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Abstract 

Title: How well are the state sustainability reporting working? - A quantitative study on the state 

corporative governance on the result of implementing mandatory sustainability reporting. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Mathilda Ljungquist and Emelie Ohlsson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2015- 01-07 

 

Aim: The state-owned enterprises (SOE) in Sweden are an essential part of the Swedish economy 

and have a significant role in the society. Thus, a good insight and transparency in the state 

corporative governance is important from a democratic perspective (Riksrevisionen, 2006). In 2008 

the Government introduced a requirement that state-owned enterprises have to establish 

sustainability reports (Regeringskansliet, 2007). The purpose of this study is to examine the results 

of implementing mandatory sustainability reporting - where we see how well the state corporative 

governance worked. 

Method: This study is a content analysis with a deductive approach and a quantitative research 

method. The primary sources consists of the state-owned enterprise´s sustainability reports, where 

its content is processed in Excel and the statistical program SPSS. In addition to this, secondary 

sources such as relevant literature and previous research have been used to form the theory chapter, 

where the two hypotheses of the essay were generated. 

Result & Conclusions: The results showed that all state enterprises in Sweden have established 

sustainability reports, where large companies report more indicators than small companies. The 

study showed that it could not be statistically ensured that companies with higher profitability 

would report more indicators. The state corporate governance was proved to be both good and 

efficient. However, further work to increase the number of reported indicators are requested. 

Suggestions for future research: Further research with a similar study method sought to determine 

if the study's results is constant. An increased understanding of the motivation behind giving out 

additional indicators are important since the study showed that companies have deficiencies in this 

regard. 

Contribution of the thesis: The study provides information on how the state corporate governance 

is working regarding the requirement  - where improvements are needed. The study shows 

deficiencies which means that the right measures easier can be adapted for these deficiencies. 

Key words: Sustainability reporting, CSR, GRI, state corporate governance. 

 

 



Sammanfattning 

Titel: Hur väl fungerar den statliga hållbarhetsrapporteringen? - En kvantitativ studie om den 

statliga ägarstyrningen gällande resultatet av att implementera obligatorisk hållbarhetsredovisning. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Mathilda Ljungquist och Emelie Ohlsson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2015- 01-07 

 

Syfte: De statliga företagen i Sverige utgör en väsentlig del av den svenska ekonomin och har en 

betydande roll för samhället. Således är en god insyn och transparens i den statliga styrningen viktig ur 

ett demokratiskt perspektiv (Riksrevisionen, 2006). År 2008 införde Regeringen krav på att statligt ägda 

företag ska upprätta hållbarhetsredovisningar (Regeringskansliet, 2007). Syftet med denna studie är att 

undersöka resultatet av att implementera obligatorisk hållbarhetsredovisning - där vi ser hur väl den 

statliga ägarstyrningen fungerat. 

Metod: Studien är en innehållsanalys med en deduktiv ansats och kvantitativ metod. Primärkällor består 

av de statliga företagens hållbarhetsredovisningar, där dess innehåll bearbetats i Excel och 

statistikprogrammet SPSS. Utöver det har sekundärkällor i form av relevant facklitteratur och tidigare 

forskning utgjort teorikapitlet, där studiens två hypoteser genererats. 

Resultat och slutsatser: Resultatet påvisade att samtliga statliga företag i Sverige upprättar 

hållbarhetsredovisning, där stora företag redovisar fler indikatorer än små företag. Att företag med högre 

lönsamhet redovisar fler indikatorer kunde dock inte statistiskt säkerställas. Den statliga ägarstyrningen 

visade sig vara både god och effektiv. Dock efterfrågas ytterligare arbete för att öka antalet redovisade 

indikatorer. 

Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning med liknande studie efterfrågas för att kunna fastställa 

om studiens resultat är konstant. Även en ökad förståelse av motivationen bakom att ge ut ytterligare 

indikatorer är av vikt då vår studie visade att företagen brast i detta avseende. 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med information om hur den statliga ägarstyrningen gällande 

direktivet har fungerat - där förbättringar behövs. Genom att studien påvisar brister kan rätt åtgärder för 

dessa brister lättare tillgås. 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, statlig ägarstyrning 
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1.0 Inledning 

Uppsatsens inledande avsnitt avser att ge en bild av ämnets bakgrund i helhet där val av 

problemområde motiveras. Vidare presenteras syfte, frågeställningar, förväntat kunskapsbidrag, 

avgränsningar samt disposition av arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Synen på företags ansvarstagande i samhället har varit ett omdiskuterat ämne under lång tid. År 

1776 hävdade den skotske filosofen och nationalekonomen Adam Smith i boken “An inquiry into 

the Nature and Causes of the Wealth of Nations” att strävan efter vinstmaximering inom företag 

resulterar i den största samhällsnyttan - helt utan ingrepp från staten (Smith, 2011). Begreppet kom 

att kallas den osynliga handen, ett synsätt som blivit ifrågasatt framförallt på senare år.  

 

Inom ämnet “företags ansvarstagande i samhället” växte Corporate Social Responsibility (CSR) 

fram under 1950-talet. Ett koncept som huvudsakligen står för företags agerande utöver dess legala 

förpliktelser när det kommer till ansvar för anställda, miljö och samhälle (McWilliams, Siegel & 

Wright, 2006). Hållbarhet och hållbar utveckling är det centrala inom CSR. Begreppen handlar i 

praktiken om att skapa ett hållbart synsätt gällande sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter 

(De Bakker, Groenewegen & Den Hond, 2005). 

 

Under 1960-talet gjordes allt mer forskning inom CSR, framförallt diskuterades begreppets verkliga 

betydelse och dess definition. På 1970-talet kom definitionerna av begreppet att bli allt bredare. 

Under 1980-talet genomfördes empirisk forskning i högre grad vilket sedan utmynnade i nya 

områden där teorier såsom intressentteorin, legitimitetsteorin, signaleringsteorin och institutionell 

teori växt fram (Carrol, 1999). Inom området CSR har sedan en redovisning som belyser ekonomi, 

miljö och den sociala aspekten bildats. Denna typ av redovisning går under benämningen 

hållbarhetsredovisning, som på engelska heter Environmental Social Reporting (ESR). Fokus i 

denna typ av redovisning är framförallt framtida ambitioner, till skillnad från den traditionella 

finansiella redovisningen som i motsats ser till historiskt resultat (GRI, a).  

 

Under de senaste åren har klimathot och mänskliga rättigheter fått allt större uppmärksamhet i 

media där företagsansvaret diskuterats. Som reaktion på detta har olika uppföljningssystem formats 

bestående av principer och riktlinjer för hur företagen ska ta sitt ansvar. Global Reporting Initiative 

(GRI) är ett av de uppföljningssystem som utformats till ett ramverk för hållbarhetsredovisning där 
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det sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvaret behandlas. Detta ramverk används idag av flest 

företag och blivit en standard på marknaden (GRI, 2005).  

 

I Sverige införde Regeringen krav på att alla statligt ägda företag ska upprätta 

hållbarhetsredovisningar. Denna obligatoriska hållbarhetsredovisning ska ske enligt GRI:s ramverk 

som en gemensam standard. Kravet trädde i kraft den 1 januari 2008 och omfattar alla de 50 företag 

som staten äger helt eller delvis i Sverige idag (Regeringskansliet, 2007). Regeringen menar att 

denna reglering ska göra de statligt ägda företagen till efterföljansvärda exempel gällande 

hållbarhetsredovisning, och att resterande företag i Sverige då anammar samma principer 

(Regeringskansliet, 2007). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Idag finns det 50 stycken både hel- och delägda företag som förvaltas och ansvaras av staten, vilket 

gör staten till en stor företagsägare i Sverige. Staten representerar dessutom de slutliga ägarna till 

dessa företag – det svenska folket. Staten är en stor del av det svenska näringslivet som sysselsätter 

många människor och omsätter många miljarder (Regeringskansliet, 2014). Utöver dess viktiga roll 

i den svenska ekonomin, står de även för viktiga samhällsuppdrag som Regering och Riksdag 

bestämt. 

 

Regeringens syfte är att skapa värde samtidigt som de ser till att samhällsintresset främjas. Inom 

detta har Regeringen bland annat som mål att driva den hållbara utvecklingen framåt där företagen 

agerar som ett föredöme inom hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2007). Den ökade oron kring 

företags påverkan på samhället och miljön har resulterat i att företag i större omfattning rapporterat 

hållbarhetsfrågor, ämnen som inte inkluderas i den traditionella redovisningen (Gray, 2006). Som 

ett verktyg att driva denna utveckling framåt beslutade Regeringen år 2007 att samtliga statliga 

företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) 

(Regeringskansliet, 2009). Detta direktiv berör endast upprättandet samt vart redovisningen ska 

publiceras, inte dess innehåll och indikatorer. Regeringens krav har sedan bidragit till ökad 

medvetenhet och intresse för hållbarhetsfrågor, både i Sverige i allmänhet och inom företagen i 

synnerhet (Borglund, Frostensson & Windell, 2010). Med hållbarhetsredovisning menar vi i enlighet 

med GRI (2006) arbetet och strävan mot hållbar utveckling genom ett förfarande att mäta, visa samt 

vara ansvarig för företagets resultat. Hållbarhetsredovisningen ska ge en rimlig och balanserad bild 

av hållbarhetsresultatet i det redovisade företaget, såväl negativ som positiv påverkan (GRI, 2006). 
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Det är viktigt för statligt ägda företag att engagera sig i hållbarhetsfrågor, inte endast på grund av 

dess storlek i ekonomin, utan också på grund av att de existerar för sociala och miljömässiga 

ändamål och orsaker som påverkar människors liv (Ball & Grubnic, 2007; Guthrie Ferneti, 2008). 

Detta är mer påtagligt för dessa företag jämfört med företag i den privata sektorn. Ball m.fl. (2007) 

påstår även att statliga företag har ett större ansvar och fler möjligheter än privata företag (Ball m.fl. 

(2007). Birney, Clarksson, Madden, Porritt och Tuxworth (2010) påpekar att om dessa företag 

skulle misslyckas att utveckla hållbarheten i samhället kommer framtida generationer inte att ha 

möjligheten till en hållbar livsstil. Allt detta gör de statligt ägda företagen till en viktig aktör inom 

hållbarhet. 

 

En sammanställning av tidigare utredningar och forskning visar att innan det lagstadgade direktivet 

trädde i kraft år 2007 hade 65 procent av de statliga företagen ingen erfarenhet av att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Borglund m.fl. 2010). Av de 35 procent som upprättade en 

hållbarhetsredovisning år 2007 var det endast 20 procent som upprättade en i enlighet med GRI. 

Denna siffra ökade till 94 procent år 2009 (ESRA, 2009). I en utredning av Riksrevisionen har 

ägarstyrningen av staten visat på en otydlighet och icke-transparens där den i vissa fall präglats av 

motstridiga målsättningar. Detta har lett till att nya direktiv som detta är svåra att sätta i konkret 

handling samt att ansvar är svårt att utkräva om företagen inte följer de direktiv som Regeringen 

sätter. Emellertid har endast ägarstyrningens som helhet granskats och ingen utredning skett där den 

är satt i relation till detta nya direktiv. 

 

I tidigare forskning har de förklarande faktorerna bransch, storlek och lönsamhet varit de mest 

frekventa faktorerna att studera när det gäller förekomsten av hållbarhetsredovisning. Dessa faktorer 

är traditionella och beskriver ett företags mest karaktäristiska drag. Vi har i denna studie valt att 

studera faktorerna storlek och lönsamhet. Det har påvisats i den privata sektorn att det finns en 

positiv korrelation mellan hållbarhetsredovisningen och företagens storlek (MacLean & Rebernack, 

2007). Denna påvisade skillnad har emellertid ökat pressen på mindre företag att redogöra för deras 

sociala och miljömässiga påverkan (Fassin, 2008). Det visar på att en utveckling av redovisningen 

är igång där mindre företag nu väljer att upprätta hållbarhetsredovisning i större utsträckning. Detta 

gör att ytterligare forskning kring faktorn storlek är av intresse.  

 

En annan faktor som studerats inom hållbarhetsredovisning är om det finns ett samband mellan 

lönsamhetsnivå och mängden hållbarhetsupplysningar. Dock har den tidigare forskningen hos den 

privata sektorn påvisat olika resultat. Verrecchia (1990) menar att företag med sämre lönsamhet 

redovisar mer frivilliga upplysningar på grund av ett större informationsgap till investerare. 
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Avsikten har varit att skapa ytterligare värde för dessa företag att ge ut ytterligare upplysningar 

(Verrecchia, 1990). Den andra uppfattningen som bland annat delas av Dellbratt, Krönström och 

Rapp (2009) anser att företag med god lönsamhet redovisar mer frivilliga upplysningar på grund av 

att investerare kommer se information från dessa företag som mer trovärdig. De motstridiga 

forskningsresultaten gör att vidare forskning inom lönsamhetsfaktorn är av vikt. 

 

Dessa två faktorer, storlek och lönsamhet, är dock ännu inte utredda för statligt ägda företag i 

Sverige. Tidigare litteratur och forskning inom hållbarhetsredovisning har framförallt behandlat den 

privata sektorn med vinstintresse samt börsnoterade företag, trots att de i grunden har samma 

sociala ansvar. Detta bidrar till att området hos de statliga företagen har fått relativt lite utrymme i 

det vetenskapliga rummet (Broberg, Tagesson & Collin, 2009). Ball och Grubnic (2007) framhävde 

i sin forskning detta forskningsgap och behovet av större teoretisk bakgrund till utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningens ramverk samt hållbart ansvarstagande. Forskningen inom området 

hållbarhetsredovisning i statliga företag har gjorts av framförallt Ferneti och Guthrie (2008) i 

Australien där de har en frivillig reglering av hållbarhetsredovisningar vilket lämnar ett 

forskningsgap för den påtvingande reglering vi idag ser i Sverige.  

 

Vi anser att en undersökning av sambandet storlek och lönsamhet är intressant eftersom sambandet 

inte är lika uppenbart som hos företag inom den privata sektorn då hållbarhetsredovisningen är 

påtvingad hos de statliga företagen. 

 

Sammanfattningsvis ämnar vi att studera resultatet av att lagstadga direktivet. Genom att studera 

hur väl de statligt ägda företagen redovisar indikatorer i enlighet med GRI:s ramverk, kan vi se hur 

god och effektiv den statliga ägarstyrningen är. Skulle direktivet om obligatorisk 

hållbarhetsredovisning inte fungera, menar Westermark (2009) att det kan vara en indikation och ett 

politiskt argument för att staten inte ska driva företag. Resultaten av vår studie är även intressanta 

för Regeringens uppföljnings- och resultatarbete inom hållbarhetsredovisning samt utvecklingen av 

deras ägarstyrning i helhet. Det är även intressant för hållbarhetsredovisningens proponenter såsom 

GRI. Sammantaget syftar denna studie till att skapa och bidra med nya insikter inom området och 

vara en utgångspunkt för framtida forskning.  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl den statliga ägarstyrningen fungerat gällande 

direktivet om obligatorisk hållbarhetsredovisning. För att granska hur god och effektiv den 

statliga styrningen varit inom området, granskas de statliga företagens hållbarhetsredovisningar - 

där företagens hållbarhetsredovisningar ställs i relation till företagens storlek och lönsamhetsnivå. 

 

1.4 Frågeställningar och hypoteser 

Studiens huvudfrågeställning:  

1. Hur väl fungerar den statliga ägarstyrningen gällande direktivet om obligatorisk 

hållbarhetsredovisning? 

 

För att undersöka huvudfrågeställningen ytterligare mynnar den ut i två delfrågeställningar: 

1.1 På vilket sätt skiljer sig de svenska statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar åt 

avseende storlek och mängden redovisade indikatorer?  

 

1.2 På vilket sätt skiljer sig de svenska statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar åt 

avseende lönsamhetsnivå och mängden redovisade indikatorer? 

 

Studiens hypoteser har med hjälp av nedanstående teorikapitel bearbetats fram systematiskt och 

motiveras med teorin som grund. Hypoteserna är följande:  

 

H1 - De statliga företagens storlek har ett positivt samband med mängden redovisade indikatorer i 

hållbarhetsredovisningen. 

 

H2 - De statliga företagens lönsamhet har ett positivt samband med mängden redovisade 

indikatorer i hållbarhetsredovisningen. 

 

 

1.5 Förväntat forskningsbidrag 

Avsikten med denna studie är att få en inblick i resultatet av det lagstadga direktivet att statliga 

företag måste upprätta hållbarhetsredovisningar. Studien avser även att ge en indikation på hur väl 

den statliga ägarstyrningen fungerar inom området. Genom att undersöka om eventuella brister i 

styrningen finns kan även åtgärder anpassade för dessa brister lättare formas.  
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Resultatet förväntas därmed vara till fördel för Regeringens uppföljnings- och resultatarbete inom 

hållbarhetsredovisning samt utveckling av deras ägarstyrning. Den kommer även att kunna ge insikt 

och lärdom inför kommande direktiv. Den är även till fördel för hållbarhetsredovisningens 

proponenter såsom GRI.  

 

1.6 Avgränsningar 

De enheter och variabler vi har studerat har flera avgränsningar, framförallt i tid och rum. Tid har 

avgränsats där de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar studerats för år 2013, vilket även 

påverkar möjligheten att generalisera studien till andra tider utöver år 2013 då denna studie endast 

avspeglar en ögonblicksbild. Avgränsning har även skett där endast svenska, hel- eller delägda, 

statligt ägda företag studerats. Vi har vidare valt att exkludera åtta av dessa företag. Det första 

företaget, Dom Shvetsii, exkluderades då det till stor del är utlandsstyrt. Företaget skapades av 

svenska staten och S:t Petersburg. Sedan har sju företag exkluderats då de använt den nya versionen 

av GRI:s ramverk, G4, vilket försvårar en jämförelse mot resterande företag som använder G3:s 

ramverk. De företag som använder G4 är Apoteket, Lernia, Orio, Svenska Rymdaktiebolaget, 

Swedfund, Vattenfall och VisitSweden. Totala antalet företag som studeras är 42 stycken. 

 

Vi har begränsat oss till att endast studera hållbarhetsredovisning inom CSR och bortser därmed 

från andra aspekter som begreppet behandlar. Kvaliteten på informationen som lämnas i 

hållbarhetsredovisningarna samt hur väl företagen följer de riktlinjer de redovisat kommer inte att 

undersökas eller avspeglas i denna studie. Inte heller kommer en utvärdering av de kontroller som 

används för att följa hållbarhetsredovisningens riktlinjer studeras.  

 

När det gäller sambandet mellan mängden hållbarhetsredovisning, lönsamhetsnivå samt storlek 

kommer inte ett vidare orsakssamband att undersökas, endast de direkta skillnaderna kommer att 

beskrivas. Emellertid kommer uppsatsförfattarnas reflektioner och analys om samband (likheter och 

skillnader) att undersökas. 

 

Samtliga av dessa avgränsningar är gjorda på grund av studiens tidsåtgång. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

• Inledningen tar upp bakgrunden till det valda ämnet för att sedan gå in på 
problemdiskussionen som sedan mynnar ut i syfte och frågeställningar samt 
uppsatsens avgränsningar.

