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Abstract  

In recent years there have been many corporate scandals from environmental and social aspects. 

Corporate irresponsible behavior has led to major public discussions on responsibility and these 

pressures made that many companies wanting to show that they are working for a sustainable 

development by voluntarily reporting economic, environmental and social and social issues in the 

financial statement. They hope this will create credibility for the companies. In the current situation, 

there are a number of guidelines that companies can use to report sustainability. One of these is the GRI 

guidelines which is an international framework that covers many accounting areas and allows 

companies to compare their sustainability reports with other companies. 

The purpose of this study is to determine if all state-owned companies follows the government’s 

requirement that these companies must form a sustainability report under the GRI guidelines, and the 

sustainability report must be audited and certified by an outside party. To answer the purpose of our 

study, we have chosen to investigate all these companies’ sustainability reports which are available in 
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the corporate website for the year 2009 but also 2008 to see if there is any development between these 

periods. The sustainability reports were examined in three categories that would give the answer to our 

question and this was shown in a table. The theories that we have used is the intuitional theory and 

legitimacy theory at finding out if they can explain the empirical results.  

In our conclusion, it appeared that not all the companies had acted in accordance with the requirement 

applicable to the three aspects that were investigated in 2008; none of these issues had been fully 

recognized by the companies. For 2009, it emerged that the companies had become much better at 

reporting under the guidelines. All companies reported fully under the requirement in two of the three 

categories.    

Keywords:  Sustainability reporting, GRI, CSR, Legitimacy theory and institutional theory.                    

 

 Sammanfattning  

Under de senaste åren har det varit många företagsskandaler ur miljö- och sociala aspekter. Företagens 

ansvarslösa beteenden har lett till väldigt många samhällsdiskussioner om företagens ansvarstagande 

och dessa påtryckningar har gjort att många företag vill visa att de arbetar för en hållbar utveckling 

genom att  frivilligt redovisa ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor i årsredovisningen i om hopp 

att skapa trovärdighet för företagen. I dagsläget finns det ett antal olika riktlinjer som företagen kan 

använda sig av för att redovisa hållbarhet. Ett av dessa är GRI:s riktlinjer som är ett internationellt 

ramverk som täcker många redovisningsområden och ger företagen möjlighet att jämföra redovisningen 

med andra företag.  

Syftet med studien är att ta reda på ifall alla statligt ägda företagen följer regeringens krav på  att 

rapportera hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer samt kravet att redovisningen ska granskas och 

bestyrkas av utomstående part. För att det ska vara möjligt att besvara syftet har vi valt att  undersöka 

alla företagens hållbarhetsredovisnigar som finns tillgängliga i företagens hemsida för året 2009, men 

även för 2008 för att kunna se ifall det finns någon utveckling mellan perioderna. 

Hållbarhetsredovisnigarna undersöktes ur tre kategorier som skulle ge svar på vår frågeställning och 

dessa ställdes upp i en tabell. De teorier som vi har använt oss av är den institutionella teorin och 

legitimitetteorin för at ta reda på om dessa kan förklara resultatet i empirin.  

I vår slutsats framkom det att alla företagen inte hade handlat enligt kravet gällande de tre aspekterna 

som undersöktes under 2008, ingen av de aspekterna hade redovisats fullt ut av företagen. För 2009 

framkom det att bolagen hade blivit betydligt bättre på att redovisa enligt riktlinjerna. Alla företagen 

handlade helt enligt kravet på 2 av de 3 kategorier.  

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, GRI, CSR, Legitimitetsteori och institutionell teori. 
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UNEP United Nations Environment Programme. På svenska heter det, FN: s miljöprogram 
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CERES Coalition for Socially Responsible Economics    
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har allt fler intressenter ställt krav på att företagen ska ta samhällsansvar i sitt 

företagande. De externa trycken har gjort att företagen använder sig av olika strategier för socialt 

ansvarstagande i samhället (CSR). Konsumenterna är några av företagens intressenter, dessa vill ha 

säkra produkter som är tillverkade på ett ansvarsfullt sätt. Andra viktiga aspekter för konsumenterna är 

arbetarnas välbefinnande, respekt för mänskliga rättigheter samt att företagen är måna om miljön. Ur 

den här medvetenheten har det uppkommit med riktlinjer som beskriver hur bolagen ska förhålla sig till 

sociala, ekonomiska och miljöaspekter. Dessa riktlinjer är från flera håll, alltifrån NGO: s 

branschorganisationer till statliga organ (Balans n12, 2001).  

FN har ett ramverk som internationella företag använder sig av: FN Global Compact. Ramverkets10 

principer är riktlinjer som fokuserar på företagens Corporate Social Responsibilty (CSR) vilket på 

svenska betyder ansvarsfullt företagande. Principerna handlar om respekt för mänskliga rättigheter, 

acceptabla arbetsförhållanden, hänsynstagande till miljön och bekämpande av korruption (L-O Larsson 

& F. Ljungdahl, 2008 s8). 

Begreppet CSR är en definition på att ett företag eller organisation inte bara ska ta hänsyn till den 

ekonomiska aspekten. CSR tar även hänsyn till miljö, samhälle samt till respekten för de grundläggande 

mänskliga rättigheterna. Alla dessa delar ska rymmas i företagets hållbarhetsfrågor (Balans n12, 2001). 

Under 1990 talet har företag som velat miljöredovisa i sina årsredovisningar haft möjlighet att göra detta 

och antalet företag som ville göra det växte snabbt. Några år senare, i början av 1999 och i samband 

med ändringen i Årsredovisningslagen (ÅRL) blev det lagstiftat att alla företag som hade en 
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miljöpåverkan var tvungna att ta med en del miljöinformation i årsredovisningen (F. Ljungdahl, 2002 

s2). 

Miljöredovisning är företagets beskrivning i siffror eller text, om dess påverkan på miljön. Ett företag 

kan välja att miljöredovisningen ingår i företagets årsredovisning eller som separat rapport 

(Nationalencyklopedin).   

Miljöredovisningens syfte, är att intressenterna ska få en fullständig bild av företagets miljöansvar samt 

synen på miljöarbetet både för en kort och för en längre period (Prop. 1996/97:16). 

Konceptet att verka för en hållbar utveckling som avser att fokusera på långsiktighet har börjat få stadig 

grund. I samband med denna trend börjar staten och näringslivet, mm. nu förstå att detta är viktigt att ta 

på allvar. Detta förhållningssätt har redan anpassats av de internationella företagen, dessa har sedan 

några år tillbaka publicerat (Sustainability Reports) hållbarhetsredovisningar (L-O Larsson & F 

Ljungdahl, 2008 s10). 

 De företagen som vill hållbarhetsredovisa kan använda sig av en rad olika ramverk, men en som sticker 

ut i mängden är, Global Reporting Iniative (GRI). Ramverket är utarbetade riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning och detta ramverk är utformade av en oberoende organisation. Dessa riktlinjer är 

rekommendationer som företagen kan använda sig av på det sätt som passar de bäst. GRI är utformat i 3 

olika nivåer som omfattar miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. GRI är det mest erkända 

ramverket bland experter och används av väldigt många organisationer världen över (csrguiden, 2010).     

Sverige har sett väldigt allvarligt på miljöproblemet och detta har resulterat i att en svensk delegation 

framförde ett förslag till FN:s Generalförsamling. Förslaget var att FN skulle ordna en 

”handlingsinriktad miljöpolitisk konferens”, vilken blev av och hölls i Stockholm 1972. Denna 

konferens om miljöpolitik var FN:s första. Det kom delegater från113 länder och konferensens paroll 

var ”Only One Earth”. Detta skulle representera den soldariska rösten kring en bättre hantering av 

miljön (SVD, 2003). 

Stockholmskonferensen som den kom att heta, hade som ändamål att miljökrisen skulle tas på största 

allvar och att politiska åtgärder skulle genomföras på internationell nivå. Ur Stockholmskonferensen 

uppkom det tre gällande resolutioner, Stockholmsdeklarationen, aktionsplan för ett gemensamt 

miljösamarbete och den sista ledde till att FN startade ett miljöprogram (UNEP) i Nairobi. Under 80- 

talet introducerades begreppet Sustainable Development (hållbarutveckling) som uppkom genom 

Brundtlandkommissionen. Kommissionens beskrivning av begreppet är följande: ” En utveckling som 

tillförställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina 

behov” (SVD, 2003). 
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Ansvarsfullt företagande berör alla företag, små som stora, oavsett bransch och oberoende av om 

bolagen är internationella eller nationella. I vårt informationssamhälle är vi ständigt uppdaterade med 

information som når oss väldigt snabbt oavsett var man befinner sig i världen. Därför riskerar 

internationella företag att hamna i blåsväder när de inte är ansvarsfulla och investerare kan komma att 

investera åt annat håll vilket leder till att företaget inte får in något kapital (L-O Larsson & F Ljungdahl, 

2008 s. 11). 

Rapporteringar av hållbarhetsredovisningar görs nu av väldigt många företag och flera företag låter en 

extern part granska och bestyrka hållbarhetsredovisningen för att kvalitetssäkra den. 

Hållbarhetsredovisningarnas kvalitet är mycket bättre nu än tidigare år, enligt Lars – Olle Larsson 

juryordföranden för FAR SRS tävling för företag med bästa hållbarhetsredovisning (Balans nr12, 2008). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 Det finns officiella och inofficiella krav på att bolagen ska upprätta icke finansiella redovisningar. De 

olika intressenterna har också olika förväntningar på företagens arbetssätt mot en hållbar utveckling och 

hur redovisningen ska se ut. Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) har skrivit rekommendationer 

som har utvecklats för att underlätta för bolagen att följa Corporate Responsibilty (FAR, 2010). 

Nya krav från 2007 beskriver vilka icke finansiella upplysningar som ska ingå i förvaltningsberättelsen 

och koncernförvaltningsberättelsen. Detta gäller endast de större företagen, dvs. börsnoterade bolag. 

Kraven omfattar en hel del faktorer, alltifrån miljöpåverkan till personalinformation (FAR, 2010). 

Den 29 november 2007, beslöt regeringen att alla statligt ägda företag från och med 2008 skulle 

hållbarhetsredovisa enligt GRI; s riktlinjer. Detta krav faller på styrelserna som har ansvaret att 

upprättandet av hållbarhetsredovisningar görs efter den svenska koden för bolagsstyrning enligt 

principen ”följa eller förklara”. Med detta menar staten att alla företagen ska tillämpa GRI, och om inte 

detta sker så ska det motiveras utförligt. En annan aspekt av kravet är att hållbarhetsredovisningen ska 

granskas och bestyrkas av en oberoende part (Regeringskansliet, N8010).  

 

I regeringens förvaltningsberättelse för 2008 så har 42 av de 47 statligt ägda företagen redovisat 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Motivering till avvikelsen har heller inte av alla. Ett av 

kraven som företagen ska tillämpa är att låta hållbarhetsredovisningen granskas och bestyrkas av 

utomstående part, vilket har gjorts av många men inte av alla, och 9 av 47 företag har överhuvudtaget 

inte granskat eller bestyrkt hållbarhetsredovisningarna (Verksamhetsberättelsen, 2008). 

http://www.far.se/
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Vår studie har sin utgångspunkt ur statens krav. 

 

1.3 Problemformulering  

Efterlevs regeringens krav på att alla statligt ägda företagen ska hållbarhetsredovisa enligt GRI:s 

riktliner samt att granskning och bestyrkande utförs av utomstående? 

Finns det någon konsekvens från statligt håll för de företag som avviker från krav utan anledning?  

 

 

1.4 Syfte 

Vårt huvudsakliga syfte med studien är att undersöka om styrelsen inom de statsägda bolagen handlar i 

enlighet med regeringens krav på att hållbarhetsredovisningen ska ske enligt GRI:s ramverk. Med detta 

menas att ansvaret ligger på ledningen att företaget rapporterar enligt ramverkets riktlinjer samt att en 

oberoende granskning och bestyrkande utförs på hållbarhetsredovisningarna som publiceras. Vi vill 

även ta reda på vad regeringen gör åt saken för de företag som inte skulle redovisa enligt kravet. 

