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Syfte:   Syftet med denna uppsats är att undersöka ett eventuellt behov av

  direkt styrning för att statligt ägda företag ska ta till sig nya 

  trender, här med hållbarhetsredovisning som exempel. Uppsatsen 

  svarar också på hur effektiva tvingande riktlinjer är för statligt 

  ägda företag i en jämförelse med privata företag inom 

  hållbarhetsredovisning, och huruvida staten är en föregångare 

  inom området. 

 

Metod:   En kvantitativ studie av årsredovisningar och  

  hållbarhetsredovisningar från statligt ägda och privata företag. De 

  har därefter jämförts med utgångspunkt i institutionell teori och 

  riktlinjer för statligt företagsägande. 

 

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk består av institutionell teori i 

  kombination med teori om hållbar utveckling och statligt 

  företagssägande. 

 

Empiri:   Kartläggning av hållbarhetsredovisning i 15 statligt ägda företag 

  och 15 privata företag som är noterade på Stockholmsbörsen. 

  Studien omfattar en 5-årsperiod, 2007-2011. 
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  också att redovisningen från de statligt ägda företagen är en 

  bidragande faktor till en norm kring hållbarhetsredovisning. 

  Företagens storlek är en faktor som påverkar anpassningstakten till 

  hållbarhetstrenden på redovisningsområdet. 
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Purpose:  The purpose of this thesis is to analyze a need for direct control for 

  state owned companies to adopt new trends, with sustainability 

  reporting as an example. The thesis also explains how efficient 

  imperative guidelines are for state owned companies in 

  comparison to private companies and whether the government is a 

  forerunner in the subject. 

 

Methodology: A quantitative study of annual reports and sustainability reports 

  from state owned companies and private companies. Thereafter 

  they have been compared with a base in institutional theory and 

  guidelines for governmental business ownership. 

 

Theoretical perspectives: The theoretical framework of the study is based on institutional 

  theory in addition with sustainability theory and governmental 

  ownership theory. 

 

Empirical foundation: A study of sustainability reporting in 15 state owned companies 

  and 15 private companies. The study includes a period of 5 years, 

  2007-2011. 

 

Conclusions: The study indicates that imperative guidelines from the 

  government is an efficient tool to influence state owned        

  companies.  There are indications showing that the companies live 

  up to the governmental ambition to be a  forerunner in 

  sustainability reporting. The same applies to quality, the state 

  owned companies are ahead. The study also shows that the 

  governmental policy is a contributing factor to a norm on 

  sustainability reporting. Size of the company also affect their time 

  to adapt the current trend in sustainability reporting.  
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1. Inledning 
 

Många företag har idag en stor inverkan på sin omgivning och den direkta påverkan som 

företags produktion och verksamhet har på miljö och samhälle har allt mer kommit att hamna 

i fokus i samhällsdebatten. Hållbart företagande ses idag i många fall inte bara som en 

konkurrensfördel. Att företag tar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar ses nu ofta 

även som ett självklart inslag i företags strategi och verksamhet. Detta speglar sig i ett större 

intresse för, och efterfrågan på, hållbarhetsinformation i företags externa rapportering. I det 

som omnämns som årsredovisningens frivilliga information lyfter många företag fram avsnitt 

som diskuterar och presenterar strategi och praktiskt arbete som är knutet till begreppet 

hållbar utveckling, så som det presenterades i Brundtlandkommissionen
1
.  

Den redovisning och information som företag presenterar på området är tänkt att stärka fokus 

på, och resultat av, hållbart företagande. Ett viktigt syfte är att ge intressenter en bild av 

företagets mål och framsteg i hållbarhetsarbete. Redovisningen ger på detta sätt intressenter 

möjlighet att utvärdera verksamheten för att öva inflytande och påverka omfattningen och 

riktningen på företags hållbarhetsarbete men också fungera som ett verktyg för att utveckla 

arbetet genom systematisk och tydlig uppföljning.  

I Sverige är staten sedan länge en betydande företagsägare och idag är de landets största med 

53 hel- eller delägda företag. Statens ägande representerar stora värden och ytterst ägs de 

statliga företagen av svenska folket. Med bakgrund mot att företagen förvaltas av staten och 

ägs av folket bör det kunna ställas höga krav på öppenhet och information från företagen och 

att de når upp till och följer befintliga lagar, normer och rekommendationer. Detta slås också 

fast i styrdokument för de statligt ägda företagen. Enligt statens ägarpolicy 

(Finansdepartementet, 2012) skall statligt ägda företag skötas professionellt och föredömligt 

inom befintliga lagar och med fokus på ägarens långsiktiga intressen. Vidare slås fast att 

statligt ägda företag skall ligga i framkant och vara föredömen i arbetet med frågor om hållbar 

utveckling.   

Trots detta har ett antal uppmärksammade fall dykt upp i media där verksamheten i statligt 

ägda företag kommit att ifrågasättas och kritiseras för brister när det gäller ansvarsfullt och 

hållbart företagande. Detta väcker frågan hur styrelserna i statligt ägda företag klarar av att 

följa trender inom redovisning och i samhället samt ägarens riktlinjer och leva upp till statens 

ambitioner.    

 

  

                                                           
1
 FN och Bruntlandskommissionens definition från 1987 "En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov." 
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1.1 Problemområde 

 

I en debattartikel i Dagens Nyheter (12-05-21) lyfter finansmarknadsminister Peter Norman 

fram att statliga företag skall vara föredömen inom hållbart företagande. Mot bakgrund av 

Telia Soneras affärer i länder med svag demokratisk struktur vill regeringen att ”de statligt 

ägda företagen har en egen linje för sitt agerande, en egen etisk kompass” (DN 12-05-21). 

Norman menar att det inte räcker att följa landets lagar och regeringen skall nu stärka 

bolagens förutsättningar i deras hållbarhetsarbete genom att varje bolag ska formulera egna 

hållbarhetsmål.  

Staten som ägare har alltså för avsikt att åstadkomma en förändring hos de statligt ägda 

företagen genom tvingande riktlinjer. Detta lyfter upp ett intressant problemområde. Klarar 

inte styrelserna i de statligt ägda företagen att på eget initiativ vara föregångare och 

föredömen vad gäller trender och normer i fråga om pratiskt arbete och redovisning. Starkt 

knutet till detta är frågan om hur effektivt direkta och tvingande riktlinjer från staten fungerar 

för att uppnå förändring i de statligt ägda företagens verksamhet och rapportering. Med 

bakgrund mot att ledningen i de statligt ägda företagen ytterst är ansvariga inför det svenska 

folket är det i högsta grad relevant att undersöka och analysera hur statliga riktlinjer följs och 

hur dessa företag i verksamhet och redovisning tar till sig samhällstrender.     

Sedan 2008 slår ”Statens ägarpolicy” fast att de statligt ägda företagen skall ligga i framkant i 

arbetet med hållbarhetsfrågor och vara föredömen inom området hållbart företagande. I 

policyn från 2007 och framåt lyfts hållbarhetsredovisning fram som ett ”verktyg för att driva 

arbetet med Hållbart företagande framåt genom att systematiskt arbeta med tydlig 

rapportering och uppföljning” (Finansdepartementet, 2007-2012). 2007 antog regeringen nya 

riktlinjer för extern rapportering i statligt ägda företag. Riktlinjerna trädde i kraft i och med 

räkenskapsåret som inleddes den 1 januari 2008. I riktlinjerna syns tydliga avtryck från det 

växande intresset för hållbart företagande under 2000-talet. Till skillnad från de tidigare 

riktlinjerna pekas hållbarhetsredovisning ut som ett område de statligt ägda företagens externa 

redovisningar skall omfatta. Hållbarhetsredovisning ses i detta arbete som ett strukturerat 

system att presentera mål, uppföljning och utvärdering av hållbarhetsarbete för externa 

intressenter. En operationalisering av begreppet ges i avsnitt 2.3.2. I och med de nya 

riktlinjerna ska statligt ägda företag presentera en hållbarhetsredovisning enligt organisationen 

Global Reporting Initiative  (GRI) internationella riktlinjer. Detta ger ett specifikt område att 

studera i vilken utsträckning statliga företag tar till sig rådande redovisningstrender och hur 

effektiv statlig styrning genom tvingande riktlinjer är för dessa företag.  

 

1.2 Syfte 

 

Utifrån diskussionen kring det generella problemområdet analyseras i detta arbete 

förekomsten av hållbarhetsredovisningar i statliga företag före och efter de nya riktlinjerna för 

extern rapportering i statligt ägda företag började gälla. Syftet är att undersöka det eventuella 
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behovet av direkt statlig styrning för att statligt ägda företag skall ta till sig nya trender inom 

redovisningsområdet samt hur effektivt tvingande statliga riktlinjer fungerar för att påverka 

företagens verksamhet och rapportering. Arbetet ämnar också att övergripande, med års- och 

hållbarhetsredovisningar som underlag, undersöka hur de statligt ägda företagen klarar av att 

leva upp till ambitionen att vara föredömen inom arbetet med hållbarhetsfrågor. Eventuella 

likheter och skillnader mellan företagen analyseras även övergripande med utgångspunkt i 

allmänna karaktärsdrag hos företagen.   

Studien omfattar även ett antal privata företag. Detta för att skapa förutsättningar för en 

jämförelse mellan statliga och privata företag vad gäller förekomsten av, och upplägget på, 

hållbarhetsredovisningar. Denna del syftar till att analysera eventuella skillnader mellan 

statliga och privata företag i fråga om nivå och utformningen på, samt förekomsten av, 

hållbarhetsredovisning som en del i den externa rapporteringen. Här finns även i ansats att 

analysera staten och statligt ägda företags potentiella roll som föregångare och föredömen 

inom hållbarhetsredovisning. 

Som ram och vägledning i analysen lyfts avslutningsvis i teoriavsnittet tre antaganden fram. 

Arbetet skall inte endast ses som ett försök att bekräfta eller förkasta dessa antaganden. 

Analysen har som mål att föra en bredare diskussion kring relevanta faktorer kring dessa 

antaganden som det empiriska materialet visar.    

 

1.3 Avgränsningar 

 

I arbetet görs ingen uppföljning av företag som har en statlig ägarandel som understiger 50%. 

En analys och jämförelse av hur företag med ett statligt minoritetsinslag tar till sig trender och 

följer statliga direktiv är inget ointressant studieområde. Detta problemområde ligger dock 

utanför arbetets huvudsakliga syfte. Möjligheten att dra generella slutsatser utifrån studiens 

empiriska material är dessutom ytterst begränsad. Av de 53 företag med statligt ägarinslag har 

endast fem stycken en statlig ägarandel som understiger 50 %. Dessa företag varierar stort i 

fråga om storlek, verksamhetsinriktning och statlig ägarandel.  

I arbetet behandlas redovisningens och revisionens instrumentella och teoretiska funktion. I 

analysen förs därför ingen problematiserade diskussion kring hur och i vilken utsträckning 

redovisning och revision klarar av att uppfylla sin tänkta funktion. I arbetet begränsas 

redovisning och revision till att ses som en bilda av företagens hållbarhetsarbete samt ett 

informations och kvalitetssäkrande verktyg för företagets intressenter. Fokus för analysen 

gäller därför huruvida dessa verktyg finns hos företagen och i vilken form. En översiktlig 

presentation av arbetets perspektiv på redovisning, standards och revision ges i avsnitt 3.3. 

Syftet med arbetets analys är inte att utföra djupare bedömning av redovisningens kvalitet 

eller undersöka i vilken utsträckning redovisningarna speglar det faktiska arbete som 

företagen utför. Studien begränsar sig i fråga om kvalitetsbedömning till kvantitativt 
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identifierbara faktorer i redovisningarna. En jämförande ansats mellan redovisningens 

innehåll och handling ligger utanför de ramar som arbetets syfte ställer upp.  

Arbetet tar även en instrumentell inställning till hållbarhetsredovisningsstandarden GRI och 

andra redovisningsstandards. Arbetets analys problematiserar inte kring kvaliteten på 

standards inom hållbarhetsredovisningen. Liksom gällande redovisning och revision ses fasta 

antagna standars utifrån den funktion de är tänkta att uppfylla och de problem de är tänkta att 

lösa. En översiktlig diskussion om standards och GRI:s tänkta funktion på 

redovisningsområdet ges i avsnitt 3.3. 

Arbetet fokuserar på de nya riktlinjerna för extern rapportering för statligt ägda företag och 

hur detta verktyg har fungerat. Andra faktorer kan spela in och påverka företagens agerande 

under den studerade tidsperioden. I text och analys förs ingen diskussion kring detta. Studien 

begränsas till att se på tvingande statliga riktlinjernas möjliga effektivitet som 

styrningsverktyg.      

2. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras arbetets metodologiska ramverk. Det ges en genomgång av det 

praktiska upplägget och utförandet av arbetets empiriska studie samt en reflektion av vald 

metod. 

2.1 Val av metod 

 

I detta arbete har valet gjorts att använda kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2005) för att 

studera förekomsten och nivån av en vald faktor, hållbarhetsredovisning, i ett flertal företags 

årsredovisningar. Avsikten var att studera hur de statliga företagens frivilliga redovisning 

förhöll sig till privata börsnoterade företag. Kvantitativ metod valdes med anledning att det 

ger möjligheten att studera ett större urval och därmed få större generaliserbarhet utifrån 

arbetets syfte. Metoden passar den typ av information, de faktorer, som eftersökts för att 

kunna svara på problemområdet i arbetet. 

 

För att ha en ram att förhålla sig till under arbetets gång med datainsamling och analys har en 

undersökningsdesign används för att uppnå en hög kvalitet på studien (Bryman & Bell, 2005). 

Huvudsakligen har komparativ metod använts för att granska redovisningarna (Bryman & 

Bell, 2005). Statliga företags årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar har studerats och 

jämförts med motsvarande material från privata företag, därefter har skillnaderna analyserat 

och vilket legat till grund för arbetets slutsatser. För att närmare studera och jämföra 

redovisningarna användes innehållsanalys (Bryman & Bell, 2005). Vilket innebär att de valda 

dokumenten studerades utifrån förutbestämda kriterier. Viktiga aspekter som beaktats är att 

kodningen inte överlappar varandra och att kriterierna verkligen svarar på det som uttalats. 

Därför var det viktigt att definiera innebörden av de begrepp som användes i studien, se 

vidare metodavsnittet 2.3.2. Ett annat problem som beaktats är att eventuella brister i de 

studerade dokumenten leder till ett bristfälligt resultat (Bryman & Bell, 2005). 
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2.2 Urval 

 

I arbetet har en kartläggning av 15 statliga och 15 privata företag genomförts. Samtliga 

statliga företag som behandlas i arbetet har en statlig ägarmajoritet. Det är endast PostNord 

som inte är statligt helägt, under den senare delen av undersökningsperioden är staten 

majoritetsägare. Företag där staten har en ägarmajoritet och därigenom ett direkt inflytande är 

bättre lämpade för arbetets grundläggande syfte och kvantitativa ansats. I den löpande texten 

används genomgående termen statligt ägda företag. I detta arbete avser termen företag med ett 

statligt ägarinslag på över 50 %.  

 

De icke statligt ägda företagen i studien är samtliga börsnoterade och hämtade från 

Stockholmsbörsens Large- och Mid Cap listor. I arbetet benämns de som privata företag. 

Samtliga av företagen har en betydande verksamhet eller marknad i Sverige. De privata 

företagen kan därför, liksom de statliga företagen, anses påverkas av, och behöver förhålla sig 

till trender, normer och rekommendationer på redovisningsområdet i Sverige.   

 

Urvalet av statliga företag utgör 28 % av den totala populationen och 31 % av företagen med 

en statlig ägarandel som är 50 % eller högre. Av dagens 53 företag faller dessutom vissa 

utanför kartläggningens ramar eftersom de inte varit verksamma under hela den aktuella 

perioden. Studiens tidsmässiga ramar påverkar således det relevanta urvalet av statligt ägda 

företag. Vissa av dagens 53 företag med statligt ägarinslag har formats först efter 2008 och 

har därför inte varit aktuella för arbetets kartläggning.  

 

Vad gäller de privata företagen i studien utgör urvalet en ytterst liten andel av de noterade 

bolagen på de aktuella listorna på Stockholmsbörsen. Som underlag för generella slutsatser 

gällande trender i fråga om hållbarhetsredovisning i privata företag är urvalet bristfälligt lågt. 

Arbetets huvudsakliga fokus ligger dock på utvecklingen och förändringen i fråga om 

hållbarhetsredovisningen i statligt ägda företag. Denna aspekt knyts, som framgår av syftet, 

till statens roll för att dessa företag skall ta till sig och följa trender och normer i 

redovisningen. De privata företagen skall därför ses som en referensgrupp att jämföra 

utvecklingen i de statliga företagen med. Målet i arbetet är inte att analysera övergripande 

trender på området hos börsnoterade företag. Istället strävar studien efter att undersöka om 

eventuella förändringar i hållbarhetsredovisningen hos de statliga företagen under den 

aktuella perioden tycks vara knutna till statens nya riktlinjer. Här utgör de undersökta privata 

företagen en referenspunkt för analysen. En jämförelse mellan de båda urvalsgrupperna ger en 

översiktlig bild om förändringar i hållbarhetsredovisningen hos de statliga företagen kan vara 

en del av en mer generell utveckling. De privata företagen fungerar även som en 

jämförelsegrupp gällande ambitionen att de statliga företagen skall vara föredömen vad gäller 

hållbarhetsarbete. 

 

Tidigare studier (Bergström, Catasús & Ljungdahl, 2002) gällande hållbarhetsredovisningar 

har pekat ut två viktiga faktorer som påverkar förekomsten av hållbarhetsredovisning hos ett 

företag. Dessa faktorer är företagets storlek samt hur utsatt bransch, ifråga om 
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hållbarhetspåverkan, som företag verkar i. För att kunna utföra en relevant jämförelse mellan 

de statliga och privata bolagen strävar arbetet efter att uppnå en matchning mellan de 

undersökta statliga och privata företagen. Matchningen försvåras av att flertalet statliga 

företag har speciella samhällsansvarsuppgifter och uppdragsbeskrivningar som ofta saknar 

motsvarighet i den privata företagssfären. Flera statliga företag är också verksamma inom 

områden där det inte finns en direkt motsvarighet i form av ett privat företag. Urvalsprocessen 

har i dessa fall fokuserat på likheter i fråga om huvudsaklig verksamhet eller de produkter 

eller tjänster företagen erbjuder. I urvalet av privata företag återfinns företag som inte har 

någon statlig matchning. Detta är tänkt att ge en referenspunkt gällande branscher där staten 

inte är representerade som företagsägare. 

          

Att mäta och bedöma ett företags storlek är inte oproblematiskt. Det finns ett flertal möjliga 

faktorer att utgår ifrån. I arbetet har omsättning valts som huvudsakligt mätinstrument 

gällande storleken på de företagen som kartläggs. Omsättning som en parameter för att 

bedöma storleken på ett företag är väl etablerat. De begränsade antalet aktuella statliga företag 

har skapat svårigheter gällande att få en riktig storleksmässig balans i urvalet. De statliga 

företagen intar i flera fall en relativt sätt stark marknadsposition inom den bransch där de 

agerar. Detta kan minska möjliga problem i fråga om storleksskillnader något, i de fall där de 

privata företagen är större än sin statliga motsvarighet. En marknadsledande position kan i 

viss mån tänkas ge likande förutsättningar att förhålla sig till, som att vara ett av marknadens 

omsättningsmässigt största företag. Som ett komplement till omsättningsnivåerna används 

listningen på Stockholmsbörsen. I presentationen av de privata företagen i avsnitt 4.2 finns 

information om företaget är listat på Large eller Mid Cap.       

 

Kartläggningen i arbetet behandlar en femårsperiod och bygger på års- och 

hållbarhetsredovisningar för åren 2007-2011. Som en följd av detta hämtas relevanta statliga 

styrdokument främst från denna period. Att redovisningar från 2012 inte behandlas i arbetet 

beror på att det vid kartläggningens genomförande fanns en osäkerhet gällande tillgänglighet. 

Vid urvalet bedömdes möjligheten till en bra matchning i fråga om företagens 

verksamhetsinriktning vara en mer relevant faktor för arbetets syfte och resultat än 

möjligheten att analysera information från ytterligare ett år.   

 

Syftet för arbetet och därmed även omfattningen på slutsatserna hade kunnat breddas genom 

att låta kartläggningen innefatta hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar från år före 

2007. Studien hade då kunnat analysera brytpunkter för hållbarhetsredovisningens 

trendutveckling i svensk redovisning. Arbetet med att fastställa en relevant tidsram för de år 

studiens redovisningar skulle hämtas från hade då kunnat skapa en allt för stor planerings- och 

tidsproblematik. Ramarna för kandidatuppsatser innebär att arbetets syfte måste ha tydliga 

avgränsningar. För att skapa förutsättningar för ett koncist undersökningsområde med 

utrymme för djupgående analys har därför denna aspekt utelämnats.  

 

Genom att fokusera på statens förändrade riktlinjer för extern rapportering har arbetet fått en 

tydlig tidsmässig referens- och brytpunkt som inte kräver ingående genomgång för att fastslås. 

Arbetets syfte ger tydligt fokus på brytpunkten mellan årsredovisningarna 2007 och 2008. Att 
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arbetet kartlägger fyra räkenskapsår efter de nya riktlinjerna träder i kraft skapar nödvändiga 

analysmöjligheter för arbetets syfte. Dels ges möjligheten att analysera staten som föredöme 

ifråga om hur de privata företagen följer utvecklingen hos det statligt ägda. Dels om de statligt 

ägda företagen är föredömen i fråga om kvalitet och redovisningarna förbättras över tid. 

 

De statliga riktlinjerna för externrapportering uppdaterades senast under slutet av 2007, 

dessförinnan år 2002 (Statens ägarpolicy, 2002 & 2008) Vid den senaste revideringen 

ändrades och förtydligades riktlinjerna rörande hållbarhetsredovisning för att nu inkludera att 

företagen ska följa GRI:s ramverk. Dock har hållbarhetsredovisning funnits i svenska företag, 

både statliga och icke statliga, långt innan de senaste riktlinjerna. FAR (Branschorganisation 

för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare) har sedan 2005 delat ut pris till bästa 

hållbarhetsredovisning och dessförinnan liknande pris men med annat namn (FAR, 2013).  

Därmed kan hållbarhetsredovisning ses som relativt etablerat tidigare än de statliga 

riktlinjerna ger sken av. Arbetets syfte ser till effekterna av och effektiviteten i tvingande 

statliga riktlinjer varför fokus ligger på redovisningarna för 2007 och 2008 för att identifiera 

och analysera eventuella förändringar.  

 

2.3 Studiens praktiska upplägg 

 

Arbetets referensram är uppbyggt kring institutionell teori i kombination med tidigare 

forskning inom området. Staten och de statligt ägda företagen kan ses som institutioner och 

institutionell teori valdes med anledning av att det har en befäst plats inom forskningen. Vid 

inläsning av ämnesområdet passade institutionell teori arbetets syfte bra i förhållande till 

andra teorier som också är frekvent använda inom närliggande forskningsområde, så som bl.a. 

intressentteori och agentteori (Deegan, 2009; Ljungdahl, 1999).  Referensramen 

kompletterades med skriftligt material från Regeringskansliet, riktlinjer gällande de statliga 

företagen. 

 

Tillvägagångssättet av kartläggningen av företagen i arbetet har inneburit en studie av 

årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar för en 5-årsperiod för de utvalda företagen. 

Företagen är skyldiga att lämna ut sina årsredovisningar, både statliga och börsnoterade, och i 

de allra flesta fall fanns de lätt tillgängliga på respektive företags hemsida. Dokumenten är 

officiella och representerar företagen och reliabiliteten för studien blir tämligen hög då de är 

stabila över tid (Bryman & Bell, 2005). 

 

Det empiriska materialet från företagen jämfördes i analysen med varandra för att se 

skillnader och likheter inbördes och mellan statliga och privata företag avseende deras 

hållbarhatsredovisningar. Analysen är också till stor del uppbyggd av resonemang kring 

antaganden som gjorts utifrån teorin i förhållande till det empiriska materialet. Under varje 

antagande kopplas empirin först huvudsakligen till teorin för att därefter spinna vidare i en 

mer allmän diskussion. Men strukturen att koppla analysen till antagandena ändras inte i ett 

försök att bibehålla en röd tråd och underlätta för läsaren. 
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Ur analysen har därefter slutsatser dragits som presenteras i sista kapitlet tillsammans med en 

diskussion om resultatet och möjligheter till fortsatt forskning. Det är funderingar och 

synpunkter som dykt upp under arbetets gång men som det inte funnits möjlighet att ta hänsyn 

till på grund av att det hade påverkat arbetets syfte för mycket eller av praktiska skäl inte varit 

möjligt. 

