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SAMMANFATTNING 
	  
Inledning. Stora klimatförändringar och ekonomiska kriser har allt tydligare börjat peka 
mot att det behövs ett nytt hållbart tankesätt i hur vi lever, driver företag och vad vi lämnar 
efter oss till nästa generation. I Sverige har framförallt miljödebatten tillsammans med ett 
förändrat samhällsklimat skiftat synen på långsiktighet, till att idag utgöra en viktig del i de 
flesta företags långsiktiga strategier. Emellertid har tidigare forskning visat att utan en 
statlig hänsyn kommer de mer avancerade utmaningar som företagen ställs inför att förbli 
underutvecklade. Den svenska staten som är en betydlig företagsägare har sökt hålla sig i 
framkant genom att tidigt främja sådant arbete inom sina företag. 2008 infördes en 
obligatorisk redovisning av hållbarhetsansvar för statliga bolag enligt en internationell 
standard, - GRI. Ett av syftena med detta var även att främja transparens i de statliga 
bolagens arbete med hållbarhet samt en transparent redovisning av detta arbete. Enligt den 
tidigare forskningen är transparens ett vitalt villkor för hållbarhetsarbete och utgör ett krav 
för de statliga bolagen.   

Syfte. Uppsatsens syfte är att undersöka vilken betydelse kravet på transparens har för 
utvecklingen av hållbarhetsarbetet i de statligt ägda bolagen samt hur väl bolagens och 
statens uppfattning av begreppet transparens stämmer överens. 

Metod. Det är en kvalitativ flerfallstudie som baserar sig på sex djupa intervjuer, varav 
fem av dem avser de statliga bolagen och en intervju med näringsdepartement. Även en 
genomgång av de års-och hållbarhetsredovisningar som är tillgängliga på bolagens 
hemsidor har gjorts för att se hur redovisning av hållbarhetsansvaret har förändrats under 
åren. 

Slutsatser. Transparens är en av grundpelarna i allt hållbarhetsarbete. Transparens innebär 
att vara öppna och ärliga, redovisa sina resultat oavsett utfall, samt våga tala om sina risker 
och hur dessa hanteras. Uppfattningen som den svenska staten och de statliga bolagen har 
angående transparens och dess betydelse för hållbarhetsarbete stämmer till en hög grad 
överens och skiljer sig mest i den rollen som GRI:s riktlinjer spelar för transparens kvalité. 
Genom ett krav på extern granskning och en obligatorisk redovisning enligt GRI, 
ägardialoger samt statens egna hållbarhetsanalyser, säkerställer den svenska staten en god 
och jämn nivå på transparent hållbarhetsarbete hos de statliga bolagen. Tack vare GRI:s G4 
fokus på väsentlighet och dialog med intressenter, säkerställer en robust transparens 
förtroendet för företagen och utgör ramen för en bra hållbarhetsredovisning. Det finns dock 
en del svårigheter med transparens och GRI, förknippade till delvis bristfälliga indikatorer 
samt avsaknaden av utarbetad praxis och rutiner för hållbarhetsredovisning enligt GRI.  

Nyckelord: CSR, hållbarhet, transparens, staten, statliga bolag, GRI 
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ABSTRACT	   	  

Background. Big climate change and economical crises have ever more clearly showed 
the need for a new sustainable way of thinking, on how we live our lives, run our 
companies and what we leave for the next generation. In Sweden the environmental debate 
has combined with a changed social atmosphere shifted public opinion in sustainability, to 
what is today an integral part in the long term strategy of most companies. However, 
earlier research has shown that without government consideration, the more advanced 
challenges will remain unanswered. The Swedish government is a major shareholder and 
owner of several companies and has sought to remain in the advantaged by favoring that 
kind of work within there companies. In 2008 a law was passed which made obligatory the 
sustainability reporting in accordance to a international framework, - GRI. One of the 
primary purposes of this was to enforce transparency in the sustainability work of 
government owned companies and a transparent accounting of that work. According to the 
earlier research, transparency is a vital part of sustainability work and constitutes an 
absolute condition on the government owned companies. 

Purpose. The purpose of this thesis is to research what meaning the term transparency has 
for the development the sustainability work in governmentally owned companies as well as 
how well the interpretation of the term transparency correlate with that of the government. 

Methodology. This is a qualitative case study, based on six in depth interviews, five of 
which are regarding government owned companies and one is with the ministry of 
enterprise and innovation. A study of the financial statements and sustainability reporting 
available on the company webpages has been made to determine how this sustainability 
reporting has changed over time. 

Conclusions. Transparency constitutes part of the foundation in all sustainability work. 
Transparency means to be open and honest, to report your results no matter the outcome, 
and to dare talk about risks and how they are managed. The perception that the Swedish 
government and state owned companies have regarding transparency and its importance 
for the sustainability work is in the same line and differ mostly in what role the GRI plays 
for transparency. Through the condition of external audit, a mandatory reporting in 
accordance to GRI, owners dialogue, and the governments own sustainability-analysis, 
ensures a high sustained level of transparent sustainability-work of the governmentally 
owned companies. Because of the focus of GRI:s G4 on the essential elements and 
dialogue with stakeholders, transparency create trust in the governmentally owned 
companies, and constitutes the framework for a good level of sustainability-reporting. 
There are however a few difficulties with transparency and GRI, associated with flawed 
indicators or the lack of a working precedence and any set of routine for sustainable 
reporting according to GRI.     

Keywords: CSR, sustainability reporting, transparency, government, state owned 
companies. 
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FÖRKORTNINGAR 
 
CSR      Corporate Social Responsibility 
ESG      Environmental and Social Governance 
FN        Förenta Nationerna 
GRI      Global Reporting Initiativ  
G3        Den tredje versionen av GRI 
G4        Den fjärde versionen av GRI 
ISO       International Organization for Standartization 
ISO       14001  En ISO standard för miljöledningssystem 
NGO     Non-governmental Organization 
OECD   Organization for Economic Cooperation and Development 
 
 
 
DEFINITIONER 
	  
 
 
Hållbar utveckling En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov 
 

Hållbarhetsredovisning Att redovisa företagets resultat inom området ”hållbarhet” 
utifrån tre dimensioner, ekonomi, sociala frågor och miljö 
 

CSR Ett koncept där företag integrerar sociala, etiska och miljö 
aspekter i sina affärsverksamheter och i kommunikation med 
sina intressenter på en frivillig basis; uppdelas i tre områden: 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande 
 

Greenwashing Vilseledandet av konsumenter när det gäller ett företags 
miljömässiga fördelar i en produkt eller en tjänst miljöregler 
 

Transparens Ett karaktärsdrag för stater, företag, organisationer och 
individer som är tydliga och öppna i deras redovisning av 
information, regler, planering, processer och handlingar 
 

GRI Ett ramverk för rapportering och redovisning av en 
organisations aktiviteter inom hållbarhetsområdet och omfattar 
miljö, - sociala, - och ekonomiska aspekter 
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1. INLEDNING	  
__________________________________________________________________________________________________	  
I detta kapitel redogörs för denna forsknings ämnesområde, ämnet kommer även 
problematiseras, motiveras samt kontextualiseras. Vidare kommer studiens syfte, 
frågeställningar, avgränsningar samt disposition att förklaras. 
_________________________________________________________________________ 

1.1. Bakgrund.	  
Företagandet och dess syfte har under den senaste tiden genomgått en stor förändring. Från 
ett vinstcentrerat och konkurrensutsatt klimat med enbart kommersiella syften till en mer 
balanserad syn på hur man på längre sikt skall kunna bibehålla sin marknad genom 
långsiktigt strategiskt tänkande. En viktig anledning till detta kan vara en förändrad syn på 
socialt och miljömässigt ansvar och företagens roll i detta. Företagsledare måste numera ta 
i beaktande inte bara aktieägarnas krav utan även interna och externa intressenter och finna 
en balans mellan dessa (Borglund et al. 2009). Undersökningar har visat att dagens kunder 
i allt större utsträckning prioriterar varor och tjänster som har producerats med hänsyn till 
miljön och samhället och därigenom tvingas företag att anpassa sin verksamhet efter de 
nya tendenserna (Larsson & Ljungdahl 2008). Faktum är att företag inte kan fortsätta att 
agera på samma villkor som de tidigare gjort och att det inte längre är lönsamt för företag 
att ignorera det (Henderson 2002). Detta har även visats av den senaste undersökningen 
gjord av Oxford Universitet, som har analyserat över två hundra olika studier av relationen 
mellan bolagens prestationer och deras hållbarhetsarbeten. Slutsatserna visar bland annat 
att företag som arbetar utifrån Environmental and Social Governance (ESG) har lägre 
kapitalkostnader, samt att 88 procent av studier visar att det råder ett positivt samband 
mellan företags hållbarhetsarbete och deras operativa resultat (Clark et al. 2015).  

För att beskriva ovanstående problematik används internationellt begreppet ”Corporate 
Social Responsibility” (CSR) vilket uppdelas i tre områden: socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt ansvarstagande (Grankvist 2009) och definieras som ett koncept där företag 
på en frivillig basis integrerar sociala, etiska och miljömässiga aspekter i sina 
affärsverksamheter och i kommunikationen med sina intressenter (Borglund et al. 2009). I 
den svenska praxisen används benämningarna ”hållbarhetsansvar”, ”hållbart 
företagande” alternativt ”hållbar utveckling” och den svenska regeringens arbete med 
hållbarhet utgår från Brundtlandkomissionens ursprungliga definition från 1987:  

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 
(Regeringskansliet 2014). 

Det var Bowen som med boken ”Social Responsibilities of the Businessman”, som kom ut 
1953, lade grunden till den moderna diskussionen kring företags sociala ansvar (Ghobadian 
et al. 2015). Efter Bowen har CSR utvecklats till att bli ett viktigt och mycket omdebatterat 
forskningsområde. Diskussionerna har gått i flera riktningar: företagets ekonomiska ansvar 
(Friedman & Friedman 1962; Levit 1958), ansvar inför resten av samhället (Davis 1973), 
forskning som behandlar etiska och sociala aspekter (Fassin et al. 2011) samt dess 
anpassning till företags vinstmaximering (Vogel 2005; Matten & Moon 2008). En annan 
inriktning som under senare tid har börjat växa fram är kopplingen mellan transparens och 
CSR (Christensen et al. 2010; Coombs & Holladay 2013; Dubbink et al. 2008). 
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Det vanligaste sättet för företag att visa hänsyn till och uppmärksamma i sitt arbete med 
hållbarhet är genom hållbarhetsredovisning (KPMG 2015). Sverige ligger i framkant när 
det gäller att inkludera hållbarhetsinformation i årsredovisningen: 82 procent av svenska 
företag gör detta (KPMG 2015). Syftet med en hållbarhetsredovisning är att underlätta det 
interna företagsarbetet med hållbarhetsfrågor, men även öka transparensen och möjligheten 
att jämföra olika företag över tiden, samt underlätta företags granskning och utvärdering 
för intressenter. För att vägleda företag inom redovisning av hållbarhetsansvar har det 
vuxit fram ett stort antal av regler och riktlinjer (Grafström et al. 2008; Borglund et al. 
2010). En studie av Jutterström (2006) resulterade i en lista på över ett hundratal CSR-
riktlinjer världen över. Riktlinjerna tenderar att vara frivilliga och saknar därmed rättsliga 
påföljder (Borglund et al. 2010). De oftast förekommande bland dem är Global Reporting 
Initiativ (GRI), FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer samt ISO certifieringar (Löhman 
& Steinholtz 2003).  

Ett antal studier visar däremot att den frivilliga rapporteringen av miljöinformation i många 
fall inte kan användas som en tillförlitlig indikator på ett företags miljöprestanda (Berthelot 
et al. 2003; Gray 2001). Det förekommer ofta att företag försöker ändra sin profil och 
intressenternas inställningar utan att egentligen ändra på fakta och den praktiska sidan av 
problemet (Hess 2007). Ett extremt fall på det brukar i litteraturen kallas för 
”greenwashing” (Bazillier & Vauday 2009). 

Forskning tyder på att företagen inte kommer att gynnas om ingen känner till deras CSR- 
ansträngningar (Bhattacharya & Sen 2004) eller om intressenterna är skeptiska eller 
missuppfattar deras CSR budskap (Forehand & Grier 2003). Flera forskare (Ellen et al. 
2006; Levine 2008) hävdar att kommunikation av CSR aktiviteter spelar en viktig 
strategisk roll och syftar till att skapa social legitimitet, förbättra image och få önskade 
fördelar från företags intressenter. Dawkins (2004) menar att för att kommunikationen av 
CSR-ansvar ska vara effektivt och lönsamt för företaget så krävs det att det finns en tydlig 
strategi, som tar i beaktande både företagens möjligheter och risker och som skräddarsyr 
budskapet till olika intressentgrupper. För att CSR-meddelanden ska vara produktiva så 
behöver dessa nå och uppfattas rätt av intressenterna. Detta kräver en samordnad strategi 
där CSR i idealfallet är naturligt inbäddat i resten av företagskommunikationen.  

Kaptein (2003, se Dubbink et al. 2008) menar att CSR är starkt sammankopplat med 
transparens och hävdar att transparens utgör ett vitalt villkor för CSR och 
hållbarhetsarbetet. Transparens är ett karaktärsdrag för stater, företag, organisationer och 
individer som är tydliga och öppna i sin redovisning av information, regler, planering, 
processer och handlingar (Transperency International 2016). Det utgör fundamentet i det 
tillitsförhållande som alla marknadsaktörer vill bygga upp med myndigheter, ägare och 
intressenter. Ett företag som agerar transparent förser sina intressenter med information 
som är av intresse för dem och på så sätt får de en ordentlig inblick i företaget (Kaptein 
2003, se Dubbink et al. 2008). Däremot kommer CSR att förbli en marginell 
styrningsmekanism så länge intressenterna inte har tillgång till relevant information eller 
misstolkar den information de får. Dubbink et al. (2008) menar, att för att CSR ska fungera 
som ett verktyg för att lösa samhälls-och miljöproblem så måste intressenterna kunna 
åtskilja de faktiska CSR-aktiviteterna och företagets image-skapande fasad. Detta kräver i 
sin tur att företagen ska vara öppna och transparenta och således krävs en effektiv CSR-
öppenhet och transparens (Dubbink et al. 2008).  
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Ett problem med transparensbegreppet är att det saknar tydliga kriterier (Borglund et al. 
2010). Enligt en rad empiriska studier är transparensen i många fall mycket bristfälligt på 
grund av dålig kvalité på informationen (Dubbink et al. 2008). Dagens kunder förleds att 
tro att transparens är ett verktyg som säkerställer företagets ansvarsfulla sociala beteende 
(Coombs & Holladay 2013). Företagens argumentation verkar reservationslöst accepteras 
av majoriteten av socialt ansvarstagande konsumenter (Nielsen 2012). Christensen et al. 
(2010) hävdar dock att det finns allvarliga brister i att naivt acceptera alla företags CSR-
budskap och blint lita på företagens ansvarstagande och öppenhet. Det ligger inte alltid i 
företagens intresse att bidra till samhällsnyttiga verksamheter eller att på en frivillig grund 
avslöja sådan information som skulle kunna försämra företagets image och 
konkurrenskraft. Forskarna Walden och Schwarz (1997) diskuterar hur sannolikt det är att 
företag kommer att rapportera väsentlig information som kan påverka deras framtida 
resultat negativt. De menar att den övervägande delen av informationen som lämnas ut 
tenderar vara tids-och eventspecifik, vilket betyder att företagen bara lämnar ut en del av 
den väsentliga informationen och då främst som ett svar på allmänhetens påtryckningar 
efter inträffade incidenter och skandaler. Owen et al. (2000) menar att det fungerar som en 
mekanism för att styra allmänhetens intresse och engagemang.  

1.2. Problemdiskussion	  	  
Globaliseringsprocesser och ökade krav på miljöansvar har gjort att CSR-frågorna kommit 
upp på en helt ny nivå och framhålls idag som ett innovativt instrument för nationell och 
global styrning (Dentchev et al. 2015). CSR är idag inbäddat i företagens verksamheter 
världen över. Inte bara företag utan även regeringar har blivit alltmer involverade i CSR-
utvecklingen. Parismötet som ägde rum i november-december 2015 är ett exempel på det. 
Länderna enades då om ett nytt rättsligt bindande klimatavtal som ska gälla från och med 
2020. 1En ökad medvetenhet om miljöfrågor gör att kravet på hållbar politik ökar runt om i 
världen och regeringar i allt större utsträckning utmanas att ta ansvar genom att föra en 
aktiv CSR-politik. Även om CSR-arbetet sker på ett frivillig basis och brukar även kallas 
för ”soft law” alternativt ”mjuk lagstiftning” (Joseph 2003; Taudeusz 1984), så visar 
förväntningar och ökade hållbarhetskrav på att det är något som bör tas i beaktande. 
Länder som Danmark, Sverige och Frankrike kräver av företagen någon form av 
rapportering av sociala frågor och miljöfrågor. Större internationella organisationer och 
stater runt om i världen har idag aktivt börjat införa politik för att främja CSR bland 
företag (KPMG et al. 2013).  

Waddock (2008) menar att det krävs politiska initiativ och lagstiftning för att kunna driva 
arbetet inom hållbarhetsområdet vidare. Den svenska staten har tagit ett steg framåt i denna 
riktning och var det första landet som införde en tvingande redovisning av 
hållbarhetsansvar för bolag med statligt ägande. I enlighet med regeringsbeslut är alla 
statligt ägda bolag fr.o.m. 2008 skyldiga att redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s 
riktlinjer. Syftet med detta är att höja ambitionsnivån för de statligt ägda bolagens 
hållbarhetsarbete för att öka transparensen och därigenom få bättre möjlighet att följa upp 
deras arbete (Regeringskansliet 2014).  

Det unika med just de statliga bolagen är att när det gäller dessa, handlar det inte bara om 
de enskilda bolagens anseende, utan också att dessa tillsammans framstår som en helhet 
och påverkar hela landets image och attraktionskraft och därmed den svenska statens 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Avtalet innebär att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och länderna ska sträva att 
begränsa den till 1,5 grader. 	  
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anseende. Den svenska staten är en betydande företagsägare och förvaltar 49 hel-och 
delägda bolag, vilka tillsammans representerar cirka 460 miljarder kronor 
(Regeringskansliet 2015). Staten har en speciell roll och förutsättning som företagsägare 
vilket utrycker sig i att staten tenderar att ha bredare och mer långsiktiga intressen i sitt 
ägande. Exempelvis har staten till uppgift att bidra till att maximera välfärden och fördela 
den på ett legitimt sätt (SOU 2012:14). Som ägare till så många företag inom olika 
branscher, anses det följaktligen viktigt att staten bör se till att dessa företag ligger i 
framkanten när det gäller just CSR-arbete. Därför läggs det ännu större ansvar och högre 
krav på statligt ägda bolagen (Borglund et al. 2010). 

I riktlinjerna för extern rapportering2 ställs det tydliga krav på redovisning av bolagens 
arbete med hållbart företagande. Ett av dessa är kravet på transparens: företag med statligt 
ägande ska agera transparent gentemot sina intressenter i syfte att skapa förtroende, 
tydliggöra risker och möjligheter samt ge intressenterna inblick i företagens arbete 
(Regeringskansliet 2014). En transparent redovisning av hållbarhetsansvar är ett verktyg 
för att driva arbetet med hållbarhetsfrågor framåt (Borglund et al. 2010). Transparens är 
samtidigt ett verktyg att mäta företagens hållbarhetsarbete. Däremot, som vi redan har 
noterat, är det ett svårdefinierat begrepp som saknar tydliga kriterier, vilket leder till 
svårigheter när det gäller utvärdering av huruvida företag är transparenta i sin 
hållbarhetsredovisning eller inte. Det finns inga tidigare studier som behandlat just detta 
tema, vilket öppnar ett intressant område för forskning: att se på den svenska staten och de 
statliga bolagen i termer av transparens och dess betydelse för hållbarhetsutvecklingen.  

I syfte att ge en komplett bild, utformas denna undersökning med ett tvåfaldigt syfte: för 
det första är det viktigt att se på staten som en lagstiftare och dess syn på och definition av 
transparens och dessutom vilka verktygmekanismer som används för att säkerställa ett 
transparent hållbarhetsarbete hos de statliga bolagen. För det andra, är det viktigt att 
undersöka hur kravet på transparens uppfattas av de statliga bolagen och vilka möjligheter 
och risker det kan medföra.  

Angående den första syftesdelen är det viktigt att lägga märke till de problem som är 
förknippade med ”de dubbla roller” som existerar i det statliga ägandet. Dels gäller det den 
nuvarande ordningen där ägarförvaltningen styrs av regeringen. Detta medför en risk att 
regeringen uppfattas ha dubbla roller när det gäller både agera ägare och lagstiftare. Dels 
gäller det den dubbla måluppsättningen som de statliga bolagen har fått av staten – både 
ekonomisk effektivitet och samhällsmål. Detta skapar en rad problem för bolagen när det 
gäller att förena lönsamhetskrav och förbli konkurrenskraftiga samtidigt som det ställs 
höga miljökrav och även särskilda samhällsuppdrag för vissa bolagen (SOU 2012:14).3 Det 
finns dock en rad studier som behandlar sambandet mellan hållbarhetsarbete och 
lönsamhet, samt problemen som omfattar de ekonomiska-och samhällsmålen, denna 
inriktning kommer därför inte behandlas i detta arbete.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Riktlinjer för extern rapportering, beslutade den 29 november 2007, ersätter de tidigare riktlinjerna från 
2002. De nya riktlinjerna har kompletterats med utökade och tydligare informationskrav avseende 
hållbarhetsinformation (Regeringskansliet 2014). 
3 Enligt statens ägarpolicy ska bolagen både följa de ekonomiska målen, vilka sätts på bolagsstämman, men 
även samhällsmålen som bestäms av riksdagen eller regeringen för en del bolag har.  Dessa samhällsuppdrag 
kan vara av olika karaktär och gäller främst för bolag som har monopolställning eller verkar på marknader 
med ofullständig konkurrens (SOU 2012:14). 
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Innan de nya riktlinjerna med kravet på obligatorisk redovisning kom 2008, fanns det 
redan tio statliga bolag4 som på eget initiativ redovisade sitt hållbarhetsansvar enligt GRI:s 
riktlinjer. En studie av Borglund et al (2010), genomförd två år efter riktlinjernas 
införande, visade att dessa företag fortfarande utgjorde en egen grupp och skilde sig 
avsevärt ifrån de resterande företagen, som inte hade någon tidigare erfarenhet av sådan 
redovisning. Detta förklarades med att implementeringen av nya regelverk är en 
lärandeprocess och tar tid, där erfarenhet spelar en viktig roll för att hållbarhetsarbetet ska 
få önskade effekter. Slutsatsen drogs att de nya riktlinjerna i första hand stärker och 
förbättrar redovisningsprocedurerna, medan nästa steg är att förändra det faktiska 
hållbarhetsarbetet. Därför menade författarna att den ena gruppen med tidigare erfarenhet 
hade ett försprång inom arbetet med hållbarhet och dess utveckling (Borglund et al. 2010). 
Emellertid finns det ingen forskning som behandlar dessa bolags motiv att ansluta sig till 
regelverket på egen hand, vilket tillsammans med dennes grupp längre erfarenhet av 
regelverket, gör det intressant att rikta studien mot just denna bolagsgrupp. 

Den omfattande teoretiska forskning som idag finns kring begreppet transparens och i dess 
förhållande till hållbarhetsarbete saknar dock i stora drag praktisk anknytning. Med denna 
bakgrund försöker studien i viss mån överbrygga denna situation, genom att 
sammankoppla tidigare forskning och applicera denna på fallet med de svenska statliga 
företagen och påvisa betydelsen för transparens i dessa företags agerande. För att 
åstadkomma detta kommer följande forskningsfrågor studeras och besvaras: 
 

1.3. Forskningsfrågor	  
1. Vad innebär kravet på ”transparens”  

a) för den svenska staten 
b) för de statligt ägda bolagen 

2. Vilka verktyg använder staten för att säkerställa en god transparensnivå hos de 
statliga bolagen?  

3. Vilka möjligheter och begränsningar medför ett transparent hållbarhetsarbete? 
4. På vilket sätt bidrar GRI:s riktlinjer till en ökad transparens av de statliga bolagens 

hållbarhetsarbete? 

1.4. Syfte	  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse kravet på 
transparens har för utvecklingen av hållbarhetsarbetet i de statligt ägda bolagen samt hur 
väl bolagens och statens uppfattning av begreppet transparens stämmer överens.  

1.5. Avgränsning	  
Denna undersökning kommer att avgränsas till att omfatta bara de svenska statligt 
majoritetsägda bolagen, vilket utesluter SAS och TeliaSonera som bara ägs till 21,4 
respektive 37,3 procent av staten. Vidare utesluts från undersökningen Vasakronan och 
Vin & Sprit som inte längre äggs av staten och såldes under 2008. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 De tio statliga bolagen är: Apoteket, Svenska Spel, Green Cargo, SJ, PostNord, SAS, TeliaSonera, 
Vattenfall, Vasakronan, Vin & Sprit (Näringsdepartement 2007).	  
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1.6. Disposition	  	  
Denna studie är uppbyggd av sex kapitel: Inledning, Teoretisk referensram, Metod; Empiri, 
Analys samt Slutsatser. 

Ø INLEDNING	  
I inledningskapitlet presenteras först begreppen CSR, hållbarhet och transparens. 
Begreppen sätts i samband med det statliga engagemanget i hållbarhetsarbetet. Detta görs 
för att klargöra studiens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. 	  

Ø TEORETISK	  REFERENSRAM	  
Den teoretiska referensramen är uppdelad i två större delar: tidigare forskning och 
teoridelen. I avsnittet om tidigare forskning redogörs för forskning som finns inom 
området CSR med inriktning transparens. I denna tas argument för och emot en transparent 
CSR-policy upp, samt kriterier för en transparent CSR-kommunikation. En diskussion förs 
även gällande det statliga engagemanget i CSR-frågorna. Inom den teoretiska 
referensramen redogörs även för ett ramverk som finns kring styrning av de statliga 
bolagen. Vidare redogörs kort för GRI:s grunder, samt relevanta teorier och policys. 

Ø METOD	  	  
Metodkapitlet redogör för det tillvägagångssätt som har använts för att besvara studiens 
syfte och frågeställningar.  

Ø EMPIRI	  
I empirikapitlet presenteras det insamlade materialet från de sex intervjuerna, varav fem av 
dessa avser de statliga bolagen och en intervju med näringsdepartement. Materialet 
presenteras bolag för bolag, samt är indelat tematiskt.  

Ø ANALYS	  	  
I analysdelen tolkas insamlade empirin utifrån det beskrivna teoretiska ramverket och 
kontextualiseras. 

Ø SLUTSATSER	  
Slutsatserna syftar till att besvara studiens syfte och forskningsfrågor genom att 
sammanfatta det vi kom fram till i analysen.  

Ø DISKUSSION	  

Inledningsvis diskuteras det studiens begränsningar och ges rekommendationer för vidare 
forskning, vidare redogörs för studiens teoretiska och praktiska bidrag. I den avslutande 
diskussionen redogörs de tankar och idéer författaren kommit fram till under arbetets gång, 
samt kontextualiserar studien i den ständigt föränderliga övergripande situationen.   
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2. TEORETISK	  REFERENSRAM	  
__________________________________________________________________________________________________	  
Detta kapitel inleds med den tidigare forskning som behandlar statligt engagemang i CSR-
och transparens frågor, begreppet transparens, fördelar och begränsningar med det, samt 
kriterier för en transparent CSR kommunikation. Vidare redogörs för ramverket som finns 
kring styrning av de statliga bolagen, GRI:s grunder behandlas, samt intressentteorin och 
statliga policyer kring transparent hållbarhetsarbete.  
_________________________________________________________________________ 

2.1. Tidigare forskning 
2.1.1. Ett statligt intresse bakom CSR  

Idag står världen inför en komplex uppsättning av ekologiska och sociala utmaningar, 
problem med korruption som behöver lösas. Statliga institutioner på både nationell och 
internationell nivå ställs inför uppgiften att ta en tydligare ställning i dessa frågor och 
utforma en strategi för att lösa dem på ett effektivt sätt. Dessa problem, som även kallas 
”the limits of state action”, har väckt stort intresse och uppmanar till att leta fram nya sätt 
att lösa de rådande samhällsproblemen (Dubbink et al. 2008). CSR brukar i detta 
sammanhang framföras som en av statliga mekanismerna för att lösa dessa problem.   

En undersökning av Dentchev et al. (2015) visar att regeringar har ett intresse i och utövar 
ett stort inflytande över CSR. Till exempel, Europeiska kommissionen driver en CSR 
agenda för företag och de länders regeringar som är medlemmar i Europeiska Unionen. FN 
främjar tio principer som berör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och bekämpning 
av korruption bland företag som är anslutna till FN:s Global Compact. En organisation för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) uppmanar medlemsländerna att utveckla en 
politik som tar ställning i frågor som till exempel, arbetsförhållanden, miljöfrågor, anti-
korruption, produktsäkerhet, konkurrensfrågor, kunskapsöverföring och skattskyldigheter 
(Borglund et al. 2010).  Zadek (2001) beskriver den statliga inblandningen i CSR-politik 
som en ny fas i en CSR utvecklingsprocess där statens centrala uppgift är att främja CSR. 
Utan en statlig tillsyn, menar Dentchev et al. (2015), kommer de allt mer avancerade 
utmaningar som företagens hållbarhetsarbete ställs inför och försöker lösa, att förbli 
underutvecklade. I en studie av Valentine et al. (2006) uppmanas regeringar inte bara 
uppmuntra och stödja företags engagemang i hållbarhetsfrågor, utan även ta en 
ledarskapsroll på sig och komma ut med rekommendationer om strängare etiska normer. 