 

1.5 Avgränsning  

Vi avgränsar vår studie till att enbart gälla de statligt ägda företagen eftersom detta krav bara gäller 

dessa bolag. Vi kommer att undersöka alla statligt ägda bolagen som har hållbarhetsredovisningar på 

sina hemsidor. Regeringens införda krav på att de statliga företagen ska redovisa enligt GRI:s riktlinjer 

började gälla 2008 och därför kommer vi undersöka ifall alla bolagen tillämpar riktlinjerna. Detta får vi 

reda på genom granskning av företagens hållbarhetsredovisningar som vi ska utföra för året 2009 men 

även för 2008 för att se hur utvecklingen är mellan dessa två perioder.   
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2 Metod  

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

 

Beroende på vilken typ av data forskaren ska använda sig av så kan två metoder väljas, kvalitativ ansats 

som behandlar mjuk data eller kvantitativ ansats som behandlar hård data. Med den kvantitativa 

metoden kan svarsalternativ och frågor utformas i ett frågeformulär innan arbetet med datainsamlig 

påbörjas. Data inom denna ansats är hård, vilket innebär att det är mätbart i den meningen att en 

sammanställning kan göras i tal. Efter Insamling av data görs det en dataanalys av arbetet för att på detta 

sätt kunna göra en generaliserig baserad på statistiskt data (Johannessen, A & Tufte 2003 s. 67-70). 

Vår metod kommer att bestå av kvantitativ ansats eftersom vi kommer att undersöka företagens 

hållbarhetsredovisningar utifrån studiens syfte och detta sammanställas i empirin. Vi kommer att 

granska hållbarhetsredovisningarna utifrån tre kategorier som handlar om att alla företagen ska redovisa 

enligt GRI:s riktlinjer. Skulle företagen avvika från riktlinjerna så måste detta motiveras och sista 

punkten är att alla måste låta en utomstående bestyrka redovisningen.  

 

2.1.2 Surveyundersökningar och urval 

Surveyundersökningar betyder att granskning görs på ett detaljerat och uttömmande vis, i en annan 

mening innebär det att ”skaffas fram data till en kartläggning”. Med Surveyundersökningar som 

forskningsstrategi kan forskaren använda sig av olika metoder för att samla in data på, detta kan vara 

skriftliga källor, frågeformulär och intervjuer (Denscombe, M, 200 s.12-13). 
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2.1.2.1 Subjektivt urval 

Det strategiska tillvägagångssättet att använda sig av subjektivt urval är att undersökningens urval 

handplockas, vilket betyder att forskaren har kännedom om enheterna som ska ingå i studien, dessa 

företeelser väljs mot bakgrunden att data som inhämtas är mest relevant för studien (Denscombe, M, 

200 s. 23). 

För att få den mest relevanta och viktigaste informationen för vår undersökning har vi på ett strategiskt 

sätt valt att bara undersöka de statligt ägda företagen som har hemsidor där hållbarhetsredovisningar kan 

hämtas.  

 

2.1.3 Primärdata och Sekundärdata 

När forskaren samlar in data för att svara på forskningsfrågan, kan detta göras på två olika sätt. Den ena 

metoden som används för insamlingen är primärdata, vilken innebär att forskaren använder sig av 

personer för intervju eller frågeformulär. På detta sätt blir forskaren den särskilda person som inhämtat 

information direkt från denna grupp. Denna insamlingsmetod ger forskaren större vetskap om att 

informationen är tillförlitlig än om den sekundära metoden hade använts (Jacobsen, DI.2002 s152). 

 I vår uppsats kommer vi att använda oss av primärdata, vilken kommer att bestå av en intervju.   

Sekundärdata är den andra metoden som forskaren använder sig av för insamling av information, och 

detta kan där vara alltifrån litteratur, vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet och elektroniska källor. 

Med sekundärdata är det för forskaren oftast okänt hur materialet har samlats in eftersom detta har gjorts 

av någon annan, där syftet med bearbetningen med största sannolikhet är avsedd till något annat än vad 

forskaren som använder sekundärdata ämnar göra (Jacobsen, DI.2002 s153).  

I vår undersökning kommer vi att använda oss av sekundärdata för att behandla företagens 

årsredovisningar/hållbarhetsredovisningar och andra skriftliga källor som redogör begreppet 

hållbarhetsredovisning. 

 

2.1.4 Urval av Intervju 

En forskningsintervju sker inte av en tillfällighet, tvärtom den är planerad med syftet att enbart 

undersöka ett särskilt ämne (Denscombe, M,200 s131).  

I vår forskning kommer vi att använda oss av en intervju för att skaffa oss mer information om 

regeringens krav. Denna handlar om att ta reda på ifall regeringen gör något åt saken för företag som 

inte skulle följa kravet. Intervjun kommer att genomföras med en person från näringsdepartementet och 
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som jobbar i avdelningen som har hand om de statligt ägda företagen. Vi har valt ut just den personen 

pga. hennes ansvarsområde och expertis inom området. 

Forskaren kan använda sig av en semistrukturerad intervju. Detta inbär att forskaren har ett 

färdigformulerat frågeformulär som ska besvara ämnet, men där forskaren fortfarande är flexibel genom 

att respondenten ges möjlighet att grundligt tala om ämnet (Denscombe.M,200 s135). 

Våra intervjufrågor är semistrukturerade eftersom vi vill göra det möjligt för respondenten att utveckla 

sig mer kring ämnet när det behövs och detta baseras på vår strävan att förstå ämnets karaktär mer 

utförligt.  

 

2.1.5 Tillvägagångssättet 

Vid datainsamling har fokus lagts vid att ta reda på information om vilka de statligt ägda företagen är 

och hur många de är. Denna information skaffades genom regeringens hemsida i avdelningen för 

näringsdepartementet, där samtliga företag är listade. Via den vägen använde vi företagens egna 

hemsidor för att hämta hållbarhetsredovisningarna för verksamhetsåret 2009 men även för 2008 för att 

göra en jämförelse mellan perioderna. 

 Litteratur från olika bibliotek har använts, vilka har studerats för att förstå 

hållbarhetsredovisningsutvecklingen. Forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar som handlar om 

Legitimitetsteori samt Institutionellteori har samlats in eftersom dessa teorier är de som vi har valt för att 

förklara empirin.  

De skriftliga källor som vi har använt oss av har samlats in genom sökningar på Södertörns högskolas 

bibliotekskatalog Miks samt Libris söktjänst. 

Genom skolans databas och e-resurser har vi hittat våra artiklar i databaserna, Emerald, Affärsdata, 

Nationalencyklopedin, FAR SRS Komplett och JSTORE. Sökningar har även gjorts på Google, 

googlescholar, och regeringens offentliga handlingar. De sökord som vi har använt oss av, har varit 

hållbarhetsredovisning, miljöredovisning, Global Inative Reporting, CSR och legitimitetsteori. Dessa 

sökord har även översatts och sökts på engelska. Telefonintervju är det tillvägagångssätt som också har 

använts i undersökningen. Vi tog kontakt med respondenten först via telefon och sedan skickades 

färdigutformade frågor per e-post till respondenten för att först ta del av frågorna innan intervjun ägde 

rum. Intervjun utfördes på respondentens begäran per telefon. 

 

2.1.6 Reliabilitet och Validitet 
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 Med reliabilitet efterfrågas tillförlitligheten i de insamlade data. I detta avsnitt är det viktigt att veta hur 

data har samlats in och hur det har bearbetas samt vilken sort av data som har insamlats. En datas 

Reliabilitet kan testas på flera sätt, varav en är att samma undersökning utförs på samma studiegrupp 

med några veckors mellanrum, och blir resultatet detsamma som vid första undersökningen, då har 

undersökningen hög reliabilitet. Denna metod kallas ” test- retest reliabilitet” (Johannessen, A& Tufte, 

2003 s 28-29). 

I regeringens offentliga handlingar ” Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande”, 

står det skrivet att alla statligt ägda företagen ska rapportera hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

riktlinjer och detta ska integreras inom årsredovisningen eller i en separat rapport på företagens 

hemsidor. Vad gäller reliabilitet anser vi att det insamlade materialet ha en väldigt hög tillförlitlighet 

eftersom relevant data har samlats in. De data vi har plockat ut från företagens hållbarhetsredovisningar 

är det som redovisningarna måste innehålla för att företagen ska ha uppfyllt statens krav, vilket också är 

det vi ska undersöka. Vi har gjort vårt bästa för att få så hög reliabilitet som möjligt genom att vara 

tydliga med vår frågeformulering och syftet med studien samt redogjort vårt tillvägagångssätt med att 

komma fram till studiens resultat, så att undersökningen kan upprepas av en annan grupp och leda till 

precis samma resultat som vi fick.  

Med validitet menas det att data samt metoder som används vid forskning i hög grad är oklanderliga på 

sättet som forskningen har genomförts för att erhålla så exakt resultat som möjligt. Detta handlar om till 

vilken grad, verkligheten och den insamlade data överensstämmer med varandra (Denscombe.M,2000 

s283). 

De data som har samlats in är i allra högsta grad relevanta och speglar verkligheten tydligt därför att vår 

undersökning har baserats på företagens årsredovisningar, där det klart och tydligt framgår ifall 

företagens hållbarhetsredovisning har gjorts enligt kravet eller inte.  

Den intervju som har genomförts har också hög validitetsnivå eftersom intervjufrågorna är specifikt 

utformade för att besvara en av frågeställningarna, om att ta reda på ifall det finns konsekvenser från 

statligt håll för de företag som inte redovisar enligt kravet. Eftersom validiteten kan påverkas pga. valet 

av respondent så har vi varit noga med att kontakta rätt person för våra frågor. Detta blev en person som 

jobbar på näringsdepartement med ansvarsområdet ägarstyrnings- och hållbarhetsfrågor inom 

avdelningen för extern ekonomisk information.  

  

2.1.7 Deduktiv och induktiv 

Teorier som forskaren använder sig av måste uppkomma ur den empiriska forskningen och med 

forskningsarbetets gång växer också en passande teori till empirin (Denscombe.M,2000, s253). 
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Forskningssats där teorier uppkommer ur empirin är ett exempel på en induktiv utgångspunkt som 

texten ovan beskriver. Vi kommer dock inte att använda oss av den induktiva satsen utan den deduktiva 

som betyder att de teorier vi har valt att använda kan förklara empirin i vår forskning. 

Att ha en deduktiv utgångspunkt innebär att bilda sig en uppfattning om verkligheten från teori till 

empiri. Detta innebär att forskaren i förväg har en uppfattning om omvärlden och empiri ska inhämtas 

för att sedan se ifall förväntningar korrelerar med verkligheten (Jacobsen, DI.2002 s34).  

 

2.1.8 Källkritik 

Vid insamlig av data måste forskaren vara kritisk till det data som samlas in. Man måste ställa sig var 

informationen kommer ifrån, om källorna är tillförlitliga och trovärdiga eller om de innehåller 

felaktigheter pga. källan man har använt sig av (Jacobsen, DI.2002 s259). 

Vi anser att de data som har samlats in har väldigt hög trovärdighet och tillförlitlighet. Insamlingen har 

gjorts från rätta och säkra källor i och med att vi har använt oss av företagens hållbarhetsredovisningar 

som är nya och ska visa vilka punkter som företagen har redovisat efter enligt GRI:s riktlinjer. Vi har 

använt oss av vetenskapliga artiklar, litteratur och material som har varit relativt nya och därmed 

uppfyller samtidkravet. De källor man använder sig av kan vinkla materialet efter egna behov och 

önskemål därför har vi efter bästa förmåga försökt att vara medvetna om detta under uppsatsens gång. 

