighet (ibid). Eftersom studien är utförd i Sverige har 

kodningsschemat (Tabell 1) direkt översatts till svenska; 
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Tabell 1: Kodningsschema 

 Relevans  

R1 Hållbarhetsstrategier Rapporten presenterar affärsstrategin vilket hänför sig till aspekterna av 
hållbar utveckling. 

R2 Intressenter Rapporten innehåller identifiering av organisationens intressenter, deras 
förväntningar och engagemang med enskilda grupper. 

R3 Mål Rapporten presenterar mål för framtiden, uppsatta mål under den 
föregående rapporteringsperioden och hur dessa nåtts. 

R4 Trender över tid Rapporten innehåller indikatorer som visas över flera rapportperioder 
indikerar en riktning för förändring och säkerställer dess jämförbarhet. 

R5, R6, 
R7, R8 

Prestationsindikatorer 
(R5 marknad,  
R6 arbetsplats,  
R7 miljö, R8 samhälle) 

Rapporten innehåller kvantitativ information gällande organisationens 
uppnådda prestationer inom särskilda områden (marknad, arbetsplats, 
miljö, samhälle). 

R9 Förbättringsåtgärder Rapporten beskriver förbättringsaktiviteter som utförs av organisationen 
för att uppfylla målen för hållbar utveckling. Exempelvis program för att 
öka resurseffektiviteten, minskning av utsläpp etc. 

R10 Integration med 
affärsprocesser 

Rapporten innehåller information som bekräftar att aspekterna av 
hållbar utveckling ingår i beslutsprocessen och implementeras i de 
grundläggande processerna (inköp, försäljning, marknadsföring, 
produktion etc.) 

R11 Verkställande 
sammanfattning 

Rapporten ger en kort och balanserad översikt över nyckelinformation 
och indikatorer från rapporteringsperioden. 

 Trovärdighet  

T1 Läsbarhet Rapporten har en logisk struktur, använder en grafisk presentation av 
data, ritningar och förklaringar vid behov eller använder andra verktyg 
för att hjälpa till att navigera genom dokumentet. 

T2 Grundläggande 
rapporterings principer 

Rapporteringsperioden, omfattningen och enheten definieras i 
rapporten samt begränsningar och målgrupp. 

T3 Kvalitet av data Rapporten beskriver processer, procedurer för insamling, aggregering 
och transformation av data och fastställer datakällan. 

T4 Resultat av dialog med 
intressenter 

Rapporten innehåller en beskrivning av intressenternas dialog och 
resultaten av denna dialog i relation till aspekter av hållbar utveckling 
(undersökningar, konsultationer, fokusgrupper, samtal, program, 
engagemang etc.). 

T5 Feedback Rapporten innehåller en mekanism som tillåter feedbackprocess 
(kontaktpunkt för förslag eller frågor, direktlinje, e-post, svarskort, 
frågeformulär etc.). 

T6 Oberoende verifiering Rapporten innehåller ett uttalande från oberoende organ som intygar 
äktheten för de uppgifter som presenteras i rapporten samt förslag till 
framtida förbättringar. 

             Direkt översatt från Hąbek & Wolniak (2016) till svenska. 
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Vidare har studien använt sig av det poängsystem som Hąbek och Wolniak (2016) har tagit fram 

för att poängsätta de 17 kriterierna. Poängsystemet är mellan 0–4 (se Tabell 2), där minsta (0) 

innebär att det saknas eller har betydande bristande information om kriteriet medan vid högsta 

poäng (4) anses de ha med kreativa lösningar och en bästa praxis. Detta innebär att högsta poäng 

för relevans och trovärdighet inom varje företag är; 

Relevans = 4 poäng (högsta poäng) * 11 (utgångspunkter) = 44 poäng 

Trovärdighet = 4 poäng (högsta poäng) * 6 (utgångspunkter) = 24 poäng 

Efter poängsättningen har följande genomsnittsberäkning gjorts; Poängen har adderats för 

respektive företag inom en kategori och därefter har det delats med antal företag inom den 

kategorin. Separata beräkningar har gjorts på helt och delvis statligt ägda företag. 

 

Tabell 2: Bedömningskrav 

Poäng Bedömningskrav 

0 Rapporten saknar eller har bristande information om kriterierna. 

1 Rapporten innehåller lite information om kriterierna. 

2 Rapporten innehåller de viktigaste aspekterna eller är genomsnittet. 

3 Rapporten innehåller mer än genomsnittet och detaljerad information. 

4 Rapporten innehåller kreativa lösningar och bästa praxis. 

                                                   Direkt översatt från Hąbek & Wolniak (2016) till svenska. 

3.3.2 Utförandet av kodning 
Kodning har skett i det kvalitativa analysprogrammet ATLAS.ti (ATLAS.ti 2019). Enligt Rennstam 

& Wästerfors (2015) är ett dataprogram behjälpligt när större mängder material ska samlas in för 

analys. Det ansågs därför som en bra metod eftersom 42 hållbarhetsrapporter skulle analyseras. 

Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) är det dock viktigt att påpeka att ett analysprogram 

avseende kvalitativ analys inte automatiserar processen utan fungerar mer som stöd i analysarbetet. 

Processen började med att läsa in samtliga hållbarhetsredovisningar i analysprogrammet, därefter 

lades koderna från kodningsschemat in. De olika koderna markerades i två olika färger för att 

tydligare kunna särskilja begreppen relevans och trovärdighet. För att inte missa något lästes alla 

rapporter igenom en gång innan för att bli bekanta med materialet. För att ha kontroll över vilka 

hållbarhetsredovisningar som analyserats och kodats skapades ett separat dokument där företagen 

prickades av allt eftersom de kodats. Fokus låg på en kodning i taget, vilket gjorde att 
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hållbarhetsredovisningarna lästes igenom flertalet gånger utifrån de olika kodningarna, vilket 

bidrog till att det hela tiden fanns en närhet till materialet. Alla kategorier kodades utifrån 

kodningsschemat förutom kategori T1 och delvis kategori T3. Kategori T3 kodades men 

kompletterades sedan vid poängsättning med en läsning i helhet för att få en bättre helhetsbild. 

Kategori T1 kodades inte alls eftersom denna kategori skulle bedömas utifrån rapportens helhet 

och struktur. När all kodning var klar kunde dessa sammanställas i ett dokument utifrån det 

program som använts. 

3.3.3 Förståelse av poängsättning 
För att det ska finnas en förståelse över hur poängsättningen är utförd kommer en beskrivning av 

hur detta har gått till utförligt beskrivas nedan. Poängsättningen har gjorts av två personer där varje 

poängsättning har diskuterats grundligt och det har därefter getts poäng utifrån de bedömningskrav 

som studien utgått ifrån. I de fallen som företagen har stått och vägt mellan två olika poäng, har 

det lägre betyget satts. Nedan kommer exempel på hur det i denna studie har ansetts krävas för att 

få 0–4 poäng. Som exempel används kategorin T4 som har blivit delgiven alla de olika poängen.  