Ett växande antal av de stora multinationella företagen, samt en komplex uppsättning av 
internationella miljöproblem gör det omöjligt för staterna att enbart på egen hand ta ansvar 
för tillhandahållande av offentliga tjänster (Steurer 2010). En del av förklaringen till dessa 
processer kan ligga i att förhållandet mellan staten och företag har förändrats. Crane & 
Matten (2007) förklarar att traditionellt sett hade staten en dominerande position; i rollen 
som regulator hade den både politisk och lagstiftande makt, företag sågs som underordnade 
och hade en i beroendeställning. Globaliseringen har förändrat denna traditionella struktur: 
staten anses ha blivit mindre oberoende och har börjat anpassa sig till viss del samt även 
samarbetat med företag, som idag i sin tur fått större möjligheter att påverka stater.  

I linje med Crane & Matten (2007) utmärker forskarna Albareda et al. (2008) att det sker 
betydliga förändringar i statligt beteende gentemot CSR-politiken och hävdar, att idag 
etableras det nya relationer mellan staterna och andra aktörer på marknaden, framförallt 
med företag och frivilligorganisationer (NGO-er). Moon (2004) menar att under de senaste 
årtiondena, har stater anslutit sig till de andra intressenterna och i samarbete spelar de en 
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drivande roll för att främja en större förståelse för CSR. I kontexten av den globala 
ekonomin ställs stater inför utmaningar att leta efter nya styrningsformer, både nationellt 
och globalt. I detta läge fungerar CSR som en del av det ramverk som utvidgar samarbetet 
mellan företag, staten och samhället (Zadek 2001; Albareda et al. 2004). 

2.1.2. Vad är transparens? 
Utvecklingen av begreppet transparens har en direkt anknytning till överstatliga 
organisationer och NGO-er. Mer frekvent börjar begreppet uppkomma i olika 
organisations dokument runt 1990-talet och har främst med skapandet av Europeiska 
Unionen, frihandelsavtalet, samt andra institutioner och NGO-organisationer att göra. I 
början på 1990-talet startade NGO-organisation Transparency International sin 
verksamhet, som gjorde ett stort bidrag till utvecklingen av transparensbegreppet. Från 
början undersökte Transparency International effekterna och konsekvenserna av korruption 
för medborgarna, rapporterade sina resultat internationellt och förespråkade 
policyförändringar för att bekämpa korruption. Allteftersom organisationen växte, gjordes 
även forskarkretsen medveten om transparensfrågan, och började tolka och vidareutveckla 
transparensbegreppet. Från att ses som ett sätt att bekämpa korruption har transparens fått 
en ny betydelse och omvandlats till ett sätt att uppmuntra öppna beslutsprocesser och 
offentliggöranden samt att öka ansvarstagandet (Ball 2009). Mitchell (1994) nämner tre 
infallsvinklar att se på transparens: dels utgör det efterfrågan på information, dels är det 
medborgarnas förmåga att få information, samt utbud och den faktiska frigöringen av 
informationen av regeringar och NGO-er. Detta förutser en dubbelsidig kommunikation, 
där både regeringar och medborgare är aktiva deltagare i processen.  

Ball (2009) redogör för tre transparens metaforer. I den första metaforen framstår 
transparens som en offentlig värdering eller beteendenorm, som syftar till att motverka 
korruption: när medborgare får tillgång till information, förbättras även styrningen. I denna 
mening förknippas transparens även med att vissa regleringar uppstår som ett svar på 
trycket från internationella konventioner och nationella lagar.  Den andra metaforen 
förklarar transparens som regeringarnas och organisationernas öppenhet och syftar till 
graden av tillgänglighet av informations användning. Ju lättare det är för olika intressenter 
att få tillgång till information, desto större är graden av transparens. Den tredje metaforen 
för transparens är komplex och hänför sig speciellt till policyanalys. Här skapas 
transparens parallellt med policyutvecklingen: vem bestämmer, vilka beslut som fattas, hur 
information används, - allt är en del av och formar transparens. Transparens förstås som en 
komponent av en bra policy.  

Öppenhet eller öppenhetsnivån när det gäller informations utbyte brukar användas som ett 
synonym till transparens, och ses som ett sätt att signalera tillit till aktören i en förhandling 
(Clark & Reed 2005). Samtidigt kan större öppenhet göra förhandlingar längre och 
kommunikationen svårare, då i och med att intressenterna får en större tillgång till 
information och pågående diskussioner, kan detta spåra ur, störa eller ändra agendan (Ball 
2009). Forskarna Fung et al. (2007) menar att transparens begreppet innehåller frön av en 
paradox, förknippad med problemet av informations asymmetri. Samtidigt som de statliga 
aktörerna söker och stödjer en större öppenhet, önskar dem även sekretess.  Således, menar 
forskarna, att tron på transparens inte alltid betyder att transparensaktiviteter kommer att 
stödjas, samt att transparens motvilligt medför uppkomsten av sekretess.  
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2.1.3. Möjligheter med en transparent CSR 
Dubbink et al. (2008) menar att transparens förbättrar allokerad effektivitet genom att det 
möjliggör för kunderna att välja de produkter, som svarar mot deras behov på det bästa 
möjliga sätt. Detta förutsatt att kunderna kan uppskatta vikten av de sociala och ekologiska 
följderna av de produkter de köper. Transparens kan även förbättra den dynamiska 
effektiviteten, samt främja innovation. Vidare menar Dubbink et al. (2008), att utan 
transparens skulle de företag som arbetar aktivt med hållbarhet inte kunna åtskilja sig från 
de företagen som halkar efter. Detta i sin tur skulle leda till ett minskat incitament och 
behovet av produktinnovation och dess värdeökning i samband med en högre nivå på 
sociala och ekologiska prestanda (Kaptein 2003, se Dubbink et al. 2008).  

Även ett antal moraliska och etiska aspekter kan förespråka fördelar med transparens inom 
CSR-arbetet. Dels, ökar konsumenternas frihet i produktvalet när de får tillgång till 
företags verksamhetsinformation. CSR-relaterad information anses idag vara en viktig del 
av den väsentliga informationen som företag besitter (Dubbink et al. 2008). Etiskt sett, att 
leverera en väsentlig information på ett transparent sätt till sina intressenter är en viktig 
aspekt av att visa sin respekt till motparten. Intressenter har all rätt till information från det 
rapporterade företaget om företags verksamhet kan påverka deras intressen (Deegan & 
Rankin 1996).   

En annan moralisk aspekt av transparens är att den förstärker betydelsen av ärlighet, 
öppenhet och engagemang för sanning, vilka är implicit förknippade med CSR. Kaptein 
(2003, se Dubbink et al. 2008) hävdar att transparens förstärker en känsla av öppenhet och 
ansvar, som även är ytterst relevanta för CSR. Argumentet här är att transparens gör det 
betydligt lättare för intressenter att reagera på företags verksamhet, vilket ökar vikten av 
ansvarstagande hos företaget.   

2.1.4. Begränsningar med en transparent CSR 
När man talar om fördelarna med transparens måste det uppmärksammas att i fall det 
överdrivs, kan det resultera i negativa bieffekter. Strävan efter fullständig transparens kan 
vara en nackdel: utifrån det ekonomiska perspektivet kan en full transparens medföra 
onödiga kostnader för företaget och samhället. Även om de moderna teknologierna 
avsevärt har minskat informationskostnaderna, kan intressenternas rätt till information 
ändå betyda stora kostnader för enskilda företag (Dubbink et al. 2008). Hess och Dunfee 
(2007) nämner i sin studie ett brittiskt telecom företag vars anställda spenderade upp till 
två-tre dagar i veckan på att fylla i enkäter om företags arbete med hållbarhet som kom 
från olika intressenter. 

Ett annat faktum som skapar en viss skepsis mot ett transparent CSR är att en stor del av 
CSR parametrarna inte låter sig noggrant mätas (Dubbink et al. 2008). Fung et al. (2004) 
lyfter upp ett annat problem med transparens som är förknippat med den begränsade 
rationaliteten hos intressenter. På grund av den begränsade uppfattnings förmågan och den 
begränsade tiden för informationsanalys, blir det inte möjligt att analysera all tillgänglig 
information. Detta resulterar i en ökad risk att väsentlig information kan gå förlorad eller 
till och med resultera i valet att avstå från att utvärdera informationen. Slutligen, menar 
Dubbink et al. (2008), att dagens konsumenter anses för passiva för att engagera sig i 
företags CSR-verksamheter.  

Vidare uppmärksammar Dubbink et al. (2008) att full transparens ifrågasätter företagens 
frihet. Bördan att sammanställa och rapportera information som olika intressenter kräver, 
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kan ställas i konflikt med företagsfrihet. Även sådana moraliska principer som rätten till 
ägares och anställdas privatliv kan bli hotade. Öppenhet får inte heller oproportionerligt 
äventyra företags intressen. Om ett företag agerar transparent medan de flesta andra döljer 
väsentlig information, kan det förstnämnda företaget drabbas oproportionellt av skador 
(Dubbink et al. 2008).  

Ytterligare en aspekt är att full transparens även kan få företag att vända sig emot moraliskt 
ansvar och följaktligen förbise CSR. Krav på full insyn kan hindra premiering av kvalitéer 
som ärlighet, öppenhet och integritet. Bortom en viss punkt kan detta ha en negativ effekt. 
Det kan skapa attityder med minimal samarbetsvilja och misstro. Denna negativa effekt är 
särskilt stark när företag inte kan tillhandahålla pålitlig information eller inte har en 
trovärdig CSR policy (Dubbink et al. 2008).  

2.1.5. Transparens och kommunicering av hållbarhetsinformation  
Coombs och Holladay (2013) menar att det är vanligt förekommande att företag likställer 
kvaliteten på transparens med mängden av CSR information som de avslöjar. Forskarna tar 
ett exempel med GRI rapporter gjorda av företaget DuPont och visar på att de stora 
mängder av data som presenteras i deras rapporter men som inte förklaras eller tolkas, gör 
det svårt för intressenterna att analysera och använda information. De menar att 
transparens i förhållande till CSR är mycket mer än bara redovisning av information, och 
diskuterar tre kommunikations myter som är kopplade till transparens: 

1) skicka information är detsamma som att kommunicera; 
2) ju mer information, desto bättre; 
3) information är objektiv.  

För det första, menar Coombs och Holladay (2013) att idén om informationsutbyte är 
vilseledande. Faktumet att information offentliggörs betyder inte att den är meningsfull och 
accepteras på rätt sätt av mottagarna. För att komma till rätta måste informationen aktivt 
bearbetas till en begriplig kunskap genom att fästa mening till fakta. För det andra, kan för 
mycket information överbelasta och försvåra dess korrekta bedömning och utvärdering. 
Intressenter förmår inte gå igenom stora mängder av data för att hitta det som är av intresse 
för dem. Till exempel, konstaterar KPMG, att intressenter inte får något direkt mätbar 
värde av storföretagens omfattande miljörapporter (Dubbink et al. 2008). För det tredje, 
publicering av information kan inte likställas med en ren presentation av företagsfakta. 
Detta då den CSR information som presenteras inte är en neutral och objektiv sanning. Det 
som presenteras påverkar direkt det rapporterade företaget, vilket betyder att 
kommunicering av en väsentlig information är en strategisk process som syftar att påverka 
intressenters uppfattningar om informationens innebörd (Coombs & Holladay 2013).   

2.2. Teori  
2.2.1. Statlig bolagsstyrning 

Det finns ingen särskild teori eller forskning utvecklad för styrningen av de statligt ägda 
bolagen. Den forskning som finns inom området brukar behandla institutioner och 
modeller i anglosaxiska länder, framförallt amerikanska förhållanden, och anses inte vara 
direkt överförbart för svenska förhållanden. Den teoretiska ramen utgår i första hand från 
förhållanden med privata ägare, samt en rad specifika förhållanden vad gäller staten som 
ägare av bolag. Det faktum att staten tar på sig flera roller, - ägare och lagstiftare, gör det 
viktigt att särskilja bland dem. Som bolagsägare följer staten samma regler som privata 
ägare och styrmedlen är de samma: bolagsordningen, vilken anger de långsiktiga villkoren 
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och ramarna för verksamheten, ägardirektiv och tillsättning av styrelser i företagen. Statens 
bolagsstyrning sker med utgångspunkt i aktiebolags-, årsredovisnings-, konkurrens- och 
bokföringslagen, koden för bolagsstyrning, samt insiderlagstiftningen (Regeringskansliet 
2014). 

Regeringen har Riksdagens uppdrag att aktivt förvalta statens tillgångar. Regeringskansliet 
som består av tio departement bistår regeringen i dess arbete med de statliga bolagen och 
sköter förvaltningen av dessa (Regeringskansliet 2014). Själva förvaltningen av de statliga 
bolagen har förändrats under tider. Tidigare var det bolagens operationella verksamhet och 
mål i fokus. Staten använde i större utsträckning affärsverksformen, vilken möjliggjorde en 
direkt styrning av bolagen i en större utsträckning än aktiebolagsformen. Som en följd av 
de ekonomiska och strukturella kriserna på 70-och 90-talet ökade kraven på de statliga 
bolagens ekonomiska lönsamhet med avsikt att anpassas till vad som gällde för privata 
bolag. Under 1990-talet ändrades statens ägarroll mot en mer professionaliserad, med 
avsikten att staten skulle agera alltmer på samma villkor och inom samma ramar som 
privata aktörer. Detta innebar ökade krav på statens ägarroll, ägarutövning och förvaltning 
(SOU 2012:14). 

Ytterligare förändringar i syfte att tydliggöra statens roll som en aktiv och professionell 
ägare gjordes under 2000-talet. I syfte att tydliggöra statens roll som ägare koncentrerades 
merparten av statliga bolag till en speciell ägarfunktion i näringsdepartement som är 
fördelad på två enheter: enheten för statlig bolagsförvaltning och enheten för bolagsanalys 
och ägarstyrning (SOU 2012:14). Idag är näringsdepartement ansvarigt för en enhetlig och 
övergripande ägarpolitik av de statliga bolagen och har ett ansvar för 41 av de 49 statligt 
ägda bolagen, de resterande åtta bolag förvaltas inom övriga departement 
(finansdepartement, kulturdepartement, socialdepartement, utbildningsdepartement samt 
utrikesdepartement) (Regeringskansliet 2014).  Nedan följer ett diagram som förklarar för 
den statliga förvaltningsorganisationen. 

Figur	  1.	  Förvaltningsorganisation	  

	  
	  
Källa: Regeringskansliet 2014. 
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Faktumet	   att	   regeringen	   förvaltar	   de	   statliga	   bolagen	   och	   företräder	   ägaren,	   -‐	  
riksdagen	  och	  ytterst	  det	  svenska	  folket, gör staten till både reglerare och företagsägare i 
de statliga bolagen. Detta gör att regeringen bär påtagligt dubbla rollerna vilket uppfattas 
som ett problem (SOU 2012:14; Riksrevisionen 2004). Utan att avskaffa allt statligt 
ägande kan inte denna dubbla roll upphävas, däremot kan det hanteras på det bästa möjliga 
sättet genom att tydliggöra rollerna och i den möjligaste mån separera de ansvarsområden 
som riksdagen och regeringen har (SOU 2012:14). Riksrevisionens utredning (2004) anser 
däremot att förvaltarens uppgift, roll och ansvar inte är tydligt reglerade, vilket skaffar ett 
utrymme för att göra lämplighetsbedömningar för den enskilde bolagsförvaltaren. 

Ett annat problem som orsakas av de dubbla roller är att gränsen mellan den politiska och 
tjänstemannanivån framstår som otydlig, då regeringen genom olika mekanismer styr det 
förvaltande bolaget. Även förhållandet med tjänstemän i styrelser av de förvaltande 
bolagen uppfattas som otydlig, vilket kan medföra risk för jävsituationer (SOU 2012:14; 
Riksrevisionen 2004). Bolagsförvaltare och andra anställda inom Regeringskansliet kan 
nomineras som styrelseledamöter och får därmed dubbla roller. Detta berör frågan 
huruvida de statliga representanterna har utöver rollen att vara ledamöter av styrelsen en 
utvidgad roll och styr på ägarens uppdrag, alternativt håller sig informerade om bolagets 
utveckling (SOU 2012:14). Detta kan kränka grundlagens krav på opartiskhet av de statliga 
tjänstemännen5 (Riksrevisionen 2004). 

2.2.2. Ett	  regelverk	  för	  statligt	  ägda	  bolag	  
För att utveckla en gemensam ram för styrning och förvaltning av de statliga bolagen har 
ett antal policydokument och riktlinjer utvecklats. De viktigaste är statens ägarpolicy samt 
regeringens särskilda riktlinjer i olika frågor (SOU	  2012:14). 

Statens ägarstyrningsdokument heter ägarpolicyn och utges varje år. I ägarpolicyn redogör 
regeringen för sin inställning i viktiga principfrågor kring bolagens ägarstyrning och 
förvaltning, samt för sina uppdrag och mål (Regeringskansliet 2014). Redovisningen för 
riksdagen sker i samband med skrivelsen av verksamhetsberättelsen, i vilken statens 
ägarpolicy och regeringens riktlinjer ingår (SOU	  2012:14).  

Riktlinjerna angående hållbart företagande är en viktig del av statens ägarpolicy. Enligt 
riktlinjerna anses de statliga bolagen vara en förebild vad det gäller hållbart företagande, 
vilket innebär att dessa företag ska utföra sin verksamhet på ett sätt att den främjar ett 
hållbart värdeskapande. Bolagens långsiktiga fortlevnad samt ett långsiktigt värdeskapande 
är även de övergripande målen som ställs för bolagens verksamhet. En förutsättning för ett 
långsiktig värdeskapande är att bolagen ska agera transparent i frågor som rör väsentliga 
risker och möjligheter. Kravet på transparens enligt statens ägarpolicy syftar till att 
bibehålla förtroende hos allmänheten och i näringslivet för de statliga bolagen. Detta 
genom att föra en öppen och aktiv dialog med sina viktigaste intressenter. I syfte att vara 
transparenta är de statliga bolagen ålagda att rapportera sitt hållbarhetsansvar enligt GRI:s 
riktlinjer (Regeringskansliet 2014). 

De statliga bolagen ska även efterleva de internationella riktlinjer som finns kring 
miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik: de tio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Regeringsformen 1 kap. 9 § stadgar objektivitets-och likhetsprinciperna, vilka innebär att statligt anställda i 
sin yrkesutövning ska iaktta sklighet och opartiskhet (Riksrevisionen 2004).	  
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principerna i FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter, samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag (Regeringskansliet 2014).  	  

2.2.3. Redovisning	  enligt	  GRI	  
GRI är i första hand benämningen på en stiftelse med huvudkontor i Amsterdam som 
grundades 1997. Det var en ideell organisation som med stöd av ett omfattande 
internationellt nätverk av olika intressenter har utvecklat riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning (Larsson & Ljungdahl 2008). 

Idag är GRI det mest erkända och spridda ramverket som finns för rapportering och 
redovisning av en organisations aktiviteter inom hållbarhetsområdet och omfattar miljö, - 
sociala, - och ekonomiska aspekter (Larsson & Ljungdahl 2008; Grankvist 2009). Idén 
bakom GRI är att genom ett internationellt samarbete av en stor mängd intressenter komma 
fram till en gemensam ram för icke-finansiell rapportering som hjälper företag att göra i 
många fall abstrakta frågor mer konkreta. Detta genom att utveckla ett system av 
detaljerade indikatorer, som företag ska välja och rapportera på utifrån deras betydelse för 
den egna verksamheten. GRI ger riktlinjer för vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla, 
vilka indikatorer som ska rapporteras och hur de ska redovisas för att säkerställa kvaliteten 
på den redovisade informationen (Grankvist 2009). Riktlinjerna är utformade för att passa 
alla bolag oberoende av storlek, bransch eller geografisk hemvist (Justitiedepartementet, 
2014 Ds 2014:45). GRI:s vision är att hållbarhetsredovisning ska bli lika accepterad och 
standardiserad som finansiell redovisning (Serafeim & Ioannou 2014). Riktlinjer bygger på 
principen ”följa eller förklara”, som betyder att ett företag kan göra avvikelser från 
riktlinjerna om det kan på ett tydligt sätt förklaras och motiveras. Det är styrelsens ansvar 
att beskriva och ange i årsredovisningen hur riktlinjerna har tillämpats samt kommentera 
eventuella avvikelser (Näringsdepartement 2007). 

Den första versionen av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning offentliggjordes år 2000 
(Larsson & Ljungdahl 2008). Regelverket uppdateras löpande över tiden, och de statliga 
bolagen förväntas följa dessa riktlinjers utveckling, och styrelserna är ansvariga för att 
följa utvecklingen (Näringsdepartement 2015). I maj 2013 lanserades den senaste 
versionen av riktlinjerna GRI G4, och rapporter från och med räkenskapsåret som börjar 1 
januari 2016 ska redovisas enligt de nya riktlinjerna (Ernst & Young 2013).   

Beroende på den egna organisationens mognad och ambitioner finns det olika nivåer på 
rapporteringens omfattning (Grankvist 2009). GRI G3 systemet består av tre 
tillämpningsnivåer: C, B och A, där A är högst. Redovisningskraven för respektive nivå 
innebär en ökad tillämpning eller täckning av GRI:s redovisningsramverk. En organisation 
kan själv ange ett ”plus” (+) på varje nivå (t.ex. C+, B+, A+) om redovisningen är externt 
bestyrkt (FAR 2006). GRI G4 ersätter de tidigare tre tillämpningsnivåer med att upprätta 
en hållbarhetsredovisning ”i enlighet med GRI G4”. Det finns två optioner: core och 
comprehensive. ”Plus” (+) är inte längre med i GRI G4, och ersätts av en upplysning om 
redovisningen är externt granskad. En annan nyhet är kravet på att beskriva 
leverantörskedjan, dess påverkan på företaget och vem som berörs av den (GRI 2013).  

Kärnan i den nya versionen GRI G4 är att ett stort fokus läggs på väsentlighet, vilket 
innebär att enbart väsentliga frågor ska redovisas, i stället för att rapportera alla 
indikatorer. I tillägg till riktlinjerna för redovisning har en omfattande vägledning 
utformats som inte bara beskriver vad som ska rapporteras utan också hur rapporteringen 
kan ske (Ernst & Young 2013).  
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2.2.4. Intressentperspektiv  
CSR betyder att företagen ska ta ansvar för relevanta förtroendefrågor som rör deras 
viktigaste intressenter. Ansvaret består i att identifiera de frågorna företaget har ansvar för 
och de intressenterna som berörs och agera utifrån det (Borglund et al. 2009). Intressenter 
är de som påverkas av företagets verksamhet och som samtidigt påverkar företaget 
(Borglund et al. 2009). Det finns olika klassificeringar av intressentgrupper utifrån deras 
betydelse och påverkan på företaget. Ett vanligt sätt är att skilja på direkta och indirekta 
intressenter. De direkta är kunder, anställda, leverantörer, lokalsamhällen och ägare, de ges 
högre prioritet. Intressenter som lokalsamhället, intresseorganisationer, kommande 
generationer är indirekta och kan ges lägre prioritet (Borglund et al. 2009; Brytting 2005). 
Dawkins (2005) delar företagsintressenter in i två grupper: opinionsbildare, som omfattar 
investerare, lagstiftare, media och NGO-er, och allmänheten, som omfattar konsumenter 
och lokalsamhällen. Den första gruppen består av intressenter som aktivt söker CSR 
information, noggrant undersöker och analyserar rapporter, samt andra CSR meddelanden. 
Den andra gruppen är mer passiv i sin informationssökning och förlitar sig på det de hittar 
på internet och olika annonser. I situation med de statliga bolagen blir även staten en av 
dess viktigaste intressenter.  

Intressentanalys är ett viktigt verktyg för att kartlägga sina intressenter och skaffa sig 
förståelse för vad som är viktigt för dem (Borglund et al. 2010). Dessutom, tenderar olika 
grupper intressenter efterfråga olika sorters data: för investerare och granskade 
organisationer är det mätbar ”hård data” som är av större betydelse, medan kunder och 
anställda läser snarare kvalitativa delar av rapporter, så som berättelser, intervjuer och 
olika exempel. Därför är det viktigt att ha med både mjuk information och ”hård data” som 
kompletterar varandra för att möjliggöra för en bredare krets av intressenter att ta till sig 
SCR-informationen.  

Att ha en dialog med intressenter är ett sätt att vara transparent menar Borglund et al. 
(2010). Det råder en inbyggd skepsis mot företagens CSR information, att det är något 
företag pratar om men inte gör eller gör inte allt av det som påstås i texterna. Genom en 
transparent och tydlig kommunikation med sina intressenter anses företag kunna undanröja 
dessa problem. Coombs och Holladay (2013) beskriver transparens som en process av 
”looking within”. En vanlig informationsgivning, menar forskarna, inte kan likställas med 
”looking within”, och därmed vara transparent. I det fallet ses företags intressenter som 
passiva mottagare av den information som företaget väljer att dela med sig. Däremot, att 
titta på transparens som en process, betyder att intressenter är aktiva och ges en möjlighet 
att få insyn i företaget. Detta genom att analysera i vilket mån den utelämnade 
informationen uppfyller deras behov. Om intressenter inte hittar det som är av betydelse 
för dem, har de rätt att sätta press på företaget för att få tillgång till den informationen. Det 
förutsätter återigen, att de är aktiva deltagare i informationsrapporteringen, och har en 
förmåga att identifiera relevant information, utvärdera om den är tillräcklig, samt kräva 
ytterligare information i de fall den skulle vara bristfällig.  

2.2.5. Statliga	  policyer	  för	  ett	  transparent	  hållbarhetsarbete	  
Ball (2009) menar att det inte ät tydligt hur en transparens policy ska utformas. Politikens 
motstridiga mål försvårar skapandet av förutsättningar för transparens, vilket resulterar i att 
graden av transparens skiljer sig åt från en policy till en annan och från ett land till ett 
annat. En del policyer främjar konkurrens (ett skolval), de andra syftar till att ordna och 
reglera (arbetarskydd och miljöskydd), samt finns det även policyer som utgör en mix av 
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reglering och konkurrens (Ball 2009). Vilken transparens policy som implementeras 
bestäms av politikerna och administratörer/förvaltare.  

Experter inom hållbart företagandet brukar skilja mellan två huvudpolicyer som används 
av regeringar i syfte att främja CSR och transparent beteende. Dessa är ett besluts/ kontroll 
policy med obligatorisk informations rapportering och ett själv-styrande policy som bygger 
på en frivillig rapportering (Hess 2007). Den indelningen motsvarar även den klassifikation 
av statliga strategier som har utvecklats inom den administrativa vetenskapen och som 
skiljer besluts- och kontroll policy, samt förenklingspolicy (van Vliet 1992, se Dubbink et 
al. 2008).  

En kontroll policy anses vara ett traditionellt sätt att styra samhälleliga processer och 
utövas genom att lagstifta, implementera och kontrollera att påtvingande lagar följs (van 
Vliet 1992, se Dubbink et al. 2008).  Genom att tvinga företag att rapportera vissa typer av 
information kan regeringar kontrollera och upprätthålla en viss transparensnivå, till 
exempel, - ålägga företag att rapportera miljö och arbetsrättsliga frågor i sina 
årsredovisningar. En sådan transparens policy förutsätter i sin tur tre delar. Dels, måste det 
finnas en uppsättning regler, som guidar företag att samordna deras CSR information på en 
regelbunden basis. Dels, måste dessa processer kontrolleras och inspekteras, och, slutligen, 
måste informationen vara rätt tolkad och kunna spridas till relevanta målgrupper (Dubbink 
et al. 2008).   

En själv-styrande policy betyder att regeringar uppfattar företag som sina samarbetspartner 
och självstyrande aktörer, som har ett eget intresse i att delta i regleringsprocessen. I detta 
fall blir regerings uppgift att stimulera företag att engagera sig i rollen som ansvarstagare, 
samt skapa en gynnsam miljö för att underlätta dessa processer. Detta genom att 
tillhandahålla information och vägledning, utdelning av årliga priser för bästa 
hållbarhetsredovisningar och hållbart arbete, olika grants och stöd. Regeringar kan även ge 
subventioner till organisationer som sysslar med etikettering.  Genom att hjälpa företag och 
branscher att upprätta en tillförlitlig produkt eller ett varumärke, bidrar regeringar till att 
öka tillförlitligheten kring informationen om CSR. Ett till exempel som nämns av Dubbink 
et al. (2008) är standardisering av transparens.  
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3. METOD	  
__________________________________________________________________________________________________	  
I detta kapitel redogörs för studiens metod som har använts för att besvara studiens 
frågeställningar. Inledningsvis behandlas studiens vetenskapliga synsätt och forsknings 
angreppssätt, vidare beskrivs urvalet, insamling av data samt undersökningsmetod. 
Avsnittet diskuterar även studiens validitet och reliabilitet, samt källkritik. 
_________________________________________________________________________ 

Metod är ett redskap för att uppnå de målsättningar en forskare har med sin undersökning 
och komma fram till ny kunskap (Holme & Solvang 1997). Det är även ett medel att 
strukturera forskningsarbete, samt förklara undersökningens tillvägagångssätt. Metoderna 
är inte neutrala, utan förknippade med hur en forskare ser på sambanden mellan olika 
uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad och hur den ska utforskas (Bryman & Bell 
2013).  