Vi har även för intervjun använt oss av en respondent från regeringskansliet som arbetar inom vårt 

undersökningsområde. Intervjusvaren är enligt oss tillförlitliga och trovärdiga eftersom respondenten är 

en myndighetsperson som bara ska besvara våra frågor utifrån kunskap om området och därför finns det 

inte en anledning till att vinkla informationen. 
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3 Teoretisk Referensram 

I detta kapitel presenterar författarna det teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. 

___________________________________________________________________________________  

 

 

3.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin, definieras på följande sätt; 

 ”Legitimacy is a generalized Perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, 

or appropriate within some socially constructed system of norms values, beliefs, and definitions” 

(M.Suchman1995). 

Händelser som utgör hot mot ett företags legitimitet i miljön den verkar i och åtgärder som företaget 

skulle svara med kan förklaras med legitimitetsteorin.  

Årsredovisningar med innehåll av frivilliga miljöupplysningar är åtgärder som organisationer gör som 

tecken på att samhällets värderingar, normer, och de sociala aspekterna respekteras.  

Dessa ansträngningar görs från företagens sida i hopp om att lunga externa intressenters påtryckningar 

om att bolagen ska vara ansvarsfulla i företagandet (Mobus, J.L. 2005).  

Ur ett företagsledningsperspektiv arbetar man för att vara i balans med omgivningens värderingar och 

vinner företaget samhällets förtroende så tryggas företagets legitimitet. Ur den institutionella synen 

ställs det tvingande villkor för legitimitet gällande företagen (M. Suchman, 1995). 

 

Legitimitetsteorin beskriver att ett bolag eller en organisation bara kan existera ifall dessa samverkar 

med samhället. I vår omgivning finns det regler och normer som beskriver vad som är ”rätt och riktigt” 

och detta är vad organisationer måste följa för att erhålla legitimitet. När en organisation erhåller denna 

legitimitet får de också ett erkännande där ett mervärde skapas för organisationen och samhället 

betraktar organisationen som en enhet som gör rätt för sig. En organisation måste hela tiden arbeta med 

att behålla sin legitimitet. Detta görs genom en konstant behandling av de sekundära intressenterna, 

eftersom dessa ger tycke för organisationen och är även den grupp som har möjlighet att påverka den 

primära intressenten. Genom denna behandlig så har företaget indirekt påverkat den första intressenten 

som kan tänkas bidra med resurser till organisationen (Ljungdahl, 1999 s. 45). 
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Företagen behåller sin legitimitet genom att agera rationellt eller förklara sig ur ett legitimitetsperspektiv 

där en mängd olika strategier används för att inte hamna i en situation som skulle kunna vara skadlig 

eller rent av ödeläggande för organisationen. En organisation kan av olika skäl rapportera 

miljöredovisning/ hållbarhetsredovisning, dessa åtgärder är försök för att skydda företagets legitimitet 

från skada. Genom att visa att normer och andra viktiga förväntningar följs så värnas legitimiteten 

(Ljungdahl, 1999 s. 46-47). 

Ett företags existens kan upphöra väldigt lätt ifall det avviker från den legitima vägen, och skulle 

organisationen vara hotad så kan den återsälla ordningen genom fyra legitima tillvägagångssätt.  

1.  Att ändra de förhoppningar som utåt väntas av företagen.  

2.  Synen på organisationen avleds helt, genom att frågan fokuseras bort till en annan fråga. 

3.  Organisationen utbildar intressenterna så att de är insatta i den förändring som företaget 

genomgår. 

4. Den sista strategin är att försöka förändra de viktigaste intressenternas syn men          

organisationens tillvägagångssätt ändras inte (Lindblom, 1994). 

 

3.2 Institutionell teori  

Det finns två sorters krav som en organisation kan ställas inför av sin omgivning. Första kravet är att 

varor och tjänster måste framställas och transaktioner av dessa måste ske på en aktiv marknad. Detta 

krav kallas för ekonomiska och teknologiska. Sociala och kulturella krav är det andra. Detta innebär att 

organisationen måste skapa en bra bild av sig själv och bevara den utåt. Organisationen måste även 

handla enligt de normer, värderingar och lagar som samhället har. Denna kategori får belöning från 

omgivningen pga. att organisationen har lyckats anpassa sig till samhällets ställda krav. Företagen som 

tillhör ekonomiska och teknologiska gruppen belönas för sitt bidrag till samhället av sina produkter och 

tjänster. Företagen sätter upp mål som anpassas internt och till samhällets värderingar (MJ Hatch, 1997 

s108). 

Organisationer och handlingsmönster blir till institutioner genom att vissa mekanismer tillämpas. 

Exempel på att handlingar kan beskrivas som en institution är att upprepande rösta på ett visst politiskt 

parti. Vid upprepande av denna handling uppfylls villkoret för att kallas för en institution eftersom 

beskrivningen av en institution är att handlingar upprepas samt att verkligheten uppfattas på samma sätt. 

Regler och lagar kan vara anledningen till att handlingar upprepas, men det kan också bero på normer, 
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värderingar och förväntningar. En annan faktor till att handlingar upprepas är strävan att efterlikna en 

annan institution (MJ Hatch, 1997 s109). 

Powell och DiMaggio (citerad: i MJ Hatch, 1997 s109) Ger beskrivning på tre olika sorters 

institutionella påverkan och dessa åskådliggörs på följande sätt: 

 tvingande institutionell påverkan - när påtryckningar att anpassa sig till lagar och regler är från 

staten.  

 Normativ institutionell påverkan - är påtryckningar från kulturella förväntningar. 

 Mimetisk institutionell påverkan - att vilja efterlikna en annan institution. 

 Det institutionella påverkandet av omgivningen är från offentliga myndigheter, domstolar, lagar, 

strukturer av styrd art och yrkesgrupper samt generell verksam opinion (Skott: 1987 är Citerad: i MJ 

Hatch, 1997 s109). 

 

3.3 Regeringen 

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande 

Tidigare riktlinjer för bolag med statligt ägande har ersatts med nya från och med början av 2008. Detta 

beslut fattades i slutet av november 2007 att det är krav för samtliga företag att hållbarhetsredovisning 

skall göras med ramverket, Global Reporting Iniative. De statligt ägda företagens externa rapporter som 

avser årsredovisningar, kvartalsrapporter, hållbarhetsredovisningar samt interna rapporter skall innehålla 

beskrivningar av företagets aktiviteter och enligt staten ska vara minst lika transparenta som de 

börsnoterade bolagens rapporteringar av hållbarhetsredovisning. Rapporteringarna ska beskriva 

företagens verksamhet, vilka också kommer att användas som underlag för utvärdering för företagens 

arbete i att följa riktlinjerna. Utvärderingen ska sedan läggas fram till riksdagen i den årliga skrivelsen. I 

statens ägarpolicy ska bolagen se till att de handlar ansvarsfullt kring miljörelaterade, ekonomiska, 

etiska och sociala aspekter, mm. Detta gäller alla statligt ägda bolagen eftersom dessa ska vara 

exemplariska och arbeta för en hållbar utveckling (Näringsdepartementet).  

Regeringens krav på att alla statligt ägda bolagen ska hållbarhetsredovisa enligt GRI:s ramverk, är ett 

ansvar som har lagts på styrelsen för de statligt ägda bolagen. Ledningen ska se till att riktlinjerna följs 

enligt kravet. Regeringen efterstävar att arbeta för en hållbar utveckling och med tydliga rapporteringar 

samt en kontinuerlig uppföljning av detta. Alla bolag som ägs av staten måste därmed tillämpa dessa 

riktlinjer och även i de fall där staten inte äger bolagen till hundra procent kommer staten tillsammans 

med de andra ägarna och företagen att arbeta för att GRI:s riktlinjer ska vara gällande på det sätt som 
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har beskrivits. Med statens krav ska riktlinjerna följas efter principen ”följa eller förklara” vilket innebär 

att GRI:s riktlinjer ska tillämpas men att företagen har möjlighet att avvika från att hållbarhetsredovisa 

enligt riktlinjera, förutsatt att de måste förklara väldigt tydligt vad motivet till avvikelsen är 

(Näringsdepartementet). 

 

3.4 GRI 

Global Reporting Initiative (GRI) som är en oberoende organisation, uppstod 1997 ur ett projekt av 

nätverket, Coaliation For Socially Responsibile Ekonomics – CERES.  Idag består GRI av en 

internationell organisationsgrupp med flera intressenter. I form av en stiftelse har intressenterna skapat 

ett ramverk med riktlinjer för hållbarhetsredovisning vars syfte är att hjälpa företagen. Organisation har 

producerat tre versioner av GRI. Den allra första delen introducerades under år 2000, många bolag och 

andra organisationsformer tog till sig detta ramverk direkt och rapporterade efter det. Kort efter den 

första versionen kom man ut med nästa version år 2002. Mellan åren 2003-2005 utfylldes GRI:s 

riktlinjer till att vara anpassade för flera branscher och olika typer av indikatorer gav också beskrivning 

på hur dessa exempelvis skulle kunna mätas. 2006 kom GRI ut med 3G som är den tredje genrationens 

riktlinjer. Den senaste versionen har ett enormt täckningsområde där företagen som önskar göra en 

hållbarhetsredovisning kan välja ur tre olika tillämpningsnivåer. Den senaste versionen möjliggör 

jämförelse mellan företagen. Detta ramverk har vunnit störst acceptans bland experter och är även det 

mest använda ramverket bland företagen världen över (Larsson & Ljungdahl 2008 s. 62-63). 

GRI verkar för en hållbar utveckling där ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer skall vara det 

hållbarhetsredovisningen baseras på. Inom GRI har man som mål att hållbarhetsredovisningen skall vara 

minst lika viktig som den finansiella redovisningen. Företagen som använder sig av 

hållbarhetsredovisning som är specifikt utformad gör att de på ett tydligt sätt kan se en förändring på 

bolagens belastningar av miljö, sociala och ekonomiska aspekter. Med ökad kännedom om 

hållbarhetsredovisningens fördelar kan företagen undvika affärsrisker och istället skaffa sig bättre rykte, 

trovärdighet samt effektivitetsmöjligheter m.m. Enligt GRI organisationen ger hållbarhetsredovisning en 

betydligt bättre förbindelse med intressenterna vilket kan leda till att företagen blir mer 

konkurrenskraftiga i den marknad som de verkar i. GRI:s riktlinjer består av principer samt allmänna 

anvisningar för vad som skall redovisas och hur redovisningen skall gå till. GRI:s mål är att rapportering 

av hållbarhetsredovisningen ska vara minst lika viktig som den finansiella redovisningen (Larsson & 

Ljungdahl 2008 s64-65).  

GRI:s riktlinjer är uppdelade i två huvuddelar. Den första delen består av fyra kategorier av riktlinjer 

och principer för redovisningens innehåll, kvalitet och redovisningens avgränsning. Dessa kategorier är i 
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sin tur indelade i underkategorier. Den första delen ska hjälpa företagen att veta vad som skall 

hållbarhetsredovisas, hur det skall avgränsas samt att säkerställa innehållets kvalitet. Den andra delen är 

standardupplysningar som är uppdelade i tre delar, Strategi - profil, hållbarhetsstyrning och 

resultatindikator. I den andra delen kan företagen forma hållbarhetsredovisningen efter önskemål och få 

vägledning att tolka svåra områden i redovisningen (Larsson & Ljungdahl 2008 s. 66). 

 

Källa: globalreporting.org 

 

3.4.1Första delens riktlinjer och principer: 

3.4.1.1 Vägledning för redovisningens innehåll 
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 Organisationen måste veta vad den vill och beakta intressenternas förväntningar, därefter kan 

redovisningens innehåll struktureras på önskat sätt.  

3.4.1.2 Principer för redovisningens innehåll 

 Väsentlighet – det som skall redovisas bör vara de viktigaste aspekterna av miljö, ekonomiska, 

sociala påverkan samt indikatorer av väsentlighet.  

 Kommunikation med intressenterna – i redovisningen ska det förklaras hur intressenternas 

förväntningar och intressen har tagits hand om av företaget.  