  

0 poäng har de företag fått som inte har redovisat hur dialogen har gått med intressenterna. Ett 

exempel på detta är Metria som skriver att ingen intressentdialog gjordes under år 2018, det gjordes 

däremot under år 2017 och att den går att finna i den förra hållbarhetsrapporten. På grund av detta 

har de inte tagit med någon intressentdialog under år 2018. 

 

1 poäng har de företag fått där intressentdialog eller resultat av denna saknats. Ett exempel på detta 

är Apoteket Produktion & Laboratorier (APL) som enbart presenterar vilka intressenterna är och 

vilka aspekter som är viktiga för intressenterna (resultat). Däremot har de valt att inte skriva om 

hur själva dialogen har gått till. Därmed har de enbart delgivits 1 poäng. 

 

2 poäng har de företag fått som både presenterar intressentdialog och resultatet av dialogen, 

däremot har någon eller båda delarna varit svagt förklarade. Ett exempel på detta är Vasallen som 

tydligt har förklarat vilken dialog som har skett med varje enskild intressentgrupp, däremot har de 

inte delat upp resultatet från vad de kommit fram till i förhållande till de enskilda grupperna utan 

de har sammanslagit det till ett stort resultat. 

 

3 poäng har de företag fått som visar hur dialogen och resultatet sett ut i förhållande till varje 

enskild intressentgrupp. Ett företag som har fått 3 poäng är Orio som i en tydlig tabell mer detaljerat 
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har visat på varje intressentgrupp, deras förväntningar på Orio samt hur intressentdialogen har gått 

till. 

 

4 poäng har de företag fått som har visat på väldigt detaljerad och utförligt information om både 

dialogen och resultatet, de har förklarat både i bild och text. Ett exempel på ett företag som har 

gjort detta är Visit Sweden. De har förutom att visa dialogen i en tabell, hur ofta dialogen skett 

samt tagit upp viktiga frågor, även förklarat mer ingående i text hur dialogen har skett, hur dialogen 

följs upp samt hur de hanterar positiva och negativa synpunkter som framkommit under dialogen 

med intressenterna. 

3.4 Studiens tillförlitlighet 

Inom den kvalitativa forskningen tittar ofta forskare på fyra kriterier för att bedöma och värdera 

studien (Bryman & Bell 2017). Det första kriteriet är tillförlitlighet, vilket innebär att forskningen 

görs utifrån de reglerna som finns och att studien skickas till de personerna som har varit en del av 

studien, så kallat respondentvalidering (ibid). I denna studie har inte respondenter använts utan 

enbart sekundärdata, därmed har ingen respondentvalidering varit möjligt. Den andra kriteriet är 

överförbarhet som innebär att studien ska vara möjlig utföra i en annan miljö, situation eller kontext 

(Bryman & Bell 2017). Genom att grundligt beskriva hur studien har genomförts har författarna 

varit i god tro. Enligt Bryman och Bell (2017) är det sedan i betraktarens ögon att avgöra om studien 

går att genomföra i en annan miljö. För att studien ska vara möjlig att genomföras på nytt har en 

transparent redogörelse för hur studien har utförts lämnats i metodavsnittet. 

 

Tredje kriteriet är pålitlighet som innebär att det ska vara möjligt att förstå hur hela processen av 

studien har gått till. Det innebär även att få sin studie granskad av en extern part för att få feedback 

på studien (Bryman & Bell 2017). Detta har gjorts genom studiens gång i form av feedback från 

andra studenter och handledare. Sista kriteriet är konfirmering och bekräftelse vilket innebär att 

egna åsikter eller personliga tankar ska minimeras i studien (ibid). För att minska subjektiviteten 

har studien förhållit sig till det kodningsschema som utformats och använts i tidigare forskning 

(Hąbek & Wolniak 2016) samt att samma material har analyserats av två personer. För att 

säkerhetsställa att båda utgått och tolkat kodningsschemat på samma sätt har detta noga gåtts 

igenom och diskuterats kring detta innan kodningen började. Diskussion har även skett löpande 

under den gemensamma poängsättningen utifrån bedömningsschemat för att säkerhetsställa att rätt 

poäng givits.  
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Inom forskning är det även viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter som berör studien (Bryman & 

Bell 2017), därav har studien efterföljt de etiska reglerna som finns. Eftersom denna studie har 

utgått från offentliga dokument i form av hållbarhetsredovisningar som är publicerade på 

respektive företags webbsida, är risken låg att denna studie skulle orsaka skada på de undersökta 

företagen som ingår i studien. 

3.5 Metoddiskussion 

I förhållandet till det ämne som valts och studiens syfte ansågs en kvalitativ innehållsanalys vara 

en bra metod eftersom det ger en mer objektiv bild från företagens sida, än vad intervjuer i detta 

fall skulle ha gett. Det kan antas att företag tenderar att vilja ge den bästa sidan av sig själva, vilket 

vidare kan antas att företagen skulle säga att de hade bra kvalitet på deras rapporter om de skulle 

få frågan. Likt tidigare forskning (Hąbek & Wolniak 2016) som studerat kvalitet inom 

hållbarhetsredovisning har denna studie en subjektiv sida. Den kodningsmall som använts skulle 

kunna tolkas olika beroende på vem som gör studien. Enligt Bryman och Bell (2017) finns det 

alltid en viss tendens till subjektivitet inom kvalitativa studier och de menar att det nästintill är 

omöjligt att ett kodningsschema inte utgör något form av tolkning från den som utför kodningen 

(ibid). För att motverka subjektiviteten i den mån som gått har denna studie följt Hąbek & Wolniak 

(2016) beskrivningar om varje kategori. I de fallen där en kategori haft svag beskrivning har det 

diskuterats kring kodningsschemat samt bedömningskraven för att säkerhetsställa att det har tolkats 

på samma sätt. Eftersom det kan ske olika tolkning av kodningsschemat är det även sannolikt att 

utfallet skulle bli annorlunda om studien gjordes om av någon annan. Det har därför grundligt 

förklarats för vilket tillvägagångssätt som används i studien.  

 

Viss kritik skulle även kunna ske mot att det är ett mindre antal delvis statligt ägda företag än vad 

det är helt statligt ägda företag i denna studie. Dock har studien utgått från hela populationen och 

har likt tidigare forskning (Argento et al. 2019) inte för avsikt att generalisera resultatet utanför 

Sverige.  