Teoretisk 
referensram

• Teorin inleds med en presentation av den statliga ägarstyrningen och dess 
hållbarhetsarbete samt förhållandet storlek och lönsamhet. Vidare redogörs 
grundläggande begreppen CSR, hållbarhetsredovisning samt GRI. Till sist 
beskrivs de teorier som ligger till grund för hållbarhetsredovisningen.

Metod

• I metodavsnittet motiveras tillvägagångssättet grundligt genom insamling 
och bearbetning av data för att genomföra studien praktiskt.

Empiriska 
resultat

• Empiri är avsnittet där vi presenterar studiens resultat. Resultatet presenteras 
på ett ingående sätt där de två genererade hypoteserna prövas. 

Analys och 
slutsatser

• I analysdelen analyseras resultatet med teoriavsnittet och uppsatsens 
frågeställningar som utgångspunkt. Avsnittet behandlar även implikationerna 
med resultatet som påvisats samt förslag om fortsatt forskning
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2.0 Teoretisk referensram 

Uppsatsens teoretiska referensram presenteras nedan med tillhörande hypoteser som utgör 

grunden för kommande empiri och analys. Teorikapitlet inleds med en presentation om den statliga 

ägarstyrningen och den obligatoriska hållbarhetsredovisningen. Vidare beskrivs de statliga 

företagens hållbarhetsarbete samt dess förhållande avseende företagens storlek och lönsamhet. 

Sedan redogörs begreppen CSR, hållbarhetsredovisning och GRI närmre samt olika teorier som 

ligger till grund för hållbarhetsredovisningens befintlighet.  

 

2.1 Statlig ägarstyrning  

Den svenska staten är en stor företagsägare med 50 hel- och delägda företag år 2013, varav två av 

dessa även är börsnoterade. Företagen sysselsätter över 170 000 människor och omsätter över 170 

miljarder kronor vilket gör dem till en betydelsefull del av det svenska näringslivet och ekonomin 

(Regeringskansliet, 2014). 

 

Förvaltningen av de statligt ägda företagen ansvaras av Näringsdepartementets enhet men förvaltas 

av Regeringskansliet (Westermark, 2009). De har tagit fram en ägarpolicy för de statligt ägda 

företag som är majoritetsägda vilken behandlar bland annat principfrågor angående 

bolagsstyrningen samt ekonomiska mål. I de delägda företagen skapas en dialog med de andra 

ägarna om att ägarpolicyn även ska råda där. Regeringskansliets huvudsakliga uppgift som 

ägarförvaltare är att ta ansvar för den långsiktiga värdeutvecklingen på bästa möjliga sätt. Denna 

uppgift är bestämd och framtagen av Regeringen, vilket framkommer i verksamhetsberättelsen 

“Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande år 2005”. Här nämns det att ansvaret 

fullföljs genom en aktiv följsamhet och förvaltning av statens tillgångar där även relevanta 

samhällsintressen ska infrias. Ägarstyrningen sker dels genom ekonomiska analyser och 

branschanalyser, men även via dialog och styrelsearbete med styrelsens ordförande (Riksrevisionen, 

2006).  

 

En myndighet som reviderar och granskar statens verksamhet är Riksrevisionen. I en rapport de gav 

ut år 2006 där den statliga styrningen utvärderades påträffades en del brister. Tidigare granskningar 

från år 1997 visade redan då på samma svaghet av formlös styrning. Granskningen visade att 

styrningen har ansetts som otydlig och icke-transparent där den i vissa fall präglats av motstridiga 

målsättningar. Ett exempel på detta är att det finns en otydlighet i de styrdokument som behandlar 

de samhällsuppdrag och de målsättningar som företag har. Dock anser Riksrevisionen att de 

finansiella målsättningar som finns är tydliga vilket de menar skulle kunna göra att fokus läggs på 

finansiella mått på bekostnad på samhällsuppdraget. Denna tes styrks av en granskning av de 
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statliga företagens årsredovisning där det konstaterades att upplysningar om företagens 

samhällsuppdrag var bristande. Riksrevisionen menar att även icke-finansiella mål bör formuleras 

klart (Riksrevisionen, 2006). 

 

Även den legala aspekten har ifrågasatts, där relevanta styrdokument inte hanterats 

aktiebolagsrättsligt korrekt hos en del företag. Riksrevisionen menar att den otydlighet och 

bristande transparens som finns gör att Regeringen kommer ha svårt att utkräva ansvar från de 

statliga företagen om styrsignalerna inte följs. Följer emellertid företagen regleringarna och 

direktiven, utan att de är formellt fastställda, riskerar de att stå ensamt ansvariga. Regeringen 

förutsätter att de statliga företagens styrelse och ledning ansvarar för att regleringar och anvisningar 

tillämpas, detta istället för att Regeringen styr på ett bindande sätt. Ökad tydlighet hade lett till att 

företagen lättare kunnat sätta nya direktiv och regleringar i konkret handling (Riksrevisionen, 

2006). 

 

Riksrevisionen granskar även statliga regleringar samt effekterna av dessa hos de företag som de 

berör. Dock har ingen granskning skett av effekterna av den obligatoriska hållbarhetsredovisningen 

hos de statliga företagen. För att kunna dra slutsatser om hur direktiv tidigare blivit bemötta av 

företag som berörs av dessa har vi sett till två rapporter utav Riksrevisionen som utvärderat två 

olika direktiv. Den första är införandet av en ny lag, lagen om elektroniska kommunikationer, vars 

syfte är att främja konkurrens inom framförallt telecommarknaden. Granskningen resulterade i att 

de såg en bristande målbild och strategi för denna lags framtid samt att ingen uppföljning skett, 

detta trots att över tio år gått sedan implementeringen år 2003. Företagen som berörs av lagen 

uppfattar även en regleringsosäkerhet avseende tillämpningen av lagen (Riksrevisionen, 2013).  

 

Det andra direktivet handlade om hur väl Regeringen, berörda myndigheter och de statligt ägda 

företaget Miljöstyrningsrådet använt sig utav det nationella styrmedlet om miljökrav vid 

upphandling. Denna granskning visade att den statliga handlingsplanen saknade tydlig inriktning, 

saknade samordningsansvar för styrmedlet samt att den inte var uppdaterad vilket resulterade i att 

en osäkerhet uppstod kring vilka uppdrag som fortfarande gällde. Miljöstyrningsrådets ägardirektiv 

var inte heller uppdaterade (Riksrevisionen, 2014). 

 

Eftersom effekterna av det nya direktivet att alla statliga företag ska upprätta en 

hållbarhetsredovisning inte har utvärderats efter år 2009 kan vi se till dessa tidigare regleringar och 

se hur effekten av den statliga ägarstyrningen har skett där. 
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2.1.1 Direktiv om obligatorisk hållbarhetsredovisning 

I november år 2007 beslutade Regeringen om riktlinjer för den externa rapporteringen samt ett 

utökat krav för hållbarhetsredovisning. De införde en tvingande reglering där samtliga av de statligt 

ägda företagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI (Hagberg, personlig 

kommunikation, 19 november 2014). Detta direktiv trädde i kraft den 1 januari 2008, och var det 

första i sitt slag i världen (Regeringskansliet, 2009). Direktivet innebar att företag oberoende 

kärnverksamhet ska använda samma riktlinjer. Verksamheter som inom de statliga företagen 

inkluderar teater, apotek, skicka upp raketer och transport (Walter, 2010). Denna 

hållbarhetsredovisning är ett väsentligt krav från ägaren, den centrala intressenten i dessa företag. 

Ansvaret för att hållbarhetsredovisningar upprättas och publiceras ligger hos styrelserna i de statligt 

ägda företagen. Dessa ska publiceras på respektive företags hemsida i samband med dess 

årsredovisning. Hållbarhetsredovisningen kan publiceras som en fristående rapport eller som en 

integrerad del av årsredovisningen (Westermark, 2009). Dessa hållbarhetsredovisningar ska även 

granskas av en tredje part. 

 

Ett av huvudsyftena med regeringsbeslutet är att ta ett ytterligare steg mot hållbar utveckling: 

 

”Hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att driva arbetet med hållbar utveckling framåt genom 

att systematisk arbeta med tydlig rapportering och uppföljning” (Westermark, 2009). 

 

Utöver detta finns flertalet andra bakgrundsargument för beslutet. Eftersom staten ytterst ägs av det 

svenska folket, ställer detta vidare krav på professionalitet och öppenhet i informationsgivning. 

Staten menar att de statligt ägda företagen ska ha en lika transparent hållbarhetsredovisning som 

exempelvis börsnoterade företag, där de ska ligga i framkant och ses som föredömen (Westermark, 

2009). Denna åsikt delas även utav GRI (2005) att de ska vara en samhällsmässig förebild som 

förespråkar öppenhet och ansvarsfullhet (GRI, 2005). Ball m.fl. (2007) menar även att den 

offentliga sektorn existerar för en social och miljömässig anledning och att de har större möjligheter 

och ansvar. Författarna anser att företagen bör vara en central del i utvecklingen inom hållbarhet 

eftersom de är direkt involverade i beslut som påverkar människors liv (Ball m.fl. 2007).  

 

Regeringen har som mål att det statliga ägandet ska minska och en avyttring av vissa statliga företag 

ska ske, och där är hållbarhetsredovisningsutvecklingen en del av denna strategi (Westermark, 

2009). Direktivets syfte är därför inför kommande företagsförsäljningar att öka företagens 

marknadsvärde genom att de ger ut hållbarhetsredovisningar (Westermark, 2009). 
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Resultatet av hur väl de statligt ägda företagen följer de direktiv som finns är en indikation på, 

enligt Westermark (2009), hur väl den statliga ägarstyrningen fungerar. Följer inte samtliga företag 

direktivet samt upprättar hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s ramverk, kan statens 

lämplighet som företagsägare ifrågasättas. Detta skulle eventuellt resultera i, enligt Westermark 

(2009), att utförsäljningen av de statliga företagen skulle öka. 

 

2.2 Statligt ägda företag och hållbarhetsarbete 

Ball och Grubnic (2007) menar att engagemang i hållbarhet är viktigt inom den offentliga sektorn 

på grund av dess stora del av landets ekonomi (Ball & Grubnic, 2007). Att statliga företag lägger 

stor vikt på en hållbar utveckling är inte en isolerad händelse utan ett resultat av det ökade behovet 

av transparens och trovärdighet inom företag. 

 

De svenska statligt ägda företag ska ha en utarbetad och förankrad strategi för socialt 

ansvarstagande och miljöhänsyn som involverar mänskliga rättigheter, jämställdhet, etik med mera. 

Företagen ska arbeta aktivt med dessa frågor och kommunicera dessa både internt men även externt 

(Regeringskansliet, 2011). 

 

Westermark (2009) menar att det har visat sig att statliga företag i synnerligen begränsad 

utsträckning på eget initiativ har valt att hållbarhetsredovisa. En studie av Borglund m.fl. (2010) 

visade att 65 procent av de statligt ägda företagen inte hade erfarenhet av att arbeta med 

hållbarhetsredovisning innan direktivet infördes år 2008. Enligt en rapport om svensk 

hållbarhetsrapportering av ESRA (2009) upprättade 80 procent av företagen år 2007 en 

hållbarhetsredovisning, som sedan ökade till 98 procent år 2008. När det gäller upprättande av en 

hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI-ramverket upprättade 20 procent av företagen ett sådant 

år 2007, denna siffra ökade till 81 procent år 2008. Rapporten visade dock att dessa siffror sannolikt 

kommer att öka i framtiden (ESRA, 2009). Enligt uppgifter från Regeringskansliet (2009) valde år 

2008, 89 procent av företagen att upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI-ramverket. 

En studie av Näringsdepartementet visade att denna siffra hade ökat till 94 procent år 2009 

(Regeringskansliet, 2010). En studie gjord av Westermark (2009) år 2009 visade dock vid en första 

sökning att 46 procent av de statliga företagen upprättade hållbarhetsredovisningar på sina 

hemsidor, för att en vecka senare ha ökat till 63 procent.  

 

PwC utför årliga rapporter om hur svenska företag redovisar hållbarhet, rapporten för år 2009 

visade att både kvalitén och antalet hållbarhetsredovisningar i de statligt ägda företagen har ökat 
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(PwC, 2009). Sammanfattningsvis visar detta att efter Regeringens direktiv trädde i kraft har en 

ökning skett utav användandet av GRI-ramverket bland svenska statligt ägda företag.  Detta trots att 

de rapporter och undersökningarna som är nämnda ovan visat på olika procenttal kan ökningar av 

redovisningar ändå konstateras. 

 

I studien av Borglund m.fl. (2010) påpekas att direktivet och dessa riktlinjer är en lärandeprocess 

för dessa företag vilket skulle kunna förklara att alla företag inte upprättade en 

hållbarhetsredovisning år 2007-2009. Författarna pekar även på att detta bland annat beror på de 

svårigheter dessa företag känner gentemot att välja indikatorer inom GRI-ramverket som passar 

deras verksamhet. Enligt Regeringens direktiv ska företagen ge upplysningar inom så många GRI-

indikatorer som anses lämpligt med tanke på dess verksamhet och intressenter. Trots att inte alla 

företag upprättade en hållbarhetsredovisning år 2009 delades pris ut för bästa 

hållbarhetsredovisning utav branschorganisationen för rådgivare och revisorer (FAR SRS). I 

klassen ”stora företag” vann LKAB och i klassen ”små och medelstora företag” vann Swedfund 

(Regeringskansliet, 2009).  

 

2.3 Förhållandet hållbarhetsredovisning - storlek - lönsamhet 

2.3.1 Storlek 

Företagets storlek som faktor har varit ständigt återkommande inom miljörelaterade studier 

(Hourneaux, Hrdlicka, Gomez & Kruglianskas, 2014). Storlek har i många studier, som exempelvis 

av Bergström, Catasús och Ljungdahl (2002), MacLean (2007) och Hourneaux m.fl. (2014) visat 

sig vara ett viktigt element som påverkar förekomsten av hållbarhetsredovisning i ett företag. I 

majoriteten av dessa studier har de sett ett positivt samband mellan företagets storlek och 

hållbarhetsredovisningens omfattning. 

 

I en studie av Brammer och Pavelin (2006) studerade de kvaliteten i de frivilliga 

miljöupplysningarna i stora företag i Storbritannien, där resultaten visade på en positiv korrelation 

mellan kvaliteten i de redovisade upplysningarna och företagets storlek. Detta förklarades med att 

miljöredovisning är kostsamt och större företag har bättre ekonomiska förutsättningar att redovisa 

dessa. Denna orsak tog även Brammer och Millington (2006) och Johnson och Greening (1999) 

upp, de menar att större företag har större tillgång till flexibla resurser än de mindre företagen som 

ofta har otillräckliga eller bundna resurser, vilket påverkar deras engagemang i olika 

samhällsansvarsfrågor. Ytterligare en aspekt som berör företagens inre struktur är att större företag 

eventuellt har en mer utvecklad administrativ process, samt på grund av dess synlighet behandlar 

omgivningen på ett annat sätt (Miles, 1987). Större företag har dessutom större press från sina 
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intressenter att tillhandahålla denna redovisning. Detta har även ökat pressen på mindre företag att 

redovisa sin miljömässiga och sociala påverkan och i framtiden kommer vi se fler mindre företag 

upprätta hållbarhetsredovisningar (Fassin, 2008). Forskning som menar att mindre företag 

engagerar sig mer i samhällsansvarsfrågor är av bland annat Meznar och Nigh (1995) som säger att 

stora företag har mer motståndskraft till yttre påverkningar och förändringar vilket skulle göra att de 

engagerar sig mindre i dessa frågor. 

 

Betydelsen av storleksfaktorn hittar vi även hos de statligt ägda företagen. I rapporten 

“Genomlysning av de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning 2006” visar Regeringskansliet 

att en eventuell uppdelning i storlekskategorier i dessa företag kan införas för att göra 

rapporteringen mer tydlig och öka jämförbarheten. Detta är dock inget som hittills har genomförts. 

Westermark (2009) säger att förekomsten av hållbarhetsredovisning i de stora statliga företagen av 

större karaktär som Vattenfall och Apoteket, är närmast en självklarhet, trots direktivet. 

 

Med denna bakgrund görs följande antagande i studiens första hypotes: 

 

H1 - De statliga företagens storlek har ett positivt samband med mängden redovisade indikatorer i 

hållbarhetsredovisningen. 

 

 

2.3.2 Lönsamhet 

Inte bara storlek har varit en viktig faktor i studier om hållbarhetsredovisningar, utan även 

lönsamhet. Tidigare forskning mellan sambandet lönsamhet och hållbarhetsredovisningens 

omfattning inom den privata sektorn har dock visat på olika resultat. En uppfattning av Verrecchia 

(1990) är att företag med sämre lönsamhet redovisar mer frivilliga upplysningar på grund av att 

informationsgapet till investerare är större. Avsikten med detta har varit att skapa ytterligare värde 

för dessa företag att ge ut extra upplysningar. Även studier av Li, Toppinen, Tuppura, Puumalainen 

och Hujala (2011) visar att lönsamhet är en avgörande faktor för att företag ska upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Den sistnämnda uppfattningen, som bland annat delas av Dellbratt m.fl. 

(2009) och Broberg m.fl (2009), anser att företag med god lönsamhet redovisar mer frivilliga 

upplysningar på grund av att investerare kommer se information från dessa företag som mer 

trovärdig. Denna åsikt delas av bland annat Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) som 

undersökt sambandet mellan mängden CSR-upplysningar på företags hemsidor och hur lönsamt 

företaget är. Resultaten visade att lönsamma företag redovisar mer upplysningar än mindre 

lönsamma företag. Detta förklarade författarna med att dessa typer av upplysningar kräver tid och 
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resurser som lönsamma företag lättare kan lägga, vilket förklarar den ökade mängden upplysningar i 

dessa företag. Denna uppfattning stöds av Lawrence och Weber (2008) som menar att mer 

ansvarstagande företag i större utsträckning har goda finansiella resultat. 

 

Westermark (2009) menar att kvaliteten i de svenska statligt ägda företagens 

hållbarhetsredovisningar är varierande och att dessa skillnader kan bero på företagens varierande 

omsättning. De statligt ägda företagen visar på en stor variation i omsättning där exempelvis 

TeliaSoneras nettoomsättning är 101,7 miljarder och Miljöstyrningsrådets är 8 miljoner 

(Regeringskansliet, 2013). Detta gör att förhållandet mellan dessa faktorer blir ännu mer intressant 

att studera. 

 

Med denna bakgrund görs följande antagande i studiens andra hypotes: 

 

H2 - De statliga företagens lönsamhet har ett positivt samband med mängden redovisade 

indikatorer i hållbarhetsredovisningen. 

 

 

2.4 Företagsansvar 

Företagsansvar är något som ständigt utvecklas och förändras över tiden. Miljömässigt och socialt 

ansvar har blivit allt mer affärsstrategiskt viktigt för att långsiktigt skapa värde för företagetsägare 

och för att kunna konkurrera om kunderna (Regeringskansliet, 2011). CSR, Hållbarhetsredovisning 

och GRI är kända begrepp inom företagsansvar vilket följande kapitel ämnar förklara.  