 Hållbarhetssammanhang – företagets redovisningsresultat ska vara identifierbart med utveckling 

mot hållbarhet. 

 Fullständighet - alla väsentliga aspekter av företaget tas med och alla led av företaget från topp 

till marknivå, allt som tas med ska vara tillräckligt för att intressenterna ska ha möjlighet att 

utvärdera företaget och kunna fatta beslut. 

3.4.1.3 Principer för att säkerställa redovisningens kvalitet. 

 Jämförbarhet – bland kriterierna ska all viktig förändring i hållbarhetsredovisningen förklaras. 

 Precision – redovisningen skall vara noggrann och detaljerad så att intressenterna kan skapa sig 

en klar bild av företagets resultat.  

 När ska redovisningen rapporteras – redovisningen bör publiceras med regelbundenhet efter en 

bestämd tidsplan. 

 Tillförlitlighet- oberoende bestyrkande av redovisningen för att fasställa kvaliteten.  

 Tydlighet – hållbarhetsredovisningen skall vara begripligt för intressenterna.  

 Balans – att presentera både bra och dålig resultat.  

 

3. 4.1.4 Vägledning för avgränsning av redovisningen 

Företaget ska avgöra vad som är viktigt att ha med i hållbarhetsredovisningen, är det ett moderbolag så 

bör redovisningen omfatta enheter som dotterbolag och joint venture, varav moderbolaget har mycket 

eller total kontroll över. 
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3.4.2  Standardupplysningar:  

Andra delen av GRI:s riktlinjer, är standardupplysningar som är uppdelade i tre delar 

  Strategi och Profil – i den här sektorn ges allmän bakgrundbeskrivning av 

organisationen, dessa upplysningar gör det möjligt för den enskilde att förstå företagets 

styrning, strategi samt profil som är kopplat till resultat. 

 Hållbarhetsstyrning – här ges upplysningar som redogör företagets arbetssätt inom olika 

områden. Avsikten med dessa upplysningar är att öka förståelsen för ett visst område. 

 Resultatindikatorer - Företagets resultat i form av sociala, ekonomiska samt 

miljömässiga aspekter kan rapporteras mer utförligt eftersom resultatindikatorn beskriver 

det som kan rapporteras av företagen och dessa indikatorers information är jämförbara. 

Den uppdelning som indikatorerna kan delas upp i är tilläggsindikatorer och 

kärnindikatorer. I stor utsträckning kan kärindikatorerna appliceras av de flesta bolagen, 

men när det gäller tilläggsindikatorerna så är de mindre begränsade i sin art av att kunna 

användas av de flesta bolagen. Företagen väljer själva vad de vill ha med för information 

i hållbarhetsredovisningen och denna information kan de sätta betyg på. Detta görs 

utifrån betygsmallen som GRI har. Betygsgraderna är räknat från det högsta, A, till B och 

C som är mindre bra tillämpningsnivå (GRI, 200-2006). 

 

 

                                                       

Källa: globalreporting.org 
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 Figuren illustrerar redovisningsprinciper & vägledning som har nämnts, dvs. kärnan i GRI:s ramverk.  

Alla dessa principer kan testas och på så sätt får övrig information samt indikatorerna i 

hållbarhetsredovisningen den kvalitet de representerar. Ett + framför tillämpningsnivåerna A, B, C 

betyder att hållbarhetsredovisningen är granskad och bestyrkt av utomstående part (GRI, s. 200-2006). 

Bland GRI:s riktlinjer är att låta hållbarhetsredovisningen granskas och bestyrkas av utomstående om så 

önskas, vilket kan göras oavsett tillämpningsnivå (Larsson & Ljungdahl 2008 s. 131). 

 

3.5 Den svenska lagstiftningen gällande hållbarhetsredovisningen 

 Den svenska lagstiftningens reglering angående miljöredovisning är de regler som finns i miljöbalken 

samt Årsredovisningslagen (ÅRL). I kapitel 1§ (miljöbalkens mål och tillämpningsområde) ges 

förklaring för avsikten med reglerna, vilken är att dessa ska fungera för en hållbar utveckling. Med detta 

menas att både nuvarande och kommande generationers hälsa ska skyddas samt att en hälsosam och bra 

miljö värnas om. Detta syftar till att Företagen ska vara ansvarsfulla i sitt företagande så att inte 

människan och miljön utsätts för skadlig påverkan från föroreningar eller andra oacceptabla situationer. 

Miljöbalkens 9 kapitlet 6§ gäller de bolag som avser att driva eller driver miljöfarlig verksamhet, de här 

bolagen blir därmed tillstånds- och anmälningspliktiga till tillsynsmyndigheten. Dessa bolag beskrivs i 

ÅRL 6:e kapitel som gäller förvaltningsberättelsen. I den anges det att förutom den finansiella delen 

som redovisas är det även ett krav att de större bolagen måste redovisa icke finansiella upplysningar om 

företaget. Detta görs för att få en uppfattning om företagets utveckling, ställning, upplysningar om 

personal samt miljöaspekter. Alla Bolag vars verksamhet är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga 

har skyldighet att ge upplysningar om bolagets miljöpåverkan (lagen.2010). 

 

 

 

 

 

 

 

https://lagen.nu/1998:808#K1P1S1
https://lagen.nu/1998:808#K1P1S1
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4 Empiri 

I det här kapitlet presenterar vi undersökningen som är gjort på intervju och företagens 

årsredovisningar. Dessa två undersökningsområden ligger till grund för undersökningens analys samt 

slutsats. 

    

4.1 Intervju 

 Vår empiriundersökning består av intervju och undersökningar på årsredovisningar. 

Intervju med Jenny Didong. 

Jenny Didong jobbar med ägarstyrnings- och hållbarhetsfrågor inom avdelningen för extern ekonomisk 

information, i enheten för statligt ägande som tas hand om av regeringskansliets näringsdepartement.  

Hållbartföretagande innebär för staten enligt Didong att vara ett gott föredöme för en hållbar utveckling 

av miljö, ekonomiskt och socialt ansvarstagande, samt att vara bättre företagande i sin bransch.  På 

frågan om varför staten har valt GRI svarar Didong att man ville ställa tydliga krav på våra företag och 

då har GRI varit det mest lämpade ramverket eftersom det har en bra standard där företagen bl.a. kan 

jämföras med andra i sin rapportering av hållbarhetsredovisning. 

Hur bra företagen har följt GRI har enligt Didong berott på bolagens förutsättningar, exempelvis har den 

största delen verkställt kraven medan andra inte har gjort det. Hon menar också att redovisningen inte 

har rapporterats på det önskade sättet pga. att företag har saknat intern kompetens, och tillägger att 

införandet av GRI har varit en utmaning för många bolag. 

Sedan kravet verkställdes har enligt Didong ingen intressentkonflikt märkts på de större bolagen, dessa 

har rapporterat bra enligt ramverket. Hon menar att det är de mindre bolagen som inte har 

hållbarhetsredovisat enligt kravet i samma utsträckning som de större företagen. 

Hon säger också att bland de bolag som har avvikit är de mindre bolagen som exempelvis Botniabanan 

och andra bolag som är under utveckling eller i omstruktureringsfas och detta är anledningen till att det 

inte har lagt någon fokus på en hållbarhetsredovisning för dessa bolag.  

På frågan om ifall det förekommer några konsekvenser på att inte ha följt kravet alls, svarar Didong att 

regeringen inte hade större förväntningar på att alla företagen skulle redovisa helt och hållet enligt GRI 

standarden, utan att förväntningarna är att alla i framtiden ska förbättra sina hållbarhetsredovisningar. 

Hon säger att de ser rapporteringarna av GRI ramverket som ett långsiktigt förbättringsarbete.  
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Didong talar om att det från statens sida inte har fokuserats på företagens avvikelse av rapporteringen 

enligt GRI standarden som är kravet, men att det kanske händer att staten tittar lite närmre på dessa 

avvikelser och diskuterar detta med styrelsen för respektive företag. 

Hon menar vidare att företagen själva måste få bestämma om de vill att den icke finansiella 

redovisningen ska bli granskad och bestyrkt av en oberoende part.  

 På vår undran kring företagen som avviker från GRI, med den korta skriftliga motiveringen att 

riktlinjerna inte lämpar sig för deras verksamhet, och vår fråga kring om detta är tillräckligt som orsak 

för att avvika, svarar Didong att detta inte var något hon kände till, men menar att dessa är då ett fall för 

utvärdering. 

 Hon påpekar att deras styrning inte funkar på så vis, att bolagen skulle få någon sorts belöning då de 

redovisat på högsta hållbarhetsnivå . Istället förväntas att företagens rapportering av 

hållbarhetsredovisning ska vara transparent, och hon påminner om att de företag som har lyckats 

rapportera på det önskade sättet också är de företag som då hamnar högst i hållbarhetsredovisningsnivå 

jämfört med de andra företagen.  

 Didong svarar på frågan som ställdes angående statens syn på hållbarhetsredovisningens framtid att de 

ser det som önskvärt att flera följer utvecklingen och hållbarhetsredovisar.  

 På frågan om de kräver speciell kompetens av revisorer som granskar hållbarhetsredovisningarna svarar 

hon att de revisorer från de större revisionsbyråerna som tidigare har använts för den finansiella 

rapporteringen i statliga företag är också de som har använts vid den icke finansiella rapporteringen.  

Revisorerna har varit från Sveriges fyra största revisionsbyråer, vilket hon menar ger en kvalitetssäkrad 

redovisning.     

 På frågan om för- och nackdelar som de anser att företagen stöter på när hållbarhet rapporteras, nämner 

Didong att fördelarna är att företagen själva kan veta vad de gör genom ett transparent och strukturerat 

arbete. Hon tillägger vidare att hållbarhetsutvecklingen drivs framåt genom rapportering.   

 Nackdelarna enligt henne är av den karaktären att det har varit tidskrävande och att inga resurser har 

funnits, samt att kompetens inom området har saknats. 
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4.2 Undersökningstabellen för årsredovisningar 

Utifrån Statens krav på att de statligt ägda företagen ska redovisa enligt GRI:s ramverk och förklara 

avvikelsen samt att låta en utomstående part granska och bestyrka hållbarhetsredovisningen. Med 

bakgrund av detta kommer vi i det här avsnittet att undersöka alla de statligt ägda företagens 

årsredovisningar/hållbarhetsredovisningsrapporter för att inhämta data till vår undersökning. De data 

som vi samlar in kommer att ställas upp i en tabell bestående av tre kategorier vilket avser vår empiri. 

Kategorierna har ställts upp i GRI, Bestyrkt och Motivering. Nedan i vår empiriska forskningstabell har 

vi strukturerat undersökningen för perioderna 2008-2009.  

 GRI= bolagens hållbarhetsredovisning har gjorts enligt GRI:s  riktlinjer. Detta är baserat på Ja, 

Nej och Delvis. 

  Bestyrkt: betyder att bolagen har låtit en revisor granska och bestyrka deras 

hållbarhetsredovisning. Granskning och bestyrkning kan ha utförts av oberoende eller beroende 

part.Vi har ställt upp dessa på Beroende, Oberoende och Ej bestyrkt. 

 Motivering: Företag som avviker från GRI:s riktlinjer, ska motivera anledningen till detta klart 

och tydligt. Detta har vi ställt upp på Ja och Nej. 

   Procentsatsen i vår tabell anger statens ägarandel i respektive bolag.  