3.6 Sammanfattning av metodavsnitt 

I denna studie har en kvalitativ metod använts i form av kvalitativ innehållsanalys, där ett 

kodningsschema som använts vid tidigare forskning (Hąbek & Wolniak 2016) har applicerats. Det 

är 42 stycken hållbarhetsrapporter som har analyserats utifrån de två kvalitetsbegreppen relevans 



22 
 

och trovärdighet, där begreppet relevans var uppdelat i elva olika kodningar och trovärdighet i sex 

kodningar. Kodning har skett med hjälp av det kvalitativa analysprogrammet ATLAS.ti. Metoden 

har kvantitativa inslag då innehållsanalysen skett genom poängsättning utifrån förbestämda 

bedömningskriterier, där poäng noll till fyra har givits inom det olika kategorierna. 
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4. Empiri & Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens empiri och resultat. Det ges först en överblick över hur de 

undersökta hållbarhetsredovisningarna avseende statligt ägda företag har sett ut. Därefter 

presenteras det resultat som innehållsanalysen gett från respektive företags 

hållbarhetsredovisning. Resultatet framställs med hjälp av figurer samt tabeller med en tillhörande 

förklaring. De företag som är delvis statligt ägda markeras med färgen blå i figurer och tabeller 

för att tydliggöra vilka dessa företag är. 

 

4.1 Hållbarhetsredovisningens utformning  

I denna studie har hållbarhetsrapporter från 42 stycken statligt ägda företag studerats. Företagen 

representeras inom 16 olika branscher. 37 stycken av företagen ägs av svenska staten till 100 %. 

Fem av företagen har svenska staten som delägare, det vill säga att staten enbart äger en viss procent 

av företaget. De fem företag som är delvis ägda av staten är Postnord, Visit Sweden, SOS alarm, 

Telia Company och SAS. Staten äger Postnord till 60 %, Visit Sweden och SOS alarm till 50 %, 

Telia Company till 38 % samt SAS till 15 %. Två av företagen är börsnoterade, dessa är Telia 

Company och SAS. För att läsa om exakt vilka företag som är inkluderade i studien, vad de är 

verksamma inom samt deras nettoomsättning, se Bilaga 1 och Bilaga 2. 

 

Majoriteten av företagen som ingår i denna studie har en integrerad hållbarhetsrapport i sin 

årsredovisning. Två av företagen, Metria samt Teracom Group, har en integrerad 

hållbarhetsredovisning men har tagit ut den del av rapporten som berör hållbarhetsredovisningen 

och även publicerat den som en självständig rapport. SAS, Arlandabanan Infrastructure, Kungliga 

dramatiska teatern, SSC och Svedab har en helt fristående hållbarhetsredovisning separat från deras 

årsredovisning. 

 

Majoriteten av företagen följer även riktlinjerna i GRI Standards nivå core. Två av företagen, SEK 

samt Swedfund International, använder sig av en kombination av GRI Standards samt ett annat 

internationellt ramverk för riktlinjer inom hållbarhetsredovisning. Telia Company använder sig av 

det egenutvecklade ramverket som de benämner Telia Company Sustainability Reporting 

Framework och som utgår från flera internationella ramverk, där bland annat GRI Standards ingår. 

Svedab följer GRI men rapporterar egna indikatorer för hälsa och säkerhet eftersom det bättre 

speglar deras mål. Vasallen följer fortfarande GRI G4 Guidelines eftersom de snart ska avvecklas, 
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vilket de själva nämner i rapporten. Samtliga hållbarhetsredovisningar är oberoende granskade, där 

alla har blivit översiktligt granskad av revisor. 

4.2 Hållbarhetsredovisningens relevans 

 
Figur 1: Sammanställning av totalpoäng för respektive företag inom relevans 

 

Figur 1 ger en översikt över den totala poäng för dimensionen relevans för respektive företag och 

där det även kan utläsas en jämförelse mellan dem. Utifrån figuren går det att utläsa att det skiljer 

18 poäng mellan de företag som fått lägst och högst poäng totalt. 

 

I Tabell 3 nedan sammanställs de fem företag som har fått lägst respektive högst poäng totalt inom 

dimensionen relevans, där det kan utläsas poäng per kategori för respektive företag. Det går att 

utläsa att kategorierna R8 och R11 har fått poäng noll inom samtliga företag med de lägsta poängen. 

Saminvest, SSC samt Statens Bostadsomvandling har även fått noll poäng inom kategori R7. Inom 

de företag som fått högst poäng kan det utläsas från tabellen att kategori R1 och R3 där majoriteten 

av de fem företagen har fått höga poäng. Specialfastigheter och SJ ligger på samma högsta poäng. 

Specialfastigheter har fått högsta poäng fyra inom tre kategorier men även poäng noll inom två 

kategorier. SJ har genomgående tilldelats poäng två och tre i de olika kategorierna. 
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Tabell 3: Högst respektive lägst totalpoäng inom relevans 

 
 

I Tabell 4 går det att utläsa de fem företag som har haft lägst respektive högst omsättning under år 

2018 i förhållande till deras poäng inom relevans. I tabellen kan det utläsas att de med högst 

omsättning även har höga poäng inom relevans. Det går även att utläsa att de företag med låg 

omsättning även har låga poäng inom relevans, bortsett från AB Göta kanal som har en högre poäng 

totalt. En fullständig redogörelse för samtliga företags nettoomsättning i förhållande till relevans 

finnes i Bilaga 6. 

 

Tabell 4: Sammanställning av företag med högst respektive lägst nettoomsättning i förhållande 

till relevans 

 
 
Utifrån Tabell 5 går det att utläsa att de helt statligt ägda företagen totalt sett visar en högre relevans 

än delvis statligt ägda företag. Inom de helägda företagen är det kategorierna R8 och R11 som i 

genomsnitt fått lägst poäng och inom de delvis ägda företagen är det kategorierna R5 och R8 som 

har de lägsta genomsnittliga poängen. Kategorin R8 har ett lågt genomsnitt inom både helt och 

delvis statligt ägda företag, 17 av totalt 42 företag redovisade kvantitativ information inom 

presentationer som avser samhället. Helt statligt ägda företag visade även på ett lågt genomsnitt 
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inom kategori R11, där 17 av 37 företag inte redovisade någon form av sammanfattning i sin 

hållbarhetsredovisning. Inom de flesta företagen där någon form av sammanfattning fanns var det 

företagets VD som sammanfattat hur arbetet inom hållbarhet sett ut under året. En tydlig 

sammanfattning saknas i de flesta rapporter inom helt statligt ägda företag. Kategorin R5 har låg 

poäng inom delvis statligt ägda företag, för de helt statligt ägda företagen är kategori R5 högre 

vilket kan utläsas i tabellen. 

 

Inom helt statligt ägda företag har kategorierna R2 och R3 högst genomsnittliga poäng. Samtliga 

företag redovisade sina hållbarhetsmål och vilka deras intressenter var, företagen beskrev generellt 

dessa kategorier detaljerat i hållbarhetsredovisningen. Inom delvis statligt ägda företag är det 

kategorierna R3, R9 och R10 som har fått högst genomsnittliga poäng vilket indikerar att alla 

utlämnade någon form av information inom dessa tre kategorier. Dessutom utelämnade även de 

flesta företag utförlig information inom dessa tre kategorier, de vill säga vilka specifika 

hållbarhetsmål de har, vilka förbättringsåtgärder som har genomförts samt att de kopplat hållbar 

utveckling till en del av deras affärsprocess. Genomgående nämner företagen deras mål kopplat till 

Agenda 2030 och vad de bidrar till inom detta mål. 
 