 

2.3.1 Datainsamling och material 

 

Insamlingen av material från de utvalda företagen gjordes genom att studera årsredovisning 

och hållbarhetsredovisningar från perioden 2007-2011. Vad studien resulterade i återfinns i 

kapitel 4, kartläggning av företag. Hur studien utfördes presenteras här.  

 

Allra först konstaterades om företaget hade någon hållbarhetsredovisning. Hur begreppet 

hållbarhetsredovisning definieras i arbetet presenteras i stycke 2.3.2. Om företaget hade en 

hållbarhetsredovisning noterades hur de presenterade den, om den var integrerad i 

årsredovisningen eller om den fanns i ett separat dokument. Tidigare studier är gjorda på hur 

informationen tas emot beroende på dess grad av integration i företagets kommunikation 

(KPMG, 2008). Omfattning av redovisningen mättes i form av antal sidor, vilket varierar 

mycket från företag till företag men också beroende på om redovisningen är ett separat 

dokument eller inte. Vid separata dokument tenderar företagen att inkludera ytterligare 

information om företaget i allmänhet med mera, utöver renodlad hållbarhetsredovisning. 

Vidare studerades de fall där det fanns en hållbarhetsredovisning, om de då använde någon 

standard för redovisningen, GRI eller någon annan. Om de hade någon annan standard 

noterades också vilken eller om de hade ett eget system. För de företag som använde GRI 

noterades vilken nivå de redovisade på. Redovisningsnivån och dess utveckling över de 

studerade åren används i arbetet som en indikation på kvalitet och kvalitetsutveckling av 

redovisningarna. En punkt som speciellt studerades är om hållbarhetsredovisningarna var 

externt bestyrkta. Vad extern bestyrkning syftar på definieras i kapitel 2.3.2. GRI 

rekommenderar sina användare att få sina redovisningar externt granskade. 

 

Det noterades också om företagen nämner att de hållbarhetsredovisat tidigare, före den 

tidsperiod studien avser. Att framhäva sin redovisning på det sättet tolkas i arbetet som en 

indikation på att företagen gärna vill visa sig i framkant och vara bäst i klassen. Dock studeras 

endast förutbestämd 5-årsperiod och ansatsen studeras inte djupare i arbetet. 

 

För de företag där någon hållbarhetsredovisning inte kunde påvisas undersöktes om de hade 

någon typ av information alls kring frågor rörande hållbarhet eller miljö. Detta gjordes bl.a. 

för att styrka gränsdragningen och definitionen av just hållbarhetsredovisning.  
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2.3.2 Definitioner  

Hållbarhetsredovisning 

Att definiera hållbarhetsredovisning för studiens syfte visade sig vara lättare sagt än gjort då 

företagen uppvisade en stor variation på redovisning, allt från mycket omfattande 

genomgångar till enbart kort information om miljöpolicy. I en studie från PwC (2009) 

användes skiljenivån att en hållbarhetsredovisning skulle innefatta minst 10 sidor om 

hållbarhet. I arbetet har dock en något mer flexibel syn valts, här ligger fokus på 

redovisningens innehåll och upplägg. För att material och information på hållbarhetsområdet 

skall räknas som en hållbarhetsredovisning ska det finnas koppling till de tre aspekterna 

ekonomi, samhälle och miljö som beskrivs vidare i stycke 3.3.1. Vidare ska det finnas mål för 

företagets hållbarhetsarbete, uppföljning av arbetet och målen samt en presentation av hur 

företagets hållbarhetsarbete fungerar. Det ska också finnas en systematik i arbetet. Presenterar 

företagen att de hållbarhetsredovisar enligt GRI har det i arbetet inte gjorts någon analys av 

till vilken grad de uppfyller riktlinjerna utan räknas då rakt av att uppfylla kraven för 

hållbarhetsredovisning. Arbetet problematiserar inte ytterligare om företagens bedömning 

stämmer. Kan företagen uppvisa en extern bestyrkning av redovisningen kategoriseras de 

också direkt som kvalificerade. De externa revisorerna har en helt annan kompetens i ämnet 

än vad som kan frambringas i detta arbete. 

Hållbart företagande 

Med hållbart företagande syftas i arbetet på de fall när företag aktivt och strukturerat i sin 

verksamhet arbetar med de tre aspekterna av hållbarhetsutveckling, ekonomi, samhälle och 

miljö. 

Externt bestyrkt 

I arbetet används begreppen externt bestyrkt eller externt granskad, de syftar båda på samma 

sak. Innebörden av begreppen är att hållbarhetsredovisningen har blivit granskad av 

ämneskunnig part utanför företaget, annan än kund till företaget. Organisationen GRI räknas 

också som extern aktör och kan bestyrka redovisningarna.  

Årtal 

I arbetet återkommer referenser till årtal gällande årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar. Dessa årtal gäller i samtliga fall perioden redovisningen berör, inte 

det år då redovisningen presenterades. Om det inte uttryckligen står något annat. 

 

2.4 Reflektion av metod 

 

Då arbetet fokuserar på ett område som innefattas i benämningen frivillig information, ligger 

det i sakens natur att det inte finns några fasta ramar för upplägg och innehåll. Det i sin tur 

kan skapa problem att jämföra dem företag emellan. För att eliminera eller i alla fall minska 

problemet är en tydlig operationalisering av grundbegrepp som används i studien viktig. 

Dessa lyfts fram i stycke 2.3.2, men hållbarhetsredovisning som begrepp är inte helt enkelt att 

få en enhetlig bild av. 
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Trots en definition av hållbarhetsredovisning i arbetet har det funnits en viss svårighet att 

jämföra företagen, då även definitionen lämnar utrymme för viss tolkning. Svårigheterna 

gäller främst att jämföra statliga med privata och privata sinsemellan. Eftersom de statliga 

företagen efter 2008 uteslutande använder GRI underlättar det jämförelsen dem emellan. 

Skillnaderna syns inte minst i begreppsanvändningen hos företagen. Likheterna blir dock 

större och större för varje studerat år och inom några företag kan tydlig brytpunkt noteras. 

Allra tydligast är det hos de statliga där många på en gång övergår till att använda GRI som 

standard. 

 

I kartläggningen av de utvalda företagen ges en översikt av hur de benämner och presenterar 

eventuell information inom hållbarhetsområdet. Detta görs för att lyfta fram och understryka 

variationen på området och problematiken med begreppsdefinition.    

 

Att studien använder sig av sekundärdata som är stabil över tid kan ses som ett säkrare och 

mer tillförlitligt material än t.ex. intervjuer (Bryman & Bell, 2005). Baksidan av arbetets 

metod är dock att det empiriska materialet behandlas relativt ytlig, för djupare förståelse kan 

andra metoder vara bättre lämpade. Först längre in i arbetsprocessen upptäcktes detta behov 

och önskan om mer djup, efter att den ursprungliga kartläggningen gjorts. Av 

avgränsningsmässiga skäl fanns då inte möjlighet att inom detta arbetes ramar skaffa sig det 

djupet, men möjligheter till vidare studier lämnas öppna. 

  

I och med en tydlig operationalisering och definiering av vad studien av redovisningarna 

ämnar undersöka beaktas reliabiliteten för studien (Bryman & Bell, 2005). Om begreppen 

används på ett likartat sätt i framtiden bör resultaten av en upprepad studie bli lika. 

Informationen från års- och hållbarhetsredovisningarna kan ses vara till fördel för att beakta 

validiteten i arbetet eftersom informationen speglar företagens verklighet (Bryman & Bell, 

2005). Dock finns det utrymme för viss variation och osäkerhet eftersom den information som 

är intressant för studien är av valfri karaktär. Men den stärks avsevärt i de fall den är externt 

bestyrkt, vilket också studeras inom ramen för detta arbete.  

 

Trots att studien uteslutande använde sig av skrivet material och redovisningar som är 

offentliga uppgifter var det inte alltid helt enkelt att hitta informationen. En allmän reflektion 

kring hållbarhetsredovisning är då att när redovisningarna knappt går att hitta på företagens 

hemsidor för dem som verkligen letar efter det, hur ska då andra intressenter hitta dem. Vidare 

blir då innebörden av redovisningen något oklar, syftet torde var att informationen når ut till 

intressenter, inte att företaget internt kan uppvisa att en hållbarhetsredovisning har gjorts.  

 

En möjlighet som beaktades i arbetets tidiga skede var också hur arbetet skulle fortskrida om 

det skulle visa sig att alla de statliga företagen redan hade en hållbarhetsredovisning innan de 

förändrade riktlinjerna 2008. Då hade arbetets riktning och syfte fått ändras något. Så blev 

dock inte fallet och arbetet har fortlöpt enligt ursprunglig plan. 
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3. Referensram 

 

Detta avsnitt ger en genomgång av det teoretiska ramverk som arbetets analys bygger på. 

Presentationen av den institutionella teorin avslutas med att ett antal antaganden gällande 

arbetets empiriska studie läggs fram. 

 

3.1 Institutionell teori 

 

Institutionell teori avser förklara varför organisationer tenderar likna varandra över tid och 

varför de agerar som de gör. Meyer och Rowan (1977) förklarar institutionell teori som att 

organisationer är fångna i den institutionella omgivning de lever i, där socialt konstruerade 

normer tvingar organisationer och individer till konformitet genom att normerna uppnår en 

regelliknande status. Intresset för institutionell teori har funnits i olika former i ungefär 

hundra år men fick sedan slutet av 70-talet ett uppsving med vad som kom att kallas 

nyinstitutionell teori (Tengblad, 2006). 

 

3.1.1 Isomorfism 

 

Institutionell teori påvisar att organisationer i hög grad påverkas av den sociala miljön som 

omger dem. Kritik riktas dock mot teorin och menar att den enbart fokuserar på hur 

omgivningen formar institutioner utan att beröra vad som formar omgivningen. Möjligen har 

senare forskning tenderat att luta åt det hållet, men den ursprungliga nyinstitutionella teorin av 

bl.a. Meyer och Rowan hade en bredare syn (Tengblad, 2006). 

 

För att gå djupare in i teorin kan den delas upp i två delar, isomorfism och frikoppling. Båda 

delarna kan vara av vikt för att förstå och förklara rapportering av frivillig information 

(Deegan, 2009). Men i arbetet kommer fokus att läggas på isomorfism då det passar syftet 

bäst. DiMaggio och Powell (1983) förklarar isomorfism enligt följande: “en begränsande 

process som tvingar en enhet i en befolkning att likna andra enheter som ställs inför samma 

miljömässiga betingelser”. Vidare delas isomorfismen i sin tur in i tre delar: tvingande, 

härmande och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism är resultatet av förändringar i 

organisationer orsakade av påtryckningar från andra organisationer som de är beroende av, 

kulturella förväntningar från samhället och från staten. Härmande isomorfism är när 

osäkerhet uppmuntrar imitation i organisationer. Normativ isomorfism är påtryckningar från 

olika samhällsgrupper som vill influera andra att verka enligt deras synsätt (DiMaggio & 

Powell, 1983). Intressenter till organisationer kan genom sitt inflytande skapa ett visst 

beteende där i och genom att olika organisationer helt eller delvis har samma intressenter 

kommer dessa organisationer till viss del att likna varandra (Deegan, 2009). 

 

En faktor som också påverkar handlingsmönster hos organisationer är inom vilken bransch de 

agerar, alltså varierande teknologifaktor. Det är ett område som hanteras inom så kallad 
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contingency-teori, men detta diskuteras inte vidare i arbetet. Maktförhållande är en annan 

påverkande faktor till konformitet, i hur stor grad vill och kan organisationen själva utveckla 

egna unika beteenden (Tengblad, 2006). 

 

3.1.2 Trender 

 

Man kan fråga sig varför och till hur stor grad organisationer eller företag, bryr sig om vad 

som sker i omvärlden. Furusten (2007) menar att om företagen inte följer omvärldens krav 

förlorar de legitimitet att agera på sin marknad. Företagen måste på något sätt hantera det 

tryck som den institutionella omvärlden utgör. Utan att behöva motivera sitt agerande kan en 

förklaring vara att företagen helt enkelt följer det som är på modet, den rådande trenden 

(Furusten 2007). Men frågan varför företagen väljer att följa trenden kvarstår. Furusten (2007) 

menar vidare att det i de flesta organisationer finns människor som också är del i omvärldens 

organisering och de slår sitt slag för olika aktiviteter eller modeller. Dessa tillsammans bidrar 

till trendskapande och beroende på hur starka och organiserade de är får idéerna olika 

genomslagskraft.   