3.1. Vetenskapligt	  synsätt	  	  
Vetenskapsteoretisk grund utgör de mest fundamentala antaganden som den valda metoden 
kommer att basera sig på. Vetenskapsteori handlar om forskningens filosofiska grunder, 
samt förklarar hur metodval och kunskapsanspråk kan legitimeras. Grunden i vetenskaplig 
verksamhet är att uppnå vissa former av förståelse. Dessa brukar delas upp i två grupper: 
förklaring och beskrivning. En förklaring ger ett svar på frågan varför, medan en 
beskrivning redogör för hur något framstår (Allwood & Erikson 1999). I denna uppsats 
kommer en förståelse skapas genom en verklighets beskrivning, då uppsatsens 
övergripande syfte är att få en större insyn i hur begreppet ”transparens” uppfattas och 
kommuniceras av två av varandra beroende aktörer, - staten och de statliga bolagen. 

Termen ontologi betyder ”läran om hur världen är beskaffad” (Allwood & Erikson 1999) 
och handlar om de sociala entiteternas natur (Bryman 2013). Frågor som behandlar 
ontologi kan inte skiljas från sättet på vilket en forskning bedrivs och påverkar 
formuleringen av vetenskapliga frågor och genomförandet av forskningen (Bryman 2013). 
De två synsätt som finns inom ontologi kallas för objektivism respektive konstruktionism. 
Objektivism är denna studies ontologiska ståndpunkt vilket betyder att olika sociala 
företeelser är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd, de skapas via sociala 
samspel och förändras ständigt (Bryman 2013).   

Denna undersöknings kunskapsteoretiska ståndpunkt är positivism, vilket betyder att de 
valda teorierna testas genom empirisk prövning med hjälp av intervjuer och observationer 
(Patel & Davidson 2011). Denna studie syftar till att skapa förståelse för de bakomliggande 
innebörder som rör begreppet ”transparens” och dess betydelse för hållbar utveckling. 
Detta görs med utgångspunkt i den befintliga forskningen och teorier som finns kring det 
valda temat. Studien redogör för forskning om det statliga intresset för CSR-området och 
transparens, kriterier och policyer för ett transparent CSR arbete, samt redogör för för-och 
nackdelar med ett transparent CSR arbete. Denna teoretiska bas utgör en ram mot vilken 
den insamlade empirin prövas. Det empiriska resultatet analyseras utifrån den teoretiska 
ramen med syfte att utröna om det råder ett samband mellan dessa. Avsikten blir att bidra 
med en ny synvinkel angående transparens begreppet kopplat till den svenska staten och de 
statliga bolagen. Ansatsen som denna forskning använder sig av blir därmed deduktiv, då 
forskaren ämnar jämföra den insamlade empirin mot bakgrund av den utvalda teoretiska 
referensramen för att dra slutsatser om ett enskilt fall, - betydelsen av transparens 
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begreppet för hållbarhetsutvecklingen utifrån den svenska statens och de statliga bolagens 
perspektiv.  

3.2. Forskningssangrepssätt	  	  
Inom samhällsvetenskapen brukar det skiljas mellan två metodiska angreppssätt – 
kvalitativa och kvantitativa metoder (Holme & Solvang 1997). Dessa utgör två specifika 
forskningsstrategier, eller generella inriktningar när det gäller genomförandet av 
forskningen (Bryman & Bell 2013). Vissa författare menar att distinktionen mellan de två 
handlar om en grundläggande skillnad, medan andra anser att det inte är någon användbar 
åtskillnad (Bryman & Bell 2013).  

Vid datainsamlingen för denna studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi, 
som har primärt ett beskrivande och förstående syfte. Huvudtendensen är att en kvalitativ 
metod är bäst förenlig med ett tolkande synsätt och induktiv ansats (Jacobsen 2002; 
Lundahl & Skärvad 1999), däremot är det inget som slås fast (Bryman 2013). Det centrala 
för den kvalitativa metoden är att forskaren genom olika sätt att samla in information dels 
försöker få en djupare förståelse av det studerande problemet, dels försöker beskriva 
helheten av det sammanhang som detta ryms i (Holme & Solvang 1997). I och med 
uppsatsens beskrivande inriktning, vilket kräver utrymme för tolkningar och frihet anses 
den kvalitativa ansatsen passa bättre framför den kvantitativa. Huvudfokus ligger på att 
studera ett begrepp ”transparens” i förhållande till hållbarhetsarbete, vilket inte kan 
beskrivas eller mätas på samma sätt som det kvantitativa ”hårddata”. I och med att det är 
ett begrepp vi tittar på, kan det inte vara ontologiskt objektivt, då det handlar om olika 
människors uppfattningar och tolkningar om något vi inte kan ta på. Därmed kommer det 
att förbli subjektivt och kvalitativt.  

3.3. Fallstudiedesign	  	  
Studiens fokus ligger på en djupare undersökning och beskrivning av en specifik 
företeelse, - ett begrepp ”transparens” i förhållande till hållbarhetsarbete, därför utformas 
denna studie efter en fallstudiedesign. Vad som gör en studie till en fallstudie, är beslutet 
att inrikta undersökningen på ett visst exempel (Merriam 2010), vilket utgörs av ett 
transparens-begrepp i följande studie. En fallstudie förutser ett detaljerad och ingående 
studium av en viss del av ett samhälle, organisation, person, företeelse eller ett visst 
begrepp och gör det möjligt för forskaren att bibehålla helheten och det meningsfulla i 
verkliga händelser (Yin 2007), vilket är viktigt i och med detta studieobjekts karaktär. 
Jacobsen (2002) menar att en fallstudie kan vara av intensiv och extensiv karaktär. Den 
intensiva fallstudien förutser en mer ingående undersökning av få variabler och möjliggör 
en fördjupning i undersöknings objektet. Vi anser att vår studie rymmer inom ramarna för 
den intensiva fallstudien, då den primära fokusen läggs enbart på studerandet av ett 
begrepp, - ”transparens”. Forskarens uppgift blir att på ett ingående sätt belysa fallet, vilket 
görs utifrån den svenska statens och de statliga bolagens perspektiv, vilket gör denna studie 
till en flerfallstudie, då flera analysenheter studeras (Bryman 2013; Yin 2007). En 
flerfallstudie ger oss en möjlighet att öppna upp för betydelsen av transparens-begreppet 
utifrån ett bredare perspektiv. En fördel med en flerfallstudie är även att 
generaliserbarheten ökar i och med att flera enheter ligger till grund för analysen.  

Urvalsteknik utgör ett viktigt moment i undersökningen och har en stor påverkan på 
studiens representativitet (Bryman & Bell 2013). De kvalitativa forskningsstudierna som 
grundar sig på intervjuer brukar använda sig av ett målinriktat urval, vilket är av strategisk 
karaktär och utgör ett försök att skapa överensstämmelse mellan de studerande 
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forskningsfrågor och urvalet (Bryman 2013). Det är det urvalet som anses passa även 
denna studie. Med hjälp av ett målstyrt urval kunde det väljas för eget arbete de 
undersökningsenheter och intervjupersoner som ansågs vara mest lämpliga för att kunna 
besvara studiens frågeställningar.  

I och med att denna undersökning är en fallstudie, är det viktigt att säkerställa att forskaren 
kan identifiera de aktuella fallen innan datainsamlingen påbörjas, vilket förutsätter att ett 
antal operationella kriterier bör formuleras (Yin 2007). Urvalen av de statliga bolagen har 
gjorts i två steg. För det första, samlades relevant data in om samtliga alternativ, vilket är 
de 49 statliga bolagen, därigenom gjordes ett urval med följande kriterier:  

1. Bolagen ska ha redovisat sitt hållbarhetsansvar enligt GRI:s riktlinjer år 2007, 
innan dessa blev obligatoriska (år 2008)6; 

2. Staten ska vara en majoritetsägare i dessa bolag. 

Det första kriteriet utgår ifrån uppfattningen att de statliga bolagen som hade använt sig av 
GRI:s riktlinjer innan dessa blev obligatoriska år 2008, har kommit längre fram i sitt 
hållbarhetsarbete, och framförallt i redovisningen enligt GRI riktlinjer, än de resterande 
bolagen. Detta tack vare sin längre erfarenhet av arbetet med GRI:s riktlinjer och större 
kunskap i hållbarhetsfrågor (Borglund et al. 2010). Dessa bolag valdes bland annat på 
grund av undersökarens eget intresse att ta reda på vilka faktorer som låg bakom dessa 
bolags beslut att i förtid börja tillämpa GRI.  

Det andra kriteriet utgår ifrån att i majoritetsägda bolag tillämpas statens ägarpolicy som är 
statens centrala dokument för styrningen av de statliga bolagen i sin helhet. I övriga bolag 
där staten är delägare, verkar denne i dialog med övriga ägare (Regeringskansliet 2014). 
P.g.a. att staten i dessa bolag kan påverkas av de övriga ägarnas uppfattningar blir det 
därför inte enbart statens uppfattning som reflekteras i hur bolaget styrs, varför dessa 
företag väljs bort.  

Detta resulterade i sex statliga bolag, - Apoteket, Svenska Spel, Green Cargo, SJ, PostNord 
och Vattenfall, som kontaktades via mail med en förfrågan om en intervju. Av dessa 
svarade fem bolag, - Apoteket, SJ, PostNord, Svenska Spel och Green Cargo, vilka ligger 
till grund för denna undersökning.  

Från den statliga sidan har enheten för bolagsanalys och ägarstyrning valts ut som 
regeringens och i förlängningen statens representant i studien. Denna enhet är ansvarig för 
förvaltning av de statliga bolagens verksamhet och har en direkt anknytning till 
uppföljning av de valda bolägenas hållbarhetsarbete.  

3.4. Insamling	  av	  data	  
Det finns flera olika tekniker att samla in data på (Lundahl & Skärvad 1999). Denna studie 
bygger på både primär och sekundärdata.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  10 statliga bolagen gjorde en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer 2007: Apoteket, Svenska Spel, 
Green Cargo, SJ, PostNord, SAS, TeliaSonera, Vattenfall, Vasakronan, Vin & Sprit (Näringsdepartementet 
2007)	  
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3.4.1. Sekundärdata	  
Sekundärdata eller andrahandsdata, är den information som har samlats in av andra 
forskare, eller utgör register, offentlig statistik eller bokföringsdata, men som inte är 
sammanställt primärt för den egna undersökningen (Bryman & Bell 2013; Olsson & 
Sörensen 2011; Lundahl & Skärvad 1999). Under insamlingen av sekundärdata blir 
forskaren bunden till den ursprungliga datainsamlingen, de variablerna och de begrepp som 
den bygger på, vilket anses vara den sekundära datans svaghet (Eliasson 2011). 
Sekundärdata kan vara av kvalitativ karaktär, i form av olika texter, och av en kvantitativ, i 
form av statistiska uppgifter, årsredovisningar, samt annat typ av statistik och beräkningar 
(Jacobsen 2002). Denna undersöknings kvalitativa sekundärdata utgörs av vetenskapliga 
artiklar, regeringens offentliga publikationer, lagar, riktlinjer och rekommendationer, samt 
dokument som finns publicerade på regeringens, de statliga bolagens och GRI:s internet 
hemsidor. De vetenskapliga artiklar som används i denna studie hämtades från Södertörns 
Högskolas databas ”SöderScholar”. Kvantitativa sekundärdata utgörs av bolagens års-och 
hållbarhetsredovisningar.  

3.4.2. Primärdata	  
Primärdata eller förstahandsdata, är information som forskaren själv har samlat in för sin 
undersökning (Eliasson 2011). Primärdata, till skillnad från den sekundära, har en fördel i 
att forskaren själv kan styra och utforma insamlingsprocessen, och på detta sätt få fram en 
aktuell information (Eliasson 2011). Denna undersöknings primärdata består av sex 
intervjuer: fem intervjuer med de statliga bolagen och en med näringsdepartement, enheten 
för bolagsanalys och ägarstyrning.  

De statliga bolagen: 

• Anna Rogmark, Apoteket 
• Johan Sandström, Green Cargo 
• Viktoria Burgoyne, SJ 
• Karin Granath, Svenska Spel 
• Susanna Fink, PostNord 

Näringsdepartement: 

• Helena Hagberg, Enheten för bolagsstyrning och ägaranalys 

Vid valet av intervjupersoner som representerar de statliga bolagen var avsikten att få prata 
med miljö-och hållbarhetschefer som har god inblick i det övergripande och strategiska 
arbetet med hållbarhet. Helena Hagberg, som presenterar enheten för bolagsstyrning och 
ägaranalys har positionen hållbarhetsspecialist och i hennes bolagsportfölj ingår bland 
annat de intervjuade bolagen.  

3.5. Undersökningsmetod	  
En kvalitativ intervju är verktyget för den forskningen, som har som mål att upptäcka 
företeelser, egenskaper och innebörder (Starrin & Svensson 1996), vilket lägger en stor 
vikt på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. För denna studie har vi valt att 
använda oss av semi-strukturerade intervjuer, vilka är en av de icke-strukturerade typerna 
av intervjuer. Fördelen med just denna typ är att dessa möjliggör för både forskaren och 
intervjupersonen en hög grad av flexibilitet, vilket är att föredra i denna studie. Detta då vi 
vill få en uppfattning om abstrakta företeelser och begrepp, och det är av betydelse att låta 
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den intervjuade personen fritt uttala sig om det som denne anser är viktigt. Intervjuerna är 
icke-styrande i syfte att ge den intervjuade personen utrymme att svara med egna ord och 
formulera sina svar. Samtidigt, använder vi oss av en intervjuguide, vilket är en vanlig 
teknik för de flesta typer av kvalitativa intervjuer. Den används för att säkerställa att alla 
för forskaren viktiga teman tas upp under intervjun och består av de specifika teman som 
forskaren vill beröra. Frågorna brukar vara mer allmänt formulerade och forskaren kan 
ställa ytterligare frågor under intervjuprocessen (Bryman 2013). Vi har även låtit intervjun 
gå i olika riktningar, vilket ger forskaren kunskap om vad intervjupersonen upplever är 
relevant och viktigt. Därför är det även tillåtet att avvika i ganska stor utsträckning från det 
som står i en intervjuguide (Bryman & Bell 2013). 

Denna studie bygger på sex djupa semistrukturerade intervjuer.  Intervjufrågorna är öppna, 
och i förväg bestämda, vilket å ena sidan hjälper forskaren och respondenten att strukturera 
dialogen, samtidigt som respondenten ges en möjlighet till att utforma sina svar på ett 
friare sätt och bygga konversationen utifrån egna kunskaper och värderingar. I fall 
intervjuaren anser att respondenterna har mer information att berätta som är av betydelse 
för studien, men som ligger utanför intervjumanualen, används sonderande frågor (Gillham 
& Gromark 2008; Svensson & Starrin 2012). 

För att komma i kontakt med företag och näringsdepartement, skickades ett 
introduktionsbrev via e-mail till respektive företags miljö/hållbarhets avdelningar, vilket 
redogjorde kort för undersökningens bakgrund och syfte. Inför intervjuerna har även 
intervjumanualen skickats till samtliga respondenter i syfte att ge dem en möjlighet att 
förbereda sig inför samtalet. Samtliga intervjuer förutom den med Svenska Spel är 
platsintervjuer då vi anser att personsamverkan när detta är möjligt är den metod som är att 
föredra. På grund av Svenska Spels placering på Visby har inte platsintervju kunnat 
genomföras och har därför ersatts med telefonintervju. Samtliga intervjuer rörde sig i en 
tidsrymd om en timme. 

3.6. Undersökningskvalité	  
De fyra kriterier som vanligtvis används för att ta ställning till vilken kvalitet en empirisk 
undersökning uppvisar är begreppsvaliditet, intern och extern validitet samt reliabilitet 
(Yin 2007).  

3.6.1. Begreppsvaliditet	  	  
Begreppsvaliditet betyder mätningsinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas 
(Olsson & Sörensen 2011) och kontrollerar om forskaren använder sig av de rätta 
operationella mått för de begrepp som studeras (Yin 2007). Detta kriterium brukar 
innebära en del svårigheter när det gäller en fallstudie, då det är subjektiva bedömningar 
som ofta ligger till grund för insamling av data (Yin 2007). Då det handlar om att belysa ett 
begrepp, som har en abstrakt karaktär, blir det en utmaning för forskaren att hitta de rätta 
parametrar som är hänförliga till att beskriva just detta begrepp. För att stärka 
undersökningens begreppsvaliditet har forskaren strävat efter att genom en omfattande 
förstudie av den tidigare forskning komma fram till de väsentliga och relevanta parametrar 
som kan hjälpa att besvara denna studies syfte och frågeställningar.     

3.6.2. Intern	  validitet	  	  
Intern validitet handlar om frågan i vilken mån ens resultat stämmer överens med 
verkligheten (Merriam 2010), samt att studien undersöker det som var tänkt att undersökas 
och att slutsatserna hänger ihop (Patel & Davidson 2011). Denna form av validiteten är 
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främst av intresse vid förklarande undersökningar som syftar att hitta ett orsakssamband 
mellan studerande begrepp (Yin 2007), vilket inte är fallet i denna studie. Denna har inte 
som mål att härleda några slutsatser utifrån kausala samband, utan snarare är av 
beskrivande karaktär. När det gäller en fallstudieforskning, talar forskarna om förmågan att 
dra hållbara slutsatser, vilket betyder att utifrån de intervjuer och källmaterial som samlats 
in kunna uttala sig om att en viss händelse följde av en annan tidigare händelse och att 
slutsatserna är korrekta. Den information som vi har fått fram genom den empiriska 
undersökningen har sedan vägts samman i analyskapitlet för att ge en mer heltäckande bild 
av den betydelsen och olika karakteristiker som begreppet ”transparens” har för 
hållbarhetsutveckling utifrån de två valda perspektiven. För att stärka den interna 
validiteten av intervjuer har vi använt oss av intervjumallar som skickades till samtliga 
intervjupersoner i syfte att de skulle få en möjlighet att gå igenom frågorna och förbereda 
svaren. I och med ett välgrundad och genomtänkt källmaterial och ett argumenterat val av 
analysenheter, anser vi att den interna validiteten är god, vilket ger en bra förutsättning för 
välgrundade slutsatser. 

3.6.3. Extern	  validitet	  	  
Detta kriterium rör problemet huruvida resultatet från en undersökning kan generaliseras 
utöver den aktuella fallstudien och är av stor betydelse för varje forskningsarbete. Det är 
även detta kriterium som enligt kritikerna brukar utgöra det huvudsakliga hindret vid 
fallstudier, och de menar att ett enda fall utgör en mycket svag grund för någon 
generalisering (Yin 2007). Bryman (2013) menar att en fallstudieforskare ska vara 
medveten om att det inte går att hitta typfall som kan användas i syfte att vara 
representativa. Gummesson (2000) resonerar över begreppet ”generalisering” och 
ifrågasätter den traditionella diskussionen om att ett begränsat antal fall inte kan vara 
generaliserbart samtidigt som omfattande statistiska studier måste leda till meningsfulla 
generaliseringar.  

Yin (2007) menar att när det handlar om fallstudier, brukar man tala om de ”analytiska 
generaliseringar”, där fokusen ligger på att generalisera en viss uppsättning resultat till en 
mer generell teori. En stor del av fallstudieforskning är styrd av teorier man väljer, dvs. 
man gör härledningar från existerande teorier till beteenden eller händelser i verkligheten 
(Merriam 2010). Tidigare forskningen och teorierna utgjorde denna studies ram för vilken 
information som samlades in under intervjuer och även den nivån på vilken resultatet 
generaliserades. Fallstudier är därmed bundna till teorier, vars plats i en fallundersökning 
är i stor utsträckning beroende av vad forskaren känner till om det område den är 
intresserad av (Merriam 2010). Detta lägger stor vikt på att i en förstudie bygga upp en god 
bas av passande teorier samt ha en god medvetenhet om den tidigare forskningen som finns 
inom det valda området (Yin 2007). Innan valet av intervjufall, gjordes det en omfattande 
litteraturgenomgång av studier kring transparens, CSR och det statliga intresset bakom 
dessa begrepp, vilket enligt forskarens mening utgör en relevant teoretisk bas att luta sig 
mot.  

Antalet fall som forskaren behöver för att nå generaliserbarhet i kvalitativa studier kan 
avgöras av mättnad, dvs. när de undersökta kategorierna börjar bli mättade. Det betyder att 
en fortsatt datainsamling endast ger ett lite tillskott av ny information (Merriam 2010). I 
vårt fall syftar det på den information som vi skaffar om det studerande ämnet med hjälp 
av en varje ny intervju. Gummesson (2000) menar att det inte finns något behov av att 
fortsätta med flera fall om varje nytt fall inte bidrar med något nytt för forskaren 
information. Denna studie har en ambition av en total undersökning utifrån de valda 
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urvalskriterierna med ett bortfall på ett fall (Vattenfall). En och samma intervjumanual var 
utgångspunkten i varje intervju med de statliga bolagen, alla frågor som var av betydelse 
för att besvara studiens syfte har tagits upp vid alla intervjumöten, med variationer utifrån 
samtalens utveckling och rådande omständigheter. Redan efter den fjärde intervjun kunde 
vi se en tendens i respondenternas svar angående anledningar till redovisning enligt GRI, 
deras beskrivning och syn på transparens, GRI G4 riktlinjernas bidrag till 
hållbarhetsutvecklingen, samt möjligheter och problem med transparens, vilket förstärktes 
efter den femte intervjun. Då svaren på de viktiga för denna studies frågor började likna 
varandra och hade en liten grad av variation, kunde vi uttala oss om att de undersökta 
kategorierna blev mättade. Detta ger oss möjlighet att anta att flera intervjuer inom ramen 
för statliga bolagen skulle resultera i liknande åsikter och inte påverka denna studies 
resultat till någon större grad.  

Fallstudies externa validitet kan även stärkas genom att en replikering av resultaten på flera 
områden (Yin 2007). Genom att ha ett tvåfaldigt perspektiv, - den svenska staten och de 
statliga bolagen, skaffar vi oss ett större utrymme för jämförelser, samt möjliggör en viss 
grad av generaliserbarhet.  
	  

3.6.4. Reliabilitet	  
Reliabilitet är ett mått på undersökningens utförande, och berör frågan huruvida den blir 
detsamma om en annan forskare följer samma tillvägagångssätt och kommer fram till 
samma resultat och slutsatser. Syftet med det är att minimera möjliga fel och skevheter 
som kan förekomma i en undersökning (Yin 2007). Ett verktyg som Yin (2007) anger för 
att stärka studiens reliabilitet är att dokumentera sina fallstudier på ett bra och tydlig sätt. 
Detta gör vi dels genom att spela in alla intervjuer och transkribera dem innan 
sammanställningen och analysen görs. Detta utgör en trygghetskälla att gå tillbaka till i fall 
något skulle bli otydligt eller glömmas bort. Genom att i en tabell sammanfatta det 
viktigaste budskapet vi fick fram från intervjuerna med de statliga bolagen, gör vi resultatet 
mer tydligare för läsarna. Nästa moment att tänka på vid genomförandet av kvalitativa 
intervjuer är att ställa reliabiliteten mot bakgrund av den unika situation som äger rum 
under varje intervjutillfälle (Patel & Davidson 2011). I och med att denna studie bygger på 
semi-strukturerade intervjuer, finns det en risk för subjektiva tolkningar och bedömningar 
av respondenternas svar. Det är något vi är medvetna om och försökte motverka genom 
bland annat att följa en intervjumanual vid intervjugenomförandet.  

3.7. Källkritik	  
Vid en kritisk granskning av källor brukar man använda sig av fyra kriterier: äkthet, 
tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén 2013).  

”Äkthet” betyder att de källor som forskaren förlitar sig på är vad de utger sig för att vara 
och inte är en förfalskning (Thurén 2013). I denna studie har forskaren använt sig av 
sådana sekundära källor som anses ha en hög grad av tillförlitlighet. Dels är det statliga 
policyer och styrningsdokument, som anses inneha en hög nivå av tillförlitlighet, dels är 
det de statliga bolagens års-och hållbarhetsredovisningar, som är externt granskade, vidare 
är det den teoretiska referensramen som bygger på vetenskapligt granskade artiklar, de 
internet källor som används har hämtats från GRI:s hemsida, regeringskansliets hemsida, 
samt revisionsbolagens hemsidor, vilka uppfattas som äkta och tillförlitliga. Den primära 
källan utgörs av intervjuer med privatpersoner, där samtliga innehar chef- och 
ledningspositioner inom de statliga bolagen, samt en intervjurepresentant från 
näringsdepartementet. I och med detta är vi medvetna om att de intervjuade personer kan 



	  

23	  
	  

påverkas av sina befattningspositioner samt företagskulturer och policyer. I och med detta 
finns det en risk för att deras svar är präglade av det som kan anses vara det ”lämpliga” 
svaret.  

”Tid” behandlar källans aktualitet för den genomförda studien (Thurén 2013). Vid 
sökningen och valet av vetenskapliga artiklar som utgör studiens teoretiska grund var 
ambitionen att använda sig av de aktuella och senaste undersökningarna. Tidsaspekten 
utgör inget problem för denna studie, då de flesta undersökningar ligger i intervallen 
mellan åren 2008-2015 vilket anses vara acceptabelt. För analysen används information 
hämtad från bolagens senaste års-och hållbarhetsredovisningar från 2015 samt den senaste 
verksamhetsberättelsen för 2014. De tidigare års-och hållbarhetsredovisningar som använts 
främst i syfte att se den historiska utvecklingen bolagen har haft och därmed är relevanta. 
Alla sex intervjuer genomfördes i nära samband till studien och är högst aktuella. 

Källans ”beroende” handlar om källan är fristående eller om den är beroende och hör ihop 
med någon annan källa. En källa bör inte vara beroende över huvud taget, eftersom varje 
beroende innebär att trovärdigheten minskar (Thurén 2013). Undersökningens 
intervjupersoner kan inte ha varit helt oberoende av sina anställningsförhållanden på 
företaget. Vidare kan deras svar ha blivit påverkade av att de är medvetna om att denna 
studie kommer att läggas upp på internet och deras svar kommer bli tillgängliga för 
allmänheten. För att minska denna källas beroende ställning har vi före intervjun kommit 
överens om att undersökningen kommer att skickas till intervjupersonerna och ses över 
före publiceringen.  

Källans ”tendensfrihet” betyder att forskaren inte ska ha anledning att misstänka att källan 
ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, politiska, ekonomiska 
eller andra intressen som kan påverka verklighetsbilden (Thurén 2013). De statliga 
dokument samt års-och hållbarhetsredovisningar som används i undersökningen anses 
inneha en relativ hög grad av tendensfrihet. Däremot kan de muntliga källorna inte vara 
helt opartiska. Detta inte på grund av respondenterna skulle ha haft intresse av att ge en 
falsk bild av verkligheten, utan att vi måste ta i beaktan den intervjuade personens 
inställning att den information som lämnas ut inte ska reflektera negativt på denne eller på 
dennes bolag. 	  	  

3.8. Metodkritik	  
Alla metoder har sina begränsningar och svaga delar. Den vanliga kritiken som brukar 
riktas mot kvalitativa undersökningar är deras subjektiva inslag. Då den kvalitativa 
metodens styrka är just i att möjliggöra för forskaren att engagera sig i processen, tolka och 
förstå det studerande objektet (Merriam 2010), kan detta ställa studiens resultat i beroende 
relation till forskarens egna tolkningar av problemet och det empiriska materialet. Detta 
ger i sin tur upphov till en metodbegränsning förknippad med studiens möjligheter till att 
replikera, då det kan bli svårt att komma fram till samma resultat även om studien är 
välutförd och dokumenterad. Detta då resultats tolkning är påverkad av forskarens egen 
förståelse av problemet samt av undersökningens kontext. Till studiens försvar kan vi 
tillföra, att eftersom det finns många tolkningar av vad som sker, finns det inte heller några 
fasta referenspunkter man kan utgå från att upprepade gånger mäta en företeelse och på så 
sätt skapa en i traditionell mening reliabel mätning (Merriam 2010).  

Det initiala positiva budskapet som ligger i begreppen CSR och transparens kan påverka 
både respondenternas svar under intervjutillfällen och forskarens tolkningar av dessa. 
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Däremot har vi strävat att vara kritiska mot dessa begreps positiva budskapet bl.a. genom 
att belysa både positiva och negativa synpunkter med begreppen under teoriavsnittet, samt 
genom att utforma intervjufrågor på ett sätt som täcker eventuella nackdelar och 
begränsningar med dessa begrepp. 

Problem med generaliserbarhet är denna studies nästa begränsning. På grund av det stora 
antalet av de statliga bolagen var det svårt att ordna intervjuer med samtliga. Ett strategiskt 
målstyrt urval gjorde att studien har blivit begränsat till ett antal fall och uteslöt andra 
potentiella undersökningsenheter, som kunde ha tillfört andra viktiga åsikter och 
synvinklar som skulle kunnat bidra till studiens slutsatser. Däremot är detta en diskussions 
fråga, som vi redan har tagit upp under den externa validiteten.  