Tabell 5: Genomsnittliga poäng inom relevans 
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4.3 Hållbarhetsredovisningens trovärdighet 

 
 

Figur 2: Sammanställning av totalpoäng för respektive företag inom trovärdighet 

 

Figur 2 ger en översikt för dimensionen trovärdighet. Figuren visar de olika poäng respektive 

företag har fått inom kvalitetsbegreppet trovärdighet samt en jämförelse mellan företagen. Här går 

det att utläsa att det skiljer tio poäng mellan de företag som har fått lägst och högst poäng totalt. 

 
Tabell 6 visar de företag som har fått lägst respektive högst poäng totalt inom den del från 

kodningsschemat som behandlar dimensionen trovärdighet. Inom kategori T2 har samtliga företag, 

både de med lägst och högst poäng, fått poäng två. Nästan samma resultat kan utläsas från kategori 

T6 där majoriteten av företagen även där fått poäng två, utom Systembolaget som sticker ut med 

poäng fyra. T3 är den kategori som fått de lägsta poängen inom de företag som har lägst poäng 

totalt, där alla företag har fått poäng noll förutom Svenska Skeppshypotek och Jernhusen som har 

fått poäng ett. T4 är den kategori som fått höga poäng inom samtliga av de företagen med högst 

poäng totalt. 

 
 
 
 
 
 



28 
 

Tabell 6: Högst respektive lägst totalpoäng inom trovärdighet 

 
 

I Tabell 7 går det att utläsa de fem företag som har haft lägst respektive högst omsättning under år 

2018 i förhållande till deras poäng inom trovärdighet. I tabellen kan det utläsas att de med högst 

omsättning även har högre poäng inom trovärdighet, bortsett från Telia Company som har lägre 

poäng totalt. Det går även att utläsa i tabellen att AB Göta kanal, Vasallen och Svedab har låg 

omsättning men även lägre poäng inom trovärdighet. En fullständig redogörelse för samtliga 

företags nettoomsättning i förhållande till trovärdighet finnes i Bilaga 6. 

 

Tabell 7: Sammanställning av företag med högst respektive lägst nettoomsättning i förhållande 

till trovärdighet 

 
 

Tabell 8 visar att delvis statligt ägda företag totalt sett visar på en marginell högre trovärdighet än 

helt statligt ägda företag. Den kategorin som visar på lägst poäng avseende trovärdighet inom 

helägda företag är kategori T3, vilket indikerar att det finns lite information om hur 

undersökningarna och mätningarna har gått till. Det var även 9 av 37 företag som inte utelämnade 
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någon eller bristande information gällande insamlingen av den data som presenteras. Inom delvis 

statligt ägda företag visar kategorierna T1, T2, och T3 på samma poäng. Kategori T5 visar en högre 

genomsnittlig poäng, vilket påvisar att det har varit lätt att finna kontaktinformation till en person 

som är ansvarig för hållbarhetsfrågor i dessa företags rapporter. Även inom helt statligt ägda 

företag är det kategori T5 som har fått högst poäng. Näst högst poäng inom både helt och delvis 

statligt ägda företag är kategori T4 som visar att företagen har med de viktigaste aspekterna 

avseende deras dialog med intressenterna och vilket resultat det har gett. 

 

Tabell 8: Genomsnittliga poäng inom trovärdighet 
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5. Analys 
I detta avsnitt kopplas empirin och resultat samman med tidigare forskning samt den teori som 

presenterats tidigare i studien. 

 

5.1 Hållbarhetsredovisningens utformning 

Resultatet av de nya riktlinjerna om obligatorisk hållbarhetsredovisning som infördes år 2008 visar 

att SOE har ökat sin medvetenhet avseende hållbarhetsfrågor enligt Borglund, Frostenson och 

Windell (2010). GRI och de olika kategorier och indikatorer som företagen valt att följa är en stor 

del av hållbarhetsrapporterna. Resultat från studien av Borglund, Frostenson och Windell (2010) 

visar även att GRI-riktlinjerna formar sig olika mellan SOE och de anser att riktlinjerna är något 

som företagen ska utgå ifrån men inte slaviskt följa, något som denna studie bekräftar. Exempelvis 

har företaget Telia Company, som är ett av de två börsnoterade företagen, skapat och utformat egna 

hållbarhetskriterier utifrån olika internationella ramverk som de utgår ifrån. Det går även att utläsa 

i Svedabs hållbarhetsredovisning att de följer GRI Standards men rapporterar enligt egna 

indikatorer för hälsa och säkerhet eftersom det speglar deras mål på ett bättre sätt. Borglund, 

Frostenson och Windell (2010) menar att trots att det finns fastställda riktlinjer så finns det 

utrymme för att utforma och vara kreativ i hållbarhetsrapporteringen. Genom utformning av egna 

hållbarhetskriterier samt indikatorer visar det i enlighet med Borglund, Frostenson och Windell 

(2010) studie att kreativiteten finns i dessa två företags rapporter trots att obligatoriska riktlinjer 

måste följas. Resultatet som ges av denna studie tyder dock på att egna kreativa lösningar kan 

påverka relevans och trovärdighet negativt. Detta kan utläsas från de totalpoäng som de två 

företagen har fått vid en jämförelse med de övriga företagen. Totala poäng för relevans respektive 

trovärdighet kan utläsas i Figur 1 och Figur 2, Telia Company och Svedab är bland de företag som 

har fått lägre totalpoäng. Eftersom både helt och delvis statligt ägda företag påverkas av detta finner 

denna studie ingen skillnad i detta avseende ägarandel, verksamhet eller förhållande till företagens 

storlek. 

 

Flera av företagen har även valt att upprätta en självständig hållbarhetsrapport. Majoriteten av 

företagen har dock en integrerad hållbarhetsredovisning med årsredovisningen. Enligt 

Årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) är detta något företagen får bestämma själva men det ska 
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fortfarande finnas med de delar som är obligatoriska för hållbarhetsredovisningen. Tidigare 

forskning (Montecalvo, Farneti & De Villiers 2018) har visat att en integrerad rapport har en positiv 

påverkan på hållbarhetsredovisningens information inom SOE. De företag som har självständiga 

hållbarhetsrapporter är Arlandabanan Infrastructure, Kungliga dramatiska teatern, SSC, Svedab 

samt ett börsnoterat företag SAS. SAS är även ett av de företag som är delvis ägt av staten. Av de 

totalpoäng för både relevans och trovärdighet som kan ses i Figur 1 och Figur 2 ligger majoriteten 

av dessa företag bland det lägre spannet av poäng. Arlandabanan Infrastructure ligger något högre 

inom relevans. Det börsnoterade företaget SAS ligger däremot bland en av de företag som har högst 

poäng inom relevans och mot det högre spannet av poäng inom trovärdighet. De företagen med en 

integrerad rapport finns dock både i det lägre och högre spannet av relevans och trovärdighet. 