 

2.4.1. Corporate social responsibility (CSR)  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som behandlar ansvarsfullt företagande. CSR 

fick sin start under 1950-talet då benämningen förekom för första gången i Howard Bowens bok 

“Social Responsibilities of the Businessman” (Carrol, 1999). Boken diskuterar de stora företagen 

som vitala maktcenter vilka påverkar individers tillvaro på olika sätt. Carrol (1999) återger att 

Bowen skriver att det resulterar i ett stort ansvar, där han i boken diskuterar huvudfrågan “What 

responsibilities to society may businessmen reasonably be expected to assume?”. McWilliams m.fl. 

(2006) sammanfattar CSR som ett begrepp där företagen agerar utöver dess legala förpliktelse 

gällande deras ansvar när det handlar om samhälle, miljö och anställda. Dock råder en del 

meningsskiljaktigheter om begreppets egentliga innebörd och sedan 1950-talet har begreppet stått 

under ständig utveckling. En gemensam definition har dock utfärdats av The European Comission: 
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“A concept whereby companies integrate social and enviromental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.”  

(European Comission, 2011). 

 

Inom CSR behandlas två olika relationer, den mellan företaget och samhället samt relationen mellan 

företaget och dess intressenter. Detta betyder att CSR-rapportering utgår från en intressentteori 

(Westermark, 2009). Under begreppets utveckling har även en ökad medvetenhet växt fram hos 

speciellt en av företagens intressenter, kunderna, på vilket ansvar företag har i dagens samhälle 

(Portney, 2008). McIntosh (1991) beskriver att de främsta bidragande faktorerna varit högre 

kunskap om dagens miljöproblem, större medial bevakning, hårdare lagstiftning, ökade 

påtryckningar från organisationer samt fler miljökatastrofer. Den ökade medvetenheten hos 

kunderna har föranlett att ansvarsfrågor fått en allt större betydelse i samhället där CSR blivit ett allt 

mer känt begrepp (Esterling, 1996). Genom detta har konsumenter satt en ökad press på företagen 

då de i allt högre grad påverkar företagens aktiviteter i och med sin konsumtion (Pomering & 

Dolnicar, 2009). Pomering och Dolcinar (2009) menar att företag måste spendera mer kraft på att 

öka konsumenternas medvetenhet kring hur de arbetar med CSR och därigenom stärka sin position. 

Kommunikation är därför det verktyg som lyfts fram inom ett lyckat CSR-arbete för att påverka 

intressenternas uppfattning om företaget (Hooghiemstra, 2000). När ett företag kan bevisa vad de 

gör kan de även nyttja fördelarna av det (Tixier, 2003). Ett kommunikationsverktyg för företagen att 

nå ut med sitt CSR-arbete är att genom sin redovisning visa vilken påverkan deras aktiviteter har på 

samhället, vilket går under benämningen hållbarhetsredovisning. 

 

2.4.2 Hållbarhetsredovisning (ESR)  

Hållbarhetsredovisning, som på engelska heter Environmental Social Reporting (ESR), har 

utvecklats inom ramen för CSR. Även om ansvarstagandet hos företag blivit bättre med åren har 

kritik riktats mot att den traditionella finansiella redovisningen inte klarar av att redovisa detta 

ansvarstagande. Den brister i förmågan att kunna reflektera och fånga företags sociala och 

miljömässiga påverkan. Detta har lett till en utveckling av praktiker för att kunna rapportera 

företagens påverkan på omvärlden och där hållbarhetsredovisning växt fram (Deegan & Unerman, 

2011). Som ett försök att skapa enhetlighet i denna redovisning har många organ skapat ramverk för 

att återge den bästa rapporteringspraxisen. Den mångfald vi kan se i ramverken för 

hållbarhetsredovisning kan förklaras av de komplexa begrepp av hållbar utveckling som finns vilket 

lämnar mycket utrymme för tolkningar. Denna komplexitet har även ökat kravet för standardisering 

inom området (Westermark, 2009). Samtliga av dessa ramverk är frivilliga och företag kan välja 

vilka indikatorer de vill ge upplysningar om (Deegan & Unerman, 2011). Det mest erkända 
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internationella ramverket är Global Reporting Initiative (GRI) vars definition på 

hållbarhetsredovisning är: 

 

“Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, 

både inom och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar 

utveckling.” (GRI, 2006) 

 

Trots att hållbarhetsredovisningens exakta innehåll kan skilja sig i fråga om bland annat omfattning 

och indikatorer, är det gemensamma att den belyser den påverkan företag har på tre olika områden; 

ekonomi, miljö och den sociala aspekten (GRI, a). Till skillnad från den traditionella redovisningen 

som avser åstadkommet resultat syftar hållbarhetsredovisningen till framförallt framtida ambitioner 

(GRI, d). Som tidigare nämnts finns det flertalet ramverk för hur hållbarhetsredovisningen ska 

upprättas, men där vi valt att presentera GRI som är det mest erkända. 

 

2.4.3 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative (GRI) grundades i USA år 1997 som en oberoende organisation genom 

gemensamt initiativ från FN:s Environment Program och Coalition of Environmental Responsible 

Economies (CERES). Organisationen skulle utveckla ett globalt konceptuellt ramverk för icke-

finansiell rapportering för alla typer av företag oberoende av till exempel bransch och storlek. Syftet 

med detta var att försöka få hållbarhetsriktlinjer att bli generellt accepterade samt säkerställa 

kvalitet och hållbarhetsredovisningens användbarhet (GRI, a). Genom detta ramverks användning 

skapas en överensstämmande kvalitet och jämförbarhet inom hållbarhetsredovisning (Deegan & 

Unerman, 2011). GRI-ramverket har de senaste åren tagit en internationellt dominant position och 

blivit en standard på marknaden (Deegan & Unerman, 2011). Ett centralt synsätt inom GRI:s 

riktlinjer är intressentrelationerna, där företag ska utveckla och engagera sina intressenter. Detta gör 

att GRI:s riktlinjer har sin teoretiska grund i intressentteorin (Westermark, 2009). 

 

Den första versionen av GRI-ramverket kom ut år 2000 och efter det har det släppts ytterligare 

versioner. Den fjärde generationen av ramverket kom ut år 2013 under namnet G4 och är den mest 

aktuella versionen (GRI, b). Författare kommer emellertid i denna studie att fokusera på den tredje 

generationen, G3, då de företag vi studerar använde denna version i hållbarhetsredovisningen år 

2013. 

 

GRI-ramverket är framförallt framtaget för den privata sektorn och därför har det uppstått 

svårigheter att översätta ramverket till statligt ägda företag inom den offentliga sektorn. Unerman, 
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Bebbington och O´Dwyer (2007) menar att vi kan se detta då omfattningen av GRI-ramverket har 

ökat inom den privata sektorn men vi inte har sett samma ökning inom den offentliga när det gäller 

frivillig hållbarhetsrapportering (Unerman m.fl. 2007). Emellertid menar Dumay, Guthrie och 

Ferneti (2010) att GRI är det ramverk som är högst representerat inom den offentliga sektorn 

(Dumay m.fl. 2010). För att hantera dessa svårigheter har GRI tagit fram ett 

rapporteringssupplement till G3 versionen speciellt framtaget till den offentliga sektorn vid namn 

“Sector Supplement for Public Agencies” år 2006. Supplementet tar upp viktiga frågor för sektorn 

som ekonomiska effekter på offentliga organ, upphandling och administrativ effektivitet (GRI, c). 

 

2.4.3.1 Ramverkets uppbyggnad 

Nedan kommer GRI:s tredje version av ramverket, G3, att presenteras. Ramverket består utav 

standardupplysningar som är indelat i tre delar, strategi och profil, hållbarhetsstyrning samt 

resultatindikatorer (GRI, d). En djupare förklaring av resultatindikatorerna kommer ske under en 

egen rubrik då de utgör grunden för hållbarhetsredovisningen. 

 

Standardupplysningar 

I den första delen, standardupplysningar, finns det tre delmoment; strategi och profil, 

hållbarhetsstyrning samt resultatindikatorer. Dessa delar menar att skapa ett urval av 

hållbarhetsredovisningar och ett hjälpmedel för företag att strukturera dess innehåll samt välja ut de 

mest lämpliga indikatorerna för deras verksamhet. 

 

1.1 Strategi och profil tar upp företagets generella hållbarhetsstrategi och vision på kort, mellan och 

lång sikt samt visar på företagets påverkan, risker och möjligheter. 

 

1.2 Hållbarhetsstyrning menar att visa på hur företaget hanterar de områden som redovisningen 

berör, detta i syfte att visa dess intressenter specifika resultat. 

 

1.3 Resultatindikatorerna ämnar skapa jämförbarhet inom områdena ekonomi, miljö och sociala 

resultat (GRI, d). 

 

Resultatindikatorer 

Denna del är indelad i tre kategorier, ekonomisk, miljö och social påverkan. Kategorin som 

behandlar sociala frågor är ytterligare indelad i fyra underkategorier, arbetsförhållanden och 

arbetsvillkor, produktansvar, mänskliga rättigheter samt organisationens roll i samhället. Dessa 

riktlinjer är framtagna i samarbete med företag, ideella organisationer, investerare, 
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redovisningsorganisationer samt andra intressenter till GRI i syfte att passa de flesta företag (White, 

2005). Dessa delar ska hjälpa både företag att ge upplysning om deras hållbarhetsprestationer, men 

även dess intressenter att ha ett internationellt jämförbart ramverk för hållbarhet (GRI, d). 

 

Ekonomisk påverkan - Här presenteras företagets ekonomiska villkor och effekter för förhållandet 

till sina intressenter. Ytterligare visas företagets effekt på de ekonomiska systemen på både lokal, 

nationell och global nivå. De indikatorer som vi hittar under denna kategori innefattar bland annat 

företagets ekonomiska påverkan på samhället samt visar kapitalflöden mellan företaget och dess 

intressenter. 

 

Miljöpåverkan - Visar företagets påverkan på ekosystem, land, vatten och luft. Strukturen för 

indikatorerna är uppdelade i företagets input som material och energi, och output som utsläpp och 

avfall. Vidare tar även denna kategori upp företagets bidrag och prestationer inom till exempel 

biologisk mångfald samt vilken miljömässig påverkan företagets tjänster och produkter har (GRI, 

d). 

 

Social påverkan - Här visas företagets påverkan på de sociala system, såsom arbetsförhållanden och 

mänskliga rättigheter, som de verkar i (Deegan & Unerman, 2011). 

Denna kategori har fyra underkategorier: 

a) Arbetsförhållanden och arbetsvillkor - I denna underkategori presenteras aspekter som säkerhet 

och hälsa samt de arbetsvillkor som finns på arbetsplatsen. 

b) Produktansvar - I indikatorerna i denna underkategori visar hur företagets tjänster och produkter 

påverkar, direktiv och indirekt, företagets kunder genom säkerhet och hälsa. Detta visas framförallt 

genom en specifikation av företagets interna rutiner samt hur dessa följs. Företaget ska även lämna 

information om marknadsföring, integritet samt märkning.  

c) Mänskliga rättigheter - I dessa indikatorer ska företaget visa hur ämnet mänskliga rättigheter 

uppmärksammas vid till exempel nya investeringar eller leverantörer. Ytterligare ska indikatorerna 

visa hur personal är utbildad inom ämnet.  

d) Organisationens roll i samhället - Denna underkategori visar på företagets påverkan på det 

samhälle den opererar i. De ska visa på de risker som kan uppkomma, till exempel korruption vid 

integration med andra institutioner i samhället samt hur de hanterar dessa (GRI, d). 

 

2.4.3.2 Kritik mot GRI 

Global Reporting Initiative (GRI) har blivit ifrågasatt av många, framförallt på grund av att 

rapporteringen är frivillig och företagen kan selektera innehållet och indikatorerna vilket resulterar i 



19 
 

att företagets totala påverkan inte reflekteras. Detta betyder att företaget sätter agendan och kan 

välja vad som ska rapporteras, till vem och hur (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Ytterligare kritik har riktats mot att den information som rapporteras förmodas att komma att 

tillfredsställa samtliga av företagets intressenter. Detta menar Underman och Deegan (2011) är en 

utmaning i praktiken att riktlinjerna i GRI ska kunna uppfylla alla intressenters förväntningar.  

 

Upprättande av hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI brukar bli väldigt kostsamt då 

riktlinjerna är omfattande och komplicerade. En amerikansk studie har också visat att speciellt 

tvingande hållbarhetsredovisning för mindre företag ställer krav på ökade kostnader för dessa 

företag (Rodriguez & LeMaster, 2007). 

 

Vissa kritiker menar även att upprättande av hållbarhetsredovisning i allmänhet endast är ett 

marknadsföringsknep för att förbättra företagets image.  

 

2.5 Grundläggande teorier inom hållbarhetsredovisning 

Det finns olika teorier som hållbarhetsredovisningens befintlighet har som grund (Carrol, 1999). De 

teorier som presenteras i detta avsnitt är intressentteorin, legitimitetsteorin, signaleringsteorin samt 

den institutionella teorin, vilka har valts ut med hänsyn till dess koppling och relevans till 

hållbarhetsredovisning.  

 

2.5.1. Intressentteorin 

Intressentteorin (Stakeholder Theory) bygger på det beroende som finns mellan företaget och dess 

intressenter. Teorin kan delas upp i två perspektiv, ledningsperspektivet och det normativa 

perspektivet (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 

 

Ledningsperspektivet fokuserar på att förklara hur ledningen beaktar de intressenter som har mest 

makt. Det normativa förklarar istället att företaget har moraliska skyldigheter gentemot sina 

intressenter. Dessa skyldigheter kan yttra sig i till exempel rättvisa löner och bra arbetsförhållanden 

gentemot företagets anställda, som utgör en av alla de intressegrupper ett företag har. De 

grundläggande intressenterna utgörs av ägare, ledning, anställda, leverantörer, kunder, 

opinionsgrupper, stat och långivare (Ax m.fl. 2009). Intressenterna kan delas upp i två kategorier, 

primära och sekundära. De primära intressenterna utgör en viktig del i företagets överlevnad och 

kan till exempel vara ägare och kunder. De sekundära intressenterna anses dock inte vara lika 
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nödvändiga för företagets fortlevnad men de är ändå viktiga då de anses kunna påverka företagets 

primära intressenter samt företaget som helhet (Ljungdahl, 1999). 

 

Ser vi till kunderna som är en primär intressent, har de ett köpmönster som präglas i allt större 

utsträckning av en miljö- och social medvetenhet. Ljungdahl (1999) menar på att det kan innebära 

en press på företagen att upprätta hållbarhetsredovisning. 

 

Sammanfattningsvis menar intressentteorin som helhet att alla berörda parter i samhället har olika 

åsikter och intressen vilket påverkar hur företag bedrivs. Det är något som kan vara både till nytta 

och skada för företaget (Kaur & Lodhia, 2011). I och med att teorin fokuserar på samspelet mellan 

företag och dess intressenter (Deegan & Unerman , 2011) blir teorin relevant när det gäller att 

observera hur företag svarar på nya influenser som hållbarhetsredovisning (Kaur & Lodhia, 2011). 

Enligt GRI (2013) är intressenternas förväntningar kärnan i skapandet av en hållbarhetsredovisning. 

 

2.5.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin (Legitimacy Theory) utgår från att ett företags existens är beroende av att 

samhället upplever att företagets värderingar överensstämmer med samhällets värderingar (Gray, 

Owen & Adams, 1996). Vidare vill teorin minska det legitimitetsgap som kan uppstå mellan 

samhällets förväntningar på företaget och företagets faktiska prestation. Det görs genom att 

företaget får legitimera sig gentemot samhället, exempelvis genom hållbarhetsredovisning (Hedberg 

& Von, 2003). Legitimiteten kontrolleras här av den externa omgivningen där redovisningen utgör 

verktyget för att nå ut till samhället med den information som delges. 

 

Kopplingar inom legitimitetsteorin kan dras till intressentteorin i det avseende att båda teorierna 

bygger på att tillfredsställa företagets intressenter. Ljungdahl (1999) beskriver att den stora 

skillnaden dem emellan är legitimitetsteorins syn på att alla företag kan uppnå legitimitet genom 

handling. Vidare beskrivs att legitimitetsteorin även syftar till att uppnå legitimitet gentemot 

samhället som helhet och inte endast gentemot företagets intressenter. För att det ska kunna uppnås 

betonas vikten av att lagar, värderingar och normer följs korrekt. Dessa lagar, värderingar och 

normer är skapade av samhället och företagets intressenter (Ljungdahl, 1999). Anledningen till att 

företag vill anses vara legitima är att de då får en fördel i att införskaffa kapital samt att attrahera 

kunder, två viktiga komponenter för ett företags överlevnad (O’Donnovan, 2002). 
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2.5.3 Signaleringsteorin 

Medan intressent- och legitimitetsteorin syftar till att förklara hur företag förhåller sig gentemot sina 

intressenter, är det centrala i signaleringsteorin att förklara hur företag utmärker sig gentemot sina 

konkurrenter (Campbell, Shives & Bombash-Saager, 2001). 

 

Signaleringsteorin menar att ledningen har mer information om företagens verksamhet och ställning 

än vad dess externa aktieägare har (Megginson, 1997). Grunden inom teorin handlar om att företag 

gör något för att signalera information. Informationen företagen försöker sända ut är utöver det som 

marknaden kräver vilket då gör att företaget kan utmärka sig som bättre än rådande konkurrenter för 

att stärka sin position och sitt värde (Campbell m.fl. 2001). 

 

Hur informationen signaleras kan te sig på olika vis. Utdelning kan till exempel sända ut signaler 

om hur ledningen ser på företagets framtida vinstförmåga och kassaflöde (Hamberg, 2004). 

Campbell m.fl. (2001) säger även att ett annat sätt att sända ut signaler kan vara genom att lämna ut 

frivilliga upplysningar inom redovisning som till exempel hållbarhetsredovisning som är frivilligt i 

privata företag. Genom att redovisa frivilliga upplysningar signaleras att ledningen har bättre 

information än allmänheten vilket ger en ökad trovärdighet och därmed ökar företagets värde. 

Således kan det anses negativt för ett företag att inte redovisa frivilliga upplysningar (Campbell 

m.fl. 2001). 

 

2.5.4 Institutionell teori 

Inom institutionell teori sägs samhället påverka att organisationer inom en institution börjar 

efterlikna varandra (Deegan & Unerman 2011). Synen på samhället som helhet är att det begränsar 

företagens handlingsmöjligheter, en begränsning som skapas på grund av rådande värderingar och 

ideologier (Artsberg, 2005). Institutionell teori kan delas upp i fyra olika begrepp, institution, 

legitimitet, organisationsfält samt isomorfism, vilka förklaras nedan. 

 

Institution - Institution är ett brett begrepp men beskrivs vanligtvis som något som kan utöva 

påtryckning och förväntning på sin omgivning. Exempel på olika institutioner är statliga 

myndigheter, regelverk samt domstolar (Oliver, 1991). Vidare förklarar Hedlund (2007) att 

institutioner utgör grunden för ett fungerande samhälle då de utgörs av formella regelverk och 

informella normer.  