*= Granskning och bestyrkande har inte gjorts av utomstående revisor. 
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                                                                                 2008     2009   

  Bolag       % GRI Bestyrkt motivering GRI Bestyrkt motivering 

1 Akademiska Hus  100 % Ja Ja   Ja Ja   

2 ALMI 100 % Ja Ja   Ja Ja   

3 Apoteket 100 % Ja Ja   Ja Ja   

4 Arbetslivsresurs  100 % Nej Nej         Ja Ja Ja   

5 Arlandabanan infrastructure  100 % Nej Nej         Ja Saknas Saknas   

6 Dramaten  100 % Ja Nej   Ja Ja   

7 Green Cargo  100 % Ja Ja*   Ja Ja   

8 Göta kanalbolog  100 % Ja Nej   Ja Nej   

9 Jernhuset  100 % Ja Ja   Ja Ja   

10 Kasernen  100 %  Nej Nej         Nej Saknas Saknas   

11 Lernia  100 % Ja Ja   Ja Ja   

12 LKAB  100 % Ja Ja   Ja Ja   

13 Operan  100 % Delvis Ja*          Ja Saknas Saknas   

14 Posten  100 % Ja Ja   Ja Ja   

15 RISE  100 % Ja Ja   Ja Ja   

16 Rymdbolaget  100 % Ja Ja   Ja Ja   

17 Samhall  100 % Ja Ja   Ja Ja   

18 SJ  100 % Ja Ja   Ja Ja   

19 SP  100 % Ja Ja   Ja Ja   

20 Specialfastigheter  100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

21 Statens Bostadsomvandling  100 %  Ja  Nej    Ja  Nej   

22 Sveaskog 100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

23 SVEDAB  100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

24 Swedesurvey  100 %  Ja  Nej    Saknas  Saknas   

25 Swedfund  100 %  Ja  Ja*    Ja  Ja   

26 SEK  100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

27 

Svenska 

Skeppshypotekskassan  

100 % 

 Nej Nej            Ja  Ja  Ja*   

28 Svenska Spel  100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

29 SBAB  100 %  Ja  Nej    Ja  Ja    

30 SweRoad  100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

31 Systembolaget  100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

32 Teracom  100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

33 Vasallen  100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

34 Vattenfall  100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

35 Voksenåsen  100 %  Ja  Ja    Ja  Ja   

36 Botniabanan  91 % Nej Nej             Ja Nej Nej          Ja 

37 Svenska Miljöstyrningsrådet  85 %  Ja  Ja    Ja   Nej    

38 innovationbro  83,7 % Ja Ja   Ja Ja   

39 Bilprövningen  52 % Ja Ja   Ja Ja   

40 Bostadsgaranti  50 % Ja Ja*   Ja Ja   

41 SOS Alarm   50 % Ja Ja   Ja Ja   

42 VisitSweden  50 %  Ja  Ja    Ja  Ja*   

43 TeliaSonera  37,3 %  Ja  Nej    Ja  Nej   

44 Norrland Center  33,3 % Delvis Nej              Ja Saknas Saknas   

45 SAS  21,4 % Ja Ja   Ja Ja   

46 Nordea bank  19,9 % Ja Ja   Ja Ja   

47 Miljömärkning Sverige  10 % Delvis Nej              Nej Ja Ja*   
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4.3  Branscher 
Uppdelningen av företagen i branscher har gjorts för att ge oss en strukturerad översikt över bolagens 

verksamhetsområde.  

 

4.3.1 Medicin   

Apoteket AB: Företaget säljer läkemedel. Bolaget påbörjade med hållbarhetsredovisningen sen 2005 och 

år 2008 började man hållbarhetsredovisa enligt GRI med nivå B+. Samma nivå har det varit under 2009.  

 

4.3.2 Transport  

Botniabanan AB: Företaget har hand om utbyggnaden av Botniabanans järnväg som sedan skall hyras ut 

till trafikenheten. Företaget har inte följt GRI:s riktlinjer under 2008 och 2009. 

Motiveringen för att inte ha redovisat enligt GRI:s riktlinjer för båda perioderna utgörs av samma 

formulering, vilken beskrivs av styrelsen som menar att de inte kommer att rapportera enligt GRI:s 

ramverk pga. bolagets så kallade ”speciella karaktär” i och med att bolagets projektuppdrag är 

tidsbegränsat. 

SAS: Företaget är ett ledande flygbolag. Bolaget använder sig av en teknik som har gjort att planet 

glidflyger före landningen d.v.s. att motorerna strax innan landningen har färre varvtal, detta sparar på 

bensinen och minskar koldioxidutsläppen samt minskar bullret på flygplatserna. Det här kallas för ”grön 

inflygning”. SAS rapporterar hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer med högsta 

tillämpningsnivån A+ för både 2008 och 2009. 

Arlandabanan Infrastructure: Företaget sköter Arlandabanan och den anläggning som används för 

flygpendeltrafik. Bolagets årsredovisning har inte lagts ut än för 2009. Företaget har inte 

hållbarhetsredovisat för 2008 och motiveringen för avvikelsen, är enligt styrelsen att bedömningar har 

gjorts att ramverket inte lämpar sig för verksamheten pga. bolagets begränsade karaktär. 

SJ: Bolaget kör persontrafik med pendeltåg. Hållbarhetsredovisningen enligt GRI:s riktlinjer har gjorts 

på nivå B+ under 2008 och 2009.  

Green Cargo: Bolaget är ett nationellt och internationell transport- och logistikföretag på den 

europeiska marknaden, de följer GRI: riktlinjerna sedan 2008 men det framgår inte vilken nivå de 

redovisar i och bestyrkandet är inte utfört av utomstående. Under 2009 redovisar bolaget med nivån B+.   

 

4.3.3 Forskning, teknologi och utveckling 

RISE: Företaget är ett industriforskningsinstitut som består av ett kluster på 19 institutioner. 

Redovisningen under 2008 och 2009 har varit på nivå C+. 
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 Rymdbolaget: Företaget testar, bygger små satelliter och sänder också upp dessa. Redovisning enligt 

GRI:s riktlinje har gjorts med nivå C+ under 2008 och bolaget har fortsatt på samma nivå under 2009.  

SP: Sveriges tekniska forskningsinstitut. Organisationen är den bredaste inom forskning och teknologi i 

Sverige. Organisationen har redovisat enligt riktlinjerna i 2008 och 2009 med nivå C+.  

 

4.3.4 Nöje och Konst 

Dramaten: Organisationen är Sveriges nationalscen med uppgift att erbjuda repertoarer för invånarna i 

olika åldrar. Bolaget följer GRI:s riktlinjer sedan kravet infördes men utan någon tillämpningsnivå. År 

2009 har man hållbarhetsredovisat med tillämpningsnivå C+. 

Operan. Företaget är nationalscen för opera och balett. Ingen rapportering har gjorts under 2009 men 

bolaget har delvis redovisat enligt GRI:s riktlinjer året innan. Motivering i årsredovisning för 2008, är 

att redovisning har skett enligt GRI men inte genom mätbara indikatorer pga. att man saknar stuktur 

samt rutiner för hur en rapportering skall göras enligt riktlinjerna som gör det möjligt att mäta 

indikatorerna. För 2009 och följande år avser man dock att göra rapportering enligt riktlinjerna. 

 

 4.3.5 Fastigheter  

Akademiska Hus: Bolagets uppgift är att förse högskolor, universitet med friska och praktiska lokaler 

för dess utbildningar samt forskning. Akademiska hus har förbättrat sin hållbarhetsredovisning från 

GRI:s nivå C+ år 2008 till tillämpningsnivå B+ år 2009. 

Göta kanalbolag: Företaget är en kanal och fastighetsrörelse. Hållbarhetsredovisning enligt GRI har 

upprättas under 2008 med nivå C, samma nivå tillämpades också under 2009. 

Jernhusen: Företaget äger, förvaltar fastigheter och utvecklar verkstadsområden, stationsområden samt 

godsterminaler. Hållbarhetsredovisar enligt GRI sen 2008 med nivå C+ och på samma nivå har det även 

varit för 2009. 

Kasernen: Företaget är ett fastighetsaktiebolag som har hand om försäljning av fastigheter och 

bostadsrätter.  Hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna har inte tillämpats alls, varken under 2008 eller 

2009. Motiv saknas. 

Specialfastigheter: Företagen äger fastigheter som är byggda för särskilda ändamål. Detta är anstalter 

och polisbyggnader, mm. Redovisningen enligt GRI:s riktlinjer har gjorts  2008 och 2009 med samma 

tillämpningsnivå, vilken har varit C+.  

Statens Bostadsomvandling: Företaget äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar och avvecklar fastigheter. 

Rapporterar enligt GRI både år 2008 och 2009, med tillämpningsnivå C för båda perioderna enligt 

bolagets VD, inget bestyrkande har dock gjorts av en intern part eller utomstående. 
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Vasallen: Företaget är specialiserat i att utveckla specialfastigheter som köps, säljs eller omvandlas.  

Redovisning har skett enligt GRI:s riktlinjer både 2008 och 2009 med C+ nivå.  

 

4.3.6 Bank & investering  

Nordea bank: Företaget är en finanskoncern och är ledande inom Norden. 

Nordea redovisar enligt GRI:s rinklinjer sedan 2008 och även 2009. Nivån har varit C+ för båda 

perioderna. 

ALMI FÖRETAGSPARTNER AB: Bolaget är modersbolag till 19 dotterbolag. Verksamheten erbjuder 

finansiering och affärsrådgivning till företag.  

Började tillämpa GRI år 2008 med nivå C+ och har haft samma nivå under 2009. 

Swedfund: Bolaget är ett riskapitalbolag som erbjuder investeringar och kunnande till utvecklingsländer. 

De redovisade enligt riktlinjerna under 2008 men anger inte viken tillämpningsnivå. För 2009 redovisas 

det med nivå C+. 

Svenska Skeppshypotekskassan: Företagets huvudsakliga uppgift är att finansiera både svenska och 

utländska rederier som har svenskt intresse. Ingen rapportering enligt riktlinjerna gjordes under 2008, 

motiveringen till detta var att kassans styrelse avviker från riktlinjerna pga. ”verksamhetens art och 

omfattning”. Man började dock redovisningen år 2009 med nivå C. 

SBAB: Företaget är ett bolån - företag som också erbjuder sparande till privatpersoner. Bolaget har 

redovisat enligt GRI:s ramverk under 2008 men anger inte vilken nivå . För 2009 redovisade man med 

tillämningsnivån C+.  

 

4.3.7 Media och telefoni  

Teracom: Bolaget är verksamt som nätoperatör för radio, tv, informationstjänster och telekom. 

Redovisar enligt GRI:s riktlinjer åren 2008 och 2009 med C+ nivå för båda perioderna. 

TeliaSonera: Företaget är ett telekommunikations tjänsteföretag som också tillhandahåller 

nätanslutningar. Under 2008 har bolaget redovisat enligt riktlinjerna men nivå framgår inte. 2009 har de 

redovisats med tillämpningsnivån B enligt Vd:n, men inget bestyrkande har gjorts av vare sig en intern 

eller utomstående part. 

VisitSweden: Företaget är ett kommunikationsföretag och Sveriges officiella bolag för resor och turism. 

Bolaget har redovisat enligt GRI:s riktlinjer åren 2008 och 2009 med tillämpningsnivå C för båda 

perioderna. 
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4.3.8 Tjänsteverksamhet 

SEK: Bolaget erbjuder finansiella lösningar för att stärka svenskt näringsliv i dess internationella 

affärsområden. Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinje har gjorts under 2008 och 2009 med 

tillämpningsnivån C+.  

SweRoad: Företaget förser utlandet med konsulteringstjänster som avser trafikområden. Redovisningen 

har skett enligt GRI:s riktlinje under 2008 och 2009 med tillämpningsnivå C+ för både perioderna. 

Innovationbro: Företagets verksamhetsområde ligger i att öka kommersialiseringen, genom att bolaget 

ständigt arbetar med att göra affärer av innovationer och forskning över hela Sverige. Bolaget har 

hållbarhetsredovisat enligt GRI riktlinjerna under 2008 med nivå C+ samt 2009 med samma nivå. 

SOS Alarm: Företagets huvudsakliga uppgift är att ansvara för nödnumret 112. 

Företaget är uppdelat i delar, den ena är samhällstjänster (112,ambulans mm.) Den andra delen är 

säkerhetstjänster, jourtjänster för privatpersoner, företag och myndigheter. 