Denna studie kan därmed inte bekräfta tidigare forskning som finner att en integrerad rapport har 

en positiv påverkan på hållbarhetsredovisningens information. 

5.2 Hållbarhetsredovisningens relevans & trovärdighet 

Denna studie har valt att definiera begreppet kvalitet utifrån relevans och trovärdighet i enlighet 

med tidigare studier (Hąbek och Wolniak 2016). Både relevans och trovärdighet behöver uppnås i 

rapporten för att hållbarhetsredovisningen ska anses ha kvalitet (ibid). Tidigare forskning (Krivačić 

2017) som behandlar begreppet kvalitet menar att behoven hos intressegrupperna är olika och 

därmed anpassas hållbarhetsredovisningarna efter intressenterna. Trots detta definieras 

kvalitetsbegreppet lika inom de olika riktlinjerna som finns (ibid). Utifrån Figur 1 och Figur 2 går 

det att utläsa att företagen har relativt lika poäng i förhållande till varandra inom båda 

dimensionerna trovärdighet och relevans, men det är några företag som sticker ut genom högre 

eller lägre poäng. Detta kan exempelvis utläsas i relationen mellan företagen SJ och Saminvest. 

Utifrån detta resultat och koppling till tidigare forskning (Krivačić 2017) kan detta förklaras som 

att kvalitetsbegreppet är bättre anpassat för vissa företag. Bättre anpassat till de som har högre 

poäng och mindre anpassat efter de som har lägre poäng. 

 

Enligt GRI (2016) ska företaget visa en rättvisande bild av hållbarhetsarbetet som inkluderar både 

positiva och negativa insatser. I Tabell 3 går det att utläsa att Specialfastigheter, Postnord, SAS och 

Systembolaget har fått fyra poäng i minst en av kategorierna inom relevans och i Tabell 6 går det 

att utläsa att Systembolaget och SOS alarm har fått fyra poäng i minst en av kategorierna inom 

trovärdighet. Företagen som har uppnått dessa poäng har redovisat både positiva och negativa 
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aspekter av sin påverkan på den hållbara utvecklingen. Det kan antas att de företag som har fått 

lägre poäng har en tendens till att bli fall för vad de kallar ”window-dressing” det vill säga att det 

blir en rapport som endast visar upp företaget bästa sida (Borglund, Frostenson & Windell 2010). 

Eftersom de företagen med lägre poäng inte har redovisat negativa aspekter med deras 

hållbarhetsarbete. Företag med högre poäng har däremot redovisat både de positiva och negativa 

aspekterna i enlighet med poängsättningen. 

 

Tidigare forskning (Argento et al. 2019) som berör SOE visar att kvantiteten av 

hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter är högre i delvis statligt ägda företag än i helt statligt 

ägda företag. Enligt tidigare studie (Hail 2001 se Krivačić 2017) påverkar kvantiteten kvaliteten i 

rapporten på ett positivt sätt. Inom de olika kategorierna i denna studie pendlar det mellan helt och 

delvis statligt ägda företag som fått en högre genomsnittspoäng, vilket betyder att det inte riktigt 

kan utläsas någon större skillnad i kvaliteten mellan de olika ägarformerna. Utifrån detta är denna 

studie i linje med de forskare (Helfaya & Wittington 2019; Helfaya, Whittington & Alawattage 

2019) som påstår att kvantiteten och kvaliteten inte är densamma. Helfaya och Wittington (2019) 

samt Helfaya, Whittington och Alawattage (2019) uppger även i deras studie att informationstyp 

och visuella effekter kan påverka kvaliteten. Det kan utläsas i exempelvis kategorin T1 inom 

trovärdighet som innebär att en hållbarhetsredovisning ska vara läsbar, det vill säga att det ska 

finnas en struktur, grafisk presentation av data, förklaringar vid behov samt verktyg för att lätt 

kunna navigera i rapporten. Därmed har även detta perspektiv granskats i studien. Inom både helt 

och delvis statligt ägda företag kan det utläsas i Tabell 8 att den genomsnittliga poängen är 2 

respektive 2,27, det vill säga att det väsentliga innehållet finns med men de har inte gett en mer 

utförlig eller detaljerad presentation. 

 

Tidigare forskning (Brammer & Pavelin 2008; Leitoniene & Sapkauskiene 2015) visar att de 

företag som har en större inverkan på miljön har en högre kvalitet i hållbarhetsrapporteringen. 

Krivačić (2017) finner dock ingen koppling avseende vilken bransch som företaget verkar inom 

och deras kvalitet på hållbarhetsredovisningen. I Figur 1 och Figur 2 kan den totala poängen utläsas 

för respektive företag inom relevans och trovärdighet. Företagen som är verksamma inom transport 

och magasinering, vilket är företagen SJ, SAS, Postnord, Arlandabanan infrastructure, Swedavia 

och AB Göta kanalbolag, har alla fått höga totalpoäng inom relevans. Green Cargo ingår också i 

denna kategori men har dock fått en lägre totalpoäng vid en jämförelse mot de andra företag inom 

samma verksamhetsområde. Däremot finns inte denna kopplingen inom trovärdighet, där hälften 

av dessa företag har en högre poäng och andra hälften en lägre poäng. Det går även att utläsa inom 
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både relevans och trovärdighet att företag som är verksamma inom byggverksamheten, vilket är 

Svevia och Infranord, ligger nära varandra i poäng. Utöver detta går det inte att utläsa en koppling 

mellan bransch och totala poäng inom relevans och trovärdighet, eftersom de ligger utspridda i 

poängen eller att de inte går att uttala om en bransch då enbart ett företag verkar inom den. I denna 

studie kan det därmed ses en viss koppling mellan vilken bransch och kvalitet i 

hållbarhetsrapportering. Studien kan dock inte gå helt i linje med tidigare studier (Brammer & 

Pavelin 2008; Leitoniene & Sapkauskiene 2015) som visat på att företag som har en större inverkan 

på miljön även har bättre kvalitet i deras hållbarhetsredovisningen. Denna studie har inte undersökt 

vilka företag eller branscher som har en större eller mindre inverkan på miljön och kan därmed inte 

uttala om det påverkar kvaliteten. Därför är denna studie mer i linje med tidigare forskning 

(Krivačić 2017) som inte visar på någon koppling mellan bransch och kvalitet i rapporterna. 