 

Legitimitet - Inom den institutionella teorin är legitimitet en viktig del, vilket kan liknas vid 

legitimitetsteorins principer av väsentligheten att uppnå legitimitet (Eriksson-Zetterquist 2009). 
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Scott (1987) skriver att det enklaste sättet att uppnå legitimitet är att en anpassning till omgivningen 

sker. Deegan och Unerman (2011) förklarar att företag som inte anpassar sig efter samhället får 

svårt att uppnå legitimitet om de avviker från normen i för hög grad.  

 

Organisationsfält – Eriksson-Zetterquist (2009) tar upp att fokus inom teorin är den påverkan som 

organisationer utsätts för av andra organisationer. Denna påverkan kan ske utan direkt kontakt 

organisationer emellan då kulturella och normativa processer istället kan styra. Begreppet 

organisationsfält betyder att industrier inom samma bransch samt industrier som har någon form av 

koppling till varandra. Grunden för dessa organisationsfält är att omgivningen skapas av 

organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Isomorfism - DiMaggio och Powell (1983) undersökte hur det kom sig att homogenitet mellan 

organisationer var så stark. Begreppet isomorfism kom sedan att växa fram som förklaring på själva 

processen organisationer går igenom när de tenderar att anamma och påverkas av andra 

organisationers struktur, praxis och andra faktorer. De mekanismer som påverkar organisationsfält 

har DiMaggio och Powell (1983) delat upp i tre olika kategorier, tvingande isomorfism, mimetisk 

isomorfism och normativ isomorfism. DiMaggio och Powell (1983) förklarar att den tvingande 

isomorfismen i praktiken till exempel kan vara den påverkan staten har på en organisation i form av 

lagstiftning. Den mimetiska isomorfismen handlar istället om att organisationer tar efter andra 

organisationers agerande när de befinner sig i en osäker situation. Genom att organisationen tar 

efter organisationer som agerar som positiva föredömen kan de oftast bara kopiera deras lösning 

utan att själva spendera tid och pengar på att komma fram till hur de ska agera. Den normativa 

isomorfismen handlar istället om att normer fungerar som påtryckningar för att anamma en praxis 

(DiMaggio & Powell, 1983). Dock går dessa kategorier inte alltid att särskilja då flera krafter kan 

samverka.  

 

Agbeibor och Aboagye-Otchere (2012) menar att den institutionella teorin kan användas som 

förklaring till varför många länder väljer att använda sig av internationella regelverk. Genom att 

använda internationella regelverk kan en legitimitet skapas gentemot omvärlden vilket då stärker 

organisationens position. Ytterligare faktorer för att uppnå legitimitet inom teorin handlar om 

organisationens trovärdighet i sina aktiviteter, något som Meyer och Rowan (1977) menar att en 

utomstående part skulle kunna bidra med. Till exempel skulle det kunna vara utomstående 

betydelsefulla organisationer eller revisorer (Meyer & Rowan, 1977). 
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3.0 Metod 

I nedanstående metodkapitel presenteras och beskrivs den metod som valts för att testa genererade 

hypoteser med avsikt att besvara uppsatsens frågeställningar. Kapitlet inleds med en motivering av 

det valda ämnet vilket sedan följs av en presentation av vald ansats. Vidare beskrivs 

undersökningsmetod och tillvägagångssätt för insamling av data. Metodkapitlet avslutas med en 

utvärdering av den egna datainsamlingens trovärdighet. 

 

3.1 Val av ämne och utgångspunkt 

Uppsatsens utgångpunkt är att inom ämnet statlig ägarstyrning och hållbarhetsredovisning studera 

det tvingande direktivet som gäller svenska statligt ägda företag. De statligt ägda företagen 

inkluderar både de hel- och delägda företag, dock med en avgränsning för åtta av företagen. Ett av 

företagen opererar framförallt utomlands vilket gör att vi författare väljer att exkludera detta 

företag. Sju av företagen har redovisat sin hållbarhetsredovisning i enlighet med G4 versionen av 

ramverket vilket gör att en jämförelse blir svår om dessa företag inkluderas i studien (se avsnitt ”1,6 

Avgränsningar”).  

 

Uppsatsen avser att studera hur väl den statliga ägarstyrningen fungerat gällande direktivet om 

obligatorisk hållbarhetsredovisning. För att uppnå syftet kommer de statligt ägda företagens 

hållbarhetsredovisningar granskas, där antalet indikatorer i enlighet med GRI ställs i relation till 

företagens storlek och lönsamhetsnivå. Sambandet mellan mängden redovisade indikatorer och 

faktorerna storlek och lönsamhetsnivå kommer även undersökas. 

 

3.2 Val av ansats 

Det finns två dominerande forskningsansatser, deduktion och induktion (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2008). Kortfattat beskriver Bryman och Bell (2005) att deduktion baseras på att 

slutsatserna härleds från en teoretisk grund. I forskningsansatsen formas hypoteser som uppkommer 

av orsakssamband mellan olika variabler som den teoretiska grunden utgör. Dessa hypoteser prövas 

sedan i en empirisk undersökning där sedan slutsatser dras. Den induktiva ansatsen innebär istället 

att data insamlas först, där sedan en analys och till sist slutsatser tillkommer. Denna ansats 

innehåller därmed inga hypoteser utan utgår från datainsamlingen (Saunders m.fl. 2008). 

 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har den deduktiva ansatsen valts. Valet baseras på att 

studien bygger på grundläggande teorier som sedan mynnar ut i empiri och slutsatser. Utifrån de 

grundläggande teorierna skapades sedan två hypoteser i denna studie med de slutsatser som kunde 
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förväntas av den insamlade empirin (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) tar upp att den negativa 

aspekten med en deduktiv ansats är dess begränsning. Nackdelen är att vi i denna studie begränsar 

oss till att undersöka endast det vi författare anser är relevant. Vår förhoppning är dock att studien 

ska fungera som ett bidrag i och med att det som valts ut som relevant inte studerats tidigare.  

 

Vidare finns det två dominerande metoder av forskningssätt, kvantitativ- och kvalitativ metod. Den 

kvantitativa forskningen syftar till att undersöka den stora massan genom insamling av numerisk 

data som analyseras för att uppnå kvantifiering som ska ge en representativ bild av populationen 

(Jacobsen, 2002). Analysen genomförs genom räkning samt olika statistiska beräkningar, där dess 

syfte är att åstadkomma generaliserbar statistisk kunskap (Johannesson & Tufte, 2002). Den 

kvalitativa metoden blir istället tillämplig vid datainsamling som sker i form av ord och text. 

Metoden karaktäriseras av analys av lågt strukturerad data för att skapa en mer fördjupad förståelse 

än vid den kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vi har i denna studie valt att utgå från en kvantitativ ansats. Då studien ämnar vara en relativt 

heltäckande studie över statligt ägda företags hållbarhetsredovisningar samt för att kunna 

generalisera de resultat studien visar, anser vi den mest tillämpbar.  

 

3.2.1 Undersökningsmetod 

Som undersökningsmetod har en innehållsanalys valts ut för att studera den data som är nödvändig 

för att uppfylla uppsatsens syfte. En innehållsanalys används enligt Bryman och Bell (2005) till 

fördel vid analys av texter och dokument. Syftet med innehållsanalysen är att genom ett 

systematiskt och replikerbart sätt lyckas kvantifiera ett innehåll i ett dokument. Innehållet 

kvantifieras i termer av förutbestämda kategorier. Analysen kan endast uppnå den nivå som de 

dokument som ligger till grund för analysen har (Bryman & Bell, 2005). Scott (1990) uppmanar 

forskaren att granska de dokument som används utifrån kriterierna; autenticitet, trovärdighet samt 

representativitet. 

 

Då vi ämnar studera innehållet av hållbarhetsredovisningar anser vi att en innehållsanalys blir en 

tillämplig undersökningsmetod, där redovisningarna utgör de dokument som ligger till grund för 

analysen. Genom att använda hållbarhetsredovisningar som undersökningsmetod ställer detta krav 

på autenticitet, trovärdighet och representativitet. Gällande autenticiteten kommer detta uppdagas 

vid insamlingen och kodningen av data. Eftersom studien granskar företags 

hållbarhetsredovisningar är frågan om dokumentens representativitet och tillgänglighet viktig. Vi 
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förutsätter att samtliga företags hållbarhetsredovisningar går att få fram även efter denna studie är 

gjord. Dokumentets trovärdighet har i denna studie inte undersökts mer (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vidare har vi författare valt att standardisera innehållsanalysen någorlunda med tanke på 

tidsbegränsning samt omfånget av enheter som ska undersökas. Med hänsyn till detta har vi 

begränsat undersökningens variabler till “storlek” och “lönsamhet”. Närmare beskrivet används en 

förarbetad kodningsmall. I denna kodningsmall binärkodas varje företag för att sedan kunna adderas 

till undersökningens variabler. Undersökningsmetoden är därför sammanfattningsvis en kodad 

datainsamling som genom en innehållsanalys kvantifierar hårddata som sedan bearbetas statistiskt. 

 

Problematiken med valet av undersökningsmetod är att objektiviteten kan ifrågasättas. Då vi 

författarna själva valt studiens variabler samt hur analysenheterna kodas, är det val som kan anses 

subjektiva. Trots att vår ambition att uppnå en helt objektiv studie kan valet ha influerats av vår 

bakgrund och uppfattning om situationen redan innan vi undersökt den. 

 

3.3 Datainsamling 

Det avgörande momentet för denna metod är insamlingen av data. Vid insamling av data brukar 

dess källor delas in i primära och sekundära källor (Jacobsen, 2002). I nedanstående rubriker 

kommer begreppen beskrivas samt hur vi gått tillväga för insamlingen av dessa data till respektive 

typ av källa.  

 

3.3.1 Primärkällor 

Primärkällor har ett oberoende syfte och anses därför som den mest tillförlitliga källan då vi 

författare samlar information direkt från den primära informationskällan (Jacobsen, 2002). Denna 

studies primärkällor är framförallt de hållbarhetsredovisningar som svenska statligt ägda företag ger 

ut i samband med sina årsredovisningar, vilket klassificeras som en offentlig och institutionell källa 

(Jacobsen, 2002). Dessa källor kan även värderas som sekundärkällor då de är framtagna av ett 

kollektiv (företag) och framtagna för andra ändamål än för de hos uppsatsförfattarna. Emellertid kan 

denna källa anses som denna studies primärkälla eftersom framtagningen av denna information är 

anpassad till uppsatsens syfte och problemställning. 

 

Offentliga källor är dock inte skräddarsydda för de behov författarna har utan är avsedda att ge ett 

intryck av en speciell situation och ger läsaren insikt i hur författaren till informationen vill 

uppfattas (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2005). Fördelen med användningen av offentliga källor 
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i denna studie är att författarna lättillgängligt får information för studiens hela population. 

Ytterligare en fördel är att problem med reaktiviteten minimeras då dokumentet inte har påverkats 

av författarna (Bryman & Bell, 2005). 

 

För institutionella källor är informationen framtagen ur en kollektiv åsikt, vilket gör att vems åsikt 

som informationen speglar kan vara oklar (Jacobsen, 2002).  

 

GRI:s indikatorer 

Vid val av parametrar för innehållsanalysen av hållbarhetsredovisningarna har vi utgått från GRI:s 

standardupplysningar för G3 (vilka presenteras i avsnitt 2.1.2.1), dock med en begränsning. I och 

med indikatorernas omfattning har vi valt att endast använda ett urval av mellan två till tre 

indikatorer under en huvudgrupp. I valet av indikatorer har vi författare utgått från att välja mer 

generella och inte för detaljerade indikatorer för att få ett mer representativt resultat. Vissa 

indikatorer har även slagits ihop för att kunna avspegla GRI:s ramverk så bra som möjligt. Nedan 

visas indikatorsgrupperna samt de valda indikatorerna: 

 

Tabell 1 - GRI indikatorerna 

Indikatorgrupp Indikatorer 

Strategi och profil inom hållbarhet  Vision/mål inom hållbarhet 

 Intressentengagemang 

Ekonomisk påverkan  Ekonomiskt resultat 

 Marknadsnärvaro 

 Investeringar i samhället 

Miljöpåverkan  Materialanvändning 

 Växthuseffekt 

 Avfallshantering 

Arbetsförhållanden och arbetsvillkor  Hälsa och säkerhet 

 Kompetensutveckling 

 Personalomsättning 

Produktansvar  Kundens hälsa och säkerhet 

 Kundnöjdhet 



27 
 

 Märkning av produkter och tjänster 

Mänskliga rättigheter  Information om åtgärder mot diskriminering  

 Information om åtgärder mot tvångsarbete 

 Kontroll av barnarbete vid risk 

Organisationens roll i samhället  Organisationens roll lokalt 

 Åtgärder mot korruption 

 Affärsetisk policy 

 

Storlek 

För att undersöka de statligt ägda företagens storlek i förhållande till mängden redovisade 

indikatorer i hållbarhetsredovisningen har vi klassificerat företagen som stora och små. Vid 

klassificeringen har data hämtats från företagens årsredovisning år 2013.  

 

Nedan visas de gränsvärden definitionen utgått från:  

 

Tabell 2 - Studiens gränsvärden för företagsstorlek 

Storlek Antal anställda Nettoomsättning  

Stora över 250 st över 50 milj Euro. (≈463 milj kr) 

Små Får ej överstiga 250 st Får ej överstiga 50 milj Euro (≈463 milj kr) 

 

Gränsvärdena vi valt grundar sig till stor del på EU-lagstiftningens definition av företagens storlek, 

med viss korrektion för att passa företagen i studien. EU:s kategorisering av företagens storlek 

redovisas nedan för att tydliggöra de värden vi utgått från och hur vi anpassat dem för vår studie. 

Kategorierna medel, små och mikro har slagits samman till kategorin små i vår definition. En annan 

ändring är att vi endast tagit hänsyn till företagets antal anställda och nettoomsättning, och därmed 

uteslutit balansomslutning. Detta på grund av att företagen har en ovanligt hög balansomslutning i 

relation till antal anställda och även en hög nettoomsättning vilket hade skapat ett snedvridet 

resultat. 

 

Tabell 3 - EU:s definition av företagsstorlek 

Storlek Antal Nettoomsättning Balansomslutning 
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anställda 

Stora över 250 över 50 milj Euro. (≈463 milj kr) över 43 milj Euro (≈400 milj kr) 

Medelstora 50-249 Får ej överstiga 50 milj Euro 

(≈463 milj kr) 

Får ej överstiga 43 milj Euro 

(≈400 milj kr) 

Små 10-49 Får ej överstiga 10 milj Eur (≈93 

milj kr) 

Får ej överstiga 10 milj Euro 

(≈93 milj kr) 

Mikro Får ej 

överstiga 10 

Får ej överstiga 2 milj Eur (≈19 

milj kr) 

Får ej överstiga 2 milj Eur (≈19 

milj kr) 

(Tillväxtverket, 2014) 

 

De statliga företagen får följande fördelning enligt vår definition:  

Storlek Antal företag 

Stora 27 

Små 15 

Totalt 42 

 

Lönsamhet 

För mätning av de statligt ägda företagens lönsamhet finns det flera olika nyckeltal som kan 

användas. Lönsamhet är synonymt med räntabilitet som innebär förmågan för ett företag att ge 

avkastning på kapitalet. Räntabilitet används således som ett lönsamhetsmått för att avgöra om ett 

företags vinst är tillfredsställande i förhållande till kapitalet (Ax m.fl. 2009). De räntabilitetsmått 

som vi valt att använda i denna uppsats är räntabilitet på eget kapital samt räntabilitet på totalt 

kapital. Nedan presenteras och motiveras de två räntabilitetsmått som valts för denna uppsats: 

 

Räntabilitet på eget kapital är ett mått på hur väl ett företag lyckas förränta kapitalet satsat av 

ägarna (Ax m.fl. 2009). Beräkning av räntabilitet på eget kapital: 

 

Re = Resultat efter finansiella poster / Eget kapital 

 

Räntabilitet på totalt kapital är ett mått på hur väl ett företag lyckas förränta hela sitt kapital (Ax 
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m.fl. 2009). Beräkning av räntabilitet på totalt kapital: 

 

Rt = Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader / Totalt kapital 

 

Valet att använda räntabilitet på totalt kapital samt räntabilitet på eget kapital i denna uppsats 

grundar sig på att företagens val av finansiering inte ska påverka de räntabilitetsmått för att beskriva 

dess lönsamhet. Räntabilitet på totalt kapital tar inte med räntekostnader som belastar resultatet och 

räntabilitet på eget kapital tar inte med företaget skulder (Ax m.fl. 2009). Utöver detta har måttet för 

Räntabilitet för eget kapital beräknats före skatt. 

 

Vid beräkning av lönsamhet i nästkommande kapitel “Empiri” valdes ett företag bort från studien 

avseende analysen av lönsamheten. I datainsamlingen och beräkningen av ovanstående 

lönsamhetsmått märkte författarna att ett företag hade ovanligt låg räntabilitet. Detta resulterade i att 

vi genomförde en boxplot i det statistiska programmet SPSS som bekräftade att företaget European 

Spallation Source (ESS) var ett extremvärde. På grund av detta valde vi att utesluta företaget från 

undersökningen då dess medverkan hade inneburit snedvridna resultat för studien som helhet.  

 

3.3.2 Sekundärkällor 

Att använda sekundärkällor i en studie kan innebära både fördelar och nackdelar för 

uppsatsförfattarna (Bryman & Bell, 2005). En fördel beskriver Bryman och Bell (2005) är att tid 

och pengar kan sparas genom användandet av sekundärkällor. Vidare beskriver de även att chansen 

är större att kvaliteten av data i sekundärkällor är högre än om studenter inhämtat data på egen 

hand. En annan positiv aspekt som tas upp är att mer tid kan ägnas åt analysen av data istället för 

själva insamlingen av data samt att en förnyad analys av redan existerande data kan leda fram till 

nya tolkningar (Bryman & Bell, 2005). 

 

Nackdelen med sekundärkällor är att dess tillförlitlighet i högre grad kan ifrågasättas. 

Sekundärkällor är ofta insamlade i ett annat syfte och ändamål än det egna, vi författare hämtar 

information som är insamlade av andra. Data och information som har upprättats i andra syften kan 

sakna viktiga nyckelvariabler för den egna studien (Bryman & Bell, 2005). Detta gör 

sekundärkällor mindre tillförlitliga eftersom information kan förvrängas ju längre från primärkällan 

man kommer (Jacobsen, 2002). Användningen av sekundärkällor ger ofta ingen information om de 

insamlingsmetoder som använts samt vem som har registrerat den aktuella informationen (Jacobsen, 

2002). Bryman och Bell (2005) tar även upp andra negativa aspekter med sekundärkällor. De 

begränsningar som tas upp är att datamängden kan innebära en komplexitet i och med att 
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omfattningen ofta är väldigt stor med flertalet respondenter och variabler. Vidare nämns även att 

författarna ofta inte har tillräcklig kännedom om det sekundärdata som samlats in, i och med det 

faktum att de själva inte varit med vid insamlingen och bearbetningen. Även brist i kvaliteten på 

datamängden kan finnas vilket kan vara svårt att kontrollera. 