Nästa kritiska punkt gäller kvalitativa intervjuer som teknik, då intervjuaren ska ha i åtanke 
att dessa utgör en interaktion mellan intervjuare och intervjuperson, som reagerar på och 
påverkar varandra. Intervjuaren uppfattas som medium och ska sträva efter att neutralisera 
sitt inflytande på respondenten med målet att fastställa respondentens sanna åsikt genom 
olika intervjutekniker (Gillham & Gromark 2008). Semi-strukturerade intervjuer, som 
utgör denna studies empiriska del, ger ett utrymme för respondenterna att ganska fritt tycka 
och tänka kring det diskuterade ämnet. Samtidigt har detta även sin nackdel, dels i 
respondenternas subjektiva bedömningar, dels i att både statliga bolagen och 
näringsdepartement kan ha ett intresse i att inte berätta hela sanningen, vilket även har 
behandlats under källkritiken.  
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4. EMPIRI	  
__________________________________________________________________________________________________	  
I detta avsnitt kommer studiens empiriska data att presenteras som har varit insamlad 
genom intervjuer, bolagens års-och hållbarhetsredovisningar samt statliga styrdokument, 
så som statens ägarpolicy och riktlinjer för extern rapportering. Sex djupa semi-
strukturerade intervjuer har genomförts, fem av dem avser de statliga bolagen och en 
intervju med en representant från näringsdepartement. Alla intervjuer genomfördes under 
veckor 13-15 2016. Intervjuresultatet presenteras efter bolag/respondent och 
sammanfattas under rubriker som är lika för alla bolagen och näringsdepartement har ett 
eget. Avslutningsvis sammanfattas det viktigaste resultat från intervjuer med bolagen i en 
tabell. 
__________________________________________________________________________________________________	  

4.1. Green	  Cargo	  
Informationen	   i	   detta	   avsnitt	   kommer	   från	   en	   platsintervju	  med	   Johan	   Sandström,	   en 
miljöchef på Green Cargo anställd 1996 (då Green Cargo var en del av SJ). Denna 
platsintervju gjordes den 6 april 2016. Från	  och	  med	  2015	  redovisar	  Green	  Cargo	  enligt	  
GRI	  G4	  nivå	  ”core”	  (Green	  Cargo	  2016).	  	  

Green Cargo AB ägs till 100 procent av svenska staten via näringsdepartementet. Bildades 
2001 vid bolagisering av affärsverket Statens Järnvägar och tog över affärsverkets 
godstrafik på järnväg. Green Cargo är Sveriges största aktör inom järnvägsgods 
(Regeringskansliet 2014).	  

Motiv bakom hållbarhetsredovisning & GRI 
Green Cargo började redovisa sitt hållbarhetsarbete samtidigt som bolaget bildades, vilket 
var i början av 2001. Då fanns det rubriker inom årsredovisningen ”miljö”, ”medarbetare”, 
samt ”marknadserbjudande”, där företaget berättade kort om sitt arbete med miljö, säkerhet 
och kvalitet utifrån ett kundorienterat synsätt (Green Cargo 2002). 2002 införde Green 
Cargo en separat rubrik ”hållbar utveckling” samt ”måltavla för en hållbar utveckling” där 
de satte ett antal hållbara mål att följa upp (Green Cargo 2003). Green Cargo var först 
bland de statliga bolagen med att från och med 2005 ha en hållbarhetsredovisning som var 
externt granskad av Deloitte AB (Green Cargo 2006). Från och med 2007 började Green 
Cargo redovisa enligt GRI:s riktlinjer på nivå B+ (Regeringskansliet 2007). Anledningen 
till den tidiga hållbarhetsarbete enligt Sandström, var att företaget förstod att miljöfördelen 
var deras största enskilda fördel och deras styrka, och därför försökte de göra så mycket de 
kunde för att vara bäst inom detta område. De ansåg att redovisningen var en stor del av 
det och var ett verktyg för att lyfta fram dessa fördelar, visa sig transparenta och prata om 
det så mycket som möjligt. 

Att börja hållbarhetsredovisa enligt GRI var ett strategiskt val, vilket krävde mycket jobb, 
menar Sandström, att penetrera och förstå hur det funkar. Däremot när alla andra blev 
tvungna att redovisa enligt GRI, blev det till en fördel för företaget: ”Man kunde komma ut 
och prata, göra reklam för Green Cargo den vägen att vi hade gjort det tidigare. Det var 
vårt sätt att profilera oss, visa oss duktiga på det här” (Johan Sandström, intervju, 6 april 
2016).   

Transparens  
Sandström berättar att ”transparens är jätte viktigt. Transparens betyder att vara öppen 
och vara ärlig, det betyder mycket för företaget och hållbarhetsarbetet. Vi vill vara 
transparenta” (Johan Sandström, intervju, 6 april 2016).  I detta ingår både de texterna 
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man skriver, och siffror som lämnas ut. Om företaget är transparent, menar Sandström, går 
det att följa många år tillbaka. Den ena förklaringen till varför man på Green Cargo vill 
vara transparenta ligger på individnivå, de som jobbar med det, brinner för det och är 
aktiva. Den andra förklaringen är företagets lönsamhets perspektiv: ”som företag vill man 
få någonting tillbaka av det, och ser man transparant ut, då kommer våra intressenter lita 
på oss, och det kommer gynna företaget. Vi vill att kunderna ska förstå hur mycket arbete 
vi lägger på det och hur bra vi egentligen är” (Johan Sandström, intervju, 6 april 2016).  

Sandström berättar om att det kan finnas olika sätt att visa sig transparenta och påverka 
sina intressenter: genom en kommunikationskanal som är tydlig och transparent, en 
årsredovisning som är bra, eller en websida som är bra. Sedan ett halvt år har Green Cargo 
startat en blogg om hållbar logistik, som berättar och diskuterar det som händer inom 
området. Bloggen går väldigt bra för, och fungerar som en av Green Cargos kanaler ut. 

Sandström anser att en viktig del av transparens är revision. I och med att 
hållbarhetsredovisningen måste externt granskas, kan inte man skriva vad som hels i den, 
inte heller kan man skriva lite mer eller lite bättre om den egna verksamheten, än vad det är 
i verkligheten. När revisorer reviderar en hållbarhets redovisning, tittar de inte enbart på 
siffrorna, utan läser även texterna för att se, att de saker man påstår finns det bevis på, att 
det faktiskt har gjorts. Detta betyder att en reviderat hållbarhets redovisning är även 
reviderat textmässigt. Moderna revisorer är som effektiva konsulter, eller rådgivare menar 
Sandström. Revisorer fungerar som en bollplank: de stöttar företagen, ger riktlinjer för 
arbete med hållbarhet, ger en konsultativ feedback på det som har gjorts, som kan 
användas vidare för att förbättra hållbarhets arbete.  

Sandström anser inte att hållbarhetsredovisning i sig kan driva hållbarhetsarbete framåt. 
”Vi gör framsteg, vi har ett hållbarhetsarbete och vill berätta om våra fördelar, och därför 
redovisar vi och skriver en så bra redovisning som vi orkar med” (Johan Sandström, 
intervju, 6 april 2016). Grunden till Green Cargos hållbarhetsarbete är miljöcertifieringen 
ISO 14001, som företaget anslöt sig till 2003. I denna ingår en miljöutredning för att ta 
fram de områden där företaget har störst miljöpåverkan. En lista av miljöaspekter togs 
fram, en måltavla som man går igenom på Green Cargo reviderar och utvärderar. I 
praktiken, anser Sandström, har GRI inte tillfört och förändrat så mycket för deras 
verksamhet.   

Däremot GRI som system har genomgått en betydande utveckling från att den kom tills 
idag, anser Sandström. I början var det kaotiskt, och ingen visste exakt vilket sätt man 
skulle redovisa på. Från revisorernas och konsulters sida var det en tydlig riktning mot att 
ta in och redovisa så många indikatorer som möjligt. Efter ett tag kom man fram till att det 
inte var så effektivt, och frågan om att prioritera och vad som var relevant och väsentligt 
kom upp. I och med GRI G4, anser Sandström, tog man ett steg fram mot att lägga fokus 
på det relevanta och väsentliga vilket bidrar till en ökad transparens gentemot bolagens 
intressenter. En intressentdialog är ett viktigt verktyg. 

Möjligheter med att vara transparenta 
Sandström anser att under de två sista åren har det hänt mycket inom hållbarhetsområdet, 
vilket känns väldigt tydligt. I och med Parisavtalet 2015 och nya hållbarhetsmålen 2020, 
innebär det stora utmaningar för alla företag. Detta kommer enligt Green Cargo leda till att 
kunderna allt mer kommer att inse behov av miljöanpassade lösningar och välja dem ”inte 
bara för att det är trevligt att köra tåg utan de har ett behov av det här, för att det är mål 



	  

27	  
	  

som kommer nära” (Johan Sandström, intervju, 6 april 2016). Under de senaste två åren 
har två stora tunga kunder hört av sig på ett nytt sätt, berättar Sandström. Utmaningen med 
transportbranschen är att det är en lågmarginal bransch, med en låg betalningsvilja, cirka 3 
%. Detta gör CSR sidan till en viktig del av den långsiktiga utvecklingen, och att vara 
transparenta betyder mycket. ”Vi hoppas, att på lång sikt kommer det verka till vår fördel, 
att fler och fler kommer behöva köpa transporter med så låg klimat påverkan som möjligt, 
eftersom det kommer komma klimatkrav och klimatmål” (Johan Sandström, intervju, 6 
april 2016). Många företag har satt mål till 2020, vilket börjar närma sig. Därför, om det 
finns två transporter och en är mer miljövänlig, menar Sandström, kommer man välja den 
som är bäst miljöanpassad och vinna affären. Detta gör vår miljö-och hållbarhetsarbete en 
stor fördel.  

Fokus på en dialog med intressenter är något nytt och väldigt centralt som kom med den 
uppdaterade GRI G4, något som Sandström anser är väldigt givande för företaget och 
ibland ger överraskningar och nya infallsvinklar. Sandström berättar att ”det var bara för 
några år sedan som alla studenter började komma till oss och fråga om intressenter, då 
visste jag knappt vad det var och sedan efter kom den nya standarden, där en 
intressentdialog ingår” (Johan Sandström, intervju, 6 april 2016).  

Varje företag bestämmer själv hur de ska föra sin intressentdialog: en enkätundersökning 
eller åka runt och prata med sina intressenter en och en. Green Cargo arrangerade 2015 en 
workshop där intressenter uppdelade i grupper gick igenom en ”bruttolista” med för Green 
Cargo viktiga aspekter. De fick diskutera och rangordna olika aspekter, och sedan berätta 
vad och varför anses vara viktigt för dem. Detta var ett effektivt sätt för företaget att 
”uppfylla GRI kravet, och som duger för revisorn och som ha gett mig (Johan Sandström) 
en hel del intressant information”, och tillägger att ”annars hade vi (Green Cargo) inte 
gjort det här, om vi inte hade GRI som krav” (Johan Sandström, intervju, 6 april 2016).   

Denna intressentanalys utgjorde ett underlag för en väsentlighetsanalys som gjordes internt 
på företaget i slutet av 2015 och början 2016, där Green Cargos mest väsentliga 
hållbarhetsaspekter väljs ut utifrån företagets affärs strategi, intressenternas förväntningar 
samt företagets egen bedömning av verksamhetens påverkan (Green Cargo 2015). De 
resultat man kommer fram till med hjälp av en intressentdialog och en väsentlighetsanalys 
utgör en grund även för de redovisade hållbarhetsmål och GRI indikatorer (Green Cargo 
2015).  

Utmaningar & begränsningar med transparens  
Sandström berättar att GRI, som många andra internationella standarder är väldigt svårt att 
komma igenom på egen hand: den är lång, formellt skriven och luddig. Det är ett stort jobb 
att bearbeta och tolka den på egen hand, vilket ger flera tolkningsmöjligheter och riskerar 
att senare hamna under revisorernas kritik. 2015 var det första året som de statliga bolagen 
skulle rapportera enligt GRI G 4, det var ett antal bolag som gjorde det i förväg, berättar 
Sandström. På Green Cargo saknades dock sådan kapacitet för att göra det i förväg: ”i år 
kände vi att vi inte hinner, utan gör det vi måste” (Johan Sandström, intervju, 6 april 
2016).  

Sandström berättar att det alltid finns en risk att det kan dyka upp någonting, men för de på 
Green Cargo ser han inga stora risker i att vara transparenta. Det beror även på att Green 
Cargo är ett litet företag med ganska få underleverantörer, därför har inte de behövt göra 
några avvägningar och vara försiktiga med transparensen.   
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Däremot finns det vissa parametrar som inte går att mäta noggrant, vilket kan försämra 
transparens nivån, menar Sandström. På samma sätt som i finansiell redovisning, vill man 
mäta och ha en siffra på det man mäter. Svårigheten med hållbarhetsredovisning ligger i att 
arbeta fram indikatorer som funkar och mäter rätt saker, vilket brukar gå med miljö frågor, 
däremot är det oftast väldigt komplicerad med CSR data. I det fallet är GRI indikatorer 
oftast inte den typen av indikatorer som kan vara till hjälp. Verksamheten påverkas av 
många saker. Som exempel kan ses när man ska mäta en förbättring på miljöprestanda, 
vilket ska visa det totala utsläppet i ton per kilometer, relaterat till transportarbetet. Detta 
kan dock påverkas av förändringar i omvärlden som är för komplexa och omfattande för att 
kunna redovisas och rapporterna kan således bli missvisande. Ett annat exempel kan vara, 
om det råkar vara en kall vinter, vilket gör att verksamheten ökar, måste Green Cargo köra 
på ett annat sätt, använda mer diesel, vilket helt eller delvis döljer ett antal miljö åtgärder 
de har gjort. Det blir ofta väldigt komplext och svårt att veta varför någon siffra eller 
indikator gick upp och ner, berättar Sandström.  

4.2. SJ 
Informationen i detta avsnitt kommer från en platsintervju med Victoria Burgoyne, 
Strategisk miljöspecialist, anställd 2012. Victoria jobbar med miljöfrågor (internt och 
externt) och hållbarhetsarbete i ett bredare perspektiv. Denna platsintervju gjordes den 31 
mars 2016. Från och med 2015 redovisar SJ enligt GRI G4 nivå ”core” (SJ 2016).  

SJ är helägt av svenska staten och bildades 2001 i samband med bolagiseringen av 
affärsverket Statens Järnvägar. SJ övertog affärsverkets persontrafik på järnväg. SJ är den 
största operatören av persontrafik på järnväg i Sverige (Regeringskansliet 2014).  

Motiv bakom hållbarhetsredovisning & GRI 
SJ började redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer nivå B+ från och med 2007 
då de kände ett ökat tryck från ägaren (staten) i form av en egen hållbarhetsrapport skild 
från årsredovisningen. Victoria Burgoyne berättar att de har en tät dialog med ägaren och 
visste att riktlinjerna antagligen skulle bli obligatoriska. SJ har arbetat med de olika delarna 
inom hållbarhet under många år innan GRI kom och även redovisat delar av ansvaret men 
inte kallat det hållbarhetsredovisning. Det fanns rubriker som ”miljö” och ”medarbetare”, 
vilket kompletterades senare med rubriker ”kvalitet” och ”hållbarhet” (Victoria Burgoyne, 
intervju, 31 mars 2016).  

Transparens  
Burgoyne menar att ”transparens är inbyggt i begreppet ‘hållbart företagande’ och utgör 
en viktig och grundläggande parameter” (Victoria Burgoyne, intervju, 31 mars 2016). För 
SJ betyder transparens ”att öppet redovisa resultat av både finansiella och icke-finansiella 
nyckeltal oavsett hur utfallet ser ut, även redovisa nyckeltal där vi inte uppnått målen eller 
där vi har en negativ trend” (Victoria Burgoyne, intervju, 31 mars 2016). Om företaget 
öppet kan redovisa resultat av både finansiella och icke-finansiella nyckeltal, bidrar det till 
ett långsiktigt hållbarhetsarbete, och säkerställer att man fokuserar på de rätta delarna i sitt 
hållbarhetsarbete. ”Det ligger i tiden att agera som ett öppet och ärligt företag, som inte 
försöker dölja siffror och dåliga resultat” (Victoria Burgoyne, intervju, 31 mars 2016). 

Möjligheter med att vara transparenta 
Genom att vara transparenta, anser Burgoyne, kan man skapa förtroende för sin egen 
verksamhet och sitt hållbarhetsarbete, ”visa att vi är en ärlig och pålitlig aktör som inte 
mörkar dåliga resultat” (Victoria Burgoyne, intervju, 31 mars 2016). I och med 
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öppenheten kommer även ett större ansvar, vilket är bra och framåtdrivande, då alla 
medarbetare vet, att det dem gör publiceras öppet, och därför har man det i åtanke i sitt 
dagliga arbete.  För SJ som marknadsför sig som ett miljövänligt transportföretag är det 
viktigt att ha god koll på områdena miljö och hållbarhetsarbete. 

Burgoyne berättar att hållbarhetsredovisning har bidragit till en ökad transparens, då den 
utgör en viktig trygghetskälla för företagets intressenter. Det är ytterst viktigt att upprätta 
en transparent hållbarhetsredovisning som kommunicerar de viktigaste delarna av 
hållbarhetsarbetet samt ger förklaringar till eventuella avvikelser från måluppfyllnad. Detta 
görs för att skapa insyn i hur företaget arbetar och presterar. Däremot när det gäller just 
GRI som en standard, ger de inget större mervärde för SJ:s hållbarhetsarbete, då företaget 
oavsett detta, skulle redovisa det som de anser är väsentligt. Burgoyne anser att sedan de 
började redovisa enligt GRI, förändrades deras hållbarhetsarbete inte på något större sätt, 
förutom att insamlingen av data har anpassats till indikatorerna. Viktoria menar att det är 
bra för mer omogna företag att följa GRI, som kan vara en hjälp till att komma igång.  

Däremot har GRI G4 en fördel i och med sin fokus på väsentlighet, i stället för att redovisa 
så mycket som möjligt och ta med mer eller mindre meningslösa för företaget indikatorer. 
Intressentanalys och intressentdialoger är viktiga för att de i hög grad påverkar 
väsentlighetsanalys. ”Det som är viktigt för intressenterna är automatiskt viktigt för oss. 
Det är också en hjälp i vårt hållbarhetsarbete att veta vad som är viktigt för 
intressenterna, så att vi fokuserar på rätt saker” (Victoria Burgoyne, intervju, 31 mars 
2016). Burgoyne berättar att de ser ständigt över vad som ska rapporteras, när och hur. Det 
är viktigt att vi rapporterar det som är väsentligt och av intresse för våra intressenter, så att 
redovisningen i sig inte blir ett självändamål. Detta tas upp i den kontinuerliga dialogen 
med respektive intressent. Ibland kan det även krävas utveckling av systemstöd för 
rapportering, och att få sådana lösningar på plats kan ibland ta ett tag. 

Under 2015 genomförde SJ en väsentlighetsanalys och resultatet blev åtta väsentliga 
områden till skillnad från sexton områden för 2014 (SJ 2015; SJ 2016). Arbetet med att ta 
fram de väsentliga indikatorerna bestod av flera viktiga moment. Det ursprungliga urvalet 
av viktiga indikatorer utgick från GRI:s G4 hållbarhetsaspekter, samt företagsspecifika 
aspekter. Därutöver togs resultatet av intressentdialoger med. En intern analys gjordes i en 
mindre grupp bestående av SJ representanter. Gruppen fick rangordna de olika frågorna, 
dels utifrån påverkan på SJ dels utifrån relevans för intressenter. Under 2015 och i början 
av 2016 har resultatet diskuterats och verifierats av intressentgrupper (SJ 2016).  

Burgoyne berättar att revisorernas roll är framför allt att granska deras års- och 
hållbarhetsredovisning, och där är transparens utgångsläget. Revisorer används även för 
råd och stöd i redovisningsrelaterade frågor, bland annat hjälpte revisorer till med den 
väsentlighetsanalys som SJ gjorde i höstas. 

Utmaningar & begränsningar med transparens 
Möjliga svårigheter i att vara öppna kan vara ett resultat som visar att alla mål inte 
uppfylls, då behöver man förklara varför och vad det beror på. Förutom det ser Burgoyne 
inga större risker med att vara transparenta. Det som skulle kunna förändras för att lyfta 
upp transparensnivån ännu mer, vore att ha en mer regelbunden redovisning (exempelvis 
kvartalsvis) av icke-finansiella nyckeltal.  
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4.3. Apoteket  
Informationen i detta avsnitt kommer från en platsintervju med Anna Rogmark, Chefjurist 
och direktör Hållbarhet & Juridik, anställd 2005. Anna jobbar med regelverk, samt andra 
områden som kvalité, miljö, uppföljning, certifiering. Denna platsintervju gjordes den 7 
april 2016. Från och med 2013 redovisar Apoteket sitt hållbarhetsarbete enligt GRI G4 
nivå ”core” (Apoteket 2014). 

Apoteket äggs till 100 procent av den svenska staten och bildades 1970 som 
Apoteksbolaget AB i samband med att apoteksmarknaden förstatligades. Apoteket erbjuder 
varor och tjänster inom läkemedels- och hälsoområdet (Regeringskansliet 2014).  

Motiv bakom hållbarhetsredovisning & GRI 
Rogmark berättar att hållbarhet och CSR har funnits under en lång tid, och varit viktiga för 
Apoteket frågor, men just för ett par år sedan hände det en tydlig förändring inom CSR 
område, ”det ska vara på riktigt” idag (Anna Rogmark, intervju, 7 april 2016). Hållbarhet 
är inte längre någon stödfunktion för den finansiella redovisningen, utan den ska vara 
integrerad i den dagliga verksamheten. Idag spelar det en stor roll hur företag som jobbar 
med hållbarhet lyckas redovisa det och kommunicera ut till kunderna. Idén med hållbarhet 
är att man faktiskt tror på det man gör: bedriver man verksamhet på ett hållbart sätt, så 
kommer det bli bättre, menar Rogmark. Apoteket började redovisa sitt hållbarhetsarbete 
enligt GRI:s riktlinjer nivå B+ från och med 2007 (Regeringskansliet 2007). 

Transparens 
I intervju med Rogmark nämner hon olika infallsvinklar som kan förklara vad transparens 
betyder. ”Det viktigaste med transparensen är att man ska redovisa saker, oavsett om det 
går bra eller dåligt för verksamheten, att kunna redovisa och prata oavsett utfall, inte välja 
bort att kommentera det som faktiskt är sämre” (Anna Rogmark, intervju, 7 april 2016). 
Ett exempel kan vara VD:ns ord, som kommer i början av årsredovisningen och där ska 
allting vara positivt. När transparensen kommer in, menar Rogmark, ska man även här 
kunna berätta ärligt hur det ligger till, till exempel, att kundnöjdheten har fallit eller att 
företaget släpper ut mer. 

”Alla kan man säga är transparenta, för att alla redovisar målsättning, utfall och historik. 
På det sättet kan man säga att redovisa enligt GRI är transparent i sig, och sedan att vara 
öppna” (Anna Rogmark, intervju, 7 april 2016). En ytterligare typ av transparens är där 
man väljer att lägga upp all information online på internet, och ha den tillgänglig för de 
som är intresserade, samt kontinuerligt uppdatera den. Rogmark berättar dock att de inte är 
där än. För att få vara transparenta ska man kunna ta fram en korrekt information, och i 
nuläget finns det inte tillräckligt med underlag och tid för detta.  

Rogmark tar ett exempel med ett av deras mål ”kundnöjdhet”: för året 2015 överträffade de 
målet som sattes på 80 procent, då utfallet blev 85 procent. Efter en analys kom dem fram 
att det resultatet grundar sig på bara 75 apotek. 2016 kommer de mäta på 300 apotek och se 
om de fortfarande ligger på samma nivå, och om de gör det, kommer målet att sättas högre.   

En viktig del av transparens är revision. Att ha en bra dialog med revisorer är avgörande 
för att säkerställa en god kvalité på hållbarhetsredovisningen och dess transparens.  Det är 
revisorer som ska godkänna och granska hållbarhetsredovisning. Rogmark lyfter upp 
revisorernas rådgivande roll, som kan hjälpa och bidra med sin erfarenhet. När de granskar, 
präglas arbete hela tiden av frågor som hjälper bolaget att analysera och utvärdera olika 



	  

31	  
	  

indikatorer och områden utanför deras väsentlighetsgrad: ”Varför har ni den här 
indikatorn? Är den viktig för er verksamhet att känna till den?” (Anna Rogmark, intervju, 
7 april 2016).  

Möjligheter med att vara transparenta 
Det är viktigt att ha kontroll över bolagets affärsmodell och säkerställa det utifrån de sju 
områdena: mänskliga rättigheter, anti-korruption, arbetsvillkor, miljö, affärsetik, 
jämställdhet och mångfald, - då riskerar företaget inte att råka ut för ett bakslag som gör att 
förtroendet och värdet för bolaget sänks. Har man koll på det, menar Rogmark, då kommer 
det leda till en ökad lönsamhet. Rogmark tror, att med tiden kommer det visa sig att företag 
som inte har miljö-och korruption skandaler och med hjälp av transparens, är mer 
lönsamma. Dessutom, och det blir allt tydligare, om man tar ett socialt och ett miljöansvar 
och kan på ett öppet sätt redogöra för detta, så kommer kunden troligtvis föredra just dig, 
och leverantören samarbeta med just dig, menar Rogmark. Ibland kräver det investeringar 
och extra resurser, men i slutändan blir det effektivare, billigare och bättre. ”Om det är 
bättre för miljön, människan då blir det bättre för bolaget, så blir det ”win win win”-
situation” (Anna Rogmark, intervju, 7 april 2016).  

Rogmark berättar att staten är väldigt tydlig och konkret med att ”vi” ska vara bäst på 
hållbarhetsfrågor i världen. Genom att de statliga bolagen agerar föredömligt, bidrar det 
även till att Sverige som helhet gör det samma. För att sprida denna kunskap, åker de ut 
och föreläser om sitt hållbarhetsarbete i olika delar i världen, hur staten bedriver de 
frågorna, och att staten faktiskt är ett föredöme.  ”Det är inte bara för att vara good citizen, 
utan man är övertygad, att om vi arbetar med hållbarhet och ansvar, har ett 
medarbetarperspektiv, kund- och miljö perspektiv, i stället för bara titta på det finansiella, 
då kommer vi landa rätt” (Anna Rogmark, intervju, 7 april 2016).  

Rogmark berättar att det viktiga inte är att upprätta en hållbarhetsredovisning, utan det 
faktiska arbete som företaget gör. Rogmark anser inte att hållbarhetsredovisningen är ett 
verktyg att bedriva hållbarhetsarbete, och menar att det ”är som om vi skulle säga att en 
årsredovisning är ett verktyg för att driva bolaget. Det är det inte, det är retrospektivt. Det 
vi skriver och summerar i en hållbarhetsredovisning är viktigt, men det inte är det som 
driver vårt arbete fram” (Anna Rogmark, intervju, 7 april 2016). Det är dock viktigt att ha 
den kunskapen och på ett tydligt sätt sammanställa all information i en 
hållbarhetsredovisning. Dels, hjälper redovisningen att jobba med frågorna, och dels, när 
man väl har sammanställt det på pappret, blir det mycket tydligare hur man ligger till, och 
då kan man vidta åtgärder när det behövs, menar Rogmark. 

I början var man osäker om det var bra med många indikatorer, berättar Rogmark, och då 
tog dem med väldigt många. Med tiden har Apoteket blivit bättre att ställa sig frågor som: 
Är den här indikatorn relevant för oss? Ska vi redovisa den? På vilket sätt använder vi den 
informationen i vår verksamhet, eller är det bara för ”check”? Sådana frågor hjälper till att 
skala bort det oväsentliga och fokusera på det som är viktigt för företaget.  I och med GRI 
G4 har Apoteket minskat antalet indikatorer, däremot tycker Rogmark inte att G4 skiljer 
sig avsevärt ifrån G3, ” i stället för att säga att det är bättre med fler, är det bättre med 
mindre” (Anna Rogmark, intervju, 7 april 2016). 

Apotekets arbete med att ta fram de väsentliga indikatorerna kan ses som en följande 
process: intressentanalys – väsentlighetsanalys – ta fram GRI indikatorer – rapportering. 
Det första är att företaget för en löpande dialog med sina intressenter som påverkar 
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Apotekets verksamhet och som påverkas av Apoteket, detta ”för att fånga upp risker och 
förbättringsmöjligheter” (Apoteket 2016).  

Efter en dialog med intressenter, görs en väsentlighetsanalys, vilket syftar till att lyfta fram 
de områden företaget ska lägga störst fokus på. Den ligger till grunden för det fortsatta 
hållbarhetsarbetet. Det är viktigt för företaget att känna till sina relevanta områden, som 
bearbetas vidare till företagets hållbarhetsmål som ska matcha väsentliga indikatorer, 
berättar Rogmark. Väsentlighetsanalysen gjordes 2014 och resultaten validerats under 
2015. Valideringen baseras på dialog med interna och externa intressenter och genomförs 
löpande under året, samt kompletteras med ett antal intervjuer (Apoteket 2016).  Efter att 
man har gjort de två första stegen, jobbar Apoteket med GRI:s indikatorer som till slut 
sammanställs i en års-och hållbarhetsredovisning.  