 

Brammer och Pavelin (2008) finner i sin studie att kvaliteten på informationen påverkas av 

företagets storlek, det vill säga att kvaliteten på informationen är högre i de större företagen. Även 

Krivačić (2017) har påvisat i sin studie att företagets storlek påverkar kvaliteten i 

hållbarhetsrapporteringen positivt. Från Tabell 4 och Tabell 7 kan det utläsas att inom båda 

kvalitetsbegreppen relevans och trovärdighet att Vattenfall och Systembolaget som är två av de 

större företagen sett till nettoomsättningen, har höga poäng inom både relevans och trovärdighet. 

Vattenfall har något lägre totalpoäng inom relevans men fortfarande en av de högre poängen. Om 

det ses till de mindre företagen, sett till nettoomsättning, kan det utläsas att samtliga har totalpoäng 

som ligger i det undre eller mitten spannet av totalpoäng. Utifrån det resultat som denna studie gett 

förhållande till företagens omsättning är denna studie i linje med tidigare forskning (Brammer och 

Pavelin 2008; Krivačić 2017) som har påvisat att företagets storlek påverkar kvaliteten på 

informationen i hållbarhetsredovisningarna positivt. 

5.4 Hybridorganisationer och deras institutionell logik 

SOE företag i Sverige grundar sig på två logiker; marknad och staten. De delvis statligt ägda 

företagen har en hybridkaraktär som är mer mot marknadslogik än vad helt statligt ägda företag 

har. Detta gör att de antas ha några intressentgrupper som är starkare än andra och som trycker på 

att företagen ska avslöja en viss information i hållbarhetsrapporten (Argento et al. 2019). I Tabell 

5 går det att utläsa fyra kategorier inom relevans som handlar om prestationsindikatorer; R5 

(marknad), R6 (arbetsplats), R7 (miljö) och R8 (samhälle) ska visa på kvantitativ information om 

hur de har presterat inom ett visst område. Kategorierna R6 och R7 har samma genomsnittliga 
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poäng inom delvis statligt ägda företag, däremot har kategori R5 i genomsnittligt poäng ett, vilket 

är en betydligt lägre genomsnittspoäng. Genom detta kan det förklaras som att intressenter till 

delvis statligt ägda företag anser att prestationsindikatorerna R6 och R7 är de viktigaste 

fokusområden inom hållbarhet. Helt statligt ägda företag är mer inriktad mot statens logik och har 

därmed en bredare intressentgrupp, vanligtvis hela samhället, där de behöver tillgodose allas krav 

och mål (Argento et al 2019). I Tabell 5 går det att utläsa att kategorierna R5 och R7 har en 

genomsnittspoäng på 1,95 respektive 2,08 och kategori R6 har högre genomsnittlig poäng. Utifrån 

resultatet visar det att de helt statligt ägda företagen behöver visa sin prestation inom fler områden 

för att tillgodose sin målgrupp där intressenterna kräver kvalitet i informationen inom fler 

kategorier. 

 

Statens logik menar även att målet för SOE är att göra det bättre för medborgarna och samhället 

(Argento et al. 2019). Trots detta går det att utläsa från Tabell 5 att kategori R8, som skulle kunna 

representera denna del, har lägst genomsnittspoäng inom både helt och delvis statligt ägda företag. 

Det innebär att företagen lämnar bristande information vad gäller den kvantitativa framställningen 

av information om hur företaget har presterat för ett hållbart samhälle.  
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7. Slutsats 
I detta avsnitt sker en återkoppling till studiens syfte och forskningsfråga och därefter 

presenteras studiens slutsats.

 
Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i hållbarhetsredovisning avseende statligt ägda 

företag, där fokus har legat på hur informationens kvalitet skiljer sig mellan helt och delvis statligt 

ägda företag. I förhållande till tidigare forskning (Argento et al. 2019; Pena & Jorge 2019) som har 

studerat SOE har denna studie fokuserat på vad som avslöjas i informationen och inte hur mycket 

information de anger i rapporterna. Från vad resultatet av studien har visat presenteras här studiens 

slutsatser vilket återkopplas till studiens syfte och frågeställning. 

 

Hur skiljer sig informationens kvalitet i hållbarhetsredovisningen mellan helt och delvis statligt 

ägda företag? 

 

En hållbarhetsrapport behöver både relevans och trovärdighet för att anses ha kvalitet, det vill säga 

att det inte räcker med att uppnå en. Detta i enlighet med Hąbek och Wolniak (2016) definition av 

kvalitet som även denna studie utgått ifrån. Utifrån de resultat som har framkommit under studien 

visar det att kvalitet i förhållande till ägarandel, det vill säga helt och delvis statligt ägda företag, 

är relativt lika. De helt statligt ägda företagen har marginellt bättre kvalitet i förhållande till 

begreppet relevans när genomsnittspoängen studeras, vilket kan bero på att de har större målgrupp 

och därmed fler intressenter som kräver kvalitet inom flera områden än hos delvis statligt ägda 

företag. När det kommer till begreppet trovärdighet finns ingen betydande skillnad, eftersom det 

skiljer 0.03 poäng när den totala genomsnittspoängen studeras. Om enbart en kategori studeras 

kommer däremot det att skilja sig i informationens kvalitet mellan delvis och helt statligt ägda 

företag. Denna studie har även påvisat att kvaliteten påverkas av företagens storlek och det går att 

utläsa att de finns en viss tendens att verksamhet påverkar kvalitet dock inte i den utsträckningen 

att denna studie kan uttala sig om det. 

 

Slutsatsen i denna studie blir därmed att informationens kvalitet i hållbarhetsredovisningarna inte 

visar på någon större skillnad mellan helt och delvis statligt ägda företag utan det är företagens 

storlek som påverkar skillnaderna i informationens kvalitet mellan statligt ägda företag. 
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8. Avslutande diskussion 
Som nämnts tidigare saknas det forskning inom hållbarhetsredovisning i förhållande till SOE. 

Denna studie hoppas därför kunna ge bidrag och kunskap inom den kategorin. Studien hoppas även 

kunna ge kunskap till de företag som studien omfattar, de kan alltid utvecklas och förbättra 

kvaliteten inom deras hållbarhetsredovisning. 

 

Resultatet visar att kvaliteten i hållbarhetsrapporter för SOE är förhållandevis lika varandra. 

Majoriteten av företagen visar på liknande poäng totalt vilket visar att det inte finns någon större 

skillnad i informationens kvalitet mellan SOE:s hållbarhetsredovisningar. Under analysen 

framkom det att kvaliteten inte är lika med kvantiteten. Det som upptäcktes var att kvaliteten kunde 

skilja sig avsevärt mellan företag inom en viss kategori. Detta gjorde att resultatet inte kunde 

förutspås innan all data analyserats, vilket innebar att det inte påverkade betygsättningen av att helt 

eller delvis statligt ägda företag. Eftersom det kan vara enkelt att sätta högre betyg på de som alltid 

förväntas ha höga betyg. 