 

Flertalet sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar med koppling till vår egen studie har 

använts för studiens inledande kapitel. De sekundärkällor som valts ut har inhämtats från 

databaserna Discovery och Scopus via Högskolan i Gävle. Samtliga av dessa artiklar samt sök- och 

nyckelord har antecknats för att kontrollera att ingen dubbelläser artiklar samt att underlätta 

ytterligare sökningar. Sökord i denna studie har varit GRI och Global Reporting Initiative, Public 

Sector, State-Owned, Sustainability med mera. Vid sökningen i databaserna fick uppsatsförfattarna 

uppfattningen att mängden vetenskapliga artiklar om hållbarhetsredovisning är omfattande. Trots 

detta påträffades ingen forskning som berörde vår studies frågeställningar vilket gav oss 

motivationen att undersöka området närmare. Utöver de vetenskapliga artiklarna har även 

facklitteratur inom ämnet använts.  

 

Vid bedömningen av sekundärkällornas tillförlitlighet har vi värderat om källan tidigare angivit 

trovärdiga iakttagelser. När det gäller uppsatsens institutionella sekundärkällor har en utvärdering 

av hur trovärdig institutionen i sig är och se om författaren till källan har ett egenintresse att 

förvränga informationen (Jacobsen, 2002). Utöver detta har även studiens sekundärkällor, i den 

utsträckning det går, granskats med minst en till källa för att kunna ge en god och tillförlitlig bild. 

Dessa källor har sedan bedömts utifrån hur oberoende av varandra de är (Jacobsen, 2002). Gällande 

de vetenskapliga artiklar som använts anser vi att de håller god kvalitet, i och med det faktum att de 

har blivit vetenskapligt granskade innan publikation. 

 

3.3.3 Bearbetning samt presentation av data 

Vid bearbetning och presentation av data har kalkylprogrammet Excel samt statistikprogrammet 

SPSS för kodning använts. Programmen har används för att minimera risken för felberäkning samt 

för att effektivisera arbetet. 

 

För bearbetningen och presentationen av uppsatsens två delfrågeställningar, huruvida de svenska 

statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar skiljer sig åt beroende av storlek och lönsamhet 

samt mängden redovisade indikatorer, kommer framförallt en univariat analys att utföras. Den 

univariata analysen blir tillämpbar enligt Bryman och Bell (2005) då den syftar till att studera en 

variabel i taget, vilket i denna studie är storlek och lönsamhet mot mängden hållbarhetsredovisning. 
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För att beskriva fördelning av det statistiska materialet kommer lägesmåtten aritmetiska 

medelvärdet och medianen att användas. En utvärdering av spridningsmåttet på det statistiska 

materialet kommer även genomföras genom att använda standardavvikelse som mått. Detta för att 

kunna ge en mer total bild av hur hållbarhetsredovisningen kan variera mellan företagen. 

 

För att beskriva skillnaderna i hållbarhetsredovisningarna kommer både den sammanlagda totala 

skillnaden att beskrivas samt skillnaderna inom varje indikatorgrupp. Detta för att kunna visa på var 

skillnaderna uppstår i hållbarhetsredovisningens delar och kunna ge en mer grundlig beskrivning. 

 

Nedan presenteras och motiveras de beräkningar och mått som valts för denna uppsats: 

 

Aritmetiskt medelvärde: ∑xi / n och Medianen (x1, x2,....,xn) 

Två lägesmått valdes för att redovisa studiens resultat, aritmetiskt medelvärde samt medianen. Det 

aritmetiska medelvärdet valdes då det är vanligast förekommande i statistiska undersökningar och 

medianen valdes för dess kompletterande och kontrollerande funktion av det aritmetiska 

medelvärdet. Det beror på att det aritmetiska lägesmåttet har en svaghet i att undersöka 

observationer där extremvärden förekommer (Körner, Ek & Berg, 1984). Då vi inte vet om 

extremvärden förekommer i förväg väljer vi att även använda medianen som kontroll då det utgör 

det mittersta värdet och påverkas inte av extremvärden.  

 

Standardavvikelsen: √n∑ƒiXi
2 – (∑ƒiXi)2 / n(n-1) 

Standardavvikelsen valdes som spridningsmått då det med fördel används i samband med det 

aritmetiska medelvärdet som valts som det primära lägesmåttet (Körner m.fl. 1984). 

Standardavvikelsen syftar till att visa hur stor den typiska avvikelsen från medeltalet är (Jacobsen, 

2002). Utöver standardavvikelse kommer även variationsvidden med minimum och maximum 

användas för att se om företag med en given storlek väljer att redovisa till exempel ett minst antal 

indikatorer. 

 

T-test: (x1 – x2) / √(s1
2 / n1 + s2

2 / n2 

För att visa om skillnaderna är statistiskt säkerställda används t-test i uppsatsen. T-test innebär en 

jämförelse mellan två normalfördelade populationer för att undersöka om skillnader finns 

(Jacobsen, 2002). Vi kommer att använda independent-sample t-test för att jämföra de olika 

kategoriernas medelvärde för att få fram ett T-värde som vi sedan kommer jämföra med ett kritiskt 
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P-värde. Detta test kommer endast att utföras på de totala skillnaderna då de reflekterar studiens 

frågeställningar.  

 

Korrelationskoefficienten: n∑xiyi – (∑xi)( ∑yi) / √ [n∑xi
2 – (∑xi)2][n∑yi

2 – (∑yi)2] 

När det gäller uppsatsens andra delfrågeställning angående lönsamhet kommer ett aggregerat 

samband mellan hållbarhetsredovisning och lönsamhetsnivå avseende en given storlek studeras. För 

att kunna påvisa detta samband och relationen mellan dessa variabler används 

korrelationskoefficienten Spearmans Rho. Detta mått mäter styrkan och riktningen i sambandet 

mellan variablerna. Koefficienten kommer att anta en siffra mellan 0 (inget samband alls) och 1 (ett 

perfekt samband) (Bryman & Bell, 2005). 

 

3.3.4 Undersökningens signifikansnivå  

För att visa i vilken utsträckning resultatet i denna studie kan generaliseras på populationen och visa 

resultatets tillförlitlighet används statistisk signifikansnivå. Signifikansnivån visar den 

gräns/sannolikhet där resultatet förkastas eller icke-förkastas. Enligt Johannesson och Tufte (2002) 

är den vanligaste högsta signifikansnivå som anses acceptabel vara P < 5% vilket visar på att risken 

för att resultatet visar på ett samband, trots att inget samband existerar, är fem på hundra. Detta 

betyder att P-värden som är under fem procent anses vara statistiskt säkerställda och ju lägre P-

värde visar på en större säkerhet (Bryman & Bell, 2005). 

 

Under empirikapitlet kommer en redogörelse för hur statistiskt säkerställt skillnaderna i mängd 

redovisade indikatorer i hållbarhetsredovisningarna avseende på storlek och lönsamhetsnivå är. I 

enlighet med Johannesson och Tufte (2002) kommer P-värden under fem procent i denna studie att 

anses som statistiskt säkerställda. 

 

3.4 Datainsamlingens trovärdighet 

I detta kapitel kommer en utvärdering utav studiens trovärdighet, tillförlitlighet samt om metoden i 

studien går att upprepa ske (Bryman och Bell, 2005). Enligt Bryman och Bell (2005) finns det tre 

kriterier som all företagsekonomisk forskning ska uppfylla, dessa är; reliabiliteten som bedömer 

tillförlitligheten, validiteten som visar om slutsatserna hänger ihop eller ej och replikerbarheten i 

studien. Enligt Yin (2013) och Jacobsen (2002) ska dessa begrepp utredas för att säkerställa den 

goda kvaliten i forskningen. I nedanstående rubriker utvärderas hur hänsyn tagits till dessa tre 

kriterier och begrepp avseende den datainsamling som gjorts.  
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3.4.1 Reliabilitet 

Detta begrepp beskriver pålitligheten och huruvida mätningen och datainsamlingen kommer att 

producera liknande resultat under andra omständigheter, förutsatt att inget annat har förändrats (Roberts, 

Priest & Traynor, 2006). Reliabilitet behandlar studiens data som används, insamlingen samt hur de 

bearbetas (Johannessen & Tufte, (2002). Detta mått används framförallt i kvantitativa undersökningar 

som denna. Reliabiliteten kan mätas på tre olika sätt, genom stabilitet, intern reliabilitet och 

internbedömarreliabiliteten (Bryman & Bell, 2005). Ett av de största reliabilitetshoten i denna studie är 

att insamling samt registrering av data har skett på ett inkorrekt sätt. Vid inläsningen och kodningen 

finns risken för att den mänskliga faktorn uppstår och man skriver in fel siffra. Detta har kontrollerats 

genom att vi författare har kontrollerat inläsningen och jämfört resultaten så att de är identiska. 

Ytterligare ett hot är att två olika personer har tagit hand om insamlingen av data. Detta kan medföra att 

olika personer kan ge företagen olika poäng och utfall. Vår intention i studien är att insamlingen av data 

ska vara oberoende av vem av oss uppsatsförfattare som samlat in den. Ansvaret att data är bedömd och 

behandlad på samma sätt är författarnas. Detta reliabilitetshot har minimerats genom användningen av 

en standardiserad kodningsmall där enskilda bedömningar minskar. Vi har även utarbetat en 

kodningsmanual för att bedömningen av data ska vara så lik som möjligt vid insamlingsprocessen. 

Denna manual finns i Bilaga 3. Denna kodningsmall har gemensamt testats och kriterier har arbetats 

igenom för hur bedömningen av företagen ska ske. Detta säkerställer den lika bedömningen ytterligare. 

Reliabiliteten har stärkts även genom att statistikprogrammet SPSS använts, för att minimera den 

mänskliga faktorn. Detta förutsätter dock författarnas förståelse av programmet i fråga och där Bryman 

och Bells (2005) handbok för programmet har använts. 

 

För att säkerställa tillförlitligheten har vi även noga undersökt att valet av statistisk metod är rätt för den 

metoddesign som har valts. I samband med detta har även väsentlig information om den valda metoden 

inhämtas och presenterats. 

 

Ett ytterligare hot är hållbarhetsredovisningens reliabilitetsbrister. Trots att de statligt ägda 

företagen är tvingade att upprätta en hållbarhetsredovisning har denna studie inte utvärderat 

huruvida uppföljning och kontroll existerar, vilket gör att hållbarhetsredovisningen i sig har en 

bristande reliabilitet. Inte heller har en den eventuella skevhet som kan finnas i 

hållbarhetsredovisningarna undersökts. Det vill säga om den redovisade indikatorn anger det som 

GRI-ramverket säger ska vara redovisat. Detta reliabilitetsproblem är emellertid något som ligger 

utanför vår kontroll som uppsatsförfattare och kommer inte utredas mer. 

 

Studiens resultat redovisas i detalj och öppet i Bilaga 4. På så vis kan läsaren själv granska 

resultaten. 
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3.4.2 Validitet 

Validitet beskriver huruvida de indikatorer studien har tagit fram verkligen mäter just det begreppet man 

har valt att studera (Bryman & Bell, 2005). Hur relevant och bra representerar dessa data det fenomen 

som ska undersökas? (Johannesson & Tufte, 2002). Validiteten kan delas in i intern och extern validitet 

(Roberts m.fl. 2006). Den interna validiteten visar om den oberoende variabeln i studien orsakade de 

slutsatser som blev och att det inte var en extern faktor som påverkade. Den externa validiteten visar i 

vilken utsträckning studien kan generaliseras till andra sammanhang och situationer (Kristensson, 

2011). Det finns olika metoder för att bestämma validiteten, genom ytvaliditet, samtidig validitet, 

prediktiv validitet, begreppsvaliditet samt konvergent validitet (Bryman & Bell, 2005). 

 

Externa validiteten 

Den externa validiteten visar i vilken grad ett resultat från en studie kan generaliseras till andra 

situationer, tider och individer än de som varit med i studien. Alltså hur representativt urvalet är för 

populationen (Johannesson & Tufte, 2002). 

 

Den externa validiteten i denna uppsats kan anses vara stark eftersom problematiken med urval i 

population och dess generalisering och bortfall försvinner då samtliga företag ur den population som 

författarna undersöker kommer att studeras och inget bortfall kommer då att ske. Detta på grund av att 

samtliga statligt ägda företag är tvungna att ge ut och offentliggöra sina hållbarhetsredovisningar. 

 

Interna validiteten 

Den interna validiteten kan endast fastställas om alla ovidkommande variabler har kontrollerats 

(Johannesson & Tufte, 2002). Vi har låtit handledare och examinator samt andra studenter inom 

området kontrollera att de operationaliseringar och frågeställningar som studeras verkar vettiga och 

meningsfulla. En utvärdering har alltså utförts av studiens ytvaliditet. 

 

Vi har kontrollerat och granskat studiens resultat så att dessa stämmer överens med teori inom området 

samt andra empiriska undersökningar som studerat samma fenomen, något som Jacobsen (2002) tar upp 

inom den interna validiteten. Utav de resultat studien har visat kan man se att de stämmer överens med 

den litteratur och teori som finns inom området. Vi uppsatsförfattare reserverar oss emellertid för om 

teorin är korrekt, trots källkritik. 

 

Eftersom uppsatsen behandlar komplexa begrepp som lönsamhet är det viktigt att dessa begrepp 

undersöks med mer än en parameter enligt Jacobsen (2002). Hänsyn till detta ges i uppsatsen då till 
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exempel två olika lönsamhetsmått använts, räntabilitet på totalt kapital samt räntabilitet på eget 

kapital.   

 

3.4.3 Replikation 

Enligt Bryman och Bell (2005) ska en studie uppfylla replikerbarhet för att studien ska uppnå en 

god nivå. Metoden i studien ska vara möjlig att replikera, trots att det inte är vanligt att studier 

upprepas. Om en forskare inte kan reproducera författarnas metod och resultat kan metoden och 

studiens validitet ifrågasättas (Bryman & Bell, 2005; Yin, 2013). 

 

För att uppnå denna replikerbarhet är det viktigt att vissa åtgärder i metodbeskrivningen uppnås. En 

viktig aspekt är att metoden och tillvägagångssättet beskrivs i detalj och så konkret som möjligt så 

att en annan forskare lätt kan härma metoden. Vi har haft detta i åtanke och så utförligt som möjligt 

varit konkreta och noga i vår metodbeskrivning. En annan åtgärd är att metodbeskrivningen och 

tillvägagångssättet ska karaktäriseras av minimala skevheter samt värderingar från författarnas sida. 

Detta behandlas ovan i avsnittet om “Reliabilitet”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

4.0 Empiriska resultat 

I följande avsnitt presenteras de resultat av frågeställningarna som genererats i uppsatsens 

undersökning, vilka analyserats i statistikprogrammet SPSS och i Excel. Studiens två hypoteser 

prövas i samband med redovisning av resultatet.  

 

4.1 Introduktion 

De statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar har hämtats från respektive företags hemsida 

den 12 november 2014. Dessa har varit en del av årsredovisningen eller som en separat bilaga. 

Insamlandet har visat att samtliga företag har publicerat en hållbarhetsredovisning vilket visar på en 

100 procentig följsamhet av statens riktlinjer angående upprättande av hållbarhetsredovisning samt 

var dessa ska publiceras. Dock har företaget Swedesurvey inte den uppdaterade GRI Indexen för år 

2013 publicerad på deras hemsida utan endast för år 2012, då denna skulle vara en bilaga till deras 

hållbarhetsredovisning. Kontakt har då tagits med företaget som sedan lagt upp den uppdaterade 

versionen på deras hemsida.  

 

Nedan visas en tabell över samtliga företag i bokstavsordning samt ägarandel. Denna tabell samt en 

tabell över uppdelningen hel- och delägda företag finns i Bilaga 1. 

 

Tabell 4 - Lista statligt ägda företag 

Företag: Ägarandel: RISE 100% 

Akademiska Hus 100% Samhall 100% 

Almi företagspartner 100% SAS 21% 

APL/Apotek Produktion & Laboratorier 100% SBAB 100% 

Apoteksgruppen 100% Svensk Exportkredit (SEK) 100% 

Arlandsbanan Infrastructure 100% SJ 100% 

Bilprovningen 100% SOS Alarm 50% 

Bostadsgaranti AB 50% Specialfastigheter 100% 

Dramaten 100% Statens bostadsomvandling 100% 

European Spallation Source (ESS) 73% Sveaskog 100% 

Fouriertransform 100% Sveab 100% 



37 
 

Green Cargo 100% Svenska skeppshypotekkassan 100% 

Göta Kanalbolag 100% Svenska Spel 100% 

Infranord 100% Svevia 100% 

Inlandsinovation 100% Swedavia 100% 

Jernhusen 100% Swedesurvey 100% 

LKAB 100% Systembolaget 100% 

Metria 100% TeliaSonera 37% 

Miljöstyrningsrådet 85% Teracom Boxer 100% 

Miljömärkning Sverige 100% Vasallen 100% 

Operan 100% Voksenåsen 100% 

PostNord 60% 
  

(Regeringskansliet, 2014)  

 

4.2 Skillnad i hållbarhetsredovisningar beroende på de statliga företagens 

storlek 

Nedanstående avsnitt behandlar uppsatsens första delfrågeställning som syftar till att beskriva hur 

statligt ägda företags hållbarhetsredovisning skiljer sig åt beroende på storlek. Inledningsvis 

kommer resultatet av de totala skillnaderna som föreligger efter storlekskategoriseringen där sedan 

GRI:s indikatorgrupper undersöks. 

 

4.2.1 Totala skillnader 

I detta första avsnitt kommer totala skillnader i storlekskategorierna stora- och små företag att 

utvärderas genom centraltendensen med aritmetiskt medelvärde, median och spridningsmåttet 

standardavvikelse samt minimum och maximum. I tabellen nedan redovisas resultatet: 

 

Tabell 5 - Totala storleksskillnader 

Totalt Antal företag Medel 

 

Median Std.avv. Min. 

 

Max. 

Stora företag 27 9,9 10 2,38 6 14 
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Små företag 15 7,3 7 2,12 5 12 

Variabler: Stora- och små företag: enligt definition under kapitel “Metod”. Totalt: totala antalet redovisade indikatorer 

per företag. 

 

Av resultatet framkommer det att stora företag redovisar flest indikatorer i sin 

hållbarhetsredovisning. De företag som redovisat flest indikatorer är två stora företag som haft med 

14 av de utvalda 20 indikatorer (70%). Dessa två företag är SJ och Sveaskog. De företag som 

redovisat minst indikatorer är tre små företag med 5 av 20 indikatorer (25%). Dessa företag är 

Arlandabanan Infrastructure, Svedab och Svenska Skeppshypotek. Samtliga av dessa företag är 

helägda av staten. Utöver att de större företagen redovisar mest indikatorer kan vi även se att 

medelvärdet och medianen är runt två enheter högre än för de små företagen. Medelvärdet och 

medianen för de små företagen ligger nära minimum medan det ligger i mitten mellan maximum 

och minimum hos de större företagen. Detta tyder på att de flesta små företag redovisar väldigt få 

indikatorer i sin hållbarhetsredovisning.  

 

Standardavvikelsen visar på att spridningen av värdena är relativt jämna mellan 

storlekskategorierna. Med ett värde på ungefär 2 indikatorer som spridning av 20 för både stora- 

och små företag anser vi inte spridningen som anmärkningsvärt hög.  