 

Men det är inte alla idéer som blir trender och anammas av organisationer. De idéer som 

tenderar få genomslag har flera gemensamma nämnare. Furusten (2007) beskriver dessa i tre 

steg, diskurs, mode och standard. Diskurs är det bredaste spektrumet, en idé börjar figurera i 

olika sammanhang, de dyker t.ex. upp i press, vid universitet och vid diverse diskussioner i 

samhället. I det här läget börjar också idén efterfrågas och det sätter fortsatt fart på snurran, 

men viktigt att poängtera här är att diskurserna sker spontant och inte organiserat. Ett behov 

behöver också finnas för att en idé ska kunna få fäste. När diskursen väl etablerats inträder 

modefasen, men det sker inte helt av sig själv utan är ofta en kombination av röster från 

media, akademin, konsulter men med en större medvetenhet än vid diskurser. Konsulter och 

rådgivare spelar här en stor roll för företag och organisationer. När idéerna blir populära är det  

många företag och organisationer som har svårt att stå emot utan att förlora trovärdighet. 

Modefasen är oftast relativt kort och de idéer som överlever kan komma att institutionaliseras 

ytterligare och bli till en mer strukturerat form, en standard. Då är idén så etablerad att dess 

existens inte längre ifrågasätts. Detta kan dock ske under en längre tidsperiod och behöver 

inte inträda snabbt efter att en trend/ett mode ebbat ut. 

 

Furusten (2007) beskriver vidare att om man inte gillar de strukturer den institutionella 

omgivningen skapar finns det några olika vägar att gå. Man kan antingen bara acceptera läget 

som det är och följa reglerna trots sitt ogillande. Alternativt välja att inte följa reglerna men 

med risken att förlora legitimitet och betraktas som oseriösa och opålitliga. Det sista 

alternativet innebär att istället för att följa reglerna försöka förändra dem. 
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3.1.3 Antaganden utifrån ramverket att testa på studien  

 

1. Tvingande isomorfism skulle tyda på att det statligt ägda företagen från 

räkenskapsåret 2008 skulle ha en hållbarhetsredovisning eftersom riktlinjerna för 

extern rapportering anger det. Detta skulle innebära att de statliga riktlinjerna är ett 

effektivt verktyg för styrning och påverkan av de statliga företagen. 

 

2. Härmande och normativ isomorfism skulle tyda på att det från flera håll i samhället 

skulle ske påtryckningar för företag att presentera en hållbarhetsredovisning. Mot 

denna bakgrund skulle statens ägarpolicy, riktlinjerna för extern rapportering och de 

statliga företagens handlande utöva påtryckning och inflytande även på privata 

företag. Dessa skulle då vara efterföljare av trenden. Därmed kommer fler och fler 

företag att ha en hållbarhetsredovisning över tid om det efterfrågas av omgivningen 

och intressenter. En följd skulle bli att externt granskad hållbarhetsrapportering 

enligt GRI standard skulle vara en trend allt fler privata företag skulle använda som 

en del av den externa rapporteringen efter 2008. 

 

3. Utifrån arbetets teoretiska ramverk borde skillnader i hållbarhetsredovisning mellan 

olika branscher kunna identifieras. Det är också möjligt att skillnader går att koppla 

till företagens storlek, i arbetet främst mätt i omsättning. 

 

 

3.2 Extern redovisning och frivillig information 

 

Extern redovisning, så som kvartals och årsrapporter, syftar till att ge relevant och riktig 

information till organisationens intressenter. Eftersom redovisningen kan ligga till grund för 

många och viktiga beslut är det av stor vikt att informationen är tillförlitlig. Att säkerställa 

informationen sker till stor del via lagar och regler (Deegan, 2009). De allra flesta företag 

redovisar dessutom ytterligare information som inte är inkluderad i några regelverk. 

 

Regelverken för redovisning ställer krav på vilken information företag måste inkludera i sin 

rapportering. Börsnoterade företag inom EU:s medlemsländer ska enligt EG förordning nr 

1606/2002 (EG) följa IFRS regelverk. Företagen på Stockholmsbörsen ska dessutom följa 

svensk kod för bolagsstyrning ("koden") som syftar till att stärka förtroendet för svenska 

börsbolag (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). Statliga företag ska primärt följa 

Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen om de inte berörs av kraven för noterade företag 

då även IFRS gäller för dem. Dessutom kan det finnas branschspecifika lagar att förhålla sig 

till. De ska också förhålla sig till koden med devisen att följa eller förklara 

(Finansdepartementet, 2011). 

 

Utöver ovan nämnda krav kan företagen välja att redovisa frivillig information i varierande 

omfattning. Deegan (2009) menar att vikten av den frivilliga informationen inte ska 
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underskattas. Då den kan ge viktig information till investerare och intressenter som annars 

inte hade nått ut. Hållbarhetsredovisning är en typ av frivillig information men hit räknas 

också framåtriktad information så som planer och strategier för företaget, 

bakgrundsinformation om företaget (IASB, 2010). Nyckeltal är en annan typ av frivillig 

information. 

 

Den finansiella redovisningen utsätts för revision med syfte att "kritiskt granska, bedöma och 

uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning" (Allt om revision, u.å). Revisionen 

syfte är att fungera som en garanti för redovisningens kvalitet och innehåll. För den frivilliga 

redovisningen finns inget krav på revision men en oberoende granskning bidrar till att 

kvalitetssäkra redovisningen och ge en ökad trovärdighet gentemot intressenter. (PWC 

Revision, u.å)  

  

 

3.3 Hållbarhet och hållbarhetsredovisning 

3.3.1 Hållbar utveckling 

 

Hållbar utveckling är ett område som från att speciellt ha uppmärksammas av FN på 80-talet 

därefter vuxit sig mycket starkt (Kates, Parris & Leiserowitz, 2005). FN och 

Brundtlandkommissionen definierade 1987 området som; "En hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov." (Lunds universitet, 2010). Senare har man bl.a. vid 

U.S. National Academy of Sciences arbetat vidare med definition och innebörd av vad man 

avseende hållbar utveckling ska bibehålla och vad man ska utveckla. Tidig litteratur inom 

området behandlade huvudsakligen ekonomisk utveckling men på senare år har fokus lagts 

mer på social utveckling (Kates et al., 2005). I början av 90-talet stabiliserades synen på 

hållbarhetsutveckling att inbegripa tre delar, ekonomi, samhälle och miljö (Frostenson, Helin 

& Sandström, 2012).  

 

Trots en mängd internationella möten och diskussioner för att definiera ämnet så sätter främst 

praktiskt arbetet sin prägel på hållbarhet. Utvecklingen av hållbarhet kan ses som en social 

rörelse, en institution, tekniska lösningar eller som en stor kompromiss av en mängd olika 

faktorer (Kates et al., 2005). Trots att många år har passerat sedan dess ursprung och många 

försök till alternativa definitioner gjorts, håller Bruntlandskommissionens ursprungliga 

definition av hållbar utveckling än. 

 

3.3.2 Hållbarhetsredovisning 

 

I takt med att hållbar utveckling blivit allt viktigare i samhället har behovet för företag och 

organisationer att kunna uppvisa hur de arbetar med hållbarhet ökat. Hållbarhetsredovisning 

innebär ett ramverk för redovisning av hållbar utveckling och innefattar ekonomiska, 
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miljömässiga och sociala aspekter. Dessa benämns ”triple bottom line” och existerar i relation 

till varandra (Bergström et al., 2002). Hållbarhetsredovisningen skiljer sig ifrån den vanliga 

finansredovisningen genom att vara frivillig. Som nämnts tidigare har det funnits ett växande 

intresse för hållbar utveckling sedan 80-talet men det kom att dröja till slutet av 90-talet förrän 

frågorna började integreras i redovisningen. (Frostenson et al., 2012)  

 

I samhället har det också vuxit fram ett större krav på transparens och det i kombination med 

ett ökat intresse för hållbarhet genererar en ökning av hållbarhetsredovisning. Swedish 

Standards Institute menar att hållbarhetsarbete skapar nya affärer, stärker varumärke och ger 

trovärdighet (Frostenson et al, 2012). Dahlström (2008) instämmer i detta och skriver att 

intressenter inte längre nöjer sig med att ta del av policys, uppförandekoder och 

ledningssystem utan vill veta mer om hur företagen faktiskt arbetar med ansvarsfrågor. Trots 

att många tror på fördelar med att uppvisa en hållbarhetsredovisning kan det te sig otydligt 

vem som är hållbarhetsredovisningens intressenter, men generellt syftar man till investerare, 

ägare, analytiker, media, beslutsfattare, forskare och anställda m. fl. (Frostenson et al., 2012) 

 

Som nämnts tidigare har FAR under ett flertal år delat ut pris till företag med den "bästa 

hållbarhetsredovisningen" och har på så sätt uppmuntrat redovisning inom området. Kriterier 

för de tävlande inkluderar områden som bl.a. att redovisningen ska vara externt granskad, 

finns det involvering av intressenter, vilka hållbarhetsfrågor arbetar man med, hur blev 

resultatet av hållbarhetsarbetet och hur tillämpas riktlinjer och redovisningsprinciper. (FAR, 

2013)  

 

Enligt Ljungdahl (2008) har hållbarhetsredovisningen i företag ökat de senaste 10-15 åren och 

med det också kvaliteten. Men han ställer sig ändå frågande till hur användbara 

redovisningarna är. Är syftet att kunna analysera och värdera företagen utifrån dem eller är 

det enbart en form av reklam. En studie av Ljungdahl (2008) visade att år 2006 hade 21 av 67 

företag på Large cap kompletta hållbarhetsredovisningar men med mycket växlande kvalitet. 

Ett sätt att förbättra kvaliteten är via en gemensam standard och extern granskning. Det skapar 

en trovärdighet för hållbarhetsredovisning i likhet med det som finns för årsredovisning 

(Ljungdahl, 2008). 

 

För att systematiskt redogöra för något som t.ex. i redovisning är det till stor hjälp med 

standardisering. Med standard menas här ett ramverk för hur man ska hantera viss 

rapportering eller frågeställning. Standarder kan vara av frivillig karaktär men också ingå i 

lagar och regler. I arbetet syftar standarder på dem av frivillig karaktär inom 

hållbarhetsredovisning. (Frostenson et al., 2012) 

 

Till sin hjälp för hållbarhetsredovisning har företag och organisationer ett flertal standarder 

och modeller att välja bland, att använda eller att utveckla egna redovisningssystem utifrån. 

Olika organisationer har olika behov. Ett av de i världen mest vedertagna inom 

hållbarhetsredovisning är GRI, vilken beskrivs närmare nedan.  
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3.3.3. Global Reporting Initiative - GRI 

 

Global Reporting Initiative (GRI) är en ideell organisation som arbetar för att främja 

ekonomisk stabilitet och de tillhandahåller världens mest förekommande standard för 

hållbarhetsredovisning. GRIs riktlinjer används av mer än 5000 företag och organisationer 

runt om i världen. Från att GRI bildats 1997 i Boston, USA, med stöd av bl.a. United Nations 

Environment Programme (UNEP) har det under de följande åren vuxit sig mycket stark och 

vunnit stort stöd runt om i världen. 2006 presenterades den tredje generationens riktlinjer, G3. 

Dessa uppdaterades 2011 med G3.1 och är de mest aktuella riktlinjerna i dags datum. En 

fjärde generations riktlinjer är under utveckling. (Global Reporting Initiative, 2013)  

 

GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning är indelat i tre lika viktiga delar: 

redovisningsprinciper, redovisningsvägledning och standardupplysningar som innehåller 

resultatindikatorer. I redovisningsprinciperna finns också vägledning om hur principerna kan 

testas. Användning av dessa principer avgör tillsammans med standardupplysningar vilka 

områden som ska redovisas för ett specifikt företag. I standardupplysningarna beskrivs den 

information som är mest relevant och väsentlig för ett flertal organisationer och som är av 

intresse för de flesta intressenter. (GRI:s Riktlinjer för tillämpning, 2006) 

 

När GRI används ska en tillämpningsnivå anges och varje användare redovisar vald nivå i 

enlighet med ramverket. För att systemet ska passa användare med olika erfarenhetsgrad 

består systemet av tre nivåer av tillämpning: C, B och A, där A är högsta nivån. För att 

ytterligare lyfta nivån kan varje organisation ange ett ”plus” (+) efter vald nivå. Det visar att 

hållbarhetsredovisningen är externt bestyrkt. Avsikten med dessa nivåer är att den som tar del 

av redovisningen lätt ska förstå i vilken omfattning GRI har använts och dessutom ge den 

rapporterande enheten en motivation att kunna förbättra sig. (GRI:s tillämpningsnivåer, 2006) 

 

Grundtanken bakom fasta och antagna standards för redovisning är att kunna stärka kvalitet 

och relevans på, samt förenkla jämförelse mellan, redovisningar. Effektiviteten hos 

redovisningens som informationsverktyg för intressenter ökar på detta sätt.   