SOS alarm har redovisat enligt GRI:s riktlinje under 2008 och 2009. Både åren har varit på nivå C+. 

Bilprövningen: Bolaget har hand om all fordonsbesiktning i Sverige. Hållbarhetsredovisning har 

rapporterats för åren 2008 och 2009. Företaget har avancerat med hållbarhetsrapportering och höjt sin 

nivå från C+ år 2008 till B+ under 2009. 

 Bostadsgaranti: Verksamheten tillhandhåller garantier, försäkringsprodukter samt säkerheter på bygg- 

och bostadssektorn. Bolaget började följa GRI:s riktlinje under 2008, men vilken nivå framgår inte. 

Under 2009 redovisar man på nivå C+. 

Posten: Företaget är störst i Sverige med leverering av pakettjänster och brev. Posten har redovisat 

enligt GRI:s riktlinje under 2008 med nivå B+ och under 2009 blev nivån C+. 

Voksenåsen: Företaget driver kultur- och hotellverksamhet. Voksenåsen skänktes till Sverige av Norge 

som tack för all hjälp som Sverige bistod med under andra världskriget. Redovisning har skett enligt 

GRI:s riktlinjer i 2008 och 2009 med C+ nivå för både perioderna.  

Norrland Center: Företaget är en tjänsteverksamhet med uppgift att skapa kontakter mellan företag och 

organisationer. Under 2008 hade de delvis redovisat enligt GRI:s riktlinje; ingen nivå framgår. 

Företagets motivering i hållbarhetsredovisningen för 2008 är att deras kunskap inte är tillräcklig för att 

hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer, men att de har tagit fram en hållbarhetsredovisning för att 

visa en transparent bild av verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. Bolaget saknar 

hållbarhetsredovisning och årsredovisning för 2009. 

Svenska Miljöstyrningsrådet: Företaget sysslar med hållbar utveckling, vilket görs genom att stödja 

företagen i sitt arbete med hållbar utveckling. Bolaget har redovisat enligt GRI under 2008 med nivå 

C+. Under 2009 har bestyrkande inte gjorts av en intern part eller utomstående . Enligt bolaget har 
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redovisningen dock gjorts på nivå C med motiveringen att: ``Bestyrkanderapport med begränsad 

säkerhet ... Fel! Bokmärket är inte definierat.´´ (hårbarhetsredovisning 2009).  

Miljömärkning Sverige: Företaget har ansvar för både svanemärkning och EU ecolabel i Sverige, där 

funktionen är densamma för båda dvs. att varor och tjänster granskas under hela livscykeln. Under 2008 

har bolaget följt GRI delvis men nivå framgår inte.  

Under2009 har man redovisat i nivå C. 

Swedesurvey: Företaget verkar internationellt med att sälja svensk kunnighet inom lantmätarområdet för 

ekonomisk tillväxt och fattigdom. Man har redovisat enligt GRI:s riktlinjer under 2008, men det framgår 

inte på vilken tillämpningsnivå. Det finns ingen hållbarhetsredovisning för 2009. 

Arbetslivsresurs AB: Verksamhetens huvuduppgift är att hjälpa arbetslösa och långtidsarbetslösa 

personer att fortare komma tillbaka till arbetsmarknaden. Ingen hållbarhetsredovisning har gjorts för 

2008. Företagets styrelse har kommenterat att ingen hållbarhetsredovisning har gjorts för denna period 

pga. att man saknar resurser till detta. 

Under 2009 har företaget börjat med hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer med nivå C+.   

 

4.3.9 Industri 

LKAB (Luossavaara- Kiirunavaara AB.  Företaget är en högteknologisk koncern och internationell 

världsledande producent av förfinade järnmalmsprodukter som är avsedda för ståltillverkning. Företaget 

har redovisat hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer under 2008 och 2009 på C+ nivå. 

Vattenfall: Är ett energibolag som producerar el och erbjuder tjänster inom el samt fjärrvärme. Bolaget 

har redovisat enligt GRI:s riktlinjer på den högsta nivå A+ under 2008 och 2009. 

Sveaskog: Företaget har mest ägarandel av den svenska skogen och är även en leverantör av timmer, 

biobränsle samt massaved. Bolaget redovisar enligt GRI:s riktlinjer. De har förbättrat sin redovisning 

från tillämpningsnivån C+ i 2008 till nivå B+ i 2009.   

Svedab: Företaget Sköter driften och underhållet för den svenska landsanknytningen till Öresundsbron. 

Bolaget har hållbarhetsredovisat enligt GRI- riktlinjerna under 2008 samt 2009 med nivå C+.  

 

4.3.10 Utbildning och arbete 

Lernia: Bolaget utbildar enskilda personer, organisationer, och företag, samt hyr ut och rekryterar 

arbetare och tjänstemän inom industrin. 

Under 2009 har Lernia redovisat enligt riktlinjerna på nivå C + och samma nivå hade man under2008. 
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Samhall: Företaget har som uppgift att ge arbete till människor med funktionshinder som skulle ha det 

svårt att finna arbete genom att söka själva. Rapporteringen av riklinjerna har gjorts under 2008 med 

nivå C+, vilket man fortsatt med under 2009. 

Arbetslivsresurs AB: Verksamhetens huvuduppgift är att hjälpa arbetslösa och långtidsarbetslösa 

personer att komma fortare tillbaka till arbetsmarknaden. Ingen hållbarhetsredovisning har gjorts för 

2008. Företagets styrelse har kommenterat att ingen hållbarhetsredovisning har gjorts för denna period 

pga. att man saknar resurser till detta. 

Under 2009 har företaget börjat med hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer med tillämpningsnivå 

C+.   

 

4.3.11 Spel 

Svenska Spel: Företaget är en av aktörerna som verkar i den svenska spelmarknaden. Man har redovisat 

enligt GRI:s riktlinjer med nivå C+ under 2008 och även fortsatt på samma nivå under 2009.  

 

4.3.12 Detaljhandel 

Systembolaget: Bolaget säljer alkoholhaltig dryck och är det enda i sin sort som får sälja sprit pga. 

statens monopol för spritförsäljning. Företaget redovisade enligt GRI:s ramverk under 2008 med nivå 

C+ och 2009 har de avancerat till tillämpningsnivå B+.  
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5 Analys 

I det här avsnittet analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen för att besvara 

undersökningens syfte samt för att se om teorierna stämmer överens med undersökningsempirin. 

 

5.1 Intervjun 

Staten vill vara i framkanten i arbetet för en hållbar utveckling gällande miljömässiga, ekonomiska och 

sociala aspekter. Med tanke på att de statligt ägda företagen hållbarhetsredovisar hoppas staten att flera 

företag börjar upprätta frivilliga hållbarhetsredovisningar. GRI:s riktlinjer är ett internationellt ramverk 

som täcker stora redovisningsområden och är även en favorit bland experter. Den Svenska staten har 

valt detta ramverk pga. dess breda redovisningsområde som gör det möjligt för alla företagen att 

redovisa efter . Sedan kravet infördes, att det är obligatoriskt att redovisa enligt ramverket har många 

företag inte redovisat enligt kravet. Enligt respondenten beror detta på att ramverket är nytt och 

krävande att redovisa efter, vilket kan leda till varierande redovisning bland bolagen.  

Utifrån respondentens svar ser det ut som att de företag som vill redovisa lite efter behov har möjlighet 

att göra det trots kravet och detta medför då inga konsekvenser att vissa företag har tolkat kravet lite 

som de velat. Exempelvis säger respondenten att från statens sida, hade man inte några större 

förväntningar på att alla bolagen skulle redovisa enligt kravet och hon påpekar vidare att företagen 

själva bör välja att bestyrka hållbarhetsredovisningen eller låta en tredje part göra detta. Det som 

respondenten har sagt och vad som gäller enligt kravet är i vissa avseenden av olika meningar enligt oss.  

 

5.2 Analys av hållbarhetsredovisningarna 

 Om vi börjar med att titta på legitimitetsteorin och utgår från företagsledningsperspektivet så ger teorin 

förklaringen till företagens rapportering av hållbarhetsredovisning, är att bolagens respekt till samhällets 

värderingar och normer görs för att företagen ska kunna vara i balans med samhällsystemet. Genom att 

företagen är i balans med samhällets regler och uppfattningar erhåller de legitimitet som också tryggas 

genom anpassning till samhället. Denna förklaring stämmer väldigt bra med tanke på hur miljö samt 

sociala aspekter på senaste åren har varit väldigt viktiga som samhällsfrågor. Många företag, däribland 

SAS, Apoteket och vattenfall har varit några av de som frivilligt har rapporterat hållbarhetsredovisning 

sedan en tid tillbaka. Dessa bolag har uträttat sina hållbarhetsredovisningar för att visa en transparent 

bild av bolagens ställning till miljö och personalfrågor m.m. som visar allmänheten och viktiga 

intressenter att de handlar ansvarsfullt i sina företaganden. 
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Sedan införandet av regeringens krav att de statligt ägda företagen måste rapportera 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer, har majoriteten av företagen följt direktiven helt och 

hållet. Denna påverkan från statens sida som har fått företagen att redovisa enligt GRI kan direkt 

identifieras med den institutionella teorin som ger förklaringen till att påtryckningar att anpassa sig till 

ett samhälles lagar och regler är från regeringen. Dessa åtgärder handlar då om det som kallas för 

tvingande institutionell påverkan.  

 

 Analys av företagens hållbarhetsredovisningar kommer att ske genom diagram där vi delar in bolagens 

rapportering av hållbarhetsredovisning mellan två perioder 2008-2009 och varje år analyseras från 3 

aspekter som är: 

1) Antalet företag som tillämpar GRI:s riktlinjer. 

2) Om granskning och bestyrkande har gjorts av internt eller utomstående part. 

 3) Om motivering till avvikelserna har gjorts.                                                                                                                                                                                                                    

De undersökta företagen under 2008 uppgick till 47 st och under 2009 var dessa 42 st. Detta har berot på 

bortfall av fem företags hållbarhetsredovisningar som inte hade publicerats.  

 

De två första diagramen visar den första aspekten gällande hurvida företagen har tillämpat eller inte 

tillämpat GRI:s riktlinjer. 

 

Figur1                                                          Figur2 

I 1 figurenen är företagens delvis rapporteringar motsvarnde 3st av 47 bolag. De företag som inte alls 

har rapporterat efter ramverket uppgår till 5 bolag resterande 39 bolag har redovisat enligt riktlinjerna. 

Att 83 procent av alla företagen har tillämpat GRI  är resultaten av de tvingande vilkoren för företagens 

legitimitet som beskrivs av legitimitetsteorin.  
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 I figur 2 har utvecklingen av de undersökta företagens rapporteringar förändrats. Företagen som tidigare 

inte använde ramverket har satt sig in att göra det.Detta kan ses av andeln bolag som inte redovisar 

enligt riktlijerna har minskat till 1 företag, varav 41st av 42 företag har rapporterar enligt GRI 

standarden och delvis redovisarna har minskat till noll. Gemensamt för alla bolagen är att de tidigare har 

rapporterat hållbarhet eftersom de genom åren har varit tvungna att följa statens lagar som bla. återges i 

ÅRL. I ”Statens riktlinjer för externt rapportering för företag med statligt ägande” ges hänvisning till 

ÅRL att också gällande för de statliga bolagen, så ska dessa redovisa uppförandekod, jämställdhet och 

etiska förhållningsätt där hållbarhetsaspekter också ska framgå. Nytt för företagen är att de följer en 

standard som är ett brett och strukturerat ramverk som omfattar betydligt flera aspekter av hållbarhet. 

 

.   

 

Figur 3                                                     Figur 4 

Diagrammen visar de granskningar och bestyrkanden gjorda av beroende elle oberoende part samt ej 

bestyrkta  hållbarheteredoviningar. 

Enligt regeringens krav för de statligt ägda bolagen ska redovisningen vara kvalitetssäkrad genom att 

granskning och bestyrkande görs av utomstående. 