 

Centraltendenserna påvisar att skillnader i hållbarhetsredovisning finns beroende på om det är stora- 

eller små företag. För att statistiskt säkerställa medelvärdesskillnaderna används independent-

samples t-test där medelvärdet mellan de olika storlekarna på företagen och de totalt redovisade 

indikatorerna utvärderas. T-testet utförs för att avgöra om skillnaden som påvisades i tabellen ovan 

berodde på en slump eller om skillnaden är signifikant. För detta test förutsätts att spridningen inom 

dessa kategorier, stora- och små företag, är lika.  

 

Resultaten redovisas i tabellen nedan: 

 

Tabell 6 - T-test för storleksskillnader 

T-test Totalt 

T-värde 0,262 

P-värde 0,001 
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Variabler: Gruppvariabel: Storlek: indelad i stora- och små företag: enligt definition i kapitel “Metod”. Testvariabel: 

Totalt: totala antalet redovisade indikatorer per företag. 

 

Resultatet antog T-värde på 0,262 där ett värde under 0,05 visar att spridningen inte är detsamma. 

Resultatet visar att spridningen för dessa kategorier är detsamma och de två kategorierna signifikant 

skiljer sig från varandra. Resultatet visar att skillnaden statistiskt kan säkerställas med P-värdet på 

0,001, där alla värden under 0,05 kan anses som en signifikant skillnad med 95 procent säkerhet. 

För studien valdes en fem procentig signifikansnivå och de P-värden som erhållits är under denna 

nivå. Därmed bekräftas att skillnader finns i ett antal redovisade indikatorer i hållbarhetsredovisning 

beroende på om det är stora- eller små företag. Med detta resultat accepteras hypotes H1.  

 

H1 - De statliga företagens storlek har ett positivt samband med mängden redovisade indikatorer i 

hållbarhetsredovisningen. ACCEPTERAS 

 

 

4.2.2 Skillnader i indikatorgrupper 

I detta andra avsnitt kommer vi att ta upp storleksskillnaderna i de olika GRI indikatorgrupperna. 

Även denna utvärdering utgår från aritmetiskt medelvärde, median, standardavvikelse samt 

minimum och maximum. 

 

Tabell 7 - Storleksskillnader - Strategi & Profil 

Strategi & Profil Antal företag Medel Median Std.avv. Min. Max. 

Stora företag 27 2 2 0,000 2 2  

Små företag 15 2 2 0,000 2 2 

Variabler: Stora- och små företag: enligt definition under kapitel “Metod”. Strategi & Profil: totala antalet redovisade 

indikatorer inom indikatorgruppen strategi och profil. 

 

Resultatet visade att det inte finns någon skillnad mellan stora- och små företag inom 

indikatorsgruppen “Strategi & Profil”. I gruppen redovisade samtliga företag alla indikatorer. Detta 

betyder att det är denna indikatorgrupp som är mest redovisad i hållbarhetsredovisningarna i de 

statligt ägda företagen med en följsamhet på 100 procent. Det betyder att kategorierna har samma 

medelvärde, median, min och max samt att det inte finns någon spridning. Detta gör att båda 

indikatorerna under gruppen har redovisats lika mycket av båda storlekskategorierna. 
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Tabell 8 - Storleksskillnader - Ekonomi 

Ekonomi Antal företag Medel Median Std.avv. Min. Max. 

Stora företag 27 1,1 1 0,506 0 2 

Små företag 15 1,3 1 0,799 0 2  

Variabler: Stora- och små företag: enligt definition under kapitel “Metod”. Ekonomi: totala antalet redovisade 

indikatorer inom indikatorgruppen ekonomi. 

 

I indikatorgruppen “Ekonomi” visade resultatet att det nästan inte fanns någon skillnad alls mellan 

de stora- och små företagen. Dock kan vi se att de små företagen redovisar denna grupp lite mer än 

de större företagen. Noterbart är att inget av företagen redovisade samtliga tre indikatorer inom 

gruppen. Det bästa resultatet för både de stora- och de små företagen är att de redovisat två av tre 

indikatorer inom gruppen. Vi kan även se att det fanns både stora och små företag som inte 

redovisat någon indikator alls inom gruppen “Ekonomi”. Den indikatorn som redovisades mest 

under “Ekonomi” var ekonomiskt resultat (37 av 42) och den som redovisades minst var 

marknadsnärvaro (5 av 42). 

 

Medelvärde för de båda kategorierna är 1,1 och 1,3 med en median på 1 vilket tyder på att båda 

kategorierna oftast endast redovisar en indikator. Det är på medelvärdet vi kan se skillnaden mellan 

storlekskategorierna. Standardavvikelsen visar på en något större spridning i de små företagen i 

jämförelse mot de stora. Med en spridning på 0,799 och 0,506 av tre indikatorer ser vi den som 

relativt hög. Detta visar på att de små företagen har en större spridning mellan hur många 

indikatorer som företagen inom storlekskategorin redovisar. 

 

Tabell 9 - Storleksskillnader - Miljö 

Miljö Antal företag Medel Median Std.avv. Min. Max. 

Stora företag 27 1,7 2 0,823 0 3 

Små företag 15 1 1 0,655 0 2  

Variabler: Stora- och små företag: enligt definition under kapitel “Metod”. Miljö: totala antalet redovisade indikatorer 

inom indikatorgruppen miljö. 

 

Resultatet visade att i indikatorsgruppen “Miljö” kan vi se att det finns en noterbar skillnad mellan 
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de stora- och små företagen där de större företagen redovisar mer indikatorer i sin 

hållbarhetsredovisning. Detta kan vi se i maximum där de i de större företagen har redovisat 

samtliga tre indikatorer, medan i de mindre företagen har de maximalt redovisat två. De båda 

kategorierna har emellertid företag som inte redovisat någon indikator.  

 

Vi kan även se att de större företagen har högre medelvärde med nästan en enhet; 1,7 jämfört med 1 

hos de små. De större företagen har även en enhet högre median på 2, jämfört med de små 

företagens median på 1. Detta betyder att de flesta stora företag redovisar runt två indikatorer och 

de små en indikator. Den indikatorn som redovisades mest under “Miljö” var växthuseffekt (36 av 

42) och den som redovisades minst var materialanvändning (10 av 42). Spridningen är rätt hög hos 

de båda storlekskategorierna där de stora företagen har 0,823 och de små har 0,655. Detta visar 

även att de stora företagen har större spridning än de små. Detta betyder att de stora företagen har 

en större spridning mellan hur många indikatorer som företagen inom storlekskategorin redovisar. 

 

Tabell 10 - Storleksskillnader - Arbetsförhållanden 

Arbetsförhållanden Antal företag Medel Median Std.avv. Min. Max. 

Stora företag 27 2,1 2 0,781 0 3 

Små företag 15 1,7 2 1,047 0 3 

Variabler: Stora- och små företag: enligt definition under kapitel “Metod”. Arbetsförhållanden: totala antalet redovisade 

indikatorer inom indikatorgruppen arbetsförhållanden. 

 

I indikatorsgruppen “Arbetsförhållanden” visar resultatet på en relativt liten skillnad mellan stora- 

och små företag. Emellertid visar resultatet att de större företagen redovisar lite mer inom denna 

grupp än de små företagen. I båda kategorierna finns det företag som både redovisat noll- samt tre 

indikatorer och de har båda en median på 2. Dock kan vi se att medelvärdet är en aning större hos 

de stora företagen med 2,1 jämfört med de små företagen med 1,7. Den indikatorn som redovisades 

mest under “Arbetsförhållanden” var hälsa och säkerhet (33 av 42) och den som redovisades minst 

var kompetensutveckling (17 av 42). Standardavvikelsen visar på en relativt hög spridning, 

framförallt i små företag där den ligger på 1,047 av tre indikatorer. Hos de stora företagen ligger 

den på 0,781. Detta betyder att de små företagen har en större spridning mellan hur många 

indikatorer företagen inom storlekskategorin redovisar. 
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Tabell 11 - Storleksskillnader - Produkt 

Produkt Antal företag Medel Median Std.avv. Min. Max. 

Stora företag 27 0,9 1 0,829 0  3 

Små företag 15 0,4 0 0,507 0 1 

Variabler: Stora- och små företag: enligt definition under kapitel “Metod”. Produkt: totala antalet redovisade indikatorer 

inom indikatorgruppen produkt. 

 

Resultaten visar att det finns en skillnad mellan stora- och små företag inom indikatorsgruppen 

“Produkt”. Skillnaden är att de större företagen redovisar mer indikatorer än de mindre företagen. I 

de stora företagen finns det företag som redovisar noll- samt tre indikatorer. I de små företagen 

redovisar de mellan noll och en indikator. Dessa resultat visar på att det finns en noterbar skillnad. 

Emellertid kan vi se på den låga medianen (1) och medelvärdet (0,9) att majoriteten av de stora 

företagen endast redovisar en indikator inom denna grupp. Detta resultat tyder dock på att 

skillnaden mellan stora- och små företag inte är så stora som min och max visar. Som vi kan se på 

medianen hos de små företagen som ligger på 0, redovisar de mesta av företagen ingen indikator 

inom denna grupp. Detta visar på att de stora- och små företagen i väldigt stor utsträckning inte, 

eller i liten grad, redovisar indikatorer inom indikatorsgruppen “Produkt”. 

 

Den indikatorn som redovisades mest under “Produkt” var kundnöjdhet (22 av 42) och den som 

redovisades minst var märkning av produkter och tjänster (3 av 42). När det gäller 

standardavvikelsen kan vi se att spridningen är rätt hög både för de stora- och de små företagen med 

0,829 och 0,507. Dock har de större företagen lite högre spridning än de små. Detta betyder att de 

stora företagen har en större spridning mellan hur många indikatorer som företagen inom 

storlekskategorin redovisar. 

 

Tabell 12 - Storleksskillnader - Mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter Antal företag Medel Median Std.avv. Min. Max. 

Stora företag 27 1,0 1 0,706 0 3 

Små företag 15 0,4 0 0,507 0 1 

Variabler: Stora- och små företag: enligt definition under kapitel “Metod”. Mänskliga rättigheter: totala antalet 

redovisade indikatorer inom indikatorgruppen mänskliga rättigheter. 
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I indikatorsgruppen “Mänskliga rättigheter” har resultaten visat på skillnader hur många indikatorer 

som de stora- och små företagen redovisar i sina hållbarhetsredovisningar. Resultatet är att de större 

företagen redovisar mer än de mindre företagen. Hur stor denna skillnad är beroende på hur vi 

tolkar siffrorna. Hos de stora företagen finns det både företag som redovisar noll- och tre indikatorer 

inom gruppen. Hos de små företagen redovisas antingen noll eller en indikator. Dock blir detta 

resultat hos max och min missvisande då medianen och medelvärdet hos de stora företagen visar att 

mer än hälften av företagen endast har redovisat en indikator. Medianen hos de små företagen visar 

även att majoriteten av företagen redovisar inga indikatorer inom gruppen “Mänskliga rättigheter” 

då den är noll. Detta visar på att de stora- och små företagen i hög grad inte, eller i liten mån 

redovisar indikatorer inom denna indikatorsgrupp.   

 

Den indikatorn som redovisades mest under “Mänskliga rättigheter” var diskriminering (28 av 42) 

och den som redovisades minst var både tvångsarbete och barnarbete (2 av 42). Standardavvikelsen 

visar att spridningen hos både de stora- och små företagen är rätt hög, där de stora har 0,706 och de 

små 0,507. Emellertid visar resultaten att de stora företagen har lite större spridning än de små. 

Detta betyder att de större företagen har en större spridning mellan hur många indikatorer som 

företagen inom storlekskategorin redovisar. 

 

Tabell 13 - Storleksskillnader - Samhälle 

Samhälle Antal företag Medel Median Std.avv. Min. Max. 

Stora företag 27 1,1 1 0,818 0 3 

Små företag 15 0,5 0 0,834 0 3 

Variabler: Stora- och små företag: enligt definition under kapitel “Metod”. Samhälle: totala antalet redovisade 

indikatorer inom indikatorgruppen samhälle. 

 

Resultatet visar att inom indikatorsgruppen “Samhälle” kan vi se att skillnader finns mellan 

storlekskategorierna, men att de är relativt små. Resultatet visade dock att de större företagen 

redovisade mer indikatorer inom denna grupp än de små företagen. Både de stora- och små 

företagen har både redovisat noll- och samtliga indikatorer inom gruppen. När vi jämför ovan 

nämnda max och min samt medianen och medelvärdet hos framförallt de små företagen, men även 

de stora, kan resultatet vara lite missvisande. Hos de små företagen har mer än hälften inte redovisat 

någon indikator inom denna grupp i sin hållbarhetsredovisning. Hos de stora företagen har mer än 

hälften endast redovisat en indikator. Detta visar på att både de små- och de stora företagen inte, 

eller i liten mån, redovisar indikatorer inom denna grupp.  
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Den indikatorn som redovisades mest under “Samhälle” var korruption (23 av 42) och den som 

redovisades minst var både organisationens roll lokalt och affärsetisk policy (8 av 42). Allt detta 

resulterar även i att både de stora- och små företagen har relativt hög spridning på 0,818 och 

0,834.  Dock visar de små företagen på en marginellt högre spridning än de större. Detta betyder att 

de små företagen har en större spridning mellan hur många indikatorer företagen inom 

storlekskategorin redovisar. 

 

4.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har resultatet av vår studie visat att stora företag redovisar mer indikatorer i sin 

hållbarhetsredovisning än små företag. Genom t-test bekräftades även denna skillnad som statistisk 

säkerställd vilket gör att hypotes H1 kan accepteras.  

 

Går vi djupare och ser till indikatorgrupperna i förhållande till företagets storlek blev resultatet 

följande. De stora företagen redovisade flest indikatorer i fem av sju indikatorgrupper. Dessa 

grupper var; “Miljö”, “Arbetsförhållanden”, “Produkt”, “Mänskliga rättigheter” och “Samhälle”. De 

små företagen redovisade flest indikatorer i en av de sju grupperna, vilket var “ekonomi”. I en av 

indikatorsgrupperna, “Strategi & Profil”, hade de stora- och små företagen likvärdiga resultat. 

 

Den indikatorgrupp som hade högst medelvärde var hos de stora företagen i indikatorgruppen 

“Arbetsförhållanden” med 2,1 av maximalt tre indikatorer. Den indikatorgrupp som hade lägst 

medelvärde hos de små företagen var “Produkt” och “Mänskliga rättigheter” med 0,4. Men den 

indikatorgrupp som stack ut mest av våra resultat var “Strategi & Profil” där samtliga av alla 

företagen redovisade alla indikatorer i gruppen. 

 

Ser vi till alla underliggande indikatorer i grupperna som helhet för alla företag var de tre mest 

redovisade indikatorerna: vision/mål inom hållbarhet (42 av 42), intressentengagemang (42 av 42) 

samt ekonomiskt resultat (37 av 42). De indikatorer som redovisats minst var: information om 

åtgärder mot tvångsarbete (2 av 42), kontroll av barnarbete vid risk (2 av 42) samt märkning av 

produkter och tjänster (3 av 42).  

 

4.3 Skillnad i hållbarhetsredovisningar beroende på de statliga företagens 

lönsamhetsnivå 

Nedanstående avsnitt behandlar uppsatsens andra delfrågeställning som syftar till att beskriva hur 

statligt ägda företags hållbarhetsredovisning skiljer sig åt beroende på lönsamhetsnivå. 
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Inledningsvis kommer de totala skillnaderna mellan samtliga företag och dess lönsamhetsmått att 

redovisas för att sedan visa på skillnaderna mellan företagens storlek och dess lönsamhetsmått. 

 

4.3.1 Totala sambandet 

Detta avsnitt menar att visa på det totala sambandet mellan lönsamhet och mängden redovisade 

indikatorer i hållbarhetsredovisningen. Som tidigare nämnt i avsnittet “Metod” har ett företag 

exkluderats ur dessa uträkningar då det anses vara ett extremvärde. Nedan visas en tabell över totala 

antalet företag och de två lönsamhetsmått genom beräkning av genomsnittlig Rt och Re samt Rho för 

lönsamhetsmåtten: 

 

Tabell 14 - Lönsamhet och hållbarhetsredovisning - Totalt 

Totalt Antal företag Medel Rt Medel Re Rho Rt Rho Re 

Alla företag 41 5,5% 0,5% 0,279 0,171 

Variabler: Alla företag: samtliga statliga företag. Totalt: totala antalet redovisade indikatorer per företag. Räntabilitet på 

eget kapital samt räntabilitet på totalt kapital: enligt beräkningar 

 

Resultaten visar på att de statligt ägda företagen har relativt låga lönsamhetsmått. Enligt Ax m.fl. 

(2011) anses ett mått över tio procent som ett tecken på god räntabilitet och mått under tio procent 

som ett tecken på svag räntabilitet. Med lönsamhetsmått på 5,5% och 0,5% kan de statligt ägda 

företagen anses år 2013 ha relativt svag lönsamhet. 

 

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och + 1. En negativ korrelation betyder att 

inget samband kan påvisas och en positiv korrelation betyder att samband finns. I resultatet kan vi 

notera en svag positiv korrelation där Rho Rt är 0,279 och Rho Re är 0,171, det vill säga att ett svagt 

samband finns.  

 

Korrelationen för Re visar på ett P-värde på 0,284 och för Rt ett P-värde på 0,078. P-värden under 

0,05 anses som signifikanta med 95 procent säkerhet. Det betyder att ett samband inte statistiskt kan 

säkerställas mellan lönsamhet i de statliga företagen och antalet redovisade hållbarhetsindikatorer, 

utan endast att tendenser noteras. I och med att korrelationen endast visade på ett svagt samband 

och att sambandet sedan inte statistiskt kunde säkerställas förkastas hypotes H2.  

 

H2 - De statliga företagens lönsamhet har ett positivt samband med mängden redovisade 

indikatorer i hållbarhetsredovisningen. FÖRKASTAS 
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4.3.2 Samband lönsamhet och storlek 

Detta avsnitt avser att undersöka samband mellan lönsamhet, storlek och mängden redovisade 

indikatorer i hållbarhetsredovisningen. Nedan visas en tabell över stora- och små företag och de två 

lönsamhetsmått genom beräkning av genomsnittlig Rt och Re samt Rho för lönsamhetsmåtten: 

 

Tabell 15 - Lönsamhet och hållbarhetsredovisning - Storlek 

Storlek Antal företag 

 

Medel Rt 

 

Medel Re 

 

Rho Rt Rho Re 

Stora företag 27 7,9% 8,0 0,332 0,027 

Små företag 14 1,1% -14,0% -0,033 -0,135 

Variabler: Stora- och små företag: enligt definition i kapitel “Metod”. Totalt: totala antalet redovisade indikatorer per 

företag. Re: räntabilitet på eget kapital per företag. Rt: räntabilitet på totalt kapital per företag. 