 

3.3.4 Andra standards  

 

Förutom GRI finns det ett flertal andra standards och initiativ. Ett par av de standards som 

stötts på i studien nämns här kort. 

 

ISO 14001 (ISO står för International Organization for Standardization) är en internationell 

certifiering för miljöledningssystem.  Standarden syftar att ge företagen verktyg att 

kontrollera och arbeta med miljöledning genomgående i organisationen. ISO 9001 är 

motsvarande certifiering för kvalitetsledningssystem och har över en miljon användare 

världen över. (ISO 9001, u.å; ISO 14001, u.å),  
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Global compact är tio riktlinjer som arbetats fram av Förenta Nationerna (FN) inom områdena 

mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. Företag uppmuntras av FN att följa 

och integrera dessa i organisationen och dessutom genomföra projekt i samarbete med FN. 

Riktlinjerna avser vara ett stöd och komplement till en företagsspecifik policy i de aktuella 

frågorna och inte ett alternativ till en egen policy. (FN Global Compact, u.å) 

 

 

3.4 Statligt ägande 

 

Här presenteras en övergripande bild av det statliga ägandet av företag. Avsnittets fokus 

ligger på att ge en översikt av två av de styrdokument som påverkar statligt ägda företag. Det 

handlar dels om ”Statens ägarpolicy”, även kallad ”Statens ägarpolitik”, och dels ”Riktlinjer 

för extern rapportering för företag med statligt ägande”. Det är framförallt riktlinjerna för 

extern rapportering som är av särskild vikt för den analys som utförs i detta arbete. 

Informationen i dessa avsnitt är uteslutande hämtade från de aktuella dokumenten. Gällande 

statens ägarpolicy är det dokumenten från åren 2007-2011 som behandlas. För riktlinjerna för 

extern rapportering är det huvudsakligen 2007 års dokument som presenteras med vissa 

jämförelser med riktlinjerna från 2002. I den löpande texten kommer de fullständiga titlarna 

på båda dokumenten bara i undantagsfall användas. ”Statens ägarpolicy” kommer 

huvudsakligen benämnas som ägarpolicyn och ”Riktlinjer för extern rapportering för företag 

med statligt ägande” kommer främst benämnas riktlinjerna för extern rapportering.      

 

Staten är idag hel- eller delägare i 53 företag, detta gör staten till landets största 

företagssägare. I det statliga ägandet ingår båda stora och mindre företag som är fördelade på 

en rad olika branscher. Flera av de aktuella företagen innehar en relativt sätt stark 

marknadsposition inom den bransch där de agerar. Även om vissa statliga företag verkar på 

marknader med begränsad eller obefintlig konkurrens agerar idag majoriteten av företagen på 

marknader som är fullt konkurrensutsatta. Bland de statligt ägda företagen finns de aktörer 

som i sin verksamhet skall utföra eller bidra till särskilda samhällsuppdrag 

(Finansdepartementet, 2010). 

 

På riksdagens uppdrag skall regeringen aktivt förvalta statens ägarandel i företagen. 

Förvaltningen skall ske så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga. 

Uppdraget innefattar även att se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs. Vad 

gäller det övergripande ansvaret för frågor som gäller statens ägande ligger detta på 

finansdepartementet. 

 

Under de senare åren har regeringen haft en uttalad ambition att minska det statliga 

företagsägandet. Bakgrunden till detta är regeringens inställning att ”staten inte ska äga bolag 

som verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens, om företaget inte har ett 

särskilt beslutat samhällsuppdrag som är svårt att klara på något annat sätt” 
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(Finansdepartementet, 2011). Som ett resultat har det statliga ägarinslagen i företag minskat 

de senaste åren.  

 

 

3.4.1 Statens ägarpolicy 

 

Statens ägarpolicy är ett dokument från regeringen som presenteras årligen. Syftet är att 

förtydliga hur regeringen konkret anser att de statligt ägda företagen ska förvaltas på ett 

professionellt och aktivt vis. Policyn tillämpas i de företag där statens ägarandel utgör en 

majoritet. I de företag där den statliga ägarandel utgör en minoritet skall staten arbetet med 

övriga ägare för att policyn skall tillämpas. Det övergripande målet med förvaltningen av 

företagen är enligt 2011 års ägarpolicy värdeskapande. Går man tillbaka till dokumentet från 

2007, då kallat statens ägarpolitik, finns samma övergripande målsättning med. I 

policydokumentet under perioden 2007-2011 utvecklas målet om värdeskapande. Ordval och 

formuleringar varierar mellan de olika årens dokument men fokus ligger på koncept som 

miljömässigt och socialt ansvarstagande och hållbart företagande. 

 

I ägarpolicyn presenterar regeringen ”sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin 

inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag” 

(Finansdepartementet, 2011). Ramverket som presenteras berör bland annat befintlig och 

relevant lagstiftning samt EU bestämmelser. ”De statliga företag som är verksamma inom 

speciella verksamhetsgrenar kan dessutom lyda under specifik sektorlagstiftning” 

(Finansdepartementet, 2010). De statligt ägda bolagen lyder under samma lagar som 

privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen, årsredovisnings-, konkurrens-, bokförings- 

och insiderlagstiftningen (Finansdepartementet, 2010). 

 

Inom det ramverk som lyfts fram i ägarpolicyn behandlas också bolagsstyrning och 

förhållande till ägare styrelse och ledning. I ägarpolicyn från åren 2008 till 2011 lyfts att 

staten som företagsägare skall verka som föredöme gällande miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. Det slås fast att det i företag med statligt ägande skall finnas policy och 

strategier ”för att hantera miljöhänsyn och socialt ansvarstagande såsom etik, arbetsvillkor, 

mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption samt jämställdhet och mångfald” 

(Finansdepartementet, 2011-2008). 

 

I ägarpolicyn från 2008 sker jämfört med tidigare utgåvor en förändring som är högst relevant 

för arbetet, dess problemområde och syfte. Arbetet har behandlat versioner av dokumentet 

från 2005 fram till 2012. I ”Statens ägarpolitik” från 2005-2006 finns formuleringen ” I frågor 

som rör ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling har alla företag ett stort 

ansvar, vilket inte minst gäller företag med statligt ägande” (Finansdepartementet, 2005-

2007). Denna formulering ersätt från och med 2008 med ” Det är alla företags ansvar, men de 

statligt ägda företagen ska vara föredömen och ligga i framkant i arbetet med detta” 

(Finansdepartementet,  2008-2012). 
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3.4.2 Riktlinjer för externa rapportering i företag med statligt ägande 

 

Ett viktigt dokument för detta arbete är ”Riktlinjer för extern rapportering i statligt ägda 

bolag”. I slutet av 2007 beslutade regeringen om nya riktlinjer för extern rapportering för 

företag med statligt ägande. De nya riktlinjerna ersätter de riktlinjer som antogs 2002. Syftet 

med riktlinjerna för extern rapportering är att de skall fungera som ett komplement till 

gällande redovisningslagstiftning och god redovisningssed. De statligt ägda företagen skall 

”senast från och med det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2008 rapportera enligt 

riktlinjerna” (Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande 2007). Det är 

styrelserna i de statligt ägda företagen som ansvarar för att riktlinjerna följs gällande 

redovisning och rapportering. Liksom gällande statens ägarpolicy tillämpas riktlinjerna i de 

företag där statens ägarandel utgör en majoritet. I de företag där den statliga ägarandelen utgör 

en minoritet skall staten arbeta med övriga ägare för att policyn skall tillämpas. 

 

I riktlinjerna lyfts fram att de statligt ägda företagen ytterst ägs av det svenska folket ”vilket 

ställer krav på en öppen och professionell informationsgivning” (Näringsdepartementet, 

2007). Den externa rapporteringen i de företag som är statligt ägda omfattar enligt riktlinjerna 

årsredovisning, kvartalsrapporter, bolagsstyrningsrapport, rapport om intern kontroll och 

hållbarhetsredovisning. Dessa dokument skall ha samma transparant som motsvarigheterna i 

börsnoterade företag.  Syftet med rapporteringen är att ge en god redogörelse för den 

verksamhet de statliga företagen bedriver samt att ”utgöra underlag för kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering av företagens verksamhet och uppsatta mål” 

(Näringsdepartementet, 2007). Företagens efterlevnad av riktlinjerna utvärderas av 

regeringen.  

 

Vad som är av central betydelse för undersökning och analys i detta arbete är några av de 

förändringar som de nya riktlinjerna har inneburit. En stor skillnad mellan de riktlinjer som 

presenterades 2002 och de nya riktlinjerna från 2007 är det fokus som nu finns på 

hållbarhetsfrågor. I de äldre riktlinjerna nämns inte hållbarhet överhuvudtaget. De nya 

riktlinjerna lyfter upp vikten av att ägare tar ansvar för frågor kring hållbar utveckling. De 

exempel som lyfts fram för detta område är frågor som rör etik, miljö, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet och mångfald. I arbetet med dessa frågor skall ”de statligt ägda företagen […] 

vara föredömen och ligga i framkant” (Näringsdepartementet, 2007). Regeringen menar att de 

nya riktlinjerna innebär att de högt ställda ambitionerna på området förstärks genom att 

tydligare krav ställs på rapportering och redovisning. Som ett viktigt steg slår riktlinjerna fast 

att styrelsen i statligt ägda företag är ansvariga för att företagen presenterar en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. ”En hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

riktlinjer ska publiceras på respektive företags hemsida i samband med publiceringen av 

företagets årsredovisning. Hållbarhetsredovisningen kan antingen vara en fristående rapport 

eller ingå som en del i årsredovisningsdokumentet. Hållbarhetsredovisningen ska vara 

kvalitetssäkrad genom oberoende granskning och bestyrkande” (Näringsdepartementet, 2007). 
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I både riktlinjerna och statens ägarpolicy framhålls hållbarhetsredovisning som ”är ett verktyg 

för att driva arbetet med hållbar utveckling framåt genom att systematiskt arbeta med tydlig 

rapportering och uppföljning” (Näringsdepartementet, 2007). 

 

 

3.5 Tidigare forskning  

 

Det finns en mängd forskning i ämnet hållbarhetsredovisning, men med olika fokus och 

omfattning. Allt från stora kvantitativa studier till fallstudier, kvalitativa studier med 

inriktning på viss bransch, efterlevnad osv.  I det här avsnittet kommer några studier nämnas 

som är intressanta utifrån arbetet och dess syfte. 

 

En studie vid Uppsala Universitet som gjordes på uppdrag av regeringen har undersökt 

effekterna av de införda riktlinjerna om hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag. 

Resultaten visade på att de företag som inte haft någon tidigare erfarenhet av 

hållbarhetsredovisning påverkades mest av de förändrade riktlinjerna. Riktlinjerna har vidare 

skapat uppmärksamhet och medvetenhet samt ökad kunskap om hållbarhet i de berörda 

företagen. Studien visade dock också på att det i störst utsträckning var redovisningen och 

rutiner kring den som förändrats och förbättrats efter införandet av de nya riktlinjerna, inte 

nödvändigtvis det faktiska arbetet med hållbarhet. GRI ansågs av många företag vara svårt att 

tillämpa och i framtiden menar forskarna att det krävs att företagen får den stöttning de 

behöver för att kunna utveckla sitt hållbarhetsarbete och rapporteringen därutav. Därmed 

borde  GRI inte vara styrande utan istället vägledande i arbetet med hållbarhetsredovisning. 