Utmaningar & Begränsningar med transparens 
Utmaningen med hållbarhetsredovisning är att det är en stor mängd data som måste samlas 
in. När det gäller den finansiella informationen, finns det oftast ett fast och välutarbetat 
system, man trycker på en knapp för att få ut en rapport. Det är betydligt lättare att vara 
transparenta med en finansiell redovisning, anser Rogmark, det finns ett regelverk, och alla 
ska göra på samma sätt. Skillnaden med just hållbarhetsfrågor är att det inte finns sådant 
stöd. Det är sådana indikatorer som samla in koldioxid utsläpp, räkna ut koldioxid utsläpp 
per medarbetare, mäta och beräkna kundnöjdhet, veta hur många insamlade läkemedel som 
finns, mäta mångfald, mäta hur differensen ser ut i ålder, kön, etnisk bakgrund, kultur.  

Ett annat problem är att bolagen räknar ut vissa indikatorer på olika sätt, till exempel, 
kollektiva utsläpp. Inom den egna verksamhetens ramar går det att jämföra utfallet, men i 
och med att andra bolag har andra mätmetoder, blir deras utfall inte jämförbar. Rogmark 
berättar att när det handlar om komplicerade beräkningar, tar man fram en schablon, och 
den finns det ingen gemensam standard för. ”Då blir det inte så enkelt att vara 
transparenta. Det kanske ser bättre ut på pappret, men inte bättre i verkligheten” (Anna 
Rogmark, intervju, 7 april 2016). För att vara mer transparenta, tycker Rogmark, skulle 
man behöva arbeta fram gemensamma schabloner och mätmetoder, och i denna fråga kan 
GRI i slutändan hjälpa.  

Rogmark ser inga risker i att vara öppna och transparenta, däremot är företag otydliga med 
information, kan den misstolkas och användas på ett felaktigt sätt. Det är även en av 
anledningarna till att Apoteket inte lägger ut information på internet kvartalsvis, så som de 
skulle vilja göra. Det är för att det ligger ett stor ansvar på bolaget, vad som lämnas ut, 
samt att företaget kan förklara, varför någonting har hänt, och kunna förklara sina 
mätmetoder. Det är det som gör års- och hållbarhetsredovisning så viktiga.  

”Vi kan inte bara vara bra överallt, och vara hos tillverkarna varje dag. När det händer 
någonting som inte är i linje med vad vi vill, är vi transparanta och säger: vad bra, det där 
kände vi inte till, men nu vet vi och ska vidta åtgärder. Det är också ett sätt att vara 
transparenta” (Anna Rogmark, intervju, 7 april 2016). I fall det händer något, bör det 
göras det kontroll och inspektioner, i stället för att neka ansvaret.  
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4.4. PostNord 
Informationen i detta avsnitt kommer från en platsintervju med Susanna Fink, Miljö & 
Kvalitetschef, anställd 2008. Fink jobbar med hela hållbarhetsområdet, strategiska frågor, 
miljömål, kvalité, certifieringar. Denna platsintervju gjordes den 13 april 2016. 2014 
började PostNord redovisa enligt GRI G4 nivå ”Core” (PostNord 2014). 

PostNord ägs till 60,7 procent av svenska staten och av 39,3 procent av danska staten och 
bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Genom 
sammanslagningen blev PostNord AB Nordens största företag inom kommunikations- och 
logistiktjänster (Regeringskansliet 2014).   

Motiv bakom hållbarhetsredovisning & GRI 
Innan PostNord bildades 2009, hade både den svenska och danska posten en lång tradition 
av hållbarhetsarbete och redovisade olika delar av hållbarhetsdata. Under 90-talet började 
svenska Posten redovisa sjukfrånvaro. Årsredovisning 1998 innehåller information om 
kvalitetsarbete, medarbetarperspektivet och miljöcertifieringar som Posten anslöt sig till 
(1995 - ISO 9001, 1998 - ISO 14001) (Posten AB 1998). 1999 kom en rubrik ”miljö” med 
information om miljöpåverkan, miljömål och åtgärder (Posten AB 1999). 2003 lades in en 
rubrik ”ansvarsfullt företagande” där företaget kort redogjorde för sitt ansvar inför sina 
viktigaste intressenter, - kunder, medarbetare, leverantörer och andra (Posten AB 2003). 
Från och med 2005 har Posten publicerat årligen en separat hållbarhetsredovisning, 
baserad på GRI:s riktlinjer, inklusive sammanställning av GRI indikatorer (Posten AB 
2005). Dels var GRI riktlinjerna mest utvecklade, dels kände man att det var det staten 
ville och att dem var på väg att bli obligatoriska för alla statliga bolag, berättar Fink. Dock 
var det först när det blev ett krav från ägaren som de började redovisa fullt ut enligt GRI 
G3 nivå ”C+” och redovisningen blev externt bestyrkt.  

Transparens  
Fink berättar att transparens betyder ”att tala om och redovisa hur det är, samt 
kommentera på ett faktabaserat sätt, visa både vilka utmaningar man har och vad som går 
bra, så att det blir trovärdigt” (Susanna Fink, intervju, 13 april 2016). Det läggs en stor 
vikt och arbete på att vara tydlig och faktabaserad. ”Folk är väldigt kloka idag, därför är 
det viktigt att vara tydliga och inte bara berätta hur bra vi är, utan ha en konkret fakta 
bakom” (Susanna Fink, intervju, 13 april 2016).  Säger man att man är bäst på ett område, 
ska det finnas ett bevis på det. ”Hållbarhetsredovisning är en redovisning och inget 
säljmaterial, det är ett fakta, vilket är svårt ibland, speciellt när saker och ting inte går 
som man vill att de ska gå”, menar Fink, att det är viktigt att siffrorna som redovisas är 
korrekta och kommenteras på ett faktabaserat sätt (Susanna Fink, intervju, 13 april 2016).  

Möjligheter med att vara transparenta  
Fink anser att GRI är en bra och välstrukturerad standard som hjälper att inte missa något 
viktigt. Samtidigt är det en standard som ska fungera och passa alla, vilket gör att det inte 
går att exat följa det som står i riktlinjerna. Därför, menar Fink, är det viktigt att kunna se 
bakom indikatorerna, och analysera vad var och en kan ge företaget. På det sättet är GRI 
G4 bättre än G3, anser Fink. ”G3 var en jakt på indikatorer, och många undrade, varför 
ska vi redovisa det här för?” (Susanna Fink, intervju, 13 april 2016) Svaret var ”att man 
måste”, eller på grund av att det redan finns insamlad data, varför inte redovisa den? 
Däremot lades det ingen större fokus på hur relevant och väsentligt de indikatorerna var för 
företaget och dess intressenter, vilket gör att ”man drunknar i massa siffror” (Susanna 
Fink, intervju, 13 april 2016). Vissa delar kändes inte relevanta för företaget, till exempel 
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en redovisning av energianvändning: om energianvändning i byggnader slås ihop med 
energin från fordon, kommer denna mix inte säga någon någonting, berättar Fink.   

GRI G4 ställer krav på att ha med en väsentlighetsanalys, vilket Fink anser är ett bra 
verktyg för att lägga fokus på det som är viktigt för företaget och dess intressenter. 
Väsentlighetsanalysen fanns med även i GRI G3, skillnaden var att förut gällde det inte för 
hela hållbarhetsområdet och företaget gjorde ingen gemensam sammantagen analys. 
Grunden till väsentlighetsanalysen 2014 var väsentliga för företaget standarder och 
regelverk som fanns på området: GRI aspekter, ISO26000 samt FN Global Compact. 
Sedan sammanställdes resultatet från genomförda intressentdialoger med det som ansågs 
vara viktigt för företaget, vilket resulterade i en bruttolista på 44 indikatorer. Därefter fick 
en Group Executive Team bestående av medlemmar från bolagets koncernledning, 
landsorganisationer och affärsområden värdera indikatorerna utifrån dess betydelse för 
företaget och intressenterna. Resultatet av det interna arbetet blev 22 indikatorer som 
utgjorde de väsentliga för PostNord områden (PostNord AB, 2015; Fink Fink, intervju, 13 
april 2016). 

Det är ett kontinuerligt arbete att verifiera de väsentliga områdena, berättar Fink, både 
internt och med sina intressenter, följa dem upp över tiden och anpassa verksamheten efter 
möjliga förändringar. Under 2015 genomfördes ett antal intervjuer med utvalda 
intressentgrupper, och PostNord insåg att fler kunder ställde krav på leverantörskedjan hos 
PostNord. Samtidigt märkte dem ökade krav från ägaren på att ha en större kontroll över 
leverantörskedjan. Resultatet blev att i väsentlighetsanalysen för 2015 åkte ”granskningen 
av leverantörskedjan” upp i väsentlighetsgraden. I detta fall var det väsentlighetsgraden 
som förändras, vilket gör att ett större fokus och arbete kommer läggas på detta område. 

Utmaningar och Begränsningar med transparens  
Svårighet med transparens, menar Fink, är att ”man aldrig blir färdig med det. Det blir 
aldrig klart och perfekt. Människor är inblandade och därför kan det alltid hända 
någonting någonstans, vilket gör att det ibland finns rädsla att om man hittar det lila som 
företaget inte hann jobba med, kommer det att blåsas upp” (Susanna Fink, intervju, 13 
april 2016). Som exempel tar Fink företaget Hennes & Mauritz, som har haft ett bra 
hållbarhetsarbete, och när det dök upp att de har en barnarbetare, blåstes det upp, istället 
för att lyfta fram det positiva.  

En annan svårighet med hållbarhetsredovisningen är att den ligger efter den finansiella 
redovisningen, anser Fink. På den finansiella sidan finns det en lång tradition och 
välutarbetade rutiner, det finns mycket data, samt olika datasystem och program som 
hjälper till vid insamling och dataanalys. Hållbarhetsarbete som ett separat område är 
väldigt nytt, ingen av de som sitter i företagsledningen idag har läst om det på universitetet, 
menar Fink, vilket skapar en viss grad av osäkerhet, det finns inte någon gemensam 
tradition för det heller. En annan skillnad med den finansiella redovisningen är att där även 
när företaget går med förlust, ska detta redovisas. När det gäller hållbarhetsfrågor känner 
man sig inte lika trygga med när det inte går bra.  

När det kommer till jämförbarhet av hållbarhetsdata och hållbarhetsprestation, bör man 
vara försiktig. Det går inte att jämföra rakt av, menar Fink, utan man ska förstå 
verksamheten och dess förutsättningar. Tittar man globalt och jämför två logistikföretag i 
Sverige och i Holland, kommer förutsättningarna vara olika, vilket ger utslag 
verksamheternas miljöpåverkan, till exempel. En annan sak att tänka på är avgränsningar: 
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vad man väljer att ta med och inte ta med. Till exempel tar inte PostNord med deras 
internationella del. Anledningen till det är att det inte finns tillräckligt med underlagen för 
det, men företaget anger att de inte redovisar det. 

Tittar man på GRI indikatorer är de inte alltid relevanta för verksamheten, ibland är det 
inte det vi mäter på eller lägger upp strategier för, menar Fink. Det är då revision kommer 
in: genom att ha en diskussion med revisorn kommer man fram vad som är relevant både 
internt och externt. 

4.5. Svenska Spel  
Informationen i detta avsnitt kommer från en telefonintervju med Karin Granath. 
Hållbarhetsspecialist, anställd 2007. Karin jobbar med frågor som rör 
hållbarhetsredovisning, GRI, intressent- och väsentlighetsanalyser, samt arbetar med 
samtliga hållbarhetsområden exklusive spelansvaret. Denna telefonintervju gjordes den 12 
april 2016. Från och med 2014 redovisar Svenska Spel sitt hållbarhetsarbete enligt GRI 
G4 nivå ”Core” (Svenska Spel 2015). 

Svenska Spel ägs till 100 procent av svenska staten och bildades 1997 efter en 
sammanslagning av AB Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet AB. Svenska Spels 
verksamhet baseras på fyra av regeringen utfärdade tillstånd för: lotterier och vadhållning 
av på idrottstävlingar, spel på värdeautomater, kasinospel, samt poker på internet 
(Regeringskansliet 2014).  

Motiv bakom hållbarhetsredovisning & GRI 
Svenska Spel har redovisat sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer sedan 2007. Från 
grunden var det ett ägarkrav, berättar Granath och redan 2007 var det relativt tydligt för 
bolaget att det skulle bli ett krav framöver. Svenska Spel ville vara ett föredöme och ligga 
långt fram, därför började de upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI redan 2007, 
innan det blev obligatoriskt för statliga bolag, vilket ansågs vara en självklarhet. 
Hållbarhetsarbetet påbörjades 2004 lades ett handlingsprogram fram för detta, med 
konkreta åtgärder inom olika områden, och omfattade bland annat miljöutredning, översyn 
av energianvändning, transporter och annat relevant data (Svenska Spel 2006).  
Årsredovisningen 2006 har ett eget avsnitt ”samhällsrapport” som berättar om företagets 
arbete med spelansvar, redogör för sin intressentdialog, och miljöarbetet (Svenska Spel 
2007). 

Granath berättar att de senaste fem åren har kraven från staten ökat väldigt snabbt och 
mycket kraftigt, vilket tar sig i uttryck i att man är tvungen att definiera och redovisa även 
de strategiska hållbarhetsmålen. Den statliga portföljen är ganska stor, vilket gör att den 
har en betydande påverkan på samhället vilket gör det viktigt hur de statliga bolagen 
bedriver sitt hållbarhetsarbete. Idag börjar de dra en stor nytta av detta arbete, berättar 
Granath. 

Transparens 
Enligt Granath betyder transparens ”att vara öppna, och i första hand med utmaningar, att 
vi kan berätta öppet om det vi jobbar med. Allt är inte enkelt, och vi är inte bra på allt, vi 
har en lång väg kvar på många områden. När vi kan berätta öppet om våra ned-och 
motgångar, uppmanar man även andra att berätta samma sak” (Karin Granath, intervju, 
12 april 2016). Transparens ökar hastigheten i förbättringsarbetet och spelar en viktig roll 
för att ta tag i problemen.  



	  

36	  
	  

Granath anser att man på Svenska Spel är transparenta, men att det finns mycket som kan 
förbättras. Tack vare GRI har man en möjlighet att ta upp de missar företaget har haft, 
analysera och lägga fram åtgärder och på det sättet vara transparenta.  

Möjligheter med att vara transparenta 
Hållbarhetsredovisning är ett bra verktyg för att säkerställa en god nivå på transparens, 
berättar Granath. I och med GRI G4 har det blivit ännu bättre och tydligare: ”med G3 ville 
vi berätta i vår årsredovisning precis om allting, det var rörigt och svårt att förstå, medan 
vi nu fokuserar på de stora områdena där vi har möjlighet att påverka. Och vi upplever att 
vi börja få en rödtråd och hittar vår kärnverksamhet” (Karin Granath, intervju, 12 april 
2016).  

Till grund för väsentlighetsanalysen ligger en sammanställning av den genomförda 
intressentdialogen, intressentanalysen, samt resultatet från en intern genomförd workshop 
med berörda personer och representanter från koncernledningen och styrelsen (Svenska 
Spel 2015a). Det har även gjorts enkätundersökningar, fokusgrupper och kundservice som 
har varit till hjälp för väsentlighetsanalysen, berättar Granath. Tack vare GRI och 
väsentlighetsanalysen har företaget fokuserat på att lyfta fram det väsentliga, och jobbar 
kontinuerligt med att utvärdera indikatorer. I och med intressent-och väsentlighetsanalysen 
kan det även tillkomma nya indikatorer, men hela tiden görs en avvägning.  

 Granath berättar att de tog bort det icke väsentliga från års-och hållbarhetsredovisningen 
och halverade tjockleken på den under de senaste två åren. Det betyder dock inte att 
företaget inte jobbar med det data, utan det redovisas utanför års-och 
hållbarhetsredovisningen. Till exempel, Svenska Spels klimatrapport, som tidigare var en 
del av årsredovisningen, ligger nu uppe på bolagets hemsida och är tillgänglig för alla att 
läsa den (Svenska Spel 2015b). Den anses som inte lika väsentlig för företaget och dess 
intressenter, därför behöver den inte heller belasta års-och hållbarhetsredovisningen, 
förklarar Granath. Man fortsätter jobba strukturerat, sätter mål och har ett brett miljöarbete, 
men berättar inte om det i års-och hållbarhetsredovisningen om det inte är väsentligt.   

Styrningen av Svenska Spelet hållbarhetsarbete är integrerad i den ordinarie verksamheten, 
och hållbarhetsredovisning är en integrerad del i årsredovisningen. Den kommer först i 
rapporten före den finansiella redovisningen. Svenska Spel redovisar på ett tydligt sätt för 
sina viktiga intressenter, samt en intressentdialog och väsentlighetsanalys, som definierar 
sju väsentliga områden till skillnad från fjorton år 2013. Företaget har en separat rubrik där 
de förklarar för sina strategiska hållbarhetsmål (Svenska Spel 2015a).  

Utmaningar & Begränsningar med transparens 
Granath tror att fördelarna med att vara öppna och transparenta överväger riskerna. Det är 
främst när företaget är inblandad i riktiga skandaler som det kan slå tillbaka. Även det, 
anser Granath, kan företaget använda för att bli bättre, för att då tvingas man att ta tag i det.  

Hållbarhetsutveckling har gått mycket framåt under de senaste nio åren, berättar Granath, 
däremot vad och hur man mäter kan man bli bättre. Företaget tar in experter som gör 
beräkningar, och därefter kontrolleras redovisningen av externa revisorer, vilket är ett bra 
sätt att säkerställa en god nivå på innehållet. Granath tror att det kommer bli ännu bättre 
om fem år, och att idag finns det brister. Till exempel, hade Svenska Spel leverantörer som 
lämnade in felaktiga siffror flera år i rad vilket först i år upptäckte. Svenska Spel fick 
redigera de siffrorna i efterhand så att det blev rätt, vilket är positivt, berättar Granath.  
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Även kritik mot det egna företaget kan driva hållbarhetsarbete framåt, menar Granath. Till 
exempel, 2013-2014 fick Svenska Spel kritik på att de ställer för dåliga krav på de 
idrottsförbunden som dem sponsrar, att mänskliga rättigheter kränks vid bygget av stora 
arenor i Qatar, Vitryssland. Efter dessa händelser fick företaget ta tag i detta område, hålla 
ögonen öppna jätte mkt för det området, och nu presenterar inom kort vår första i Riktlinjer 
för sponsoravtal, som tar i beaktan regler avseende mänskliga rättigheter och mångfald 
(Granath Granath, intervju, 12 april 2016; Fröjmark 2015a; Fröjmark 2015b). 
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Tabell	  1.	  Sammanställning	  av	  bolagens	  svar.	  

Bo
la
g	  

GRI 
G3 
*** 
GRI 
G4 

 

 

Anledning till att 
börja redovisa enligt 

GRI 

 

Syn på transparens 

 

Väsentlighet & 
Intressentdialog 

	  

Möjligheter	  med	  
transparens	  

	  

Begränsningar	  
/förslag	  på	  
förbättring 

Gr
ee
n	  
Ca
rg
o	  

2007	  	  

nivå	  
B+	  

	  	  ***	  

2015	  

nivå	  
Core	  

miljöfördelen	  var	  
bolagets	  största	  
enskilda	  fördel	  och	  
styrka;	  ett	  
strategiskt	  val	  att	  
börja	  redovisa	  

Att	  vara	  öppen	  och	  
ärlig,	  i	  förhållande	  
till	  både	  texterna	  
man	  skriver	  och	  
siffror	  som	  lämnas	  
ut	  	  

Revision	  –	  en	  
väsentlig	  del	  av	  
transparens.	  

GRI:s	  G4	  fokus	  på	  
intressentdialog	  
givande	  för	  
företaget	  

GRI:s	  G4	  fokus	  på	  
väsentlighet	  
strukturerar	  
hållbarhetsarbetet	  
och	  syftar	  till	  en	  
ökad	  transparens	  

De	  ökade	  
miljöutmaningar	  
som	  kan	  spela	  till	  
fördel	  för	  de	  
bolagen	  som	  kan	  
visa	  ett	  
transparent	  CSR-‐
arbete	  

Lönsamhets-‐
perspektiv	  

GRI-‐en	  svår	  
standard	  att	  följa	  

En	  eventuell	  risk	  att	  
det	  dyker	  upp	  
någonting	  

Ett	  antal	  viktiga	  
parametrar	  som	  inte	  
går	  att	  mäta	  
noggrant	  

SJ
	  

2007  

nivå 
B+ 

  *** 

2015 

nivå 
Core 

Ett ökat tryck från 
ägaren i form av en 
egen 
hållbarhetsrapport 
skild från 
årsredovisningen; 
tack vare en tät dialog 
med ägaren visste SJ 
att reglerna skulle bli 
obligatoriska 

Att öppet redovisa 
resultat av både 
finansiella och icke-
finansiella nyckeltal 
oavsett utfallet. 

Hållbarhetsredovisnin
g – ett verktyg för en 
ökad transparens och 
en trygghetskälla för 
företagets intressenter 

GRI:s G4 fokus på 
väsentlighet och 
intressentdialog är 
regelverkets 
viktigaste fördelar 

Intressentdialog, 
intressent- och 
väsentlighetsanalys 
är vitala för 
företagets 
verksamhet 

Skapar förtroende 
för sin egen 
verksamhet och sitt 
hållbarhetsarbete 

Öppenhet leder till 
ett större ansvar 
vilket driver 
företagets arbete 
med hållbarhet 
framåt 

När företagets resultat 
visar att inte alla mål 
är uppfyllda, behöver 
företaget förklara vad 
detta beror på 

Att ha en mer 
regelbunden 
redovisning 
(kvartalsvis) av icke-
finansiella nyckeltal 
skulle lyfta upp 
transparens-nivån.  

Ap
ot
ek
et
	  

 

2007  

nivå 
B+ 

*** 

2013 

nivå 
Core 

 

  Saknas  

Att redovisa oavsett 
utfallet och om det 
går bra eller dåligt för 
verksamheten, inte 
välja bort att 
kommentera det som 
faktiskt är sämre; att 
vara öppna 

Att redovisa enligt 
GRI är transparent i 
sig  

Revision- en viktig 
del i företagets arbete 
med att vara 
transparenta 

 

Bidrar till en ökad 
tydlighet och 
därmed transparens 

 

Intressentdialogen 
tillsammans med 
väsentlighetsanalys
en är vitala och 
utgör en bas för 
företaget fortsatta 
hållbarhetsarbete  

Säkerställer 
intressenternas 
förtroende vilket 
kommer troligtvis 
leda till en ökad 
lönsamhet 

Eventuella 
konkurrensfördelar 

 

Genom att arbeta 
föredömligt, bidrar 
de statliga bolagen 
till att Sverige som 
helhet uppmuntras 
att göra detsamma 

 

Stora datamängder 
som måste samlas in, 
avsaknaden av 
välutarbetade system 
och stöd för 
insamling av vissa 
hållbarheters 
indikatorer 

Vissa indikatorer 
räknas ut av bolagen 
på olika sätt vilket 
försvårar 
jämförbarhet 

Ta fram 
gemensamma 
schabloner och 
mätmetoder kan bidra 
till en ökad 
transparens 

Lägga ut hållbarhets 
information på 
internet kan bidra till 
en ökad transparens  
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Bo
la
g	  

	  
GRI	  G3	  
	  	  	  ***	  
GRI	  G4	  	  

	  

Anledning	  till	  att	  
börja	  redovisa	  enligt	  

GRI	  

	  

Syn	  på	  transparens	  

	  

Väsentlighet	  &	  
Intressentdialog	  

	  

Möjligheter	  med	  
transparens	  

	  

Begränsningar	  
/förslag	  på	  
förbättring	  

Po
st

N
or

d 

 

20087 

nivå 
C+ 

*** 

2014 

nivå 
Core 

GRI riktlinjerna var 
de mest utvecklade. 

Det var det staten 
ville; riktlinjerna var 
på väg att bli 
obligatoriska för alla 
statliga bolag. 

Att tala om och 
redovisa hur det är, 
samt kommentera på 
ett faktabaserat sätt, 
visa både vilka 
utmaningar man har 
och vad som går bra, 
så att det blir 
trovärdigt. 

Hållbarhetsredovisnin
g – ett verktyg som 
bidrar till ökad 
transparens. 

GRI:s G4 krav på 
väsentlighetsanalys 
är ett bra verktyg i 
företags arbete med 
att lägga fokus på 
det som är viktigt 
för företaget och 
dess intressenter.   

 

GRI är en bra och 
välstrukturerad 
standard som 
hjälper att inte 
missa något viktigt.  

Aldrig färdigt med 
transparens. Rädsla 
att det dyker upp 
något som företaget 
inte har hunnit med. 

Avsaknaden av 
traditioner och 
utarbetade rutiner för 
datainsamling.  

Osäkerhet pga. att det 
är ett väldigt nytt 
område för företag. 

GRI indikatorer är 
inte alltid relevanta 
för företagets 
verksamhet.   

Sv
en

sk
a 

Sp
el

 

2007 

nivå  

*** 

2014 

nivå 
Core 

Det var tydligt för 
bolaget att 
riktlinjerna skulle bli 
ett ägarkrav 
framöver. 

Företaget ville vara 
ett föredöme och 
ligga i framkanten.  

 

Att vara öppna med 
utmaningar, att 
berätta öppet om det 
man jobbar med.  

Revisorer bidrar med 
att säkerställa en god 
nivå på innehållet av 
redovisningen och 
därmed ökad 
transparens. 

I och med GRI G4 
fokus på 
väsentlighet har 
hållbarhetsredovis-
ningen blivit mer 
tydligare och bättre.  

Fokus flyttas på de 
områdena där 
företaget har störst 
möjlighet att 
påverka.  

Transparens ökar 
hastigheten i 
förbättringsarbetet 
och spelar en viktig 
roll för att ta tag i 
problemen; 

Den eventuella 
kritiken företaget 
får leder till att 
företaget ser om 
denna bristande 
område, vilket 
bidrar till 
utveckling och 
förbättring 

Valet av indikatorer 
samt hur man mäter 
dessa är bristande och 
kan förbättras. 

 

 

 

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Från och med 2005 har Posten publicerat årligen en separat hållbarhetsredovisning baserad på GRI:s 
riktlinjer, inklusive sammanställning av GRI indikatorer.	  	  
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4.6. Enheten	  för	  bolagsanalys	  och	  ägarstyrning	  	  
Informationen i detta avsnitt kommer från en platsintervju med Helena Hagberg, specialist 
inom hållbart företagande. Hagberg har jobbat inom regeringskansliet i drygt 2,5 år och i 
hennes portfölj ingår hälften statliga bolag. Denna platsintervju gjordes den 14 april 2016.  
 
Bolagsstyrning 
Staten är både ägare och lagstiftare när det gäller de statliga bolagen. Hagberg berättar att 
detta inte utgör något problem för styrningen av bolagen och att staten är annorlunda ägare 
på det sättet. Det finns en tydlig gräns då man har skilt de uppgifterna från varandra. De 
två enheterna, - enheten för statlig bolagsförvaltning och enheten för bolagsanalys och 
ägarstyrning, som ligger inom näringsdepartement och jobbar med bolagen är inte med i 
sakfrågorna och får inte ha åsikter när det gäller lagförslag, samtidigt som de som stiftar 
lagar får inte ha åsikter på den faktiska bolagsstyrningen. Här finns det en tanke med vår 
organisation att vi ska vara separata från övriga.  

Staten styr de statliga bolagen via flera kanaler. Hagberg nämner de fem huvudsakliga 
verktygen som staten har för ägarstyrningen:  

• Det övergripande uppdrag ett bolag får av Riksdagen 
• Statens Ägarpolicy 
• Nominering av styrelserna 
• Ägarmöten 
• Fastställande av ekonomiska uppdragsmål 

Det grundläggande är det övergripande uppdraget bolagen får beslutat av riksdagen och 
som finns i varje företags bolagsordning. Det övergripande uppdraget från riksdagen 
förklarar syftet med bolagen och deras huvudsakliga affärsidé samt eventuell 
samhällsnytta. Det andra och viktiga verktyget för ägarstyrningen är statlig ägarpolicy. 
Denna anger ramverket för bolagsförvaltningen samt klargör förhållandet mellan ägare, 
styrelse och bolagsledning (Regeringskansliet 2014). Nominering av styrelserna är statens 
nästa viktiga styrningsinstrument. Styrelsen är kärnan i styrningen av bolagen, berättar 
Hagberg, därför är det ett viktigt moment i styrningsprocessen. Styrelserekrytering 
genomförs av förvaltningsorganisationen, vilken har rekryteringsspecialister som ansvarar 
för rekryteringen och utvärderingen av styrelserna (Regeringskansliet 2014). I varje 
styrelse finns det en ägarrepresentant utan någon särskilt uppdrag eller mandat. Ett faktum 
däremot är, att hela styrelsen är tillsatt av ägaren och hela styrelsen representerar ägaren, 
berättar Hagberg.  

Styrelsen ska förhålla sig till de krav och förväntningar som finns i ägarpolicyn, och följer 
styrelsen inte dessa krav, har staten rätt att som ägare att byta ut den. En sådan situation 
försöker staten undvika genom att välja in personer med den rätta kompetensen, 
erfarenheten och en kännedom om vad ägaren vill.  