 

Resultatet visar på att de stora företagen uppvisar en starkare lönsamhet än de mindre företagen. De 

stora företagen uppvisar ett medelvärde av Rt på 7,9% och ett medelvärde på Re på 8,0%. De mindre 

företagen uppvisar ett medelvärde av Rt på 1,1% och ett medelvärde på Re på -14,0%. Det företaget 

som uppvisar svagast lönsamhet inom båda lönsamhetsmåtten är Swedesurvey som är ett litet 

företag med ett medelvärde på Re på -136,9% och ett medelvärde på Rt på -31,3%. Det företag som 

uppvisar starkast lönsamhet inom båda lönsamhetsmåtten är Svenska Spel som är ett stort företag 

med ett medelvärde på Re på 101,2% och ett medelvärde på Rt på 130%. Både Swedesurvey och 

Svenska Spel är helägda av staten. 

 

Vi kan notera en svag negativ korrelation för de små företagen där Rho Rt är -0,033 och Rho Re är -

0,135. För de stora företagen finns en svag positiv korrelation där Rho Rt är 0,332 och Rho Re är 

0,027. Korrelationen för de små företagen får ett P-värde för Re på 0,645 och för Rt ett P-värde på 

0,910. För de stora företagen antar P-värde för Re på 0,895 och P-värde för Rt på 0,091. P-värden 

under 0,050 anses som signifikanta med 95 procent säkerhet. I och med korrelationen kan tendenser 

till ett samband ses hos de stora företagen, dock inte hos de små. Men i och med erhållna P-värden 

kan sambandet mellan lönsamhet i stora- och små företag och antalet redovisade 

hållbarhetsindikatorer inte statistiskt säkerställas.  

 

För att se om medelvärdesskillnaderna mellan det stora- och små företagen är statistiskt säkerställda 

kommer independent-samples t-test utföras. Detta test kommer utföras på båda räntabilitetsmått vi 

har valt i denna studie. 
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Tabell 16 - T-test för storleksskillnader - Lönsamhet 

T-test Rt Re 

T-värde 0,462 0,042 

P-värde 0,340 0,112 

Variabler: Gruppvariabel: Storlek indelad i stora- och små företag: enligt definition i kapitel “Metod”. Testvariabler: 

1:Re: räntabilitet på eget kapital per företag. 2:Rt: räntabilitet på totalt kapital per företag. 

 

Räntabilitet på totalt kapital: 

Spridningen mellan de olika storlekskategorierna är densamma och antar ett T-värde på 0,462. 

Värden under 0,050 som tidigare nämnts visar att spridningen inte är densamma. P-värdet antar 

0,340,värden under 0,050 anses som signifikanta med 95 procent säkerhet. Detta resulterar i att 

skillnaden i medelvärdet räntabilitet på totalt kapital mellan stora- och små företag inte är statistiskt 

signifikant och därmed kan sambandet inte säkerställas.  

 

Räntabilitet på eget kapital: 

Resultaten visar att spridningen mellan storlekskategorierna inte är densamma och får ett T-värde 

på 0,042. P-värdet blev 0,112 där värden under 0,050 kan anses som signifikanta med 95 procent 

säkerhet. Detta betyder att skillnaderna i medelvärdet räntabilitet på eget kapital mellan stora- och 

små företag inte är statistiskt signifikanta och därmed kan sambandet inte säkerställas. 

 

4.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har resultatet visat tendenser till att det finns ett samband mellan statligt ägda 

företags lönsamhet och antal redovisade indikatorer i hållbarhetsredovisningen. Sambandet har 

dock inte statistiskt kunnat säkerställas vilket betyder att hypotes H2 förkastas. De statligt ägda 

företagen uppvisar även en relativt låg lönsamhet, men de större företagen uppvisar högre 

lönsamhet än de små företagen. När vi ser till storlek, lönsamhet och hållbarhetsredovisning visade 

korrelationen endast att samband kan påvisas mellan lönsamhet, stora företag och redovisade 

indikatorer i hållbarhetsredovisningen. Vid beräkning av T-test påvisades dock att sambandet inte 

kan anses som statistiskt signifikant, utan att endast tendenser kan visas. Sammanfattningsvis finns 

alltså inget statistiskt säkerställt samband mellan stora- och små företag, lönsamhet och mängden 

redovisade indikatorer i hållbarhetsredovisningen. 
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5.0 Analys och slutsatser 

I följande avsnitt analyseras uppsatsens empiriska resultat och hypotesprövning. Grunden för 

analysen består av tidigare forskning och teori samt av de resultat som framkommit av studien. Det 

är sedan analysen som används för att besvara uppsatsens frågeställningar. Först tas analys och 

slutsatser av studiens två delfrågeställningar med tillhörande hypoteser upp för att till sist besvara 

studiens huvudfrågeställning. Detta mynnar sedan ut i förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Analys och slutsatser av delfrågeställning 1.1 och hypotesprövning H1 

I detta avsnitt kommer studiens delfrågeställning 1.1 redogöras: “På vilket sätt skiljer sig de svenska 

statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar åt avseende storlek och mängden redovisade 

indikatorer?”. Utöver det kommer en reflektion kring studiens första hypotes “De statliga företagens 

storlek har ett positivt samband med mängden redovisade indikatorer i hållbarhetsredovisningen” 

att utvärderas. 

 

Genom studiens empiriska resultat accepterades hypotesen H1 - De statliga företagens storlek har 

ett positivt samband med mängden upplysningar av indikatorer i hållbarhetsredovisningen. 

Sambandet där stora företag redovisade mer hållbarhetsindikatorer kan bero på flertalet faktorer: 

 

Studiens resultat stödjer i och med accepterandet av hypotes H1 studier av bland annat Bergström 

m.fl. (2002), MacLean (2007) och Hourneaux m.fl. (2014) att ett positivt samband existerar, även 

för de statligt ägda företagen. Detta visar att sambandet är oberoende om företagen opererar i den 

privata- eller offentliga sektorn samt om det gäller svenska- eller utländska företag. 

 

Utifrån tidigare forskning och studiens resultat kan en slutsats dras till varför de större företagen 

redovisar mer i sin hållbarhetsredovisning, detta är kostnaden för upprättandet av den. Detta 

påpekade även bland annat Rodriguez och LeMaster (2007) samt Brammer och Pavelin (2006) i 

deras studier som visade att upprättande av hållbarhetsredovisning medför ökade kostnader, vilket 

skapar problem för mindre företag med sämre ekonomiska medel. Orsaken är att det krävs tid och 

pengar att samla in upplysningar inom indikatorerna, något de små företagen inte har. Dock kan 

denna slutsats inte gälla till fullo i och med att storleken på företaget inte behöver vara likvärdigt 

med lönsamhet. Ett litet företag kan ha bättre ekonomiska medel än större företag. Dock är det en 

anledning som kan påverka, då större företag generellt sett har större ekonomiska möjligheter än 

små. Detta dilemma har även påpekats om GRI-ramverket då dess komplexitet och omfattning 

resulterar i ökade kostnader (GRI, 2006). Det kan även kopplas till signaleringsteorin som menar att 

företag ska redovisa så mycket de kan, men om för höga redovisningskostnader uppstår blir det 
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ogenomförbart (Campbell m.fl. 2001). 

 

Empirin redogjorde att företagen redovisade som mest 14 och som minst fem indikatorer i sina 

hållbarhetsredovisningar av de totalt 20. De företag som redovisade 14 indikatorer och var bäst i vår 

studie visade dock på att de endast redovisade 70 procent av de indikatorer som undersökningen 

studerade. Trots att våra resultat visade att stora företag redovisar mer, redovisade de relativt få 

indikatorer. Spridningen hos de stora- och små företagen visade sig vara relativt hög men där 

storlekskategorierna redovisade relativt jämnt och ingen skillnad kunde konstateras. Detta betyder 

att skillnaderna av redovisade indikatorer inom kategorierna var tämligen lika. 

 

De relativt få redovisade indikatorer kan kopplas till den kritik som GRI har fått där företag själva 

får välja vilka indikatorer som de ska redovisa (Deegan & Unerman, 2011). Studien av Borglund 

m.fl. (2010) påpekade även detta som en svårighet hos företag, att välja indikatorer som passar 

deras verksamhet. Enligt Regeringens direktiv ska företagen ge upplysningar inom så många 

indikatorer som anses lämpligt med tanke på dess intressenter och verksamhet (Westermark, 2009). 

Utifrån tidigare forskning och studiens resultat föreslår vi därför att rapporteringen av indikatorer 

bör förbättras för att det ska bli lättare för företag att hållbarhetsredovisa och skapa ytterligare 

transparens och öppenhet. Med hänsyn till den kritik GRI har fått menar vi att vidare bearbetning 

och instruktioner av indikatorerna bör ske av GRI samt att eventuellt riktlinjer för indikatorer i olika 

branscher och verksamheter bör utarbetas. Detta skulle förenkla arbetet för företag att se vilka 

indikatorer som är aktuella för just deras verksamhet. Det skulle förhoppningsvis öka antalet 

redovisade indikatorer i hållbarhetsredovisningen, som vi utifrån studiens resultat konstaterat är 

bristande idag. Vissa kritiker till GRI menar även att upprättandet av hållbarhetsredovisning endast 

är en taktik för att förbättra företagets image. Detta skulle kunna kopplas till de företag som inte 

redovisade så många indikatorer, till exempel de företag som endast redovisade fem av 20 

indikatorer. 

 

Studiens empiriska resultat visade att indikatorgrupperna “Miljö”, “Arbetsförhållanden”, “Produkt”, 

“Mänskliga rättigheter” och “Samhälle” redovisades mer av stora företag och indikatorgruppen 

“Ekonomi” av små företag. En orsak till att “Ekonomi” redovisades mer hos de små företagen kan 

kopplas till signaleringsteorins förklaring. Inom teorin kan hållbarhetsredovisning utgöra ett verktyg 

för att sända ut rätt signaler, vilket då kan stärka företagets position och dess värde (Campbell m.fl. 

2001). Små företag kan enligt denna teoriförklaring ha ett större behov av att nå ut med sin 

ekonomiska redovisning för att sända ut rätt signaler. Detta till skillnad mot stora företag som 

genom sin storlek kan lyckas signalera en god ekonomisk ställning. En ytterligare orsak är att 
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ekonomisk information finns lättillgängligt för de små företagen då dessa siffror och upplysningar 

ofta redan är framtagna i andra syften. Detta gör kostnaden för framtagandet av denna information 

mindre. 

 

Av samtliga indikatorgrupper var gruppen “Strategi och profil” den som redovisats mest av båda 

storlekskategorierna. Intressant är att denna grupp var den enda där samtliga statliga företag 

redovisat alla indikatorer i sina hållbarhetsredovisningar. En orsak till resultatet kan även här 

grunda sig i signaleringsteorins förklaring, att företag vill sända ut rätt signaler för att stärka sin 

position (Campbell m.fl. 2001). När vi ser till informationen som ska lämnas ut under denna 

indikatorgrupp är det upplysningar som är relativt lätt att ge upplysningar om. Detta på grund av att 

de flesta företag till exempel har kontroll på vilka dess intressenter är och hur de strategiskt står i 

hållbarhetsfrågor. 

 

Den indikatorgrupp som redovisades minst hos de båda storlekskategorierna var “Produkt”. De 

stora företagen hade ett medelvärde på 0,9 och en median på 1 medan de små företagen hade ett 

medelvärde på 0,4 och median på 0. Detta ser vi som ett uppseendeväckande resultat då denna 

indikatorgrupp inte är beroende av exempelvis verksamhetsinriktning och där samtliga företag 

erbjuder en produkt eller tjänst. Då vi inte heller kan koppla några uppenbara orsaker via tidigare 

forskning till den låga redovisningsgraden av denna indikator hade vi gärna sett fortsatt forskning 

till motivationen bakom detta. 

 

Den indikatorgrupp som visade på störst diskrepans mellan storlekskategorierna var “Miljö” och 

“Mänskliga rättigheter”. I indikatorgruppen “Miljö” har de stora företagen redovisat 0,7 enheter mer 

i medelvärdet än de små. De stora företagen har redovisat samtliga tre indikatorer till skillnad mot 

de små företagen som max endast har redovisat två indikatorer. Anledningen till detta kan bero på 

att små företag har begränsade kunskaper och resurser att lägga på miljöarbete, varav de då 

redovisar mindre indikatorer inom gruppen “Miljö”. Ytterligare skäl är att stora företag har en större 

miljöpåverkan samt möjlighet att påverka än små företag, de står även under ett större krav från 

samhället att arbeta med miljöfrågor. Detta förklarar legitimitetsteorin där dessa företag redovisar 

sin miljöpåverkan för att legitimera sig gentemot samhället (Hedberg & Von, 2003). 

 

I indikatorgruppen “Mänskliga rättigheter” har de större företagen redovisat 0,6 mer enheter i 

medelvärdet än de små och där de som max redovisat samtliga tre indikatorer, medan de små 

företagen som max redovisat en. Anledningen till detta kan bero på att stora företag ofta är 

internationella företag med större global spridning. De opererar eventuellt i utvecklingsländer vilket 
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skapar ett större tryck från intressenterna för dessa företag att redovisa mer upplysningar om sitt 

arbete inom mänskliga rättigheter i denna indikatorgrupp. Denna förklaring går hand i hand med 

intressentteorin och det normativa perspektivet som tydliggör att företag har en moralisk skyldighet 

gentemot sina intressenter (Ax m.fl. 2009). 

 

Den accepterade hypotesen och resultatet som visade att stora företag redovisade flest 

indikatorgrupper kan även kopplas till den institutionella teorin. Teorin förklarar att en gemensam 

standard som GRI:s ramverk kan bidra till en ökad legitimitet gentemot omvärlden då standarden är 

internationellt känd (Agbeibor & Aboagye-Otchere, 2012). Eftersom större företag ofta har en 

större del av marknaden ökar detta dessa företags intresse att legitimera sig mot omvärlden, vilket 

kan förklaras med att de redovisar fler indikatorer i sin hållbarhetsredovisning. Denna legitimitet 

kan även hänföras till legitimitetsteorin där större företag har ett större behov av att legitimera sig 

gentemot samhället (Hedberg & Von, 2003). Ytterligare en koppling till den institutionella teorin är 

att de statligt ägda företagen kan ses som ett verktyg för en indirekt reglering för resterande företag. 

I och med den accepterade hypotesprovningen H1 blir slutsatsen att det främst är stora statliga 

företag som påverkar stora privata företag. Enligt den institutionella teorin skulle detta kunna 

innebära en indirekt obligatorisk hållbarhetsredovisning för de privata företagen i och med 

regeringens krav på de statligt ägda företagen, framförallt avseende stora företag. För att detta ska 

kunna ske kan vi se till mimetiska isomorfismen som förklarar att organisationer tar efter och 

kopierar andra organisationer som är positiva föredömen (DiMaggio & Powell, 1983). Samtliga av 

dessa teorier kan även kopplas till Regeringen syfte med direktivet att vara efterföljansvärda 

exempel samt att intentionen är att andra företag anammar samma principer (Regeringskansliet, 

2007). 

 

En annan orsak kan förklaras av Fassin (2008) att stora företag har mer krävande intressenter. 

Genom att redovisa fler upplysningar kan intressenternas krav tillgodoses i högre grad, vilket 

intressentteorin förklarar (Kaur & Lodhia, 2011). Eftersom staten, som företagens huvudintressent, 

införde obligatorisk hållbarhetsredovisning för samtliga statliga företag, ställs samma krav på alla 

företagen. Emellertid kan det av staten finnas ett outtalat krav på de större företagen att vara mer 

transparenta och öppna och redovisa fler indikatorer 

(Westermark, 2009). Dock visar resultaten hos indikatorgruppen “Strategi och profil” där indikatorn 

“Intressentengagemang” finns med, att båda storlekskategorierna redovisade lika mycket. 

Resultaten visar på det lika kravet, oavsett storlek, staten ställer på de statligt ägda företagen och 

upprättande av hållbarhetsredovisningar. 
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5.2 Analys och slutsatser av delfrågeställning 1.2 och hypotesprövning H2 

I detta avsnitt kommer studiens delfrågeställning nummer 1.2: “På vilket sätt skiljer sig de svenska 

statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar åt avseende lönsamhetsnivå och mängden redovisade 

indikatorer?” att redogöras. Utöver det kommer studiens andra hypotes: “De statliga företagens 

lönsamhet har ett positivt samband med mängden redovisade indikatorer i hållbarhetsredovisningen.” att 

analyseras. 

 

Studiens hypotes H2 förkastades genom det empiriska resultatet. Tendenser till ett svagt samband 

fanns dock i korrelationen mellan lönsamhetsnivå och mängden upplysningar av indikatorer i 

hållbarhetsredovisningarna. Sambandet kunde emellertid inte statistiskt säkerställas då de erhållna 

P-värdena översteg studiens signifikansnivå på fem procent. 

 

Ser vi till tidigare studier finns det två uppfattningar gällande sambandet mellan lönsamhet och 

redovisade indikatorer. Den ena uppfattningen har visat att det finns ett samband där företag med 

hög lönsamhet redovisar mer för att nå ut som mer trovärdiga till investerare. Den andra 

uppfattningen har visat att företag med låg lönsamhet redovisar mer för att minska sitt 

informationsgap gentemot investerare (Verrecchia, 1990; Broberg m.fl. 2009). Förklaringen till vår 

studies resultat där sambandet istället förkastades kan refereraras till signaleringsteorin samt att 

båda uppfattningarna ovan stämmer. Eftersom företagen oavsett lönsamhet väljer att redovisa 

indikatorer i hållbarhetsredovisningen kan vår studie konfirmera studierna ovan av bland annat 

Verrecchia (1990) och Broberg m.fl. (2009). Hållbarhetsredovisningen kan enligt signaleringsteorin 

användas för att sända ut rätt signaler gentemot investerare (Campbell m.fl. 2001). Om då företag 

med hög lönsamhet redovisar mer för att anses mer trovärdiga och att företag med låg lönsamhet 

också gör detta för att minska sitt informationsgap kan båda förklaras med signaleringsteorin. 

Denna teori och tidigare forskning kan därför förklara orsaken till att lönsamheten inte skiljer 

redovisningen åt. 

 

Studiens resultat visade att de statligt ägda företagen har en relativt svag lönsamhet, speciellt hos de 

små företagen. I tidigare avsnitt där storleksskillnaderna undersökts, visade bland annat tidigare 

forskning att kostnaden för upprättandet av hållbarhetsredovisning var en stor anledning till varför 

de större företagen redovisade fler indikatorer och antagandet att större företag besitter större 

ekonomiska medel är givet. Eftersom denna studie endast studerar lönsamhetsmått på ett så 

komplext fenomen som hur väl ett företag mår, kan förklaringen trots förkastandet av hypotes H2 

inte behöva vara fel. Vår studie visar endast lönsamhet, inte hur väl företag har råd med 
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hållbarhetsredovisning eller ej. För detta konstaterande hade studien behövt undersöka ytterligare 

parametrar. Därför anses fortfarande antagandena till orsaken i tidigare avsnitt gälla. 

 

Studien resulterade i att vi inte statistiskt kunde säkerställa ett samband mellan lönsamhetsmåttens 

medelvärde per storlekskategori och antal redovisade indikatorer. Dock fanns tendenser till ett svagt 

samband i korrelationen hos de stora företagen, men som vi inte kan utesluta har skett på grund av 

slumpen. Detta betyder att vi inte kunde säkerställa att ett samband finns mellan lönsamhet - storlek 

och omfattningen av indikatorer. 