(Borglund, Frostenson & Windell, 2010) 

 

KPMGs studie "Count me in - The readers’ take on sustainability reporting" presenterade 

2008 resultat utifrån läsarens perspektiv av hållbarhetsredovisning. Nära 2300 personer runt 

om i världen ingick i studien och svarade på en enkät om hållbarhetsredovisning. Många 

läsare ansåg att bestyrkning var viktigt men visste inte hur det skulle uppnås på bästa sätt. De 

ansåg också att det finns potential för förbättring inom området för att skapa förtroende och 

öka reliabilitet. 90 % av respondenterna angav att deras syn på ett företag påverkades av deras 

hållbarhetsredovisning, 85 % påverkades positivt. Läsarna förväntade sig att företagen 

använde sig av väl ansedda och globalt anpassade ramverk för sin redovisning, vilket innebär 

att användandet av GRI var positivt för läsarna. För framtiden ville läsarna se att 

hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisning och genomsyrar kommunikation från 

företagen. (Bartels, Iansen-Rogers & Kuszewski, 2008) 

 

I Sveriges rapport till Sustainability Reporting Association år 2010 sammanfattades ett par 

studier utförda av PWC och Deloitte. De beskrev en ökning sedan 2007 av 

hållbarhetsredovisningar i stora börsnoterade företag och statligt ägda företag. De pekade 

också på en ökning av användning av GRI:s riktlinjer och en oberoende granskning av 

redovisningen, vilket antas leda till större tillförlitlighet och jämförbarhet. Studien från PwC 
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visade vidare att de flesta företag börjar sin GRI rapportering på C nivå men att fler och fler 

höjer nivån allt eftersom. 88 % av de studerade företagen hade någon form av 

hållbarhetsinformation. I studien hade skillnad gjorts på information och redovisning, den 

senare bedöms innehålla 10 sidor eller mer om hållbarhet. Det fanns dock en del som inte 

presenterade någon information alls. 2009 var ungefär en tredjedel av rapporterna granskade 

av en oberoende part vilket beskrevs vara en trend på stark frammarsch. Rapporten beskriver 

också en ökad medvetenhet i de svenska företagen om FN:s Global Compact. 2009 hade dock 

bara ca hälften av de som nämner global compact i sin redovisning anmält sin implementering 

till FN. (Larsson, 2010) 

 

Fredrik Ljungdahl är en stark profil i Sverige inom området miljö och hållbarhetsredovisning 

och har bedrivit ett flertal studier genom åren. I boken "Miljöredovisning" beskriver han 

tillsammans med Bergström och Catasús (2002) bl.a. vem som använder miljöredovisningen 

där man sett en skiftning i prioritering av målgrupp från miljögrupper, media, skolor till mer 

institutionella användare som kunder, leverantörer och myndigheter. De beskriver också 

möjliga förklaringar till varför företag inte miljöredovisar. Företagen kan vara rädda att de  

faller längre än nödvändigt om de inte lyckas leva upp till sin redovisning, som även 

innefattar målsättning och strategi, bättre då att berätta enbart i efterhand vad som hänt. Eller 

så saknar företaget kunskap att genomföra en redovisning och lyckas inte välja någon 

standard att användas. Ett annat alternativ är att företaget inte anser sig behöva redovisa 

eftersom ingen efterfrågar det, att de rör sig i en bransch med liten hållbarhetspåverkan. 

Slutligen beskrivs att de flesta som redovisar är större företag och att mindre och medelstora 

företag oftare avstår. Anledningen kan vara brist på tid, kunskap eller resurser och behöver 

inte nödvändigtvis vara brist på intresse. (Bergström, Catasús & Ljungdahl, 2002) 

 

 

4. Kartläggning av företag 
 

I detta kapitel presenteras genomgången av års- och hållbarhetsredovisningar från perioden 

2007-2011 för de företag som arbetet kartlagt. I genomgången delas företagen in i två 

grupper, de statliga respektive de privata företagen. Dessa båda grupper tas upp och 

diskuteras var för sig. Avsnittet om de statliga och de privata företagen inleds med en mycket 

kortfattad information om de aktuella företagen. I samband med presentationen av de privata 

företagen förs för de enskilda företagen en kort diskussion om matchningen mot det statliga 

urvalet.  

 

Genomgången av respektive företagsgrupp är uppdelad på två tidsperioder. De båda 

perioderna är räkenskapsår 2007, året innan de nya riktlinjerna för extern redovisning 

trädde i kraft, och räkenskapsåren 2008-2011. Detta upplägg ger en tydlig utgångs punkt för 

jämförelser utifrån de förändringarna i riktlinjerna för extern rapportering som presenterats i 

avsnitt 3.4.2. Texten är även i övrigt upplagd utifrån ett antal av de punkter som lyftes fram i 

kapitel 3. Inledningsvis presenteras övergripande och kortfattat företagens 
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hållbarhetsredovisning för respektive period samt hur de olika företagen presenterar sina 

redovisningar. I de efterföljande avsnitten görs en genomgång över i vilken utsträckning de 

olika företagen hållbarhetsredovisar utifrån, eller förhåller sig till, en antagen standard och 

om de får sina hållbarhetsredovisningar externt granskade.     

 

 

4.1 Statliga företag  

 

Vattenfall 

Vattenfall verkar inom energibranschen och producerar huvudsakligen värme och el för 

privatkunder och företag.  Företaget står för ca 50 % av Sveriges elproduktion och har även 

marknadsandelar i övriga Europa.  Vattenfall är helägda av Svenska staten och hade 2011 en 

omsättning på över 180 miljarder kr.  

 

PostNord 

PostNord bildades genom en sammanslagning av den svenska och danska posten 2009. 

Inledningsvis gick företaget under namnet Posten Norden, i arbetet benämns företaget 

genomgående som PostNord. I undersökningen används uppgifter från Posten AB, den 

svenska delen av verksamheten, för åren 2007 och 2008. Statens ägarandel i företaget är idag 

60,7 %. Med en omsättning på närmare 40 miljarder kronor är företaget en av de ledande 

aktörerna inom den nordiska transportbranschen. 

 

LKAB 

LKAB är verksamma inom gruvnäringen med betydande produktion i Sverige. Företaget 

bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen omsätter ca 30 

miljarder per år. Koncernen omfattar även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-

, och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. Företaget är helägt av den svenska 

staten. 

 

Systembolaget  

Systembolaget är ett statligt helägt detaljhandelsföretag som har monopol på försäljningen av 

de spritdrycker, vin och öl i Sverige som har en alkoholprocent som överstiger 3,5 %. 

Företaget är helägt av staten och har verksamhet i hela landet. Det finns tydliga begräsningar i 

fråga om försäljningen av alkohol i Sverige och Systembolaget lyfter fram att försäljningen 

sker utan vinstmaximering (Systembolaget årsredovisning 2011). 

 

Apoteket 

Apoteket erbjuder läkemedel och hälso- och hygienprodukter till slutkonsumeter i hela landet. 

Företaget erbjuder även kunskapstjänster och läkemedelsförsörjning till verksamheter inom 

vård och omsorg. På dessa områden är landsting kommuner och företag viktiga kunder. 2009 

avskaffades det statliga apoteksmonopolet vilket möjliggjorde för privata aktörer på 

marknaden. Apoteket AB är helägt av staten.  
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SJ 

SJ är ett helägt statligt företag reseföretag med fokus på persontrafik. Företaget är 

marknadsledande i Sverige men trafikerar även sträckor utanför landet. Under 2011 hade man 

en omsättning på 8 miljarder kronor. SJ affärsidé är miljövänligt och effektivt resande. 

 

Svenska Spel  

Svenska spel är ett statligt helägt företag. Verksamheten bedrivs på en monopolmarknad och 

företaget finns i hela landet. Det finns begräsningar i fråga om försäljningen av de tjänster 

som företaget erbjuder. Svenska Spel lyfter på sin hemsida fram att företaget inte drivs utifrån 

vinstmaximering.   

 

Svevia 

Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör och ett av de största väg- och 

anläggningsföretagen i landet. Företaget bildades den 1 januari 2009 och gick tidigare under 

namnet Vägverket Produktion, en produktionsavdelning i myndigheten Vägverket (nuvarande 

Trafikverket). Information från åren 2007 och 2008 hämtas från årsredovisningarna för 

Vägverket. Viktigt att uppmärksamma i detta sammanhang är att Vägverket inte är ett företag 

utan en myndighet. Svevias huvudsakliga verksamhet är nybyggnation samt att sköta drift, 

service och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur. Svevia är helägt av staten.  

 

Sveaskog 

Sveaskog är statligt helägt och företaget är Sveriges största skogsägare. Man säljer timmer, 

massaved och biobränsle. Utöver detta gör företaget även markaffärer och utvecklar skogen 

som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser.  

 

Akademiska Hus 

Akademiska Hus är en av de största aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden och helägt 

av staten. Företaget är inriktade på utbildningsmiljö och är marknadsledande i Sverige vad 

gäller uthyrning av lokaler till universitet och högskolor. Dessa kunder stod 2011 för 88 % av 

företagets intäkter. Akademiska Hus verkar på universitets- och högskoleorter i hela Sverige. 

 

SEK 

Svensk exportkredit (SEK) är verksamt inom finansiering och kreditgivning. Företaget, som 

är helägt av staten, har som uppdrag att tillhandahålla finansiella lösningar för svensk 

exportnäring. Företaget strävar efter att vara en långsiktig partner till kunder från det svenska 

näringslivet. SEK pekar på ett brett kunnande om de internationella kapitalmarknaderna som 

ger möjlighet att erbjuda kunder direktfinansiering och slutkundsfinansiering. 

 

Bilprovningen 

Bilprovningen är ledande i Sverige inom fordonsbesiktning. Statens ägarandel är i företaget är 

idag 52 %, under den period arbetet berör var dock företaget helägt av staten. Kärnan i 

verksamheten utgörs av kontrollbesiktningen men företag lyfter fram att de även erbjuder 

andra tjänster som höjer trafiksäkerheten, minskar miljöpåverkan och ger god 

fordonsekonomi (Bilprovningen årsredovisning 2010). Sedan 2010 har företaget inte längre 
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monopol på kontrollbesiktning utan agerar på en avreglerad marknad. Företaget är dock 

fortfarande den dominerande aktören och bedriver verksamhet i hela landet. 

 

Jernhusen 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltare fastigheter så som stationsbyggnader, 

stationsområden, terminaler för den svenska järnvägen. Företaget är statligt helägt och 

företagets fastighetsbestånd är koncentrerat till storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga 

järnvägsknutpunkter i landet. Med fastighetsintäkter på drygt en miljard kr är de en relativt 

stor aktör på den svenska fastighetsmarknaden. 

 

Vasallen 

Vasallen är statligt helägda och verksamma inom branschen för bygg- och projektutveckling. 

Företaget är bland marknadsledarna inom fastighetsutvecklings i Sverige. Grundkonceptet för 

företaget är att köpa fastigheter eller områden för att utveckla dessa och sälja dem vidare. 

Verksamheten finns spridd över landet och företaget tillhör de större inom den svenska 

fastighetsbranschen. 

 

SBAB 

SBAB är ett helägt statligt företag som är verksamt på den svenska bolånemarknaden. Man 

har i första hand finansierat och förvaltat de statliga bolånen.  Företaget verksamhet 

expanderas 1991 då SBAB fick rätt att lämna bottenlån i konkurrens med andra 

bostadslånegivare. Bredden på företagets verksamhet har förändrats över de år denna 

kartläggning berör. Produktutbudet utökades under 2007 till att även omfatta sparande till 

privatpersoner. Under 2009 kom ytterligare en förändring då SBAB började erbjuda inlåning 

till företag och bostadsrättsföreningar. Slutligen togs under 2011 de sista stegen för att SBAB 

skulle bli bedriva bankrörelse. 

Statliga 

företag 

Omsättning Mkr, 

2011 

Vattenfall 181040 

Post Nord 39466 

LKAB 31122 

Systembolaget 24416 

Apoteket 22960 

SJ 8038 

Svenska spel 7919 

Svevia 7564 

Sveaskog 6724 

Akademiska 

hus 

5116 

SEK 2500 

Bilprovningen 1642 

Jernhusen 1094 

Vasallen 479 

SBAB 464 

Statliga företag inkluderade i undersökningen, sorterade efter omsättning. 
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4.1.1 Hållbarhetsredovisning 2007 

 

Vattenfall hållbarhetsredovisar redan för 2007 enligt GRI standard i ett separat dokument. I 

årsredovisningen för 2007 lämnas information om företagets separata hållbarhetsredovisning i 

ett kort avsnitt benämnt ”Hållbarhetsredovisning”. I detta avsnitt lyfts fram att Vattenfall har 

hållbarhetsredovisat enligt GRI standard sedan 2003. Företagets separata dokument benämns 

som ”Hållbarhetsredovisning”. Den redovisning som företaget presenterar för 2007 omfattar 

36 sidor.  

 

2007 presenterar den del av PostNord som då utgjorde Posten AB en hållbarhetsredovisning 

som bygger på riktlinjerna från GRI. Redovisningen sker i ett separat dokument som täcker 44 

sidor. I årsredovisningen finns information om den separata hållbarhetsredovisningen och 

företaget lyfter också fram att man sedan 2006 har publicerat hållbarhetsredovisningar som 

bygger på riktlinjerna från GRI.  