Ägarmöten är ett annat betydelsefullt instrument i ägarstyrningen. Från den statliga sida är 
det statsrådet med Mikael Damberg eller statssekreterare Eva Lindström, (alternativt om 
det är en annan minister som ansvarar för förvaltningen av bolaget), som regelbundet 
träffar bolagens styrelseordförande och VD. Syftet med ägarmöten är att följa upp 
utvecklingen av bolagens verksamhet samt prestation i förhållande till ekonomiska mål, 
uppdragsmål och hållbarhetsarbete, samt att diskutera strategiska och långsiktiga frågor. 
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Ekonomiska uppdragsmål som ägaren sätter tillsammans med styrelserna är ett till 
ägarstyrnings instrument. 

Motiv bakom kravet på GRI  
Hagberg berättar att mycket av beslutet om att införa en obligatorisk rapportering enligt 
GRI riktlinjer var på Maud Olofsons8 initiativ. Enligt ägarpolicyn, ska de statligt ägda 
bolagen ha offentlighetens förtroende, vilket gör transparens till en viktig parameter 
(Regeringskansliet 2014). När GRI kom under 2006-2007 som en rapporteringsstandard, 
föll det samman med ägarens inställning om att vara bäst på hållbarhetsarbete. GRI ansågs 
vara en bra standard för hur man skulle rapportera, och bidra till ett mer transparent 
agerande inom hållbarhetsfrågor, och därför ansågs vara ett bra sätt att organisera de 
statliga bolagens arbete med hållbarhet.  

Det första viktiga momentet kom 2007, då staten beslutade om nya rapporteringsriktlinjer, 
som började gälla 2008 och innehöll ett krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning 
enligt en GRI standard.  Hagberg berättar att det att hållbarhetsredovisningen skulle vara 
externt bestyrkt av revisorer var ett stort steg både för dem och de statliga bolagen. Ett 
annat viktigt steg var att alla statliga bolag skulle etablera strategiska hållbarhetsmål. Det 
kommunicerades av Peter Norman9 2012, och blev obligatoriskt för bolagen från och med 
år 2014.  

Hagberg berättar att införandet av GRI kom innan TeliaSonera skandalen, däremot kändes 
2012 ett ökat tryck utifrån, och möjligheten för att regeringen ytterligare skärpa kraven på 
sina bolag. Tanken då var att bolagen skulle fokusera på det strategiska arbetet och titta 
framåt, att styrelsen skulle förstå vilka risker och möjligheter som bolaget kan mötas av, 
för att de ska kunna hantera långsiktiga mål och strategier, i stället för att skriva en fin 
hållbarhetsrapport. Idag jobbar näringsdepartement kontinuerligt med att utveckla 
styrningen av de statliga bolagens hållbarhetsarbete.   

Transparens 
Enligt Hagberg, betyder transparens att ”våga tala om risker och hur man hanterar dem, 
våga visa på vad man gör och tala om sina möjligheter. GRI är en viktig del i detta 
arbete” (Helena Hagberg, intervju, 14 april 2016). De statliga bolagen ägs av svenska 
folket, därför är det viktigt för dem att åtnjuta offentlighetens förtroende. ”Det är viktigt att 
ge folket och intressenterna en möjlighet att granska bolagen, att se vad de gör, att känna 
stolthet, att förstå vad som händer inom de statliga bolagen. Och transparens driver denna 
utveckling framåt, vilket är grunden för vårt arbete, som är kopplad tillbaka till att ha det 
offentliga förtroendet” (Helena Hagberg, intervju, 14 april 2016). 

Hagberg berättar att det finns olika sätt att säkerställa en god transparensnivå i bolagens 
hållbarhetsarbete. Det yttersta och mest trovärdiga verktyget för transparens är 
hållbarhetsredovisningen. Det är en publik rapportering som bestyrks av extern part, vilket 
gör det väldigt stark formellt sett. Ett krav på rapportens bestyrkande av externa revisorer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Maud Olofsson – en svensk politiker, centerpartist. Partiledare för Centerpartiet mellan 2001 och 2011, 
riksdagsledamot mellan 2002 och 2011, näringsminister mellan 2006 och 2011; mandatperioden 2006-2010 
var hon vice statsminister (Wikipedia 2016).	  
9	  Peter Norman - en svensk ekonom och tidigare politiker; Sveriges finansmarknadsminister i regeringen 
Reinfeldt från 2010 till 2014 (Wikipedia 2015). 
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är väldigt viktigt, och säkerställer att det som står på pappret har upprättats enlig de 
processer som bolagen faktiskt har genomfört.  

I och med att alla bolagen rapporterar enligt GRI, en externt granskad standard, finns det 
ett väldigt bra grund för att allmänhetens förtroende skall bibehållas. Hagberg berättar att 
GRI ger dem transparensen i deras arbete med bolagen. Från 2008 till 2014 har 
informationen presenterats på ett och samma sätt, vilket möjliggör olika 
sammanställningar. Det handlar inte om att jämföra bolagen mellan sig. Utan när staten 
exempelvis ska göra en analys av hur bolagen jobbar med leverantörskedjan, ser man vilka 
som rapporterar om det, hur företagen arbetar och vad resultatet blir av detta arbete. Det 
blir snarare ett kvalitativt än kvantitativt arbete med siffror, men det kvantitativa är också 
intressant att lyfta fram i vissa sammanhang, menar Hagberg. Klimatanalysen är ett tydligt 
exempel, där näringsdepartement sammanställer historisk data och för att sedan använda 
den i ägarstyrningen för att återkoppla till bolagen kring just klimatfrågan. Tanken är att ha 
ett jämnt flöde.  

Nästa verktyg som även används vid uppföljning av transparensnivån är ägardialoger som 
näringsdepartement för med styrelsen och VD, där följer dem upp de ekonomiska och 
hållbarhetsmålens uppfyllelse. Den kontinuerliga dialogen som näringsdepartement för 
med bolagen, är inte lika tydlig som kraven på rapportera. Beroende på vilket bolag det 
handlar om, sker den kvartalsvis eller en gång om året. Förutom det, rapporterar bolagen 
och lämnar in andra rapporter och redogörelser för vad de har gjort.  

Två gånger om året arrangerar näringsdepartement seminarier och samlar in alla bolags 
hållbarhets chefer för att diskutera aktuella frågor. Det kan gälla nya regelverk, som till 
exempel när bolagen skulle börja redovisa enligt GRI G 4: hur man ska redovisa, hur man 
kommer fram till det väsentligaste i väsentlighetsanalysen, och så vidare. Där får bolagen 
dela sin erfarenhet med de andra vilket anses av bolagen vara ett bra verktyg att öka farten 
och kvalitén på hållbarhetsarbete.  

Sedan 1,5 år tillbaka har näringsdepartement börjat med egna omvärldsanalyser på bolagen 
för att se hur de jobbar med mål och strategier, hur de gör riskanalyser, 
väsentlighetsanalyser och vilka policy de har, samt hur styrelserna styr och externt 
kommunicerar dessa frågor. Det görs omvärldsanalyser, man tittar på globala trender, 
sektorrelaterade frågor, landsrelaterade frågor. Om bolagen verkar i en bransch med hög 
grad av mutor och korruption, analyseras det hur de beskriver det i sin års-och 
hållbarhetsredovisning. I det fallet går näringsdepartement in som en extern intressent och 
ger sina synpunkter och funderingar kring vad som behöver ändras eller förbättras. 
Hållbarhetsanalyser utgör även en viktig del för processen med att ta fram ekonomiska 
mål, som näringsdepartement gör tillsammans med styrelsen. En hållbarhetsanalys görs 
tidigare, just med syfte att få en bättre förståelse av bolaget och undvika möjliga 
målkonflikter. Man försöker se om det finns några risker eller möjligheter som kan påverka 
uppsatta ekonomiska mål och lönsamhetskrav. 

Utifrån de ovanstående verktygen skriver näringsdepartement varje år en 
verksamhetsberättelse, vilket är ett uttryck för att de jobbar med riktlinjer och ägarpolicy 
och utvecklings arbete. Förra året var näringsdepartement tydligare med klimat och 
miljöfrågor, samt affärsetik, och lade större fokus på detta.   
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Möjligheter med transparens  
Hagberg berättar att många externa intressenter säger att man har drivit utveckling framåt 
av just att använda GRI som standard för alla svenska statliga bolag. För att driva 
utveckling, måste man granska och trycka på bolagen i dessa frågor, menar Hagberg. 
Majoriteten av bolagen som finns på börsen och har en hållbarhetsredovisning tenderar att 
vara större bolag, medan de mindre inte upprättar någon hållbarhetsredovisning. I den 
statliga portföljen ingår både väldigt stora bolag, som Vattenfall, men även små bolag. 
Skillnaden med de statliga bolagen blir att här rapporterar alla bolagen. En gemensam 
redovisning enligt GRI har lyft hela den statliga portföljen till en bra och jämn nivå, där 
även de minsta bolagen är medvetna om sina risker och möjligheter, samt vad 
intressenterna förväntar sig och sedan rapporterar om det. ”Vi har nått en jämn kvalité i 
rapporteringen av våra bolag” (Helena Hagberg, intervju, 14 april 2016).  

Från och med 2014 ska bolagen rapportera relevanta hållbarhetsmål, vilket går väl ihop 
med GRI G4 fokus på väsentlighet. För att skaffa sig förtroende, måste bolagen förstå sin 
omvärld och ha en klar bild av vad intressenterna förväntar sig av dem. En intressent 
dialog som ligger till grund av väsentlighetsanalysen är de två viktiga redskapen för att nå 
det målet. Speciellt när det gäller mindre företag, är det mer relevant att fokusera på det 
väsentliga i stället att rapportera alla indikatorer som de gjorde med GRI G3. Hagberg 
berättar, att rapporteringen av klimatdata till exempel har minskat, och det beror på att för 
vissa företag är det inte väsentligt att rapportera på, vilket är direkt följd av den nya GRI 
G4. GRI G4, att det inte är en väsentlig faktor att rapportera om.  

Hagberg anser att Sverige ligger långt framme vad det gäller hållbarhetsarbete, och har en 
möjlighet att påverka andra länder. Hon berättar att de får väldigt positiv uppmärksamhet 
för det de gör, och det arbete som läggs för att bolagen ska agera strategiskt och integrera 
hållbarhetstänkande i sina processer och inte lägga det vid sidan om det finansiella arbetet.  
I och med att alla rapporterar enligt en gemensam standard som är externt granskad, finns 
det ett väldigt bra grund för att kravet på transparens uppfylls av de statliga bolagen. 
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5. ANALYS	  	  	  	  	  	  	  
__________________________________________________________________________________________________	  
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet utifrån studiens referensram, 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  

5.1. Ett	  statligt	  intresse	  bakom	  ett	  transparent	  agerande	  hos	  de	  statliga	  
bolagen	  

Det som tydligt framgår av intervjuerna är att det i nuläget ställs allt högre krav på de 
statliga bolagen att utföra sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Kravet att följa GRI 
riktlinjer och att efterleva sådana internationella standarder som OECD och FN:s tio 
principer, - är tydliga tecken på att hållbarhetsfrågor ligger högst upp på agendan hos den 
svenska staten.  

Utifrån de svar vi har fått i intervjun med Hagberg, så finns det flera olika anledningar till 
statens intresse för transparens och CSR. Hon trycker på vikten av förtroende mellan 
allmänheten och de statliga företagen:  

”Det är viktigt att ge folket och intressenterna en möjlighet att granska bolagen, 
att se vad de gör, att känna stolthet, att förstå vad som händer inom de statliga 
bolagen. Transparens driver denna utveckling framåt, vilket är grunden för vårt 
arbete, som är kopplad tillbaka till att ha det offentliga förtroendet” (Helena 
Hagberg, intervju, 14 april 2016).  

Detta utgör grunden för den svenska statens intresse för ett transparent hållbart agerande 
hos de statliga bolagen. I och med att bolagen ytterst ägs av det svenska folket, ska de även 
ha allmänhetens förtroende (Regeringskansliet 2014). Detta förtroende är också det som 
står på spel i företagens förmåga att ”tala om sina risker och hur man hanterar dem” 
(Helena Hagberg, intervju, 14 april 2016). Detta ligger nära den ena av Balls (2009) 
metaforerna, där transparens är en form av offentlig värdering och beteendenorm som 
syftar till att motverka korruptionen och därmed förbättra den statliga styrningen genom 
allmänhetens tillgång till information. Detta syns tydligt i den statliga ägarpolicyn där de 
statliga bolagen förväntas agera föredömligt inom bl.a. området antikorruption 
(Regeringskansliet 2014).  Även spår av det internationella trycket finns med (Ball 2009), 
vilket kan kopplas till den svenska statens strävan att ”se bra ut” genom att vara ett 
föredöme. Detta gäller inför de andra privata bolagen och inför det svenska folket, men 
också internationellt, genom att använda sin framträdande position för att kunna påverka 
de andra ländernas hållbarhetsarbete. Det faktumet att staten är en så stor ägare spelar en 
viktig roll, då detta betyder att statens faktiska påverkan på miljö och sociala och etiska 
förhållandena blir av betydande karaktär. 

Transparens är även verktyget som används för att underlätta den statliga kontrollen av 
bolagens verksamhet. Det framgår tydligt av både intervjuer med företagen och Hagberg, 
att det underlättar en kontinuerlig uppföljning av bolagens arbete. Genom att främja 
transparens kan staten eventuellt få det enklare att inspektera och kontrollera att 
ekonomiska- hållbarhets- och eventuella samhällsmål följs. En hållbarhetsredovisning 
enligt GRI riktlinjer, tillsammans med kravet på extern granskning, utgör de viktigaste 
verktygen staten har för att säkerställa en hög transparens nivå i sina bolags 
hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisning är en publik rapportering som bestyrks av en 
extern part som revisorn, vilket utgör en säkerhetsstämpel som bekräftar att det som står på 
pappret är korrekt och att de processer man pratar om faktiskt genomförts av bolagen. 
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Andra kontrollmekanismer är ägardialoger och statens egna hållbarhetsanalyser av 
bolagen.  

5.2. Följderna av statens ”dubbla roller”    
Staten både förvaltar och företräder ägaren när det gäller de statliga bolagen, vilket enligt 
SOU (2012:14) och Riksrevisionsverket (2004) är ett problem förknippat med statens 
dubbla roller. Även när det gäller förvaltarens uppgift, roll och ansvar, anser 
Riksrevisionen (2004) att ansvarsförhållandena är alltför otydligt definierade. Enligt 
Hagberg, är detta inget problem som skulle störa eller påverka förvaltningen av bolagen, 
då det dras en tydlig gräns mellan den lagstiftande makten hos regeringen och de två 
enheterna inom näringsdepartement som är ansvariga för styrning och förvaltning av 
bolagen.  

Det är dock tvivelaktigt huruvida staten kan anses vara opartisk i och med att den är 
ansvarig för styrelsenomineringsprocessen och att i varje styrelse utses det en statlig 
representant, som bland annat utgör en länk mellan staten och bolagen och kan förmedla då 
de vet vad ägaren vill (Susanna Fink, intervju, 13 april 2016; Anna Rogmark, intervju, 7 
april 2016). Även om staten kan hävda att den inte har någon konkret makt över styrelsen 
så kommer den som ägare att ha ett långt större inflytande över sina styrelser än t.ex. 
privata minoritetsägda bolag, eller kooperationer. Rekryteringen av styrelsemedlemmar 
kan även det ifrågasättas, då andra meriter än den bäst lämpade kan bli avgörande. Detta 
sammantaget skapar en situation som riskerar att underminera ett effektivt styrelsearbete 
för företagen genom latenta begräsningar i hur medlemmarna agerar eller förväntas agera 
som representanter för sin uppdragsgivare. Av de bolag som intervjuats har dock inget av 
dem uttryckt några betänkligheter eller problem kring dessa frågor och menat att den 
statliga representanten inte har något specifikt uppdrag. Detta skulle bland annat kunna 
bero på de ovan nämnda rekryteringskriterierna som säkerhetsställer ett korrekt agerande 
ur ägarenssynvinkel.  

Det är i detta sammanhang som transparensen blir vital, eftersom den utgör medborgarnas 
försäkring mot att inte regeringens politik eller styrelserekrytering slår fel. I denna 
situation ger transparens en möjlighet för alla, men i första hand intresseorganisationer, att 
granska regeringens, styrelsens och företagets resultat och därefter dra slutsatser om 
huruvida det var framgångsrikt eller inte. Detta är dock beroende i högsta grad av en 
engagerad och kritisk allmänhet, vilket dock inte alltid är fallet (Borglund et al. 2010), 
varvid intresseorganisationerna fyller en allt viktigare funktion.   

5.3. Statliga policyer för ett transparent hållbarhetsarbete 
Den svenska regeringens sätt att styra hållbarhetsarbetet av sina bolag kan ses som en 
kombination av två policyer, -en kontroll- och en självstyrande policy (Dubbink et al. 
2008). Genom en kombination av kontroll och utrymme för ett visst självstyre lyfte staten 
upp sin portfölj till en relativt hög rapporteringsnivå och säkerställde en jämn kvalité bland 
bolagen där både större och mindre företag rapporterar enligt en gemensam standard, och 
öppet redovisar samt förstår sina risker och möjligheter (Helena Hagberg, intervju, 14 april 
2016).  

Efter den empiriska undersökningen anser vi att kontrollpolicyn är den grundläggande och 
ger en riktning för bolagens arbete med hållbarhetsfrågor genom att tydligt kartlägga de 
obligatoriska grundpelarna som ska finnas med i företagens hållbarhetsarbete. Genom att 
fastställa ”kärnan” i företagens arbete med hållbarhet, strävar staten att säkerställa ”den 
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långsiktiga värdeutvecklingen” av sina bolag. Detta kan återkopplas till Dentchev et al. 
(2015) som menar att statlig tillsyn och kontroll behövs för att driva fram de processer som 
annars inte är så självklara inom traditionell företagsstyrning. Den obligatoriska 
rapporteringen enligt GRI, redovisning av hållbarhetsmål, ägarpolicy samt 
rapporteringsriktlinjer fastställer ett ramverk för hur hållbarhetsarbetet hos de statliga 
bolagen ska bedrivas, samt lägger en grund för en statlig kontrollmöjlighet, vilket enligt 
Dubbink et al. (2008) utgör en utgångspunkt för en kontrollpolicy.  

Vi kan även se spår av de tre kriterierna som en kontroll policy förutsätter: en uppsättning 
regler för att vägleda företag, mekanismer för kontroll och uppföljning, samt att 
informationen ska vara rätt tolkad och distribueras till intressenterna (Dubbink et al. 2008). 
Ägarpolicyn samt riktlinjer för extern rapportering innehåller reglerna som vägleder de 
statliga bolagen i deras arbete med hållbarhet. Det finns en väl utarbetad uppsättning 
mekanismer för kontroll och uppföljning av bolagens arbete vilka omfattar både arbetets 
utförande och innehållet. Dessa är: nominering av styrelserna och rätten att byta ut 
styrelsen; ägardialogerna; en statlig hållbarhetsanalys av bolagen och oberoende 
granskning och bestyrkande. Slutligen, genom en tät dialog och kontinuerlig uppföljning 
av bolagen, ser staten till att budskapet nås och är korrekt uppfattad.  

Genom självstyrande policys ges bolagen utrymme att utforma sitt hållbarhetsarbete enligt 
den egna verksamhetens förutsättningar. En dialog med näringsdepartement, 
bolagsavstämningar, kunskapsseminarier, workshops samt priser för bästa 
hållbarhetsredovisningar är exempel på och uttryck för den självstyrande policy som 
används av staten. Vidare är det upp till varje bolag på vilket sätt deras 
hållbarhetsredovisning ska upprättas: som en separat rapport eller som en del av 
årsredovisningen. Även rapporterings nivå väljer bolagen själva utifrån egna 
förutsättningar, vilket också kan ses som ett inslag av den självstyrande policyn (Dubbink 
et al. 2008). 

Vi kan tala om en utveckling av CSR idén från den ursprungliga grundtanken om det 
”frivilliga konceptet” eller ”soft law”, till en för de statliga bolagens obligatoriska rutin, 
samt från att inte medföra några rättsliga påföljder (Borglund et al. 2010) till ett system av 
sanktioner om reglerna inte följs. I och med att det blir obligatorisk, medför det även 
skyldigheter för bolagen att följa och arbeta utifrån GRI standard. Skyldigheter medför i 
sin tur två påföljder: behovet att kontrollera, vilket vi har sett att staten har flera sätt att 
göra på (GRI, extern granskning, tillsättning av styrelser, ägardialoger samt 
hållbarhetsanalyser), samt sanktioner (t.ex. rekommendationer på åtgärder som ska vidtas 
efter de statliga hållbarhetsanalyserna; en möjlighet att byta ut styrelser). Vi kan se ett 
följande system att komma fram: ett krav på hållbarhetsrapportering – kontroll – sanktion, 
där transparens fungerar som en mekanism för att systemet ska fungera på ett flytande sätt. 

5.4. De statliga bolagen ”pionjärerna” inom GRI-redovisning 
Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att det från början var ett ägarkrav som var den 
främsta anledningen till att de intervjuade bolagen anslöt sig till GRI riktlinjer innan de 
blev obligatoriska. I och med den täta dialogen med staten anade företagen vart de var på 
väg och att GRI förr eller senare skulle bli obligatoriskt för dem. Svenska Spel tillägger 
dock att de ville ligga i framkant och vara ett föredöme, och Green Cargo menar att det 
kunde spela till deras fördel. Detta kan tolkas som att trots att det fanns en intern drivkraft 
och hållbarhetsarbete inom företagen så krävdes det ytterligare ett initiativ ovanifrån för att 
sätta fart, organisera och trycka på bolagen så att en gemensam strategi realiserades.  
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”Man måste granska och trycka på bolagen i de (hållbarhets) frågorna” (Helena 
Hagberg, intervju, 14 april 2016).   

Det behövdes en statlig tillsyn och vägledning för att organisera de enskilda företagens 
ansträngningar och möjliggöra utveckling av hållbarhetsarbetet (Dentchev et al. 2015). 
Genom den obligatoriska rapporteringen enligt GRI kom dock företagen att påbörja en 
hållbarhetsrapportering, som annars antagligen uteblivit. 

Förutom Svenska Spel och Green Cargo har dock inga av de undersökta företagen, enligt 
min mening, uppvisat något större engagemang eller egen drivkraft till att påbörja 
redovisningsarbetet. Detta kan bero på att hållbarhetsansvar är ett relativt nytt koncept för 
företagen och trots olika riktlinjer och standarder som fanns inom området, var det svårt 
och krävande att på eget initiativ integrera hållbarhet i den ordinarie verksamheten. Detta 
uppmärksammar även Green Cargo, PostNord och Apoteket.  En annan förklaring kan vara 
att ett sådant omfattande hållbarhetsansvar inte ligger i de traditionella företagens 
fokusområde. Det kräver mycket tid, kompetens och resurser. Ibland skapar det allvarliga 
svårigheter för de statliga bolagens lönsamhet och konkurrenskraft på grund av de allt fler 
och högre kraven som ställs på dem jämfört med de icke-statliga bolagen.  

5.5. Transparensbegreppet ur de statliga bolagens synvinkel  
”Transparens är inbyggt i begreppet hållbart företagande och utgör en viktig och 
grundläggande parameter”, berättar Victoria Burgoyne (SJ), vilket visar på den intima 
kopplingen som transparens har till CSR (Kaptein 2003, se Dubbink et al. 2008). Denna 
sammanfattande grundinställningen framgick i dialogen med alla intervjuade bolag. Enligt 
dem innebär transparens att de skall vara öppna och ärliga i förhållande till både externa 
och interna intressenter genom att öppet redovisa resultaten av både finansiella och icke-
finansiella nyckeltal. Vidare är alla eniga om att det innebär att redovisningen ska ske 
likartat eller likadant oavsett utfallet. Även då vissa mål inte nås, bör det redovisas, samt 
kommenteras på ett faktabaserat sätt. Dessa beskrivningar är i linje med de definitioner av 
transparens som tas upp i den tidigare forskningen (Transparency International 2016; Ball 
2009; Clark & Reed 2005).  

Anna Rogmark (Apoteket) menar att även det faktum att bolagen följer GRI riktlinjerna, 
redovisar utfall och målsättningar, vilka går att kontrollera retroaktivt, gör att alla statliga 
bolag är transparenta i viss utsträckning. Det finns dock flera sätt att göra detta på. Ett av 
de mer ambitiösa alternativen är att på sin hemsida redovisa en kontinuerligt uppdaterad 
hållbarhetsinformation, tillgänglig för alla intressenter. De flesta är dock på en sådan nivå 
idag, att man i sin hållbarhetsredovisning klart och tydligt tillhandahåller relevant data ofta 
med lämpliga kommentarer.  

5.6. Hållbarhetsredovisning enligt GRI och transparens 
Hållbarhetsredovisning brukar framstå som det vanligaste sättet för företag att visa på sitt 
arbete med CSR frågor (KPMG 2015). Synen på hållbarhetsredovisningens och GRI 
riktlinjernas roll för det faktiska hållbarhetsarbetet ser olika ut bland de intervjuade 
bolagen. SJ, Svenska Spel och PostNord anser att hållbarhetsredovisning är ett viktigt 
verktyg för att säkerställa en god transparensnivå i sitt hållbarhetsarbete. Vidare menar 
Svenska Spel och PostNord att redovisningen är en viktig trygghetskälla för intressenter 
samt att GRI utgör en bra standard som hjälper till att strukturera arbetet och fokusera på 
det väsentliga. Green Cargo och Apoteket anser däremot att hållbarhetsredovisning och 
GRI inte tillför eller förändrar så mycket i företagens arbete med hållbarhet, inte heller 
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fungerar det som någon drivande faktor för utvecklingen av hållbarhetsarbetet, utan är bara 
ett sätt att berätta för intressenterna om företagets arbete med dessa frågor. Det är ”om vi 
skulle säga att en årsredovisning är ett verktyg för att driva bolaget … Det vi skriver och 
summerar i en hållbarhetsredovisning är viktigt, men det inte är det som driver vårt arbete 
fram” (Anna Rogmark, intervju, 7 april 2016). Även Burgoyne (SJ) ifrågasätter just GRI 
som standard, och menar att det inte tillför något mervärde för företaget eller 
redovisningen. 

Emellertid är alla respondenter eniga om att GRI har genomgått en betydande förändring 
och att den nya versionen G4 utgör ett stort framsteg i riktlinjernas utveckling och är 
mycket mer lämpad för företagens arbete med hållbarhetsfrågor samt främjar transparens. 
Från en GRI G3, som ”var en jakt på indikatorer” (Susanna Fink, intervju, 13 april 2016), 
där man strävade efter att redovisa allt, vilket även revisorerna rekommenderade, kom man 
fram till en mer balanserad redovisning som förlitade sig på en struktur och en tydlig 
rödtråd i redovisningen, som nu också allt mer fokuserade på färre men relevanta 
indikatorer.  

En annan vital parameter som tillkom med GRI riktlinjer, är en extern granskning av dessa. 
Alla fem bolagen understryker revisorernas viktiga funktion för att säkerställa en god nivå 
på hållbarhetsredovisningens transparens. I och med att revisorer kontrollerar både de 
siffror som lämnas ut och även textmässigt, fungerar de som en säkerhet och ytterligare 
garant för att det som står att läsa på pappret faktiskt är det som företaget gör. Detta kan 
lösa problemen med otillförlitliga indikatorer på företags miljö- och annan prestanda, som 
forskarna Berthelot et al. (2003) och Gray (2001) tar upp. Företagen kan inte skriva vad 
som helst i sin hållbarhetsredovisning, d.v.s. skriva lite mer eller bättre än vad det är för att 
påverka intressenternas inställningar. Revisorer fungerar även som rådgivare och konsulter 
och genom sin erfarenhet och kunskap stöttar företagen, ger riktlinjer och konsultativt 
feedback.  

5.7. Intressentdialog & väsentlighetsanalys och deras roll för 
transparens 

Enligt bolagen var det framförallt genom ett tydligt fokus på väsentlighet och 
intressentdialog som de nya riktlinjerna GRI G4 bidrog till en ökad transparens. Detta 
framförallt genom ett arbete med att redovisa bara den information som är relevant för 
företaget och intressenterna och på ett sätt som lättare går att förstå och med en tydlig 
struktur och en röd tråd som vägledning. Detta har också ökat transparensen genom att 
tillhandahålla rätt information till intressenterna på ett mer lättförståeligt sätt. Genom GRI 
G4 fokus på väsentlighet har man kommit till rätta med informationsmängden i 
redovisningen genom att reducera antalet redovisade indikatorer till enbart de som är av 
betydelse för både företaget och intressenterna. Denna uppfattning framhålls av Kaptein 
(2003, se Dubbink et al. 2008) som menar att för att vara transparenta så måste företagen 
förse sina intressenter med den information som är viktig för dem. Intressenterna hjälper 
företagen så att de tar med och redovisar de indikatorer som är viktiga och hjälper företaget 
att definiera de områden där påverkan är störst samt öppnar upp för nya infallsvinklar.  