 

5.3 Analys och slutsatser av huvudfrågeställning 1 

I detta avsnitt kommer studiens huvudfrågeställning 1 redogöras: “Hur väl fungerar den statliga 

ägarstyrningen gällande direktivet om obligatorisk hållbarhetsredovisning?” Dessutom kommer 

förslag för framtida arbete av direktivet och ägarstyrning att diskuteras. 

 

Denna obligatoriska hållbarhetsredovisning kan kopplas till intressentteorin och 

ledningsperspektivet där beroendet mellan företaget och deras mäktigaste intressent behandlas, 

vilket i detta fall är staten. I denna teori tillgodoses framförallt krav för de intressenterna med mest 

makt (Ax m.fl. 2009), något vi kan se i statens krav om obligatoriska hållbarhetsredovisningar. 

 

Studien har visat att samtliga av de 42 studerade statligt ägda företagen har upprättat en 

hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s ramverk. Samtliga av företagen har även dessa 

publicerade på sin hemsida i enlighet med Regeringens direktiv. Detta resultat visar att det skett en 

utveckling från när direktivet infördes år 2008 där studier av bland annat ESRA (2009) och 

Borglund m.fl. (2010) visade att runt 20 procent av de 35 procent som hållbarhetsredovisade i 

enlighet med GRI år 2007. Idag visar våra resultat på en 100 procentig följsamhet av direktivet, sex 

år efter direktivet trädde i kraft. Detta visar på en 80 procentenhets ökning efter sex år. Emellertid 

ger inte vår studie en indikation på exakt hur effektiv den statliga ägarstyrningen har varit på att 

förmedla direktivet och dess vikt till företagen, eftersom ingen forskning skett mellan åren 2010-

2012. Sista mätningen var år 2009 där 94 procent av företagen upprättade en hållbarhetsredovisning 

i enlighet med GRI (Regeringskansliet, 2010). Att uppnå 94 procent följsamhet på två år kan visa på 

en effektiv ägarstyrning där kommunikationen nått fram till företagen om direktivets vikt. En annan 

anledning till varför direktivet och implementeringen var så effektiv ligger i GRI-ramverket. Då 

direktivet klargör att samtliga företag ska använda GRI-ramverket, finns det redan en utarbetad mall 

med instruktioner som företagen endast behöver följa. Detta gör upprättandet smidigare än om 

företagen var tvungna att upprätta en hållbarhetsredovisning på egen hand. Vidare anledning till 
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varför Regeringen lagt ner tid och resurser för att effektivt kunna nå ut med direktivet grundar sig i 

många olika syften och motiv. Regeringen har mycket att vinna på att direktivet följs så snabbt som 

möjligt, till exempel inför framtida företagsförsäljningar. 

 

Riksrevisionens (2006) granskning av den statliga ägarstyrningen som helhet visade på bristande 

transparens och otydlighet. Hållbarhetsredovisning som fenomen är ett medel för att öka 

transparens hos företag genom att visa företagens verkliga påverkan (GRI, 2006). Utifrån vår 

studies resultat kan den 100 procentiga följsamheten av direktivet visa på att Regeringen tagit till 

sig utav kritiken för att öka den statliga transparensen. Studiens resultat kan vara en indikation på 

att det funnits en tydlighet om vad direktivet innebär samt vad som förväntas av företagen. 

 

Studiens resultat samt tidigare forskning visar på att ägarstyrningen av Regeringen i detta avseende 

har lyckats. I och med detta direktiv och den goda följsamheten kan Regeringens uppgift att främja 

samhällsintresset inom området anses vara uppfyllt (Riksrevisionen, 2006). Även deras mål att vara 

en förebild inom hållbarhet kan anses vara uppfylld till stor del. Dock bör en utveckling ske 

gällande innehållet där fler indikatorer redovisas, då det är bristande idag. 

 

Trots att samtliga företag har upprättat en hållbarhetsredovisning kan vi se att antalet redovisade 

indikatorer är relativt få. Resultatet visade att företagen som mest redovisade 14 och som minst fem 

indikatorer av 20 totalt. Regeringens direktiv involverade endast upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen samt var den ska publiceras. Då direktivet inte sätter krav på antalet 

indikatorer, har detta resulterat i att få har redovisats. Som vi tidigare nämnt har Regeringen 

meddelat att företagen själva får välja indikatorer utifrån dess verksamhet och intressenter 

(Westermark, 2009). Detta kan tolkas som en viss otydlighet då det visat sig att företagen har 

behövt ytterligare tydlighet i detta område i och med studiens resultat. Eftersom staten är en 

betydelsefull intressent till dessa företag har de antagligen en åsikt angående 

hållbarhetsredovisningens uppfattning, eftersom krav från intressenter skulle påverka antalet 

indikatorer. 

 

För att få företagen att redovisa fler indikatorer föreslår vi utifrån tidigare forskning samt studines 

resulat att Regeringen bör gå ut med ytterligare instruktioner till direktivet med rekommenderat 

antal indikatorer. Som tidigare kapitel visar, bör dessa rekommendationer vara anpassade till 

verksamhet samt företagens storlek. Vi föreslår, såsom regeringen redan år 2006 föreslog, att skapa 

en uppdelning av storlekskategorier för att göra det enklare för företagen och för att minimera 

denna skillnad (Westermark, 2009). Denna storleksuppdelning ska då ha olika stora krav på 
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innehåll och mängden indikatorer. Detta för att hållbarhetsredovisningen inte endast ska vara ett 

spel för galleriet utan kunna uppnå dess syfte att visa företagens verkliga resultat (GRI, 2006). 

Studiens empiriska resultat visade att företag oavsett lönsamhetsnivå redovisade. Trots att arbete 

mot lönsamhetsmål är en viktig del utav ett företags ekonomistyrning, är den i avseende av 

hållbarhetsredovisning inte en betydande effekt. Detta betyder att ytterligare vikt på lönsamhet för 

att få upp antalet indikatorer ej bör beaktas. Som vi tidigare nämnt bör även en utveckling av GRI-

ramverket ske för att öka antalet redovisade indikatorer. 

 

Som analysen av delfrågeställning 1.1 visade att en stor orsak till att stora företag redovisar fler 

indikatorer än små var kostnaden för att upprätta hållbarhetsredovisningen. Om staten vill få upp 

antalet redovisade indikatorer bör storleksskillnaderna uppmärksammas och ägarstyrningen bör 

ligga i fokus för att göra det lättare för de mindre företagen att ge ut ytterligare indikatorer. 

Eftersom detta rör sig om en kostnadsfråga, föreslår vi att staten som ägare för dessa företag bör 

försöka underlätta för de små företagen, exempelvis genom skattelättnader. 

 

I empirin kunde vi se att de företag som redovisade flest och minst indikatorer i sin 

hållbarhetsredovisning alla var helägda av staten (100%). Även när vi ser på hur stark och svag 

lönsamhet företagen hade, visade det sig att båda ytterligheterna var helägda av staten. Detta 

resulterar i att inga slutsatser kan dras angående om ett samband fanns, till exempel mellan antalet 

indikatorer företagen redovisade med om de är hel- eller delägda av staten. 

 

För att utveckla och förbättra direktivet kan staten dra nytta av den information studien bidrar med. 

Det kan ske genom kunskapen gällande vilka indikatorer som redovisats mest och dess 

bakomliggande orsaker, vilket studiens analys och slutsatser ger svar på. Speciellt i avseende att öka 

antalet redovisade indikatorer i företagens hållbarhetsredovisningar. Ytterligare forskning om 

motivationen bakom varför vissa indikatorgrupper redovisas mer än andra är även viktig kunskap i 

denna utveckling. 

 

Sammanfattningsvis kan att den statliga ägarstyrningen avseende det obligatoriska direktivet om 

hållbarhetsredovisning både är god och effektiv. Dock bör ytterligare utveckling av direktivet 

behövs för att öka antalet indikatorer och på så vis uppfylla målet om en hållbar utveckling 

ytterligare. 
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5.4 Kritik mot studien och förslag till fortsatt forskning 

Studien har testat hur väl Regeringens direktiv om att implementera obligatorisk 

hållbarhetsredovisning har fungerat, där resultatet undersökts närmre genom att två variabler: 

”storlek” och ”lönsamhet” ställts i förhållande till antalet redovisade indikatorer. Indikatorerna som 

granskats har valts utifrån GRI:s ramverk, dock har alla inte undersökts utan de mest övergripande. 

En kritik är därför att resultatet kan ha influerats av valda indikatorer. Utöver detta exkluderades 

även åtta stycken statliga företag (se avsnitt ”1.6 Avgränsningar”) vilket gör att generaliserbarheten 

minskar då de statliga företagen inte studerades till 100 procent. 

 

Genom denna studie har många frågor aktualiserats som vi anser kräver vidare forskning. Då vår 

studie visade att samtliga statliga företag upprättar en hållbarhetsredovisning skulle ytterligare 

forskning kunna efterfrågas för att fastställa om ett verkligt och bibehållande resultat kan påvisas. 

Mer forskning behövs även för att öka förståelsen och motivationen bakom att ge ut ytterligare 

indikatorer då vår studie visade på att företagen brast i detta avseende. 

 

Studiens resultat visade att de statliga företagen redovisade få indikatorer inom gruppen “Produkt”, 

vilket vi författare ansåg vara omotiverat och vi saknar en god förklaring till dess avsaknad. Med 

detta vill vi gärna se mer forskning kring motivationen bakom att redovisa indikatorer inom just 

denna grupp. 

 

Det skulle även vara intressant att studera fler variabler än storlek och lönsamhet, för att kunna ge 

ytterligare förståelse kring faktorer som påverkar mängden indikatorer inom hållbarhetsredovisning 

samt kunna bidra till åtgärder för att öka dem. Då vår studie endast undersöker två lönsamhetsmått 

kan den inte visa hur väl företagen har råd att upprätta en hållbarhetsredovisning, vidare forskning 

med andra parametrar bör undersöka detta närmare. 

 

Regeringens intention är att direktivet ska få resterande företag att anamma samma principer 

(Regeringskansliet, 2007). Därför föreslås det att framtida studier kan undersöka om det finns ett 

samband mellan införandet av direktivet i statliga företag och utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningar i privata företag. 

 

För att fastställa exakt hur effektiv den statliga ägarstyrningen har varit med att nå ut med direktivet 

och att få samtliga statliga företag att upprätta en hållbarhetsredovisning krävs en likartad studie 

som undersöker redovisningarna för åren 2010-2012. 
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Då det finns lite utredningar och forskning runt hur företagen mottar de regleringar och direktiv 

som staten beslutar bör ytterligare utredningar av andra direktiv utföras så att en enhetlig 

utvärdering av statlig ägarstyrning kan ske på ett bredare plan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Lista statligt ägda företag 

 

Företag: Ägarandel: RISE 100% 

Akademiska Hus 100% Samhall 100% 

Almi företagspartner 100% SAS 21% 

APL/Apotek Produktion & Laboratorier 100% SBAB 100% 

Apoteksgruppen 100% Svensk Exportkredit (SEK) 100% 

Arlandsbanan Infrastructure 100% SJ 100% 

Bilprovningen 100% SOS Alarm 50% 

Bostadsgaranti AB 50% Specialfastigheter 100% 

Dramaten 100% Statens bostadsomvandling 100% 

European Spallation Source (ESS) 73% Sveaskog 100% 

Fouriertransform 100% Sveab 100% 

Green Cargo 100% Svenska skeppshypotekkassan 100% 

Göta Kanalbolag 100% Svenska Spel 100% 

Infranord 100% Svevia 100% 

Inlandsinovation 100% Swedavia 100% 

Jernhusen 100% Swedesurvey 100% 

LKAB 100% Systembolaget 100% 

Metria 100% TeliaSonera 37% 

Miljöstyrningsrådet 85% Teracom Boxer 100% 

Miljömärkning Sverige 100% Vasallen 100% 

Operan 100% Voksenåsen 100% 

PostNord 60% 
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Statligt helägda företag: Sveaskog 

Akademiska Hus Sveab 

Almi företagspartner Svenska skeppshypotekkassan 

APL/Apotek Produktion & Laboratorier Svenska Spel 

Apoteksgruppen Svevia 

Arlandsbanan Infrastructure Swedavia 

Bilprovningen Swedesurvey 

Dramaten Systembolaget 

Fouriertransform Teracom Boxer 

Green Cargo Vasallen 

Göta Kanalbolag Voksenåsen 

Infranord 

 

Inlandsinovation Statligt delägda företag: 

Jernhusen Bostadsgaranti AB 

LKAB European Spallation Source (ESS) 

Metria Miljöstyrningsrådet 

Miljömärkning Sverige PostNord 

Operan SAS 
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RISE SOS Alarm 

Samhall TeliaSonera 

SBAB 

 

Svensk Exportkredit (SEK) 

 

SJ 

 

Specialfastigheter 

 

Statens bostadsomvandling 
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Bilaga 2 - Kodningsmall 

 

1. Storlek                                              2. Lönsamhet 

1.1 Stora företag                                    2.1 Räntabilitet på eget kapital 

1.2 Små företag                       2.2 Räntabilitet på totalt kapital 

 

3. Strategi och profil inom hållbarhet 

3.1 Vision/mål inom hållbarhet 

3.2 Intressentengagemang 

 

4. Ekonomisk påverkan 

4.1 Ekonomiskt resultat 

4.2 Marknadsnärvaro 

4.3 Investeringar i samhället 

 

5. Miljöpåverkan 

5.1 Materialanvändning 

5.2 Växthuseffekt 

5.3 Avfallshantering 

 

6. Arbetsförhållanden och arbetsvillkor 

6.1 Hälsa och säkerhet 

6.2 Kompetensutveckling 

6.3 Personalomsättning 

 

7. Produktansvar 

7.1 Kundens hälsa och säkerhet 

7.2 Kundnöjdhet 

7.3 Märkning av produkter och tjänster 

 

8. Mänskliga rättigheter 

8.1 Information om åtgärder mot diskriminering 

8.2 Information om återgärder mot tvångsarbete 

8.3 Kontroll av barnarbete vid risk 
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9. Samhällsansvar 

9.1 Organisationens roll lokalt 

9.2 Åtgärder mot korruption 

9.3 Affärsetisk policy 

 

10. Totalt 
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Bilaga 3 - Manual vid granskning 

Vi författare kommer utgå från GRI index som är en del av företagens hållbarhetsredovisningar och 

visa en specifikation över vilka GRI indikatorer företaget har redovisat samt vart i 

hållbarhetsredovisningen eller annat ställe indikatorerna är redovisade med sidnummer. Vi 

författare kommer sedan att göra en översiktsgranskning för att se om information om indikatorn 

finns där företaget redovisat. En indikator anses vara uppfyll om företaget har redovisat något slag 

information under den. Vissa företag indikerar om de helt eller delvis har redovisat indikatorn, 

vilket författarna har tolka båda (hel och delvis) som att indikatorn är uppfylld och redovisad. Har 

företaget redovisat indikatorn ska ett X sättas i tabellen och när företaget inte har redovisat ska ett 0 

sättas i tabellen. I de valda indikatorerna i kodningsmallen kan vissa involvera flera indikatorer, 

såsom växthuseffekt som innehåller EN16-EN20. I dessa anses indikatorn uppfylld om minst en av 

de indikatorerna under till exempel växthuseffekt har redovisats. 

 

Indikatorgrupper med information om innehållet i dess indikatorer: 

 

Strategi och profil inom hållbarhet 

·         Vision/mål – (1.1) Företagets ställning till hållbarhet presenteras genom att VD:n eller annan 

betydelsefull person uttalar sig i frågan. Ska visa kort, medel och lång sikt och visa på de största 

hoten med de ekonomiska, miljömässiga och sociala företagsmässiga prestationerna. 

·         Intressentengagemang – (4.14-4.17) – 1. Visar en lista på företagets intressenter. 2. Identifiering 

och urval av vilka intressenter företaget ska engagera. 3. Visa på vilken typ av kontakt de har med 

dessa valda intressenter. 4. Viktiga områden och frågor som väcks vid kommunikation med 

intressenter samt hur företaget har hanterat dessa problem. 

 

Ekonomisk påverkan 

·          Ekonomiskt resultat – (EC1) Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde. 

·         Marknadsnärvaro – (EC6) Policy och praxis och andelen utgifter till lokala leverantörer. 
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·         Investeringar i samhället – (EC8) Utveckling och investeringar i infrastruktur och tjänster för 

samhällets nytta. 

 

Miljöpåverkan 

·         Materialanvändning – (EN1) Materialanvändning i vikt eller volym. 

·         Västhuseffekt – (EN16-EN20) Totala direkta och indirekta utsläpp i vikt av växthusgaser. (EN18) 

Initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser och resultat. (EN19) Utsläpp av ozonnedbrytande 

ämnen i vikt. (EN20) NO, SO samt andra väsentliga luftföroreningar i vikt. 

·         Avfallshantering -  (EN22)-  Total avfallsvikt, per typ samt vilken hanteringsmetod som använts. 

 

Arbetsförhållanden och arbetsvillkor 

·         Hälsa & Säkerhet – (LA7, LA8 )– Utbildning och förebyggande riskprogram för att förebygga 

allvarliga sjukdomar. Omfattningen i siffror av skador, arbetssjukdomar, förlorade dagar och 

frånvaro samt nummer av dödsfall regionsvis. 

·         Kompentensutveckling –(LA10) - Genomsnittligt antal utbildningstid per år per 

anställd uppdelat på personalkategorier. 

·         Personalomsättning –(LA2) - Information om personalomsättningen med ålder, kön och region. 

 

Produktansvar 

·         Kundernas hälsa och säkerhet – (PR1) Faser i livcykeln gällande produktens och tjänstens 

påverkan på hälsa och säkerhet utvärderas i förbättringssyfte. 

·         Kundnöjdhet – (PR5)– Visar på den kundnöjdhet som finns genom underlag från till exempel 

undersökningar. 

·         Märkning av produkter och tjänster – (PR3) Produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt 

rutinerna, samt andel av produkter och tjänster som berörs. 

 

Mänskliga rättigheter  

·         Åtgärder diskriminering – (HR4) - Information om antal fall av diskriminering och vidtagna 

åtgärder. 

·         Åtgärder tvångsarbete – (HR7) - Verksamheter med risk för tvångsarbete och obligatoriskt arbete 

ska påvisa åtgärder mot detta som bidrar till avskaffande av tvångsarbete. 
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·         Kontroll av barnarbete vid risk – (HR6) I verksamheter med risk för fall av barnarbete bör åtgärder 

som vidtagits för att förhindra/avskaffa detta redovisas. 

 

Organisationens roll i samhället 

·         Organisationens roll lokalt- (S01) Utformning och omfattning av de rutiner som utvärderar 

verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och utträde 

·         Åtgärder mot korruption – (S02, S03, S04) - Procentandel och totala antalet affärsenheter som 

analyserats avseende risk för korruption. Information om andel anställda som utbildats i 

organisationens anti-korruptions-policy. Åtgärder som vidtagits på grund av incidenter av 

korruption. 

·         Affärsetisk policy – (S05) - Har organisationen en affärsetisk policy, till exempel mot lobbying? 
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Bilaga 4 - Resultat 
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