 

Systembolaget presenterar redan för räkenskapsåret 2007 en hållbarhetsredovisning. 

Företagets hållbarhetsredovisning ingår som en del av årsredovisning för 2007.  

Hållbarhetsredovisningen för detta år är inte samlat under en rubrik. I inledningen av 

årsredovisningen ges dock information om vilka sidor som företagets hållbarhetsredovisning 

omfattar. Redovisningen täcker 11 sidor och är uppdelad på fyra olika stycken ”Medarbetare”, 

”Hållbart samhällsansvar med högs service”, ”Alkoholförebyggande samarbeten” samt ”IQ-

initiativet”. Det framgår inte utifrån årsredovisningen om företaget har hållbarhetsredovisat 

för tidigare år.  

 

Apoteket hållbarhetsredovisar redan 2007 i ett separat dokument vilket också kalls för 

”Hållbarhetsredovisning”. I årsredovisningen från 2007 ges information om den separata 

hållbarhetsredovisningen och det lyfts även fram att det är tredje året som presenterar en 

separat hållbarhetsredovisning. För 2007 omfattar företagets hållbarhetsredovisning 32 sidor.  

 

För 2007 presenterar SJ en separat hållbarhetsredovisning enligt GRI standard. Dokumentet 

omnämns som ”Hållbarhetsredovisning” och omfattar 32 sidor. Information om den separata 

hållbarhetsredovisningen återfinns i årsredovisningen i ett avsnitt, ”Hållbarhetsredovisning”. 

Att redovisningen sker enligt GRI standard lyfts fram i detta avsnitt. I avsnittet ges också 

enligt företaget en sammanfattning av de viktigaste delarna från den separata 

hållbarhetsredovisningen.  

 

Svenska Spel är ett av de statliga företag som hållbarhetsredovisar redan för 2007. 

Redovisningen sker redan för detta år enligt GRI. Hållbarhetsredovisningen ingår som en del 

av företagets årsredovisning. Till skillnad från de flesta av de övriga statliga företagen som 

väljer detta upplägg framgår det inte av rapportens framsida att årsredovisningen även 

innehåller en hållbarhetsredovisning. Redovisningen är samlad under huvudrubriken 

”Hållbarhetsredovisning” och omfattar 31 sidor.   
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För 2007 presenterar Sveaskog en hållbarhetsredovisning som en sammanhållen del under 

runriken ”Hållbarhetsredovisning” i rapporten ”Verksamheten 2007 med 

hållbarhetsredovisning”. Hållbarhetsredovisningen omfattar för detta år 40 sidor. I 

årsredovisningen för året informeras om den separata hållbarhetsredovisningen.         

 

Akademiska Hus hade redan för 2007 en hållbarhetsredovisning som en del av företagets 

årsredovisning. Det aktuella avsnittet i årsredovisningen benämns ”Hållbar utveckling”. 

Avsnittet tar upp 8 sidor och avslutas med en avstämning mellan företagets övergripande 

miljömål och utförda aktiviteter för att slå fast hur målen under 2007. De mål som presenteras 

är både verksamhetsårets mål och företagets lågsiktiga målbild. 

 

LKAB, Bilprovningen, Svevia, Vasallen, SBAB saknar för 2007 hållbarhetsredovisningar. I 

företagens årsredovisningar finns dock korta avsnitt som under olika namn knyter an till och 

diskuterar hållbarhet. Avsnitten saknar struktur för målpresentation samt utvärdering och 

uppföljning. LKAB lyfter i sin redovisning fram statens riktlinjer för extern rapportering och 

att ställer krav på GRI redovisning. 

 

Jernhusen och SEK saknar helt hållbarhetsredovisning för 2007. I årsredovisningen för 2007 

finns heller inga avsnitt som anknyter till hållbarhet. 

 

 

4.1.2 GRI-nivåer eller annan redovisnings standard 2007  

 

För 2007 hållbarhetsredovisar Vattenfall enligt GRI nivå A. Det är företaget själva som gjort 

bedömning att redovisningen uppfyller denna nivå. Nivån gör Vattenfalls redovisning till den 

mest ambitiösa GRI redovisningen för 2007 nivåmässigt. 

 

Den hållbarhetsredovisningen som SJ presenterar för 2007 sker enligt GRI standard. 

Företagets redovisning är en av de mesta ambitiösa i studien för 2007 och är upprättad enligt 

nivå B+. Man lyfter även fram att i sammanställningen av redovisningen har hänsyn tagits till 

väsentliga delar i FN:s The Global Compact samt OECDs riktlinjer för multinationella företag 

(SJ årsredovisning 2007). 

Svenska Spel hållbarhetsredovisar för 2007 enligt GRI standard. Den nivå som redovisningen 

är upprättad efter för detta år är C+.  

 

Apotekets hållbarhetsredovisning för 2007 sker enligt GRI standard. Den nivå som företaget 

redovisar enligt 2007 uppfyller enligt företaget nivå B. Det är således företaget själv som gjort 

bedömning är att rapporteringen ger en rättvisande bild av det arbete som pågår och att 

tillräckligt många kriterier rapporterats för att redovisningen ska uppfylla nivå B (Apotekets 

hållbarhetsredovisning 2007).  
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Den hållbarhetsredovisning som PostNord/Posten, då Posten AB, presenterar för 2007 bygger 

enligt företaget på riktlinjerna från GRI. I redovisningen uppges dock ingen GRI nivå som 

rapportens skall motsvara.   

 

Sveaskogs hållbarhetsredovisning för 2007 är inte enligt GRI eller annan antagen standard. I 

redovisningen lyfter dock företaget fram att detta kommer att förändras för räkenskapsåret 

2008. Man tar upp att de nya riktlinjerna för extern rapportering slår fast att statliga företag 

skall hållbarhetsredovisa enligt GRI standard. Företaget skall därför under 2008 att arbeta 

med en anpassning till tillämpliga delar av GRI. 

 

Systembolaget hållbarhetsredovisar för 2007 inte enligt GRI eller annan antagen standard. I 

redovisningen nämns inte heller GRI. 

 

LKAB saknar hållbarhetsredovisning för 2007. I årsredovisningen lyfter man dock fram 

statens nya riktlinjer för extern rapportering och att detta innebär att styrelserna statligt ägda 

företag kommer att ansvarar för att företagen presenterar en hållbarhetsredovisning enligt 

GRI. Företaget informerar mot denna bakgrund att man under 2008 inleder ett arbete med 

målet att kunna presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI (LKAB årsredovisning 

2007). 

 

I redovisningen för 2007 hållbarhetsredovisar inte Akademiska Hus enligt GRI eller någon 

annan antagen standard för hållbarhetsredovisning. I avsnittet ”Hållbar utveckling” som utgör 

företagets hållbarhetsredovisning lyfter företaget dock fram att man har som mål att från och 

med räkenskapsåret 2008 hållbarhetsredovisa enligt den internationella standarden GRI. Att 

statens nya riklinjer för extern rapportering slår fast att de statligt ägda företagen skall 

redovisa enligt GRI från och med den perioden nämns inte. 

 

Svevia, SEK, Bilprovningen, Jernhusen, Vasallen och SBAB saknar för 2007 en 

hållbarhetsredovisning. 

 

 

4.1.3 Extern granskning 2007 

 

SJ är ett av få företag som har en externt granskad hållbarhetsredovisning för 2007. Ett 

externt bestyrkande finns med i hållbarhetsredovisningen. Bestyrkandet för detta år är utfärdat 

av en auktoriserad revisor och en specialistledamot FAR SRS. 

Svenska Spel har liksom SJ en extern granskad hållbarhetsredovisning för 2007. Bestyrkande 

rapporten finns med sist i hållbarhetsredovisningen. Precis som SJ är bestyrkandet för detta år 

utfärdat av en auktoriserad revisor och en specialistledamot FAR SRS.   

 

Hållbarhetsredovisning från PostNord/Posten är inte externt granskad. I redovisningen lyfts 

explicit fram att rapporten inte är reviderad av tredje part. Företaget lyfter dock fram att 
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ambition för hållbarhetsredovisning 2008 är att den skall vara verifierad genom oberoende 

granskning och bestyrkande. Det konstateras att man därmed kommer att uppfylla de nya 

kraven från statens riktlinjer och extern rapportering.     

 

Apotekets hållbarhetsredovisning för 2007 är inte externt granskad och saknar därför + på sin 

GRI nivå. Hållbarhetsredovisningen finns inte heller nämnd i den revisionsberättelse som 

finns med i årsredovisningen.  

 

Sveaskogs hållbarhetsredovisning för 2007 är inte externt granskad. Man lyfter dock fram att 

”oberoende FSC- och ISO-revisioner av Sveaskogs skogsbruk framhölls bland annat hög 

kvalitet i både planering och utförande av maskinlagen” (Sveaskog Verksamheten 2007 med 

hållbarhetsredovisning). I hållbarhetsredovisningen presenterar man också det krav på extern 

granskning som kommer att gälla för statliga företag från och med räkenskapsåret 2008.   

 

De hållbarhetsredovisningar som presenteras av Vattenfall, Systembolaget och Akademiska 

Hus för 2007 är inte externt granskad. Denna del av redovisningen nämns inte heller i 

revisionsberättelsen.  

 

LKAB, Svevia, SEK, Bilprovningen, Jernhusen, Vasallen och SBAB saknar för 2007 en 

hållbarhetsredovisning. 

 

 

Statliga  2007 2008 2009 2010 2011 

Vattenfall A  A+ * A+ * A+ * B+ * 

Post Nord X B+* C+* C+ * C+ * 

LKAB  C+ * C+ * C+ * B+ * 

Systembolaget X C+ * B+ * B+ * B+ * 

Apoteket B B+ * B+ * B+ * B+ * 

SJ B+ * B+ * B+ * B+ * B+ * 

Svenska spel C+ * C+ * C+ * C+ *  C+ * 

Svevia  C C+ * C+ * C+ * 

Sveaskog X C+* C+ * C+ * C+ * 

Akademiska 

hus 

X C+ * B+ * B+ * B+ * 

SEK  C+ * C+ * C+ * B+ * 

Bilprovningen  C+ * C+ * B+ * B+ * 

Jernhusen  C+* C+ * C+ *  C+ * 

SBAB  C C+ * C+ * C+ * 

Vasallen  C+ * C+ * C+ * C+ * 

Statliga företag: GRI nivå på hållbarhetsredovisning. 

X = hållbarhetsredovisning annan än GRI 

*  = hållbarhetsredovisningen är externt granskad 
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4.1.4 Hållbarhetsredovisning 2008-2011 

 

Liksom 2007 presenterar Vattenfall en separat hållbarhetsredovisning enligt GRI standard för 

åren 2008-2011. I årsredovisningen för 2008 informerar företaget, precis som 2007, i avsnittet 

”Hållbarhetsredovisning” om det separata dokumentet för hållbarhetsredovisningen. I 

samband med detta lyfter man även fram kravet att samtliga statligt ägda företag skall 

redovisa enligt GRI. Avsnittet ”Hållbarhetsredovisning” finns inte med i årsredovisningarna 

för 2009-2011. Istället ges information om hållbarhetsredovisningen under ”Övriga 

Publikationer”. Hållbarhetsredovisningarna för 2008-2010 är betydligt större i fråga om 

sidomfång än redovisningen för 2007, mellan 80-90 sidor. För 2011 minskar sidomfånget 

betydligt och hållbarhetsredovisningen, på 40 sidor, är bara något större än den som företaget 

presenterade för 2007.   

 

PostNord/Posten fortsätter för perioden 2008-2011 att hållbarhetsredovisa enligt GRI 

standard. Redovisningarna för åren 2008 och 2009 sker, precis som 2007, separat från 

årsredovisningen. I årsredovisningen för 2008 finns information om den separata 

hållbarhetsredovisningen. Här lyfts också fram att man sedan 2006 har publicerat 

hållbarhetsredovisningar som bygger på GRI riktlinjer. Efter sammanslagningen och 

bildandet av PostNord försvinner denna information. För räkenskapsåren 2010 och 2011 utgör 

företagets hållbarhetsredovisning en del av årsredovisningen. Det samlade dokumentet kallas 

”Års och hållbarhetsredovisning”. Hållbarhetsredovisningen minskar något i omfattning för 

2008 och 2009 då den är 34 respektive 38 sidor. Skillnaden är betydligt större i jämförelse 

med redovisningarna för 2010 och 2011 då omfattningen är 23 respektive 25 sidor.       