”Det som är viktigt för intressenterna är automatiskt viktigt för oss (företaget). 
Det är också en hjälp i vårt hållbarhetsarbete att veta vad som är viktigt för 
intressenterna, så att vi fokuserar på rätt saker” (Victoria Burgoyne, intervju, 
31 mars 2016).  
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Företag bestämmer själva hur intressentdialogen ska utföras: det kan vara en 
enkätundersökning, en personlig dialog, möten eller workshop. Det viktiga blir att 
involvera sina intressenter i den beslutfattande processen och göra dem till aktiva 
samarbetspartners, vilket även Borglund et al. (2010) efterfrågar. De resultat företagen 
kommer fram till genom en intressentdialog och väsentlighetsanalys bildar grunden för 
valet av indikatorer och innehållet i hållbarhetsredovisningen. Genom ett sådant successivt 
utvärderingssystem ökar företagen transparenskvalitén på sin hållbarhetsredovisning. Detta 
kan relateras till de kommunikationsmyter om transparens som diskuteras av Coombs och 
Holladay (2013), vilka företagen undvika just med hjälp av att ha fokus på väsentlighet och 
prioritering. Den första myten uppstod när det stora informationsflödet blev en del av 
kommunikationen. Med andra ord: genom att företagen skickade ut all möjlig information 
upplevde man att man kommunicerade. Med hjälp av intressentdialog och 
väsentlighetsanalys, har man kommit ifrån denna situation. Genom att ställa sig frågor som 
”varför är just den indikatorn viktigt för oss och vilken funktion har den för vår 
verksamhet?” kunde man renodla redovisningen efter det behov företaget själva och 
intressenterna hade. Den andra myten ligger nära den första och handlar om osäkerheten 
om vad och hur mycket som skulle redovisas, vilket följaktligen gav upphov till myten att 
ju mer information, desto bättre kvalité på redovisningen. Detta avhjälptes återigen genom 
GRI G4 fokus på väsentlighet och struktur, som gjorde det lättare för företaget och 
intressenterna att reda ut vad exakt som är relevant och få en röd tråd som stöd för att 
motverka förvirring. Den tredje myten handlar om uppfattningen om att informationen 
skulle vara neutral och opartisk och att både företaget och intressenterna skulle förbli 
opåverkade av denna. Det som förändrade den uppfattningen var just medvetenheten om 
dess existens. Ingen kan förhålla sig helt neutral och opartisk. Om företaget måste 
rapportera något som kommer påverka dem negativt så kommer detta inte heller lämna det 
oberört. Lika så kommer intressenter att påverkas av negativa som positiva besked, även 
om det ligger i deras intresse att försöka begränsa verkan av negativa beskedet. 

Vidare kan vi resonera att under GRI G3 redovisade man oreflekterat all information man 
hade och på grundval att detta skulle främja transparensen. Detta synsätt håller dock inte 
om man betänker det faktum att andra företag kunde använda det för att maskera sig i form 
av transparenta CSR företag och genom att överbelasta intressenter med redovisad data 
kunnat framstå som bättre och undgå upptäckt av brister i redovisningen. Detta har dock 
blivit svårare i och med att GRI G4 fokuserat tydligare på relevans och en röd tråd som 
specifikt motverkar eventuella försök att vilseleda intressenter genom sådan 
överrapportering, som även kan anses vara som ”greenwashing” (Bazillier & Vauday 
2009). 

5.8. Möjligheter med ett transparent hållbarhetsarbete 
Det är en naturlig tanke att ju öppnare en människa är och ju mer hon berättar om sig själv, 
något eller någon, desto lättare är att få förtroende för henne. På liknande sätt anser vi att 
det fungerar för företags hållbarhetsarbete: om dessa på ett öppet sätt kan kommunicera sitt 
arbete med hållbarhetsfrågor, redogöra för sina mål och det faktiska utfallet, oavsett om det 
är bra eller dåligt så kommer det att skapa ett större förtroende för dem hos intressenterna. 
Betydelsen av förtroendeskapande som bolagen kan skaffa för sin verksamhet genom att 
agera öppet och transparent är vitalt och understryks av bland annat Green Cargo, 
Apoteket, PostNord och SJ. Transparens och öppenhet bidrar även till ett ökat 
ansvarstagande. Medvetenheten hos de anställda om att deras arbete kommer att publiceras 
offentligt, påverkar sannolikt också dem i deras yrkesroll, så till vida att de tar ansvar för 
sitt bidrag till helhetsresultatet.  
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En annan möjlighet bolagen ser med transparens är att det kan bidra till en ökad lönsamhet 
och skaffa konkurrensfördelar. I fallet med Green Cargo ser vi att företagets satsning på 
miljö, hållbarhet och kommunikationskanaler leder till konkreta resultat i termer av nya 
kunder: 

”Som företag vill man få någonting tillbaka av det… Vi vill att kunderna ska 
förstå hur mycket arbete vi lägger på det (hållbarhetsarbete) och hur bra vi 
egentligen är” (Johan Sandström, intervju, 6 april 2016).  

Däremot i fallen med de resterande bolagen så handlar det framförallt om deras 
förhoppningar, att tack vare deras transparenta hållbarhetsarbete så kommer det ge fördelar 
i framtiden, genom att kunder och leverantörer kommer att välja just dem. Denna tanke 
framförs även av Dubbink et al. (2008), som menar att transparens kan möjliggöra för 
hållbara företag att åtskilja sig från de övriga. Enligt intervjusvaren pekar dock ingenting 
på att transparens ger några konkurrensfördelar i nuläget, vilket gör det svårt att bedöma 
huruvida detta stämmer.  

Att vara öppna kan hjälpa även när det går dåligt och vid kriser, vilket även kan jämföras 
med det resonemang som Walden och Schwarz (1997) för om att den övervägande delen 
av den utlämnade informationen är tids och eventspecifik och kommer lämnas ut först efter 
en inträffad händelse. Det händer att det dyker upp vissa brister att målen inte nås och att 
media eller andra intressenter hittar påtagliga problem, som i fallet med kritik mot 
kränkning av mänskliga rättigheter av Svenska Spel. Med hjälp av transparens menar 
bolagen att det går att komma över dessa problem genom att ta till sig kritiken, analysera 
varför ett problem har uppstått och sätta upp en strategi för att lösa problemen. Detta är 
något som Dubbink et al. (2008) kallar för den dynamiska effektiviteten, vilken förbättras 
och ackumuleras tack vare att företagen vågar vara transparenta och tar hjälp av yttre 
faktorer som sätter en press på bolagen.  

5.9. Begränsningar med ett transparent hållbarhetsarbete 
För det första handlar det om rent praktiska brister som finns inneboende i ett ”transparent” 
hållbarhetsarbete. Även om bolagen strävar efter att vara transparenta, främst genom att 
redovisa enligt GRI, finns det alltid någonting som inte är klart eftersom det är en 
pågående process och risken hela tiden finns att det dyker upp någonting. Problemet kan 
ligga i att själva redovisningen av hållbarhetsansvar är väldigt ny för både de 
internationella organisationer som skapar standarder och för bolagen som ska tillämpa 
dessa. För att vara transparenta behövs det vägledning samt tydliga mål och kriterier 
(Borglund et al. 2010) som i fallet med hållbarhetsarbete saknas. Anna Rogmark 
(Apoteket) och Susanna Fink (PostNord) jämför det med den finansiella redovisningen och 
menar att där finns det utarbetad praxis, tydliga standarder att följa, program och system 
för att räkna ut och få fram siffror. När det gäller hållbarhetsdata, är det annorlunda pga. 
avsaknaden av dessa viktiga verktyg. Detta tillsammans med de stora mängder av 
hållbarhetsdata som behöver samlas in, analyseras och redovisas, markant ökar 
komplexiteten av en transparent redovisning.  

Ett annat problem som sänker kvalité på transparens, är indikatorernas bristfällighet, vilket 
alla bolagen utom SJ lägger märke till. För det första så går en del indikatorer inte att mäta 
noggrant. För det andra, pga. att det saknas gemensamma schabloner, mäter bolagen vissa 
indikatorer på olika sätt (exempelvis kollektiva utsläpp), vilket försämrar jämförbarheten 
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mellan bolag. För det tredje, kan en viss data inte alls mätas med CSR indikatorer 
(exempelvis förbättring på miljöprestanda).  

En annan utmaning som kravet på transparens medför är företagsfrihet (Dubbink et al. 
2008). I och med att transparens innebär en öppen redovisning av utfall, mål och processer 
(Transparency International 2016), samt huruvida de nås eller inte, så ställs det höga krav 
på bolagen att även redogöra för anledningar till varför dessa inte nås och vilket även det 
kan uppfattas som en känslig information. Även om företagen menar att fördelarna med 
transparens överväger nackdelarna och att de väljer att redovisa även den information som 
bär ett icke-positiv budskap så måste det tas upp med en viss försiktighet. Utifrån 
företagets synvinkel medför det en svaghet att avslöja för mycket och kan innebära risker 
att vara öppen då det inte ligger i företagets intresse att frivilligt lägga ut en sådan 
information som kan vara skadlig för företaget.  

Bolagen kommer även med egna förslag på hur transparens kvalité skulle kunnat 
förbättras. Detta framförallt genom en mer regelbunden uppdatering av 
hållbarhetsinformation på bolagens hemsidor, vilket skulle möjliggöra en bättre insyn för 
intressenter att följa bolagens prestationer och utfall över tid. Däremot menar bolagen att 
det är väldigt resurskrävande och att de inte är på det nivå ännu. Det andra förslaget är 
framtagande av gemensamma schabloner som skulle underlätta bolagens i vissa fall 
komplicerade beräkningar av en del indikatorer och gemensamma mätmetoder, som i 
nuläge skiljer för vissa indikatorer. Det skulle också underlätta för intressenterna att 
jämföra olika bolags redovisningar med varandra. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att transparens är en av grundpelarna i allt 
hållbarhetsarbete. Det utgör fundamentet i det tillitsförhållande som de statliga bolagen vill 
bygga upp med myndigheter, ägare och intressenter. Tack vare GRI och den fokus det 
sätter på väsentlighet, dialog med intressenter, strukturen och externgranskning säkerställer 
en robust transparens förtroendet för företagen och utgör ramen för en bra 
hållbarhetsredovisning. Detta rimmar även väl med det övergripande målet med långsiktigt 
värdeskapande. Transparensen utgör grunden för det mycket viktiga förtroende de statliga 
företagen skall kunna åtnjuta hos allmänheten. Detta är dock aldrig perfekt och det är 
genom att öppet kunna erkänna och analysera sina brister som företagen kan 
vidareutveckla och samtidigt förtjäna sitt förtroende. Ett transparent agerande kräver 
ständig förändring och nytänkande och är en lärandeprocess.      
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6. SLUTSATSER	  
	  
Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka vilken betydelse kravet på 
transparens har för utvecklingen av hållbarhetsarbetet i de statligt ägda bolagen samt hur 
väl bolagens och statens uppfattning av begreppet transparens stämmer överens.  

Vad innebär kravet på transparens för den svenska staten och de statliga bolagen? 
Den främsta och grundläggande tanken bakom transparensbegreppet vid tillämpningen 
inom de statliga bolagen är att de ska vara öppna och ärliga i förhållande till interna och 
externa intressenter, och att de på ett öppet sätt ska redovisa finansiella och icke-finansiella 
nyckeltal oavsett utfall. Detta innebär att även om de uppsatta målen inte nås, är det viktigt 
att våga tala om det och redovisa detta. För staten innebär det, att våga tala om risker och 
om hur bolagen hanterar dem, att våga visa på vad bolagen gör och tala om deras 
möjligheter.  

Ett av huvudskälen till att både staten och deras bolag lägger så stor betydelse i 
transparensbegreppet är det trygghetsskapande förtroende det främjar. Trots att staten och 
dess bolag ser på transparens ur två olika perspektiv, så har båda det gemensamt att man 
ser den trygghetsskapande effekten i ett transparent agerande. Staten har ett intresse av att 
genom sina bolag förmedla en bra image både internationellt och inom landet. Man ser 
också den direkta påverkan bolagen har i sina branscher men också sammantaget i den 
portfölj som man förfogar över. Transparensen gör det också lättare för staten att genom 
sin kontrollpolicy kontinuerligt följa upp bolagens arbete och säkerställa att de uppsatta 
målen uppnås. Bolagen ser hur de förtroendeskapande effekterna av transparens kan sporra 
ett ansvarstagande beteende. Detta uppnås också genom att främja medvetenheten om att 
medarbetarnas arbete kommer att uppmärksammas och att de i sina yrkesroller kan verka 
som förebilder i samhället.  

Statliga verktyg för att säkerställa en god transparens nivå. 
De två viktigaste instrumenten som staten använder för att säkerställa en god 
transparensnivå i bolagens hållbarhetsarbete är kravet på att rapportera enligt GRI:s 
riktlinjer och kravet på extern granskning av hållbarhetsredovisningen. Tack vare en för 
alla bolagen gemensam standard kunde staten lyfta upp hela sin portfölj till en god och 
jämn kvalité, där både stora och mindre företag upprättar en hållbarhetsredovisning och är 
medvetna om sina risker och möjligheter. Kravet på att hållbarhetsredovisningen ska vara 
bestyrkt av en extern part medför stor trygghet för alla intressenter och säkerställer 
hållbarhetsredovisningens kvalitet både siffermässigt och textmässigt. Genom ägardialoger 
som näringsdepartement för med bolagens styrelser och VD, kontrollerar huruvida de 
uppsatta målen följs och genom egna hållbarhetsanalyser av statliga bolag skapas 
förutsättningar för en långsiktig styrning av bolagen. 

Betydelsen av GRI riktlinjer för en ökad transparens av de statliga bolagens 
hållbarhetsarbete. 
Synen på GRI:s betydelse för utveckling av hållbarhetsarbetet är splittrad bland de 
tillfrågade företagen. En del av bolagen (Svenska Spel, PostNord) anser att GRI är en bra 
standard som hjälper till att strukturera arbetet med hållbarhetsredovisningen genom dess 
fokus på det väsentliga, medan de andra (Green Cargo, SJ, Apoteket) ifrågasätter om GRI 
tillför något mervärde för företaget och redovisningen. Däremot är alla bolagen eniga om 
att den nya versionen, GRI G4, är mycket mer lämpad för företagens arbete med 
hållbarhetsfrågor. Tack vare att GRI G4 fokuserar på väsentlighet har bolagen gått ifrån 
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jakten på indikatorer och fått en fungerande struktur och en röd tråd i sitt arbete med 
hållbarhet. Ytterligare en effekt av GRI G4 är intressentanalysen, som bidrar till en ökad 
transparensnivå genom att intressenterna, istället för att få del av all insamlad information, 
nu får just det som är av betydelse för dem.  

Transparensens möjligheter och begränsningar. 
Transparensens viktigaste konsekvens för bolagen är att den starkt bidrar till allmänhetens 
förtroende och företagens ökade ansvarstagande, vilket framförallt synliggörs under kriser, 
genom att bolagen uppvisar ett öppet och transparent agerande och erkänner sina misstag. 
Enligt respondenterna kan det även finnas möjligheter till ökad lönsamhet och 
konkurrensfördelar med ett transparent förhållningssätt. Green Cargo har ett tydligt 
exempel på detta i form av nya kunder, men de andra respondenterna saknar underlag för 
liknande slutsatser. I deras fall handlar det framförallt om förhoppningar om framtiden.  

GRI används som garant för hållbarhetsarbetets transparens och kvalité, men en del 
problem har uppmärksammats av bolagen. Ett av problemen ligger i GRI-indikatorernas 
bristfällighet. För det första går en del indikatorer inte att mäta noggrant och för det andra, 
på grund av avsaknaden av gemensamma schabloner, så mäter bolagen vissa indikatorer på 
olika sätt och slutligen, viss data går inte att mäta med GRI:s indikatorer. Det andra 
problemet berör själva hållbarhetsredovisningsprocessen i sig, och beror av att den 
fortfarande är en väldigt ny företeelse för bolagen, vilket gör att det inte finns någon 
utarbetad praxis eller rutiner liknande de som finns till hjälp för den finansiella 
redovisningen i form av program och standarder för att få fram värden och siffror att 
redovisa. I och med att sådana verktyg saknas så uppfattas GRI som en resurskrävande och 
komplex process, som bolagen måste ta sig igenom. Allt detta sammantaget medverkar till 
att sänka transparenskvalitén och samtidigt ytterligare komplicera för företagen i deras 
arbete med att redovisa sitt hållbarhetsarbete.  

Avslutningsvis dras slutsatsen, att hållbarhetsutveckling är starkt beroende av en 
fungerande transparens, inte minst för att kunna åtnjuta det förtroende som är vitalt för att 
det ska fungera på ett globalt plan. Statens och företagens uppfattningar om transparens är i 
stort sett likvärdiga. Båda gör den tydligaste kopplingen till öppenhet och 
förtroendeskapande medan de skiljer sig i bedömningen i hur lämpligt GRI är för att uppnå 
det.  
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7. DISKUSSION	  
7.1. Studiens	  begränsningar	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  	  

Förutom den kritik som vi redan har diskuterat under ”Metodkritik”, har ett antal 
begränsningar kommit upp under undersökningens gång, som vi kan rekommendera som 
förslag till en fortsatt forskning. Denna undersökning begränsar sig till två perspektiv, - det 
statliga och de statliga bolagens. Däremot har vi under genomförandet av intervjuer 
kommit fram till ett perspektiv som är mycket givande och viktigt att få med och det är 
revisorernas perspektiv. Det har visat sig att de spelar en avgörande roll för att säkerställa 
en god nivå på bolagens hållbarhetsrapporter, men att de även fungerar som konsulter och 
har en betydande roll som rådgivare, vilket också har en direkt påverkan på transparensen 
och dess kvalité. Därför kan ett första förslag vara att studera transparens och dess 
påverkan på hållbarhetsutveckling utifrån revisorernas perspektiv, och kanske använda 
denna studie som en källa under genomförandet av intervjuer för att jämföra resultaten från 
de tre perspektiven. Ett annat angreppssätt, som skulle kunna vara intressant, är att utgå 
ifrån intressenternas perspektiv, d.v.s. kunder och leverantörer. Det är de som är de 
viktigaste mottagarna och användarna av bolagens hållbarhetsrapporter, vilket gör det 
intressant att undersöka hur de uppfattar transparens, och vad som är viktigt för dem när de 
läser bolagens rapporter. Genom att intervjua de personer som har varit med under 
intressentdialogen kan detta uppnås.   

En begränsning i arbetet är att många företags perspektiv inte kommit med i studien, p.g.a. 
att urvalskriterierna medfört att av de 49 bolag som var aktuella för studien så har 
merparten inte kunnat tas med. Naturligtvis är även deras perspektiv och erfarenheter 
viktiga för att ge en mer komplett bild av hållbarhetsarbetet. En ny studie kanske kan vidga 
omfattningen till att inkludera även dessa. Ett bra verktyg i detta fal kan vara en 
metodtriangulering. Undersökningen kan göras i två steg: först utförs en 
enkätundersökning som omfattar alla de 49 statliga bolagen, sedan utifrån den resultatenen 
vi har fått, kontaktas för intervjuer de utvalda bolagen. Exempelvis kan de bolagen 
kontaktas, som har svarat olika på enkätfrågor, för att få in flera synvinklar. Genom en 
sådan metodtriangulering får forskaren en större möjlighet att skaffa sig en helhetsbild av 
bolagens syn på transparens, vilket bidrar till undersökningens ökade generaliserbarhet.   

En annan intressant aspekt att studera för vidare forskning kan vara en jämförande studie 
av vilka möjligheter och utmaningar som små och stora statligt ägda bolag ställs inför i och 
med kravet på transparens och se vilka effekter ett transparent agerande tillför dessa. Detta 
kan undersökas i termer av lönsamhet och kostnader som företag belastas av genom att 
följa GRI och ta fram indikatorer.  

7.2. Implikationer	  och	  studiens	  bidrag	  	  
Det genomförda arbetet har, förutom att besvara de inledande frågeställningarna, lett fram 
till flera slutsatser och funderingar, som kan vara intressanta att ta upp och diskutera under 
en separat rubrik. Dessa kan även vara det teoretiska och det praktiska bidraget till den 
befintliga forskningskunskapen kring transparens, hållbarhetsutveckling och CSR. 

Det är två delar som utgör arbetets teoretiska bidrag till forskningen. Den första handlar 
om definitioner av CSR och hållbarhetsarbete, som i ljuset av nya tendenser kan vara i 
behov av att ses över. Denna studie ifrågasätter det ”frivilliga konceptet” som länge har 
varit en av de grundläggande förutsättningarna för denna typ av arbete. I och med att 
hållbarhetsredovisning har blivit ett krav så ser vi att ett helt nytt system har utformats för 
hållbarhetsarbetet. ”Skyldighet att rapportera och visa transparens – kontroll – sanktion” är 
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det händelseförlopp som vi kan se i stället för den mjuka regleringen genom självreglering 
eller ”soft law”, som hållbarhetsarbetet brukar beskrivas som (Borglund et al. 2010; Joseph 
2003). Den svenska staten har varit först med att införa GRI och hållbarhetsredovisning 
som ett krav för sina bolag, men idag ser vi att det börjar växa fram en gemensam tendens 
på en övernationell nivå med hårdare krav och kontroller på CSR-området. Som flera 
forskare (Dentchev et al. 2015; Valentine et al. 2006) har pekat på så uppmanas regeringar 
att ta en ledarroll i hållbarhetsfrågor samt använda CSR som ett styrningsverktyg på 
nationell och internationell nivå vilket blir allt tydligare. I ett större perspektiv är det inte 
bara Parismötet som indikerar de hårdare kraven som redan ställs och kommer att ställas på 
företagen. Hösten 2014 antog EU:s ministerråd ett direktiv gällande obligatorisk 
hållbarhetsredovisning som kommer att gälla för stora företag av allmänt intresse med 
minst 500 anställda. Direktivet träder i kraft redan 1 juli 2016 och för Sveriges del kommer 
det att handla om cirka 2 000 företag enligt justitiedepartementets beräkningar (Vikman 
2016). Förändringarna fortsätter och mycket pekar på att hållbarhetsredovisning framöver 
kommer att bli ett obligatorium i likhet med dagens finansiella rapportering. Detta borde 
därför också medföra att definitionerna inom området ses över för att bättre spegla den 
situationen som existerar idag. 

Den andra delen är att det inte är bara GRI som är ett viktigt verktyg för bolagens arbete 
med hållbarhet och en bidragande faktor till transparenskvalitén, utan även interaktionen 
som revisorerna bidrar med. I detta ingår granskningen av hållbarhetsrapporterna, men 
även den kunskap och erfarenhet som de tillför och som bidrar mycket till bolagens arbete 
med rapporteringen. De tillför råd och riktlinjer under processens gång och tar fram 
relevanta indikatorer som stärker bolagens hållbarhetsarbete. Det är denna levande och 
öppna diskussion mellan företaget och dess revisorer som förstärker det samarbete som i 
förlängningen leder till en bättre redovisning.   

Den praktiska delen av denna studie bidrar med resultat som kan vara applicerbart på 
nivåer utanför det studerande området, dvs. hållbarhetsutveckling på nationell nivå inom 
ramen för de statliga bolagen. Vi menar att transparens är inbyggd i hållbarhetsbegreppet, 
där GRI G4 utgör ett bra verktyg för att främja just transparens och därmed bidrar det 
indirekt till hållbarhetsutvecklingen. Både de statliga bolagen och staten ser detta samband, 
vilket har resulterat i att man nått en jämn och hög nivå på hållbarhetsarbetet hos de 
statliga bolagen. Vi anser också att detta utgör en lärogrund för flera icke statliga bolag på 
ett antal olika nivåer. Ett exempel är de företag som kommer att beröras fr.o.m. 2016 av 
EU:s nya direktiv gällande obligatorisk hållbarhetsredovisning.  

Det blir inget krav på just GRI:s standard men däremot kan vi med en hög grad av 
sannolikhet anta att dessa företag kommer att välja just GRI som verktyg för att anpassa 
sig efter regelverket. Anledningarna till det är flera: GRI är det mest använda och 
välutvecklade ramverket såväl internationellt som i Sverige; de statliga bolagen har 
erfarenhet av GRI och kan dela med sig av det och revisorerna är välinformerade inom 
GRIs ramverk. Denna studie indikerar också att dessa företag har goda anledningar till att 
använda sig av just GRI G4 som ramverk för att på ett snabbare och smidigare sätt anpassa 
sig efter det nya direktivet och utveckla sitt hållbarhetsarbete på ett transparent sätt.  

7.3. Avslutande	  diskussion	  	  
I detta ämne finns en ideologisk dimension, där demokratiskt valda regeringar styr de 
statligt ägda företagen så att de går främst när det gäller värderingar som öppenhet, ärlighet 
och ansvarstagande. Transparens är vitalt för dessa värderingar på ett mycket konkret sätt. 



	  

56	  
	  

På samma sätt som våra demokratiska val i förlängningen avgör inriktningen och 
målsättningarna för de statliga företagen så avgörs också mer direkt förtroendet för 
företagen av möjligheten till granskning av deras agerande.  
 
Det faktum att en enskild medborgare på ett enkelt sätt kan begära fram uppgifter om 
företagens agerande utgör ett av fundamenten i det öppna och demokratiska samhället. 
Detta kan komma att få stor betydelse i framtiden, då så stora miljömål som de som 
beslutades i Paris 2015 skall börja implementeras. För att hållbarhetsarbetet skall få 
verkligt genomslag krävs att alla är försäkrade om att samtliga bidrar med sin del och att de 
misstag och negativa resultat som uppkommer också öppet rapporteras och kan bidra till 
lärdom. Detta kräver dock ett prestigelöst och ödmjukt agerande som kan sporra till 
handling snarare än till att skrämma till passivitet. För även om Paris-målen kan verka 
avlägsna i jämförelse med de lokala hållbarhetsinitiativ och framsteg som görs av i 
sammanhanget små statliga företag i Sverige, så är kraven och utmaningarna de samma 
globalt sett. 
 
Således är det enbart genom att främja ett öppet och transparent agerande på alla nivåer 
som vi kan klara av att nå Paris målen. De statliga företagen går före i dessa frågor och det 
är inte i första hand genom framsteg och goda resultat detta görs, utan snarare i den 
säkerhet som vilar över att fel och brister inte döljs. Man kommer inte att vara för stor eller 
mäktig för att erkänna de fel som begås, vilket medför att de inte de behöver upprepas. 
 
Detta är särskilt viktigt för den svenska staten som besitter dubbla roller, även om man som 
Hagberg (Helena Hagberg, intervju, 14 april 2016) menar att detta inte är ett problem 
eftersom de olika delarna i näringsdepartement inte agerar på varandras områden eller om 
man av princip ser en granskande och granskad på samma sida som i grunden felaktigt. I 
båda fallen är det lika viktigt att i dagens läge bibehålla detta öppna tillitsförhållande för att 
det även i fortsättningen skall kunna utgöra ett av fundamenten i ett öppet demokratisk 
demokratiskt samhälle.   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

57	  
	  

Litteratur	  
Albareda, Laura, Lozano, Josep M., Tencati, Antonio, Midttun, Atle & Perrini, Francesco 

(2008). The Changing Role of Governments in Corporate Social Responsibility: Drivers 
and Responses. Business Ethics: A European Review, vol.17(4), pp. 347-363 . 

Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra 
samhällsvetenskaper. Lund: Studentlitteratur. 495 s.  

Alt, James E., Lassen, David Dreyer & Skilling, David (2002). Fiscal Transparency, 
Gubernational Approval, and the Scale of Government: Evidence from the States. State 
Politics & Policy Quarterly, vol. 2 (3), pp. 230-250. 

Apoteket AB (2014). Års- och hållbarhetsredovisning 2013. (Elektronisk). Tillgänglig:                                            
< https://www.apoteket.se/globalassets/om-apoteket/media/pdfer/ekonomiska-
rapporter/2013/apoteket_ar_2013.pdf > (2016-02-23).                                                                                                  

Apoteket AB (2016). Års- och hållbarhetsredovisning 2015. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                                                        
< https://www.apoteket.se/globalassets/om-apoteket/media/pdfer/ekonomiska-
rapporter/2015/apoteket-ahr-2015-interaktiv.pdf > (2016-05-07). 

Ball, Carolyn (2009). What Is Transparency? Public Integrity, vol. 11(4), pp. 293-308. 

Bazillier, Remi & Vauday, Julien (2009). The Greenwashing Machine: is CSR more than 
Communication. Hal archives-ouvertes, 57 p. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                                                      
< https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00448861/document > (2016-02-23). 

Berthelot, Sylvie, Cormier, Denis & Magnan, Michel (2003). Environmental Disclosure 
Research: Review and Synthesis. Journal of Accounting Literarure, vol. 22, pp. 1-44.  

Bhattacharya, C. B. & Sen, Sankar (2004). Doing Better at Doing Good: When, Why and How 
Consumers Respond to Corporate Social Initiatives. California Management Review, vol. 
47 (1), pp. 9-24.  

Borglund, Tommy, De Geer, Hans & Hallvarsson, Mats (2009). Värdeskapande CSR-hur 
företag tar socialt ansvar. Falun: ScandBook, 165 s. 

Borglund, Tommy, Frostenson, Magnus & Windell, Karolina (2010). Effekterna av 
hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om 
hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. 37 s. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                                                                                                 
<http://www.regeringen.se/contentassets/ae1b2a3db1a34b6491f2324ed526a657/effekterna
-av-hallbarhetsredovisning-n2010.30 > (2016-23-02). 

Bryman Alan (2013). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 690 s.  