 I figur 3 har 4 bolag (Bostadsgaranti, Green cargo, Operan , Swedfund) låtit bestyrkande göras av den 

egna revisorn och 13 av 47 företag har inte alls bestyrkt redovisningen men kraven som baseras på GRI 

rekommendationer har uppfyllts av 30 bolag som motsvarat 64 %.  

Figur 4 visar utvecklingen av hur företagen har redovisat för denna period. De bolag som inte har ändrat 

sitt beteende med att låta den egna revisorn bestyrka redovisningen uppgick till 3 bolag, de som inte 

bestyrkte hållbarhetsredovisningen var 5 bolag av 42st.  81 %, som motsvarar 34st bolag har låtit en 

utomstående part granska och bestyrka hållbarhetsredovisningarna. Gemensamt för alla 81 % av 
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bolagen är att de alltid i hållbarhetsredovisningens inledning av bestyrkande rapporten av en oberoende 

part, refererar till regeringens krav på ett oberoende bestyrkande.   

 

Figur 5                                                      Figur 6 

Företagen som av någon anledning inte skulle följa regeringens krav måste noggrant och utförligt ge en 

motivering till varför de avviker från GRI:s riktlijner. 

Av alla statligt ägda företagen var det sammnlagt 8 bolag som inte redovisade alls eller bara till en viss 

del, dessa har indelats i figur 5. Två av åtta bolag har inte angett något motivering till avvikelsen. De 6 

övriga som utgör 75% har motiverat på liknande sätt, att de inte har haft tillräckliga resurser eller så har 

de inte satt sig in i rutinerna för hur de ska rapportera hållbarhetsredovisningen. Dessa bolag skriver att 

att de ska bli bättre under nästkommande period. Det finns också  de som inte alls varit utförliga i sina 

motiveringar, dessa har bara skrivit att deras verksamhet inte lämpar sig för ramverkets riktlinjer. Figur 

6 visar att endast ett företag som inte redovisar enligt ramverket, men motivering till detta  har gjorts 

och därmed uppfylls vilkoret att  kunna avvika från riktlijerna.    

 

5.3 Branschanalys 

 I empirin syns det tydligt att de statliga bolagen har agerat lite olika kring regeringens krav på att 

hållbarhetsredovisa på ett specifikt sätt som har angetts i riktlinjer för extern ”rapportering för företag 

med statligt ägande.” År 2009 har exempelvis, Vattenfall varit perfekt i sin rapportering av riktlinjerna. 

De har låtit en utomstående bestyrka redovisningen och redovisat med högsta betygsnivån A+, medan 

Statens Bostadsomvandling bara följt kravet till en vis del. Exempelvis har de inte bestyrkt 

redovisningen alls. Med dessa skillnader kommer vi analysera branschnivån för att kunna se vilka 

branscher som varit bättre på att rapportera hållbarhetsredovisning under 2009 enligt kravet. Den här 

perioden har valts ut för att alla företagen har förbättrat sina redovisningar till att anpassas efter 

ramverket och det blir därmed mer rättvist att jämföra mellan branscherna. 
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Under den sista perioden har alla bolagen redovisat enligt riktlinjerna samt motiverat i de fall man har 

avvikit och därmed har samtliga bolagen uppfyllt kravet att redovisa enligt GRI. Den kategori som alla 

bolagen däremot inte har uppfyllt är att låta en utomstående part bestyrka redovisningen och detta ska vi 

analysera i kategorin:  

 

 Oberoende granskning och bestyrkande  

 Beroende granskning och bestyrkande  

 Ej bestyrkt 

 

 
 

 Figuren visar att den bransch som har högst oberoende bestyrkta redovisningar är inom 

tjänsteverksamheten där 9 av 11 företag har gjort ett oberoende bestyrkande. Tjänsteverksamheten är 

också den bransch som innehåller mest företag.   

Oberoende granskningar och bestyrkanden har gjorts till hundra procent av alla branscher förutom 

fastighet, bank- investering, media telefoni och tjänsteverksamhet.  
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6 Slutsatser och diskussioner 

I detta avsnitt presenteras slutsatsen på analysen som är relevant för vår frågeställning. Avslutningsvis 

förs en diskussion kring resultatet samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats 

I vår undersökning har vi granskat de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar med avsikten att 

besvara våra forskningsfrågor. Det handlar om att ta reda på ifall regeringens krav följs av de statligt 

ägda bolagen som ska hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer samt att granskning och bestyrkande 

har gjorts av utomstående. Den sista forskningsfrågan är att ta reda på om det finns konsekvens från 

statligt håll för de bolagen som utan anledning har avvikit från kravet.   

 

Över 93 % av de statligt ägda företagen har sedan tidigare, antingen frivilligt eller lagreglerat redovisat 

hållbarhet i någon form innan införandet av GRI:s riktlinjer. Genom detta kan vi konstatera att miljö, 

ekonomiska och sociala frågor inte är något nytt för dessa.  

Det har inte gått mycket tid sen kravet infördes men från resultatet kan vi se att majoriteten av de statligt 

ägda företagen redovisar helt efter GRI:s riktlinjer enligt kravet. Detsamma kan det sägas för de flesta 

bolagen som enligt kravet låtit en utomstående part granska och bestyrka hållbarhetsredovisningen. 

Trots regeringens krav har inte alla statligt ägda företagen redovisat enligt ramverket under 2008. Det 

var ett fåtal som inte tillämpade riktlinjerna till 100 % efter principen ”följa eller förklara”. Motivering 

till avvikelsen gjordes inte av alla bolag och med detta så uppfylldes inte kravet att företagen kan avvika 

från riktlinjerna förutsatt att det motiverades klart och tydligt. Anledningen till att dessa bolag inte 

redovisade enligt riktlinjerna eller för den delen har låtit bli att motivera avvikelserna beror på att dessa 

företag har varit i omstruktureringsfaser eller under avveckling.   

 

Under 2009 tillämpades kravet av samtliga bolag eftersom hållbarhetsredovisningen skedde enligt GRI:s 

riktlinjer. Det företag som inte redovisade enligt ramverket, motiverade orsaken, vilket innebör att alla 

statligt ägda bolagen tillämpade riktlinjerna på det sättet som staten hade krävt. Från och med att GRI:s 

ramverk infördes inom de statligt ägda företagen till att dessa bolag hållbarhetsredovisar helt enligt 

riktlinjerna, är en Processen som har gått snabbt. Anledningen till detta är att bolagen har snabbt satt sig 

in i riktlinjerna efter att ha gjort den första redovisningen enligt ramverket och detta har resulterat att 
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företagen har kunnat skaffa sig bättre struktur samt resurser till nästa period . Kravet är doc. den 

huvudsakliga faktorn till att alla redovisar enligt ramverket och det beskrivs av den institutionella teorin 

som menar att Företagen uppför sig på ett visst sätt, beror på statligt pådrivning.  

Kravet att hållbarhetsredovisningen ska granskas och bestyrkas har inte uppfyllts av alla. Detta gäller 

både perioderna men under 2009 har bolagen förbättrat sig med att låta utomstående bestyrka 

redovisningen och därmed minskade andelen ej bestyrka samt beroende hållbarhetsredovisningar också 

för denna period. Den slutsats vi drar utifrån studien är att kravens alla punkter inte har uppfyllts helt 

och hållet av alla bolagen under 2009. 

Utifrån studien ges det indikatorer att företagen kan tolka kravet lite fritt i vissa avseenden, vilket har 

bekräftas av respondenten att företagen ska kunna välja ifall redovisningen ska bestyrkas av ett beroende 

eller oberoende part. Att det inte finns någon konsekvens för de företagen som avviker utan anledning, 

har också resulterat att några haft beroende bestyrkande och vissa har inte bestyrkt 

hållbarhetsredovisningen. Från statens sida menar man att alla ska redovisa enligt ramverket, är ett 

långsiktigt utvecklingsarbete och därför lägger staten inte något större vikt vid dessa avvikanden.   

Efter att ha genomfört den här studien anser vi författarna, att företagen i helhet har hållbarhetsredovisat 

bra enligt kravet och de som har slarvat kan också göra det rätt till nästa redovisningsperiod.  

 

 

6.2 Avslutande diskussion  

I det här avsnittet delar vi med oss av våra synpunkter. 

De statligt ägda företagen hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer har utvecklats enormt under 

2009 men vi anser att de borde bli bättre med att låta redovisningen bestyrkas av utomstående, vilket 

trots allt är obligatoriskt.  

Staten äger många olika typer av företag och dessa är verksamma inom olika branscher. I vårt resultat 

för 2009 ser vi att alla företagen redovisar enligt riktlinjerna. Detsamma gäller för oberoende 

bestyrkandet med ett fåtal som avviker i helhet tycker vi att företagen har varit mycket duktiga i att följa 

kravet. Utifrån vår studie ser vi att andra företag också kan tillämpa ramverket och bör göra detta för ett 

bättre ansvarsfullt företagande samt för en hållbar utveckling.  

Vi anser att det är av stor vikt att företagen redovisar hållbarhet gällande miljö,ekonomiska och sociala 

aspekter. För att hållbarhetsredovisningen ska vara trovärdig och kvalitetsäkrad anser vi även att 

redovisningen bör godkännas av utomstående. GRI:s ramverk är ett utmärkt standard att redovisa efter i 
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och med att alla företagen kan redovisa enligt det. Det är också positivt att bolagen kan redovisa med 

ramverket efter behov, beroende på företagens ambitationsnivå.  

 

 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Allt fler företag redovisar hållbarhet och bland dessa är Stockholmspolisen, den första myndigheten som 

har frivilligt börjat redovisa enligt GRI:s ramverk. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur de 

redovisar hållbarhet jämfört med de statligt ägda företagen. För de flesta företagen vi har undersökt så är 

Hållbarhetsredovisningen ganska nytt och därför skulle det vara intressant att om några år studera hur 

hållbarhetsredovisningen har utvecklats bland företagen vi har undersökt.  
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http://www.svanen.nu/sismabdocs/Hallbarhetsredovisning_2009.pdf
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.com%20-%20uk/investorrelations/nordea_annual_report_2009.pdf
http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.com%20-%20uk/investorrelations/nordea_annual_report_2009.pdf
http://www.norrlandcenter.se/?page_id=4
http://www.operan.se/upload/PDF/arsredovisning_webb.pdf
http://www.bilprovningen.se/Externt/bpwebabout.nsf/4C36D042F748E96BC12574DB002CAB9E/$file/SV_BP_100329.pdf
http://www.bilprovningen.se/Externt/bpwebabout.nsf/4C36D042F748E96BC12574DB002CAB9E/$file/SV_BP_100329.pdf
http://www.bostadsgaranti.se/pdf/H%C3%A5llbarhetsredovisning%202009_WEBB.pdf
http://www.bostadsgaranti.se/pdf/H%C3%A5llbarhetsredovisning%202009_WEBB.pdf
http://www.postennorden.com/Documents/Reports/Posten%20Norden%20H%c3%a5llbarhetsredovisning%202009%20SV.pdf
http://www.postennorden.com/Documents/Reports/Posten%20Norden%20H%c3%a5llbarhetsredovisning%202009%20SV.pdf
http://www.ri.se/sites/default/files/RISE_Hallbarhetsredovisning_2009_1.pdf%202010-04-28
http://www.ssc.se/?id=5354&q=%c3%a5rsredovisning
http://www.samhall.se/upload/Dokument/Samhall_09.pdf%202010-04-14
http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/AdditionalFiles/2009eng.pdf%202010-04-28
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SJ 

 http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=11138&a=74620&l 2010-04-14 