 

Det finns ingen specifik definition på ordet kvalitet och det kan appliceras i många olika 

sammanhang (Helfaya & Whittington 2019). Denna studie har därför utgått från hur kvalitet har 

definierats inom tidigare forskning (Hąbek och Wolniak 2016) och som har presenterats i 

teoriavsnittet (se avsnitt 2). Medvetenheten finns kring att kvalitet kan definieras olika utifrån andra 

forskare inom området. Studien kan därför inte säga att just detta tolkningssätt är rätt för alla, vilket 

bör finnas i åtanke. I denna studie valdes det att undersöka kvalitet utifrån ett specifikt 

kodningsschema. Om studien skulle göras om på nytt och använder andra kvalitetsmått skulle det 

kunna ge ett annat resultat. Utifrån detta går det inte att bortse från att denna studie har subjektiva 

bedömningar, då resultatet kan påverkas av hur de som utför studien tolkar kodningsschemat och 

bedömningskraven.  

 

Ytterligare kritik till den metod som valdes är att den är mycket tidskrävande, både avseende den 

omfattande läsningen och kodningen av hållbarhetsrapporterna. En vidare faktor till detta är att 

företagen har varit verksamma i olika branscher och därmed har det funnits flera olika områden 

inom hållbarhet som det fokuserats på. Även om mallen har varit konsekvent, har rapporterna 

varierat i både utformning och innehåll, varför skribenterna till denna studie har behövt bli insatta 

i flera olika områden. Det ansågs därför i denna studie bli svårare att bedöma kvaliteten utifrån 

kodningsschemat. Trots att kodningsschemat använts på olika branscher inom tidigare forskning 
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ansågs det vara en svår uppgift. Ytterligare kritik mot denna studie skulle kunna vara att den endast 

innefattar hållbarhetsrapporter från ett år och inte ser till hur kvaliteten har utvecklats över flera år 

mellan företagen. 

8.1 Framtida forskning 

Denna studie har undersökt hållbarhetsredovisningar för ett år avseende informationens kvalitet i 

rapporterna för statligt ägda företag. Eftersom resultatet från denna studie visar på att det inte är 

någon större skillnad i hållbarhetsredovisningen förhållande till ägarandel, hade det varit intressant 

att se om resultatet är densamma över flera år. Förslaget till framtida forskning är därför att 

undersöka hur informationens kvalitet i statligt ägda företag ser ut över tid. Detta skulle kunna ske 

genom exempelvis en longitudinell innehållsanalys. Det skulle kunna ge ett perspektiv på hur 

kvaliteten har utvecklats över tid och om det skett någon förbättring eller försämringar genom åren. 

 

Efter att ha gjort en studie som innefattar begreppet kvalitet är det tydligt att det inte finns en 

specifik definition av kvalitet utan flera olika och att begreppet kan uppfattas på olika sätt. Därmed 

är ett ytterligare förslag till framtida forskning att titta på kvalitet utifrån ett eller flera 

företagsperspektiv och vad kvalitet i hållbarhetsredovisning är för dem, för att sedan jämföra med 

definitionerna som tidigare forskare har utgått från för att se om de är i linje med varandra. Detta 

är intressant i den bemärkelsen att finna ett generellt begrepp för att underlätta för framtida 

forskning inom kvalitet och hållbarhetsredovisning. 
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Bilaga 1 - Sammanställning över undersökta företag 

Företag Andel 

statligt 

ägt 

Om företaget Netto-

omsättning 

2018 (mkr) 

AB Göta kanalbolag 100 % Driver och förvaltar de områden som berör 
Göta Kanal där deras huvudrörelser är 
kanal- och fastighetsrörelsen samt 
skogsrörelsen. De är även en del av 
Samverkan Göta Kanal som är ett forum för 
att skapa förutsättningar för turismen kring 
Göta Kanal. 

37 

Akademiska hus 100 % Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter 
som är avsedda för universitet och 
högskolor. De har även i uppdrag att bidra 
till att fler studentbostäder byggs. 

6117 
 

Almi 

företagspartner 

100 % Erbjuder låneverksamhet och rådgivning. 
Detta bedrivs i regionala dotterbolag. De 
bedriver även i dotterbolaget Almi Invest 
AB riskkapitalverksamhet. 

1 072 
 

APL (Apoteket 

produktion & 

Laboratorier) 

100 % Tillhandahåller samt utvecklar 
individanpassade läkemedel. För att kunna 
göra detta har de ett nära samarbete med 
andra intressenter i samhället. 

1 473 
 

Apoteket 100 % Tillhandahåller läkemedel och hälsotjänster 
till både privatpersoner samt kommuner 
och landsting. 

20 083 
 

Arlandabanan 

Infrastructure 

100 % Äger Arlandabanan som binder samman 
Stockholm och Uppsala med Arlanda. Det 
är en samverkanslösning mellan den 
offentliga och privata sektorn och binder 
ihop Arlanda med de järnvägsnät som 
förvaltas av Trafikverket. 

67 
 

Bilprovningen 100 % Ett besiktningsföretag som vänder sig till 
både tunga och lätta fordon. De erbjuder 
kontrollbesiktningar, 
registreringsbesiktningar och andra 
extratjänster. 

647 
 

Green Cargo 100 % Opererar på järnvägarna och transporterar 
gods inom Sverige, Norge och Danmark. 

4 208 
 



 

Infranord 100 % Ett järnvägsentreprenadbolag som bygger, 
underhåller samt utvecklar järnvägar, både i 
Sverige och Norge. 

4 236 
 

Jernhusen 100 % Ett fastighetsbolag som förvaltar och 
utvecklar fastigheter intill Sverige 
järnvägar. 

1 545 
 

Kungliga 

dramatiska teatern 

100 % Kallad Dramaten, är Sveriges nationalscen 
för teater. De utvecklar och förvaltar 
teaterhistorien, men spelar även upp nya 
teaterföreställningar. 

313 
 

Kungliga Operan 100 % En nationalscen i Sverige för balett och 
opera. 

99 
 

Lernia 100 % En aktör inom utbildnings- och 
bemanningsverksamheten. Där de erbjuder 
exempelvis tjänster som vuxenutbildning, 
rekrytering, bemanning och 
företagsutbildningar.  

3 223 
 

LKAB 100 % Ett gruvföretag som tillverkar och levererar 
järnmalmsprodukter till stålmarknaden runt 
om i världen. 

25 892 
 

Metria 100 % Ett företag som levererar geografisk 
information och teknik. 

433 
 

Miljömärkning 

Sverige AB 

100 % Uppdrag att se till att de övergripande mål 
inom konsumentpolitiken uppfylls i 
Sverige. De har även ansvaret över de två 
miljömärkningarna Svanen och EU-
Blomman (EU Ecolabel). 

63 
 

Orio 100 % Erbjuder logistiktjänster samt är den enda 
leverantören av reservdelar till Saab-bilar. 