Bryman Alan & Bell, Emma (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: 
Liber, 757 s.  

Brytting, Tomas (2005). Företagsetik. Malmö: Liber, 256 s. 



	  

58	  
	  

Christensen, Lars T., Morsing, Mette & Thyssen, Ole (2010). The Polyphony of Corporate 
Social Responsibility. Deconstructing Accountability and Transparency. Academy of 
Management Annual Meeting Proceedings, vol. 8 (1), pp. 1-6. 

Clark, David H & Reed, William (2005). The Strategic Sources of Foreign Policy Substitution. 
American Journal of Political Science, vol. 49 (3), pp. 609-624. 

Clark, Gordon L., Feiner, Andreas & Viehs, Michael (2015). From the Stockholder to the 
Stakeholder. How Sustainability Can Drive Financial Outperformance. University of 
Oxford, Arabesque Partners, 63 p. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.arabesque.com/index.php?tt_down=51e2de00a30f88872897824d3e211b11> 
(2016-05-19). 

Coombs, W. Timothy & Holladay, Sherry J. (2013). The Pseudo-panopticon: the Illusion 
Created by CSR-Related Transparency and the Internet. Corporate Communications: An 
International Journal, vol. 18 (2), pp. 212-227.  

Crane, Andrew & Matten, Dirk (2007). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and 
Sustainability in the Age of Globalization. Oxford: Oxford University Press, 566 p.  

Davis, Keith (1973). The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities. 
The Academy of Management Journal, vol. 16 (2), pp. 312-322. 

Dawkins, Jenny (2005). Corporate Responsibility: The Communication Challenge. Journal of 
Communication Management, vol. 9 (2), pp. 108-119.  

Deegan, Craig & Rankin, Michaela (1996). Do Austrian Companies Report Environmental 
News Objectively?; Analysis of Environmental Disclosures by Firms Prosecuted 
Successfully by the Environmental Protection Authority. Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, vol. 9(2), pp. 50-67. 

Dentchev et al (2015). On Voluntarism and the Role of Governments in CSR: Towards a 
Contingency Approach. Business Ethics: A European Review, vol. 24 (4), pp. 378-397.  

Dubbink, Wim, Graafland, Johan & Liedekerke, Luc van (2008). CSR, Transparency and the 
Role of Intermediate Organisations. Journal of Business Ethics, vol. 82, pp. 391-406.  

Dubbink, Wim, Graafland, Johan & Liedekerke, Luc van (2008). CSR, Transparency and the 
Role of Intermediate Organisations. Journal of Business Ethics, vol. 82, pp. 391-406. 
Citerar Kaptein, Muel (2003). De open onderneming: een bedrijfsethisch vraagstuk. I: 
Kaptein, Muel & Wempe, Johan (red) De Open Onderneming. ERIM, 80 p.  

Dubbink, Wim, Graafland, Johan & Liedekerke, Luc van (2008). CSR, Transparency and the 
Role of Intermediate Organisations. Journal of Business Ethics, vol. 82, pp. 391-406. 
Citerar Vliet, L. M. van (1992). Communicatieve besturing van het milieuhandelen van 
ondernemingen: mogelijkheden en beperken. Eburon, 214 p.  

Eells, Richard & Wallton, Clarence C. (1974). Conceptual Foundations of Business. 
Homewood: Richard d. Irwin, 638 p. 



	  

59	  
	  

Ellen, Pam, Webb, Deborah & Lois, Mohr (2006). Building Corporate Associations: 
Consumer Attributions for corporate socially responsible Programs. Journal of the 
Academy of Marketing Science, vol. 34(2), pp. 146-157.   

Eliasson, Annika (2011). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur, 161 s.   

Ernst & Young (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/G4-Sustainability-Reporting-
Guidelines/$FILE/G4-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf > (2016-04-20). 

Europeiska Kommissionen. 2011. Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, 
rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén. En förnyad 
EU-strategi 2011-2014 för företagens sociala ansvar. 16 s.  

Fassin, Yves, Annick, Rossem & Marc, Buelens (2011). Small-Business Owner-
Managers¨Perceptions of Business Ethics and CSR-Related Concepts. Journal of Business 
Ethics, vol. 98 (3), pp. 425-453.  

Forehand, Mark R. & Grier, Sonya (2013). When Is Honesty the Best Policy? The Effect of 
Stated Company Intent on Consumer Skepticism. Journal of Consumer Psychology, vol. 
13 (3), pp. 349-356. 

	  
Friedman, Milton & Friedman, Rose D. (1962). Capitalism and freedom. Chicago: University 

of Chicago Press, 202 p.   

Fröjmark, Henrik (2015, a). Svenska Spel. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                       
< https://om.svenskaspel.se/intressenter/henrik-frojmark/ >(2016-04-25).    

Fröjmark, Henrik (2015, b). Skärpta krav på mänskliga rättigheter. (Elektronisk). Tillgänglig:                              
< http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/skarpta-krav-pa-manskliga-rattigheter > (2016-
04-25).    

Fung, Archon, Graham, Mary & Weil, David (2007). Full Disclosure: The Perils and Promise 
of Transparency. New York: Cambridge University Press, 304 p.   

Fung, Archon, Weil, David, Graham, Mary & Fagotto, Elena (2004). The Political Economy 
of Transparency: What Makes Disclosure Policies Effective? PO-03-04. Ash Institute for 
Democratic Governance and Innovation, John F. Kennedy School of Government, Harvard 
University, 46 p. (Elektronisk). Tillgänglig:   
<http://ash.harvard.edu/files/political_econ_transparency.pdf > (2016-03-18). 

Ghobadian, Abby, Money, Kevin & Hillenbrand, Carola (2015). Corporate Responsibility 
Research: Past-Present-Future. Group & Organization Management, vol. 40 (3), pp. 271-
294.   

Gillham, Bill & Gromark, Emili Jamison (2008). Forskningsintervjun: tekniker och 
genomförande. Lund: Studentlitteratur, 229 s.   



	  

60	  
	  

Grafström, Maria, Göthberg, Pauline & Windell, Karolina (2008). CSR: Företagsansvar i 
förändring. Malmö: Liber AB, 178 s.  

Grankvist, Per (2009). CSR i praktiken. Hur företaget kan jobba med hållbarhet för att tjäna 
pengar. Malmö: Liber AB, 233 s. 

Gray, Rob (2001). Thirty Years of Social Accounting, Reporting and Auditing: What (if 
anything) have we learnt? Business Ethics: A European Review, vol. 10 (1), pp. 9-15.  

Green Cargo (2002). Års-och hållbarhetsredovisning 2001. (Elektronisk). Tillgänglig:                                            
< http://www.greencargo.com/globalassets/documents/hallbar-utveckling/resultat-och-
rapporter/ars--och-hallbarhetsredovisning-2001.pdf > (2016. 03.12). 

Green Cargo (2003). Års-och hållbarhetsredovisning 2002. (Elektronisk). Tillgänglig:             
< http://www.greencargo.com/globalassets/documents/hallbar-utveckling/resultat-och-
rapporter/ars--och-hallbarhetsredovisning-2002.pdf > (2016. 03.12).                                         

Green Cargo (2006).  Års-och hållbarhetsredovisning 2005. (Elektronisk). Tillgänglig:                                           
< http://www.greencargo.com/globalassets/documents/hallbar-utveckling/resultat-och-
rapporter/ars--och-hallbarhetsredovisning-2005.pdf > (2016. 03.12). 

Green Cargo (2016). Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2015. (Elektronisk). 
Tillgänglig: < http://www.greencargo.com/globalassets/documents/hallbar-
utveckling/resultat-och-rapporter/gc_ar_2015.pdf > (2016-05-07). 

GRI (2013). An introduction to G4. The next generation of sustainability reporting. 
(Elektronisk). Tillgänglig: < https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-
introduction-to-G4.pdf > (2016-06-02).                      

FAR (2006). Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                 
< https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G3-Swedish-Reporting-
Guidelines.pdf > (2016-06-02). 

Gummesson, Evert (2000). Qualitative Methods in Management Research. Thousand Oaks: 
Sage Publications, 250 s.   

Henderson, David (2002). Missriktad välvilja: falska föreställningar om företagens 
samhällsansvar. Stockholm: Timbro, 226 s.  

Hess, David (2007). Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of 
Achieving Corporate Accountability through Transparency. Business Ethics Quarterly, 
vol. 17 (3), pp. 453-476. 

Hess, David & Dunfee, Thomas W. (2007). The Kasky - Nike Threat to 
Corporate Social Reporting: Implementing aStandard of Optimal Truthful Disclosure as a 
Solution. Business Ethics Quarterly, vol. 17 (1), pp. 5-32.  

Hirsch, Werner Z. & Osborne, Evan (2000). Privatization of Government Services: Pressure-
Group Resistance and Service Transparency. Journal of Labor Research, vol. 21 (2), pp. 
315-326. 



	  

61	  
	  

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, 360 s. 

Joseph, Ella (2003). A New Business Agenda for Government. London: The Institute for Public 
Policy Research, 119 p. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                                                                         
<http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2011/05/a_new_business_agend
a_full_1293.pdf?noredirect=1 > (2016-03-15). 

Justitiedepartementet (2014). Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. 
Stockholm: Elanders Sverige AB, 108 s.  

Jutterström, Mats (2006). Corporate Social Responsibility – the supply-side of CSR-standards. 
Stockholm: Score working paper 2006:2, 17 p. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                                  
< http://www.score.su.se/polopoly_fs/1.26586.1320939799!/20062.pdf >(2016-03-15). 

KPMG (2015). Currents of change. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 
2015, 46 p. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/kpmg
-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-O-201511.pdf > (2016-03-08). 

KPMG, Centre for Corporate Governance in Africa, Global Reporting Initiative & UNEP 
(2013). Carrots and Sticks. Sustainability Reporting Policies Worldwide – Today’s Best 
Practice, Tomorrow’s Trends. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                                                                                                    
< https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots-and-Sticks.pdf> (2016-03-08). 

Larsson, Lars-Olle & Ljungdahl, Fredrik (2008). License to Operate. CSR och 
hållbarhetsredovisning i praktiken. Falun: ScandBook. 161 s. 

Levit, Theodore (1958). The dangers of social responsibility. Harvard Business Review, vol. 
36, pp. 41-50.   

Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. Lund: Studentlitteratur, 282 s.   

Löhman, Ola & Steinholtz, Daniel (2003). Det ansvarsfulla företaget. Corporate Social 
Responsibility i praktiken. Falun: ScandBook. 182 s. 

Matten, Dirk & Moon, Jeremy (2008). ”Implicit” and ”Explicit” CSR: A Conceptual 
Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. The 
Academy of Management Review, vol. 33 (2), pp. 404-424.  

Merriam, Sharan B. (2010). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, 228 s. 

Mitchell, Ronald B. (1994). Regime Design Matters: International Oil Pollution and Treaty 
Compliance. International Organization, vol. 48 (3), pp. 425-458.  

Moon, Jeremy (2004). Government as a Driver of Corporate Social Responsibility. Research 
No. 20-2004 ICCSR Research Paper Series, 27 p. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.nottingham.ac.uk/business/ICCSR/assets/researchpapers/20-2004.pdf > 
(2016-03-15). 



	  

62	  
	  

Nielsen (2012). The Global Socially.conscious Consumer. 9 p. (Elektronisk). Tillgänglig:                                         
< http://www.fairtrade.travel/uploads/files/Nielsen-
the_Global,_Socially_Conscious_Consumer.pdf  > (2016-03-15). 

Olsson, Henry & Sörensen, Stefan (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Liber: Studentlitteratur, 328 s.  

Owen, David L., Sweft, Tracey A., Humphrey, Christopher & Bowerman, Mary (2000). The 
New Social Audits: Accountability, Managerial Capture or the Agenda of Social 
Champions? European Accounting Review, vol. 9(1), pp. 81-98.  

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur, 149 s.   

Posten (1999). Årsredovisning 1998. Del 1. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/rapporter/arsredovisning
ar/1998/posten-ab-arsredovisning-1998-del1.pdf > (2016-03-27). 

Posten (1999). Årsredovisning 1998. Del 2. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/rapporter/arsredovisning
ar/1998/posten-ab-arsredovisning-1998-del2.pdf > (2016-03-27). 

Posten (2000). Årsredovisning 1999. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/rapporter/arsredovisning
ar/1999/posten-ab-arsredovisning-1999.pdf > (2016-03-27). 

Posten (2004). Årsredovisning 2003. Del 1. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                          
<http://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/rapporter/arsredovisning
ar/2003/posten-ab-arsredovisning-2003-del1.pdf > (2016-03-27). 

Posten (2006). Årsredovisning 2005. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                                     
<http://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/rapporter/arsredovisning
ar/2005/posten-ab-arsredovisning-2005.pdf > (2016-03-27). 

PostNord (2015). Års- och hållbarhetsredovisning 2014. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                                     
<http://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/rapporter/arsredovisning
ar/2014/postnord_ar14_sve.pdf >  (2016-03-27). 

Regeringskansliet (2007). 126 s. Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014. 
(Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.regeringen.se/contentassets/a32147ee1569495892b60a4dfb8e84cd/verksamh
etsberattelse-for-foretag-med-statligt-agande-2007 > (2016-03-20). 

 Regeringskansliet (2014). Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014, 132 s. 
(Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.regeringen.se/contentassets/e0e62db4b2b94e9e9bcf2b549273065c/verksamh
etsberattelse-for-foretag-med-statligt-agande-2014.pdf > (2016-03-15). 

Regeringskansliet (2015). Rapport för bolag med statligt ägande januari-juni 2015.  
(Elektronisk). Tillgänglig: 



	  

63	  
	  

<http://www.regeringen.se/contentassets/f39a18fa9b9b480795cafc9accb82671/rapport-for-
bolag-med-statligt-agande-januari-juni-2015.pdf > (2016-03-15). 

Riksrevisionen (2004). Regeringens förvaltning och styrning av sex statliga bolag. Stockholm: 
Riksdagstryckeriet, 103 s.  

Rothstein, Bo (2011). Can Markets Be Expected to Prevent Themselves from Self-destruction? 
Regulation & Governance, vol. 5 (4), pp. 387-404.  

Serafeim, George & Ioannou, Ioannis (2014). The Consequences of Mandatory Corporate 
Sustainability Reporting: Evidence from Four Countries. Working Paper 11-100. Harvard 
Business School, 34 p.  

SJ (2015). Års- och hållbarhetsredovisning 2014. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                           
< https://www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/%C3%85rs-och-
h%C3%A5llbarhetsredovisningar/SJ_Ars-%20och%20hallbarhetsredovisning_2014.pdf > 
(2016-03-25).                                                 

SJ (2016). Års- och hållbarhetsredovisning 2015. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                           
< https://www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/%C3%85rs-och-
h%C3%A5llbarhetsredovisningar/SJ_Ars-och%20hallbarhetsredovisning_2015-2.pdf > 
(2016-05-07). 

SOU 2012:14. Ekonomisk värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning. 
Betänkande av ägarutredningen. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                                                        
<http://www.regeringen.se/contentassets/5ee24b7556e24b45915ceba779d50117/ekonomis
k-varde-och-samhallsnytta---forslag-till-en-ny-statlig-agarforvaltning-hela-dokumentet-
sou-201214 > (2016-05-02). 

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur, 211 s.  

Steurer, Reinhard (2010). The Role of Governments in Corporate Social Responsibility: 
Characterising Public Policies on CSR in Europe. Policy Sciences, vol. 43 (1), pp. 49-72.  

Svenska Spel (2006). Årsredovisning 2005. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                     
< http://svenskaspel2005ar.halvarsson.se/index.aspx?p=25 > (2016-03-25).                                                                        

Svenska Spel (2007). Årsredovisning 2006. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                    
< https://om.svenskaspel.se/wp-content/uploads/2016/02/svspel06_svensk.pdf >        
(2016-03-25).    

Svenska Spel (2016). Årsredovisning 2015. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                    
< https://om.svenskaspel.se/AnnualReport/2015/sv/pdf/SvenskaSpel_AR2015_SWE.pdf > 
(2016-05-06).                                                            

Svenska Spel AB (2016). Klimatredovisning. Verksamhetsåret 2015. (Elektronisk). 
Tillgänglig:  < https://om.svenskaspel.se/wp-content/uploads/2016/04/Klimatredovisning-
Svenska-Spel-2015.pdf  > (2016-04-25).    



	  

64	  
	  

Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur, 262 s. 

Tadensz, Grunchalla-Wesierski (1984). A Framework for Understanding ”Soft Law”. McGill 
Law Journal, vol. 30, pp. 38-88. (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                                                                      
< http://www.lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/2630755-wesierski.pdf > (2016-03-07). 

Tench, Ralph, Bowd, Ryan & Jones, Brian (2007). Perceptions and Perspectives: Corporate 
Social Responsibility and the Media. Journal of Communication Management, vol. 11(4), 
pp. 348-370. 

Transparency International (2016). Anti-corruption Glossary. Transparency. (Elektronisk). 
Tillgänglig: < http://www.transparency.org/glossary/term/transparency > (2016-05-15). 

Valentine, Sean, Godkin, Lynn, Cyrson, Edward & Fleischman, Gary (2006). 
Perceived Ethical Values and Small Business Problems in Poland. Business Ethics: A 
European Review, vol. 15(1), pp.76-85. 

Vogel, David J. (2005). Is There a Market for Virtue? The Business Case for Corporate Social 
Responsibility. California Management Review, vol. 47 (4), pp. 19-45.    

Walden, Darrell, W & Schwartz, Bill N. (1997). Environmental Disclosures and Public Policy 
Pressure. Journal of Accounting and Public Policy, vol. 16 (2), pp. 125-154.  

Zadek, Simon (2001). The Civil Corporation: The New Economy of Corporate Citizenship. 
London: Earthscan, 257 p.  

Waddock, Sandra (2008). Building a New Institutional Infrastructure for Corporate 
Responsibility. Academy of Management Perspectives. vol. 22 (3), pp. 87-108.  

Wikipedia (2015). Peter Norman (statsråd). (Elektronisk). Tillgänglig:                                                                      
<https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Norman_(statsr%C3%A5d)> (2016-06-03). 

Wikipedia (2016). Maud Olofsson. (Elektronisk). Tillgänglig:      
< https://sv.wikipedia.org/wiki/Maud_Olofsson > (2016-06-03). 

Yin Robert K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Stockholm: Liber, 208 s.                                                                   

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

65	  
	  

Bilagor	  
Bilaga	  1.	  	  
	  
Tabell	  2.	  Bolagens	  hållbarhetsparametrar	  

Bolag Intressentdialog Väsentlighetsanalys Hållbarhetsmål 
 

 

Green 
Cargo 

• Kunder 
• Medarbetare 
• Organisationer 
• Myndigheter 
• Ägare 
• Medier 
• Samhälle 
• Leverantörer 

 

• Ekonomiskt resultat 
• Miljömässiga produkter 

& tjänster 
• Kundnöjdhet 
• Utsläpp av 

växthusgaser 
• Energianvändning 
• Hälsa & säkerhet 
• CSR – arbete 
• Mångfald, jämställdhet 
• Krav på leverantörer 
• Korruption 
• Buller 
• Spill  

• Alla diesellok ska få en 
automatisk start-stoppfunktion 
installerad 

• Reglerna för tomgångskörning 
ska ses över 

• Lokförarna ska utbildas i 
energisnålt körsätt 

• Antalet olyckor ska halveras 
• Sjukfrånvaro långsiktigt ska 

vara under 4 % 
• Andelen kvinnor i ledande 

befattning ska öka med 50% 

SJ • Kunder 
• Medier 
• Ägare 
• Medarbetare 
• Leverantörer  
• Trafikverket 
• Föreningar 

/organisationer 
• lagstiftare 

• Trafiksäkerhet  
• Punktlighet 
• Trafikinformation 
• Samhällspåverkan 
• Miljöprestanda 
• Anställningsförhållande

n 
• Kundintegritet 
• Inköp & leverantörer 

• Punktlighet på 95 % 
• Andel genomförda leverantörs- 

och partnerskapsbedömningar 
• SJ Volontär  

 

 

 

Apoteket  

 
 

 

• Kunder 
• Medarbetare 
• Ägare 
• Leverantörer 
• Intresse-

organisationer 
• Politiker, 

myndigheter 
• Media 

• Kundernas hälsa och 
säkerhet 

• Medarbetarnas hälsa 
och säkerhet 

• Märkning av produkter 
och tjänster 

• Utbildning, 
medarbetarnas 
kompetensutveckling 

• Leverantörs-
uppföljning 

• Utsläpp till luft 
• Utsläpp till vatten och 

avfall 
• Produktens och 

tjänstens miljöpåverkan 
• Jämställdhet och lika 

möjligheter 
• Antikorruption 
• Regelefterlevnad 

• Hälsa – NKI 80 
• Sortiment – 100 % av 

leverantörerna ska underteckna 
uppförandekod 

• Miljö – 80% ska lämna in 
överblivna läkemedel 

• Mångfald – 80 % motiverade 
medarbetare 

• Lönsamhet 
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Källa: Egen bearbetning av års-och hållbarhetsredovisningar 2015: Apoteket, Green Cargo, PostNord, SJ, 
Svenska Spel. 
 
 
 
 
 
 

Bolag Intressentdialog Väsentlighetsanalys Hållbarhetsmål 

 

PostNord 

• Kunder 
• Ägare 
• Medarbetare 
• Kapitalmarknad 
• Affärspartners 
• Samhälle  

 

• Leveranskvalitet 
• Kundnöjdhet 
• Kundens integritet 
• Miljöpåverkan från 

produkter & tjänster 
• Kundklagomål 
• Ekonomiskt resultat 
• Övernattbefordran 
• Tillgänglighet 
• Utsläpp 
• Leveranssäkerhet 
• Påverkan på lokala 

samhällen 
• Avkastning på kapital 
• Regelefterlevnad 
• Granskning av 

leverantörer 
• Hållbara 

produktlösningar 
• Indirekt ekonomisk 

påverkan 
• Antikorruption 
• Ansvarsfull omställning 
• Konkurrenshämmande 

beteende 
• Hälsa & säkerhet 
• Anställdas förtroende 

till ledningen 
• Mångfald & 

jämställdhet 

• Miljö – minska 
koldioxidutsläppen med 40 % 
till 2020 (basåret 2009) 

• 40 % kvinnor i 
chefsbefattningar 2015  

• Minst 80 % av årliga 
inköpsvolymer ska komma från 
leverantörer som accepterar och 
efterlever PostNords 
leverantörskod (målet fram till 
året 2020) 

 

 

Svenska 
Spel 

• Medarbetare 
• Kunder 
• Staten, 

myndigheter 
• Intresse-

organisationer 
• Andra spelbolag 
• Media 
• Politiker 
• Leverantörer 
• Forskare, vård 

• Spelansvar 
• Affärsetik & anti-

korruption 
• Indirekt 

samhällspåverkan 
• Attraktiv arbetsgivare 
• Direkt ekonomiskt 

bidrag till samhället 
• Miljö 
• Upphandlingsrutiner  

• Spelansvar 
• Affärsetik & anti-korruption 
• Indirekt samhälls-påverkan 
• Attraktiv arbetsgivare 
• Direkt ekonomiskt bidrag till 

samhället 
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Bilaga	  2.	  Intervjumanual	  för	  intervjuer	  med	  de	  statliga	  bolagen.	  
Allmänt 

Vad är Din nuvarande position och hur länge har Du innehaft den? 
Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Motiv bakom Hållbarhetsredovisning 

1. När började Ni redovisa Ert hållbarhetsarbete och vad var det som motiverade Er 
till det?  

2. Anser Ni att företaget har gjort några viktiga framsteg inom området hållbart 
företagande sedan Ni började hållbarhetsredovisa?  

Hållbarhetsansvar och transparens 

3. Vad betyder enligt Er begreppet ”transparens”? (i stort?)  
4. Det övergripande målet som ställs av staten för de statliga bolagen är ”en långsiktig 

värdeutveckling”. På vilket sätt anser Ni att transparens bidrar till att nå det 
övergripande målet? 

5.  Vilken roll enligt Er spelar transparens för utvecklingen av hållbarhetsarbete?  
6. Hur arbetar Ni för att säkerställa en hög nivå på transparens, som staten kräver av 

Er?  
7. Upplever Ni att ett transparent hållbarhetsarbete är en av styrkorna i jämförelse 

med konkurrenter?  
8. Vad är risker med ett transparent agerande?  
9. Vad kan förändras för att öka transparens nivå i Ert arbete med hållbarhet? 

Hållbarhetsansvar och GRI 

10. Staten ser kravet på hållbarhetsredovisning som ett verktyg för god transparens. 
Håller Ni med detta? Och vad anser Ni det finns för andra verktyg för att 
säkerställa en hög transparensnivå? 

11. Anser Ni att GRI:s riktlinjer har varit till hjälp att redovisa hållbarhetsarbete, samt 
göra det på ett mer transparent sätt än om ni inte skulle följt dem?  

12. Anser Ni att GRI G4 har bidragit till en mer transparent redovisning, och speciellt i 
jämförelse med GRI G3?   

13. Anser Ni att det har gjorts några praktiska förändringar i Ert hållbarhetsarbete tack 
vare GRI:s riktlinjer?  

Intressentdialog och transparentagerande 

14. Vilken roll spelar en intressentdialog för ett transparent hållbarhetsarbete? Dialogen 
sker via ett flertal kanaler, vilka är de? 

15. Hur går processen till när Ni för en dialog med Näringsdepartement? Vem har 
kontakten med ND, hur ofta? 

16. Hur följs hållbarhetsarbete upp från ägarens sida? 
17. Hållbarhetsmålen fastställs av styrelsen. Kan ägaren påverka hållbarhetsmålen?  
18. Hur väll överensstämmer ekonomiska & hållbarhetsmålen? 
19. Till vilken gard anser Ni att statens inställning i frågan om transparens är 

samstämmig med Er egen? 
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Bilaga	   3.	   Intervjumanual	   med	   Näringsdepartement,	   enheten	   för	   bolagsanalys	  
och	  ägarstyrning.	  
	  
Allmänt 

Vad är Din nuvarande position och hur länge har Du innehavt den? 
Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Rutiner och verksamhetsbeskrivning 

1. Kan Du beskriva kort hur fördelas arbetet med hållbarhetsfrågor mellan enheten för 
bolagsanalys och ägarstyrning samt enheten för statlig bolagsförvaltning?  

2. Förändringar i regeringarnas ägarstyrning? Hur påverkas hållbarhetsarbete, 
inriktning, möjligtvis fokus på transparens/aktiviteter för dennes förbättring?  

GRI Bakgrund 

3. Kan Du redogöra för hur processen till beslutet om införandet av GRI:s riktlinjer 
gick till? Vilka var de huvudsakliga anledningarna till det?   

4. Hade Ni någon dialog med de statliga bolagen innan Ni tog beslutet om GRI:s 
införande? 
 

Hållbarhetsansvar och transparens  

5. Vilken innebörd lägger Ni i begreppet ”transparens”? 
6. Det övergripande målet som ställs av staten för de statliga bolagen är ”en långsiktig 

värdeutveckling”. Detta betyder att bolagen ska agera långsiktigt, effektivt och 
lönsamt. På vilket sätt anser Ni att transparens bidrar till att nå det övergripande 
målet samt de tre kriterierna? 

7. På vilket sätt anser Ni att de statliga bolagens transparent agerande kan driva 
hållbarhetsarbetet fram? 

8. Har Ni några kriterier/mätmetoder för utvärdering av bolagens transparens? 
 

Hållbarhetsansvar och GRI 

9. Hållbarhetsredovisning enligt GRI utgör ett verktyg för god transparens. Vad 
använder Ni för andra verktyg för att säkerställa de statliga bolagens hög 
transparensnivå? 

10. I syfte att öka transparensen hos de statliga bolagen rapporterar dem enligt GRI:s 
riktlinjer. Vilken betydelse anser Ni att en GRI standarden har för en transparent 
redovisning?  

11. Anser Ni att GRI G4 har bidragit till en mer transparent redovisning hos de statliga 
bolagen, och speciellt i jämförelse med GRI G3? 

12. GRI ”ger möjlighet till jämförelser över tid & mellan företag”. Vad är det som ni 
jämför? 

13. Vad tycker Ni bolagen kan förändra för att öka transparensnivån i sitt arbete med 
hållbarhet? 

14. Kan Du ge några exempel på faktiska förändringar i företagens transparens tack 
vare GRI? 
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Intressentdialog och transparentagerande 

15. Vilka kanaler använder Ni för att få den information Ni behöver? 
16. I vilket mån anser Ni att de statliga bolagen uppfyller kravet på transparens? 
17. Vad gör Ni för att hjälpa bolagen vara transparenta? 
18. Vad & varför har staten infört strategiska hållbarhetsmål?  
19. På vilket sätt sker uppföljningen av bolagens hållbarhetsarbete? Uppföljning av 

strategiska hållbarhetsmål?  
20. Staten är både lagstiftare och samtidigt ägare i de statliga bolagen. Vilka 

konsekvenser anser Ni att denna dubbla roll medför? 
21. Hur väljs revisorerna? Vilken roll spelar revisorer i utvecklingen av 

hållbarhetsarbete? 
22. Upplever Ni att de statliga bolagen delar Er bild av vad transparens innebär och 

vilken funktion den uppfyller?  
 

	  
	  
	  
	  
	  	  
	  

	  

	  
 

 

 

 

 

	  
	  