SOS Alarm 

http://www.sosalarm.se/sv/Om-SOS-Alarm/Hallbarhetsredovisning  2010-04-14 

SP 

http://www.sp.se/sv/about/HallbarhetochCSR/Sidor/default.aspx  2010-04-14 

Specialfastigheter 

http://www.specialfastigheter.se/FINANSIELLINFO/FINANSIELLA%20RAPPORTER/Sidor/default.a

spx  2010-04-14 

Statens Bostadsomvandling 

http://www.sbo.se/se/finansiell-info-257011 2010-04-14 

Sveaskog 

http://www.sveaskog.se/Om-Sveaskog/Hallbar-utveckling/Hallbarhetsrapportering             2010-04-14 

http://www.sveaskog.se/Om-Sveaskog/Finansiell-information/Finansiella-rapporter         2010-04-14 

SVEDAB 

http://www.svedab.se/fr/Svedab_hallbarhetsredovisning_2009.pdf   2010-04-14 

http://www.svedab.se/finansiella_rapporter.php    2010-04-14 

Swedesurvey 

http://www.swedesurvey.se/aboutswedesurvey.html   2010-04-14 

Swedfund: 

http://www.swedfund.se/media/55328/swedfund%20sustainability%20report%202009%20final.pdf  

2010-04-14 

http://www.swedfund.se/sv/om-swedfund/hallbarhetsredovisning    2010-04-14 

SEK 

http://www.sek.se/sv/Investor-relations/Finansiell-information     2010-04-15 

http://www.sek.se/Global/Rapporter_sve/Arsredovidning_2009.pdf      2010-04-15 

Svenska Miljöstyrningsrådet:   

http://www.msr.se/sv/om_oss/Verksamhet/Arsredovisning   2010-04-15 

http://www.msr.se/Documents/rapporter/bolag/MSR_hallbarhetsredovisning_2009.pdf  2010-04-15 

Svenska Skeppshypotekskassan 

http://www.skeppshypotek.se/svenska/ram.html  2010-04-15 

http://www.skeppshypotek.se/svenska/arsredovisning_2009.pdf    2010-04-15 

http://www.skeppshypotek.se/svenska/arsredovisning_2008.pdf  2010-04-15 

http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=11138&a=74620&l
http://www.sosalarm.se/sv/Om-SOS-Alarm/Hallbarhetsredovisning
http://www.sp.se/sv/about/HallbarhetochCSR/Sidor/default.aspx
http://www.specialfastigheter.se/FINANSIELLINFO/FINANSIELLA%20RAPPORTER/Sidor/default.aspx
http://www.specialfastigheter.se/FINANSIELLINFO/FINANSIELLA%20RAPPORTER/Sidor/default.aspx
http://www.sbo.se/se/finansiell-info-257011
http://www.sveaskog.se/Om-Sveaskog/Hallbar-utveckling/Hallbarhetsrapportering
http://www.sveaskog.se/Om-Sveaskog/Finansiell-information/Finansiella-rapporter
http://www.svedab.se/fr/Svedab_hallbarhetsredovisning_2009.pdf
http://www.svedab.se/finansiella_rapporter.php
http://www.swedesurvey.se/aboutswedesurvey.html
http://www.swedfund.se/media/55328/swedfund%20sustainability%20report%202009%20final.pdf
http://www.swedfund.se/sv/om-swedfund/hallbarhetsredovisning%202010-04-29
http://www.sek.se/sv/Investor-relations/Finansiell-information%202010-04-29
http://www.sek.se/Global/Rapporter_sve/Arsredovidning_2009.pdf
http://www.msr.se/sv/om_oss/Verksamhet/Arsredovisning
http://www.msr.se/Documents/rapporter/bolag/MSR_hallbarhetsredovisning_2009.pdf
http://www.skeppshypotek.se/svenska/ram.html
http://www.skeppshypotek.se/svenska/arsredovisning_2009.pdf
http://www.skeppshypotek.se/svenska/arsredovisning_2008.pdf
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Svenska Spel 

http://svenskaspel.se/img/omsvs/arsredovisning_2009.pdf   2010-04-15 

SBAB 

http://www.sbab.se/polopoly_fs/1.10481!%E5rsredovisning%202009.pdf  2010-04-15 

http://www.sbab.se/2.134  2010-04-15 

SweRoad 

http://www.sweroad.se   2010-04-15 

Botniabanan 

http://www.botniabanan.se/upload/pdf/arsredovisning/arsredov2009_forvaltn.pdf   2010-04-15 

Systembolaget 

http://www.systembolaget.se/NR/rdonlyres/2879EC95-564E-48DE-9A24-

053547B86815/0/gri_bilaga_2009.pdf  2010-04-15 

http://www.systembolaget.se/NR/rdonlyres/A14C8441-81A1-4017-87EC-

6A5B4E00D471/0/gri_bilaga_2008.pdf  2010-04-15 

TeliaSonera 

http://www.teliasonera.com/sv/Om-TeliaSonera/Finansiell-info    2010-04-15 

http://www.teliasonera.com/Global/Reports/2009/CRReport_en.pdf  2010-04-15 

Teracom 

http://www.teracom.se/Documents/PDF/Hallbarhetsarbete/Hallbarhetsredovisning%202009.pdf   2010-

04-15 

Arbetslivsresurs AR AB 

http://www.arbetslivsresurs.se/default.asp?id=22036&ptid  -2010-04-15 

  

Apoteket 

http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Hallbarutveckling_Hallbarhetsp

rogram_Hallbarhetsprogram.aspx 2010-04-15 

Arlandabanan infrastructure  

http://www.abanan.se/Resources/Arsredovisning%202008.pdf  - 2010-04 15 

http://www.abanan.se/Resources/Bolagsstyrningsrapport.pdf   2010-04-15 

Green Cargo 

http://www.greencargo.com/sv/Om-oss/Resultat--rapporter2/ -2010-04-15 

Göta kanal 

http://svenskaspel.se/img/omsvs/arsredovisning_2009.pdf
http://www.sbab.se/polopoly_fs/1.10481!%E5rsredovisning%202009.pdf
http://www.sbab.se/2.134
http://www.sweroad.se/
http://www.botniabanan.se/upload/pdf/arsredovisning/arsredov2009_forvaltn.pdf
http://www.systembolaget.se/NR/rdonlyres/2879EC95-564E-48DE-9A24-053547B86815/0/gri_bilaga_2009.pdf
http://www.systembolaget.se/NR/rdonlyres/2879EC95-564E-48DE-9A24-053547B86815/0/gri_bilaga_2009.pdf
http://www.systembolaget.se/NR/rdonlyres/A14C8441-81A1-4017-87EC-6A5B4E00D471/0/gri_bilaga_2008.pdf
http://www.systembolaget.se/NR/rdonlyres/A14C8441-81A1-4017-87EC-6A5B4E00D471/0/gri_bilaga_2008.pdf
http://www.teliasonera.com/sv/Om-TeliaSonera/Finansiell-info
http://www.teliasonera.com/Global/Reports/2009/CRReport_en.pdf
http://www.teracom.se/Documents/PDF/Hallbarhetsarbete/Hallbarhetsredovisning%202009.pdf
http://www.arbetslivsresurs.se/default.asp?id=22036&ptid
http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Hallbarutveckling_Hallbarhetsprogram_Hallbarhetsprogram.aspx
http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Hallbarutveckling_Hallbarhetsprogram_Hallbarhetsprogram.aspx
http://www.abanan.se/Resources/Arsredovisning%202008.pdf
http://www.abanan.se/Resources/Bolagsstyrningsrapport.pdf
http://www.greencargo.com/sv/Om-oss/Resultat--rapporter2/
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http://www.gotakanal.se/Documents/Gotakanal/Hallbarhetsredovisning_2009_layout_20100316.pdf - 

2010-04 30 

Vasallen 

http://www.vasallen.se/filearchive/dokument/vasallen-ab/finansiell-info/2009/arsredovisning-2009-inkl-

hallbarhetsredovisning.jpg  2010-04-15 

http://www.vasallen.se/svenska/om-vasallen/Startsida.html   2010-04-15 

Vattenfall 

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omx

v/819774vxrx/874498vxrt/1879477csr/P02166790.pdf   2010-04-15 

VisitSweden 

http://partner.visitsweden.com/Documents/VS_Hållbarhetsredovisning_100423_4.pdf?epslanguage=sv    

2010-04-15 

Voksenåsen 

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Hotell/GRIRapport2009endelig.pdf      2010-

04-15 

Dramaten 

http://www.dramaten.se/Dramaten/Om-Dramaten/Arsredovisning/ 2010-04-15 

 

Akademiska hus 

http://www.akademiskahus.se/index.php?id=947  2010-04-15 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 

http://www.gotakanal.se/Documents/Gotakanal/Hallbarhetsredovisning_2009_layout_20100316.pdf
http://www.vasallen.se/filearchive/dokument/vasallen-ab/finansiell-info/2009/arsredovisning-2009-inkl-hallbarhetsredovisning.jpg
http://www.vasallen.se/filearchive/dokument/vasallen-ab/finansiell-info/2009/arsredovisning-2009-inkl-hallbarhetsredovisning.jpg
http://www.vasallen.se/svenska/om-vasallen/Startsida.html
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omxv/819774vxrx/874498vxrt/1879477csr/P02166790.pdf
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omxv/819774vxrx/874498vxrt/1879477csr/P02166790.pdf
http://partner.visitsweden.com/Documents/VS_Hållbarhetsredovisning_100423_4.pdf?epslanguage=sv
http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Hotell/GRIRapport2009endelig.pdf
http://www.dramaten.se/Dramaten/Om-Dramaten/Arsredovisning/
http://www.akademiskahus.se/index.php?id=947
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Frågeformulär till enheten för statligt ägande  

Syftet med dessa frågor är att kunna veta hur ni förhåller er till de statlig ägda bolagen som inte har/eller 

bara till en viss del har följt Kraven baserad på principen ”följa eller förklara”  

 

Får vi publicera ditt namn? 

1)Vad heter du? 

2)Vad är din befattning på företaget och vilka arbetsuppgifter? 

 

3)Vad betyder hållbartföretagande för er? 

 

4)Varför har ni valt att hållbarhetsredovisa just efter, Global Reporting Intiative:s ramverk? 

 

5)Har ni stött på några svårigheter när kraven verkställdes att förtagen skall följa GRI? 

 

 6)Märker ni av någon intressentkonflikt med statliga bolagens hållbarhetsredovisning? 

 

7)Finns det någon konsekvens för de företag som avviker helt och hållet utan motivation från GRI:s 

riktlinjer? 

8)Vad görs från statens sida för de företag som säger sig följa GRI men ingen oberoende granskning 

och bestyrkande har gjorts på deras hållbarhetsredovisning? 

 

9) Ett fåtal företag avviker helt från ramverkets riktlinjer med förklaringen att riktlinjerna inte 

lämpar sig för deras verksamhet, bedömer ni att detta är tillräckligt sagt för att avvika? 

 

10)Finns det något belöningssystem för de företagen som helt och hållet utan avvikelse följer 

ramverkets riktlinjer? 

11)Vad har ni för syn på hållbarhetsredovisningens framtid? 

 

12) Kräver ni att de revisorer som granskar hållbarhetsredovisningen besitter någon form av speciell 

kompetens inom området? 

 

 

13)Vilka nack- och fördelar anser ni att företagen stöter på när hållbarhet rapporteras? 
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Tack för ditt Medverkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Bilaga 2 

 

Följer GRI 

2009 = Totalt 42 företag 

Bortfall med fem företag, kvarstår 42 st. bolag under 09. 



50 

 

40 följer 

2 följer inte  

1 delvis 

Följer GRI 

2008 = Totalt 47 Företag. 

39 företag följer GRI 

5 bolag följer inte GRI 

 3 delvis 

Granskning och bestyrkande för 2009  

Oberoende granskning och bestyrkande = 34st av 42 

3 beroende  

5 ej bestyrkt  

Granskning och bestyrkande för 2008  

Oberoende granskning och bestyrkande = 30 st. av 47 

4 beroende  

13 ej bestyrkt  

Motivering för avvikelse 2008 

2 st. ja  

6 st. nej  

Motivering för avvikelse 2009 

1 st. ja 

0 st. nej  

 