603 
 

Postnord 60 % Ett företag som levererar kommunikations- 
och logistiklösningar inom Sverige och 
Norden. 

37 669 
 

RISE (Research 

Institutes of 

Sweden) 

100 % Ett innovationsföretag som verkar både 
inom den offentliga sektorn och 
näringslivet samt akademin. De verkar 
bland annat som stöd inom den 
teknologiska utvecklingen (RISE u.å.). 

3 006 
 



 

Samhall 100 % Verkar för att alla ska komma in på 
arbetsmarknaden. ”Producerar en 
kombination av kundnytta, samhällsnytta 
och medarbetarnytta som inget annat 
företag kommer i närheten av”. 

7 927 
 

Saminvest 100 % Ett riskkapitalbolag som vill förbättra 
ekosystemet, de gör indirekta investeringar 
i tillväxtbolag i Sverige så att företagen blir 
mer attraktiva. 

2 

SAS 

(börsnoterat) 

15 % Ett flygbolag som erbjuder både 
flygtjänster, frakttjänster, marktjänster och 
tekniskt underhåll av flygplan. 

44 718 
 

SBAB 100 % Bedriver bankverksamhet där de riktar sig 
till både privatpersoner, företag och 
bostadsrättsföreningar. De erbjuder olika 
typer av lån- och spartjänster inom de två 
affärsområdena Privat samt Företag och 
Brf. 

3 248 
 

SEK 100 % Företag inom svenska exportnäringen där 
de säkerhetsställer tillgången av finansiella 
lösningar. 

1 429 
 

SJ 100 % En av Sveriges tågoperatörer inom 
persontrafik.  

7 874 

SOS Alarm 50 % En hjälp- och trygghetslinje som finns till 
för hjälpsökande i samhället. 

1 214 
 

Specialfastigheter 100 % Företag inom fastighetsbranschen där både 
äger och förvaltar fastigheter som kräver 
extra säkerhet. 

2 138 
 

SSC (Svenska 

rymdaktiebolaget) 

100 % En global leverantör av avancerade 
rymdtjänster. 

945 
 

Statens 

bostadsomvandling 

100 % Omvandlar befintliga fastigheter till nya så 
de möter seniorernas behov. 

22 
 

Sveaskog 100 % Ansvarar för Sveriges skog och alltifrån att 
plantera till avverkning. 

6 971 
 

Svedab 100 % Tillsammans med A/S Øresund äger 
Öresundsbron, där Svedab ansvarar och 
äger den svenska sidan. 

11 
 



 

Svenska 

Skeppshypotek 

100 % Verkar inom svensk rederinäring, de 
finansierar fartyg för handelsflottan. 

340 
 

Svenska Spel 100 % Ett spelbolag där medborgarna har chans att 

vinna pengar via deras spel. De tre kändaste 

spel de har är triss, lotto och stryktipset. 

7 780 
 

Svevia 100 % Ansvar att skapa säkra trafikmiljöer, detta 
gör de genom att bygga och underhålla 
vägar, broar, tunnlar samt snöröjning. 

8 324 
 

Swedavia 100 % Driver, äger, underhåller och utvecklar tio 

flygplatser i Sverige. 

5 922 
 

Swedfund 

International 

100 % Organisation som utvecklar och finansierar 

företag i fattiga länder för att minska 

fattigdomen i världen 

158 
 

Systembolaget 100 % Ett bolag som främst säljer alkoholhaltig 
dryck, systembolaget ägs helt av staten och 
har monopol i alkoholförsäljning på 
svenska marknaden. 

30 907 
 

Telia Company 

(börsnoterat) 

38 % Ett telekombolag som huvudsakligen 
fokuserar på nätverk, de erbjuder tjänster 
för både privatpersoner och företag. 

83 559 
 

Teracom Group 100 % Ett bolag som arbetar med 
kommunikationsnät. De har fått i uppdrag 
av staten att se till att viktiga och 
prioriterade meddelande kommer ut till 
allmänheten. 

1 581 
 

Vasallen 100 % Utvecklar och förvarar gamla 
regementsområden till nya stadsdelar. Detta 
företag har suggestivt börjat avvecklas och 
förväntas enbart ha en anställd kvar i slutet 
av 2019. 

7 

Vattenfall 100 % Ett bolag som producerar klimatsmart el 
och värme. 

152 091 
 



 

Visit Sweden 50 %  En kommunikationsbyrå vars främsta 
uppgift är att marknadsföra Sverige för att 
locka utländska turister. Visit Sweden har 
flera kontor runt om i världen. 

223 
 

 

 

  



 

Bilaga 2 – Verksamhetsområde 

SNI-kod 

(avdelningsnivå) 

Verksamhet Företag 

B Utvinning av mineral LKAB 

C Tillverkning SAS, Samhall, Green Cargo, APL 
 

D Försörjning av el, gas, 
värme och kyla 

Vattenfall 
 

F Byggverksamhet Svevia, Infranord 
 

G Handel; reparation av 
motorfordon och 
motorcyklar 

Systembolaget, Orio, Apoteket 
 

H Transport och 
magasinering 
 

Green Cargo, Postnord, AB Göta Kanalbolag, 
Arlandabanan infrastructure, Swedavia, SAS, 
SJ 

I Hotell- och 
restaurangverksamhet 

Samhall 
 

J Informations- och 
kommunikationsverksa
mhet 

Svenska Spel 
 

K Finans- och 
försäkringsverksamhet 
 

Saminvest, SBAB, SEK, Sveaskog, Svenska 
Skeppshypotek, Swefund international 

L Fastighetsverksamhet Akademiska hus, Jernhusen, 
Specialfastigheter, SBO, Vasallen, Samhall 

M Verksamhet inom 
juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 
 

SOS Alarm, Visit Sweden, Teracom group, 
Telia Company, Sveab, SSC, Miljömärkning 
Sverige, Metria, Bilprovning, Almi 
Företagsparnter, Samhall, Lernia, Vattenfall, 
APL 

N Uthyrning, 
fastighetsservice, 
resetjänster och andra 
stödtjänster 

Visit Sweden, SOS Alarm, Svevia, Vattenfall, 
Postnord 
 



 

O Offentlig förvaltning 
och försvar; 
obligatorisk 
socialförsäkring 

Samhall 
 

Q Vård och omsorg; 
sociala tjänster 

Samhall 
 

R Kultur, nöje och fritid Kungliga dramatiska teatern, Kungliga operan, 
Svenska spel, Samhall 

S Annan 
serviceverksamhet 

Samhall 

 
 



 

Bilaga 3 - Original kodningsschema 

 



 

Bilaga 4 - Resultatsammanställning av kodning: Relevans 

  



 

Bilaga 5 - Resultatsammanställning av kodning: Trovärdighet 
  



 

Bilaga 6 - Sammanställning av företagens omsättning i förhållande till totalpoäng 
inom relevans och trovärdighet 

 