 

LKAB presenterar för hela perioden 2008-2011 hållbarhetsredovisningar enligt GRI standard 

som en del av företagets årsredovisning. Det samlade dokumentet kallas under perioden för 

”Års- och hållbarhetsredovisning”. Bortsett från ett GRI index är redovisningen för samtliga 

år samlad i ett avsnitt under huvudrubriken ”Hållbarhetsredovisning”. Det är relativt små 

skillnader i fråga om hållbarhetsredovisningens omfång. Redovisningen för 2008 sticker ut 

med 39 sidor medan rapporten för övriga år ligger på mellan 26 och 30 sidor.       

 

Från 2008 döper Systembolaget om sitt årsredovisningsdokument till ”Ansvarsredovisning”. I 

sin presentation av dokumentet förklarar företaget att ”Ansvarsredovisningen är 

Systembolagets hållbarhetsredovisning och den innehåller som en separat del vår formella 

årsredovisning och hållbarhetsredovisning” (Systembolaget årsredovisning 2008). Företaget 

håller fast vid detta upplägg under hela perioden 2008-2011. Systembolaget nya disposition 

av års- och hållbarhetsredovisningen skapar vissa problem ifråga om jämförelser med 2007. 

Det kvantitativa omfånget på hållbarhetsdelen av Ansvarsredovisningen är inte helt lätt att slå 

fast. Det är mycket små skillnader i fråga om sidomfång mellan årsredovisningen för 2007 

och ansvarsredovisningarna från 2008-2011. Företaget presenterar dock under 2008-2011 en 

separat GRI bilaga med kompletterande information gällande företagets GRI redovisning. 

Informationen berör bland annat hållbarhetsredovisningens avgränsningar, appliceringsnivå 

och förklaringar kring GRI-indikatorer. Företagets första GRI-bilaga är 8 sidor lång. 

Bilagorna från 2009-2011, när företaget redovisar enligt en högre nivå, är sidmässigt större 
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och ligger på mellan 18 och 13 sidor där bilagan från 2009 är den längsta. Trots svårigheterna 

att slå fast hur stor del av ansvarsredovisningen som utgörs av hållbarhetsredovisningen går 

det att slå fast att sidomfånget på företagets hållbarhetsredovisning efter övergången till GRI 

har vuxit. I ansvarsredovisningarna från 2009-2011 finns ett avsnitt kallat ”Styrelsen om 

hållbarhetsredovisningen”. Ett avsnitt som mycket kortfattat informerar om att styrelsen för 

Systembolaget har godkänt företagets hållbarhetsredovisning. Detta inslag återfinns inte hos 

andra studerade företag.  

 

Under 2008-2011 fortsätter Apoteket att, liksom för 2007, presentera sin 

hållbarhetsredovisning som ett separat dokument. Dokumentet kallas även under denna period 

för ”Hållbarhetsredovisning” Precis som 2007 ges i årsredovisningarna för 2008 och 2009 

information om den separata hållbarhetsredovisningen samt för vilket år i ordningen företaget 

följer detta upplägg. I årsredovisningarna för 2010 och 2011 kortas denna information ned till 

att endast lyfta fram den separata hållbarhetsredovisningen. Storleken i fråga om sidmängd 

varierar inte stort mellan åren och inte heller i jämförelse med redovisningen från 2007. 

Redovisningarna omfattar strax över 30 sidor med en topp 2010 på 40 sidor.  

 

SJ fortsätter för perioden 2008-2011 att hållbarhetsredovisa enligt GRI i ett separat dokument, 

samma upplägg som för 2007. Dokumentet kalls liksom 2007 för ”Hållbarhetsredovisning”. 

Storleken på redovisningen växer något för perioden jämfört med 2007. Sidantalet ligger 

mellan 39 och 44 sidor. Avsnittet ”Hållbarhetsredovisning” som fanns med i årsredovisningen 

2007 återkommer inte. Under 2010 återfinns ett avsnitt, ”Det hållbara”, som berör företagets 

hållbarhetsarbete och presenterar GRI. I samtliga årsredovisningar för perioden ges 

information gällande den separata hållbarhetsredovisningen under ”Rapporter”. För samtliga 

år finns också i årsredovisningen information om att hållbarhetsredovisningen sker enligt GRI 

standard. I hållbarhetsredovisningarna för 2010 och 2011 lyfter företaget fram att man sedan 

2007 har hållbarhetsredovisat enligt GRI standard.       

 

Svenska Spel är ett av de mest konsekventa företag vad gäller upplägg kring 

hållbarhetsredovisning för den period arbetet går igenom. Liksom för 2007 presenterar 

företaget för åren 2008-2011 en hållbarhetsredovisning enligt GRI standard. Precis som för 

2007 utgör redovisningen en sammanhållen del i årsredovisningen under huvudrubriken 

”Hållbarhetsredovisning”. Omfånget varierar inte mycket mellan åren. För perioden 2008-

2011 är redovisningen något större än 2007, den ligger på mellan 33-37 sidor.   

 

För 2008 används Vägverkets års- och hållbarhetsredovisning som underlag för Svevia. För 

2008 finns en separat hållbarhetsredovisning enligt GRI standard som omfattar 25 sidor. 

Liksom 2007 finns områdena ”miljö” och ”jämställdhet” med i årsredovisningen under ”Mål 

och resultat”. Information om den separata hållbarhetsredovisningen lämnas i 

årsredovisningen. Från 2009 redovisar Svevia som företag och har för perioden 2009-2011 en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI standard som ingår som en sammanhållen del i 

”Årsredovisningen”. Avsnittet är något mindre än Vägverkets hållbarhetsredovisning från 

2008 men varierar inbördes inte mycket i storlek, mellan 14-18 sidor. Avsnittet går under 
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huvudrubriken ”Hållbarhetsredovisning”. Precis som Svenska Spel väljer Svevia att bara kalla 

det gemensamma dokumentet får ”Årsredovisning”.    

 

Sveaskog presenterar för perioden 2008-2011 en väldigt konsekvent hållbarhetsredovisning. 

Företaget väljer att gå ifrån upplägget från 2007 med en separat hållbarhetsredovisning. Det 

samlade dokumentet kallas ”Års- och hållbarhetsredovisning”. För åren 2008-2011 ligger 

hållbarhetsredovisningen som ett sammanhållet avsnitt, benämnt ”Hållbarhetsredovisning”, i 

årsredovisningen. Storleken på hållbarhetsredovisningen ligger för samtliga åt runt 30 sidor.     

 

Akademiska Hus presenterar sina hållbarhetsredovisningar för perioden 2008-2011 i ett 

separat dokument som benämns ”Hållbarhetsredovisning”. Samtidigt behåller företaget under 

perioden i sin årsredovisning avsnittet ”Hållbar utveckling” som utgjorde 

hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen för 2007.  I avsnitten från 2008-2010 presenteras 

inte, som 2007, en avstämning mellan företagets övergripande miljömål och utförda 

aktiviteter för att slå fast hur målen under verksamhetsåret. Detta inslag återkommer i 

årsredovisningen 2011. I avsnitten ”hållbar utveckling” från 2008-2010 ges information om 

den separata hållbarhetsredovisningen. 2011 lämnas informationen om den separata 

hållbarhetsredovisningen i en text i samband med årsredovisningens innehållsförteckning. 

Samtidigt som Akademiska Hus övergår till att redovisa enligt GRI standard växer storleken 

på företagets hållbarhetsredovisning avsevärt. Den redovisning, i form av avsnittet ”Hållbar 

utveckling”, som under perioden 2007-2011 finns med i Akademiska Hus årsredovisning 

täcker mellan 4-14 sidor. Avsnittet är som störst 2011 följt av avsnittet i redovisningen från 

2007. Den separata hållbarhetsredovisningen är på 30 sidor 2008 vilket växer när företagets 

redovisningsnivå höjs till från C+ till B+ och är 2011 på 52 sidor.  

 

Från och med årsredovisningen för 2008 börjar SEK hållbarhetsredovisa enligt GRI standard. 

För åren 2008-2010 ingår hållbarhetsredovisningarna som ett avsnitt i företagets 

årsredovisning. I årsredovisningarna från 2008 och 2009 framgår av årsredovisningens 

framsida att dokumentet innehåller en hållbarhetsredovisning, något som inte är fallet 2010. 

Hållbarhetsredovisningarna under perioden 2008-2010 är väldigt lika i fråga om sidomfång 

och hamnar samtliga på ca 14 sidor. För 2011 övergår SEK till att presentera sin 

hållbarhetsredovisning i ett separat dokument och i samband med detta växer sidomfånget på 

hållbarhetsredovisningen till 33 sidor. I årsredovisningen för 2011 ingår ett kort avsnitt 

benämnt som ”Hållbar utveckling” där SEK presenterar övergripande mål och fokus med 

arbetet kring hållbar utveckling. I detta avsnitt ges information om att företaget 

hållbarhetsredovisar separat enligt GRI standard. 

I Bilprovningens årsredovisningar för 2008-2011 ingår en hållbarhetsredovisning enligt GRI 

standard som ett avsnitt. Det samlade dokumentet omnämns under 2008-2010 som 

”Årsredovisning med hållbarhetsredovisning” och 2011 som ”Års- och 

hållbarhetsredovisning”. I fråga om sidomfång är det små variationer mellan åren från 30 till 

36 sidor, där sidantalet ökar från år till år. Innehållspunkterna i de olika 

hållbarhetsredovisningarna varierar mycket lite.  Från om med hållbargetsredovisningen 2010 

finns dock ett avsnitt som företaget kallar ”Om hållbarhetsredovisningen” med. En skillnad i 
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presentationen av hållbarhetsredovisningen är att denna i årsredovisningarna från 2010 och 

2011 får en huvudrubrik, ”Hållbarhetsredovisning”. Detta medan hållbarhetsredovisningen i 

årsredovisningarna för 2008 och 2009 saknar huvudrubrik och endast består av ett antal 

avsnitt.    

Jernhusens hållbarhetsredovisningar för 2008 och 2009 presenteras som en del av företagets 

årsredovisning. Företaget är ett av tre statliga företag som har detta upplägg utan låta 

hållbarhetsredovisning ingå i namnet på det samlade dokumentet. För 2008 finns 

redovisningen samlad under rubriken ”Hållbarhetsredovisning” medan den för 2008 utgörs av 

två skiljda avsnitt, ”Hållbarhet” och ”GRI rapport”. För de båda åren ligger storleken på 

hållbarhetsredovisningarna på 13 respektive 16 sidor. För 2010 och 2011 väljer företaget att 

presentera sin hållbarhetsredovisning separat, 2010 under namnet ”Hållbarhetsredovisning” 

och 2011 under namnet ”Hållbarhetsrapport” med övergången till ett separat dokument växer 

redovisningen något och ligger för båda åren på 20 sidor.     

 

För periodens första år sker Vasallens hållbarhetsredovisning separat och information lämnas 

i årsredovisningen om företagets hållbarhetsredovisning. Det separata dokumentet kallas 

”Hållbarhetsredovisning” och är 32 sidor långt. För 2009-2011 hållbarhetsredovisar företaget 

i en samlad ”Års- och hållbarhetsredovisning”. I samtliga tre dokument är inte 

hållbarhetsredovisningens omfattning helt tydlig. Det finns vid samtliga tillfällen ett GRI 

avsnitt. 2009 kallat ”GRI index” ligger under huvudrubriken ”Finansiella rapporter” och 2010 

och 2011 kallat ”GRI rapportering” vilka utgör egna avsnitt. För 2009 finns även ett avsnitt 

som benämns som ”Hållbart företagande”. Detta skapar problem då omfattningen på 

redovisningen skall uppskattas. De identifierbara avsnitten utgör 2009 11 sidor och 2010 och 

2011 5 sidor.             

 

SBAB hållbarhetsredovisar för 2008 som en del av dokumentet ”Årsredovisning”. Avsnittet 

kallas ”Hållbar utveckling” och omfattar 4 sidor. Företaget presenterar i redovisningen inga 

GRI index eller GRI tabeller. 2009 och 2010 fortsätter man att hållbarhetsredovisa 

tillsammans med årsredovisningsinformationen. Nu döps dock dokumentet om till ”Års- och 

hållbarhetsredovisning”. Omfattningen växer något och redovisningen är för 2009 och 2010 

10 sidor. Inte heller 2009 eller 2010 finns något GRI index eller GRI tabeller. Sista året i 

undersökningen redovisar företaget en separat ”Hållbarhetsredovisning”. Med detta växer 

redovisning åter och omfattar 17 sidor och GRI tabeller ingår nu.        

 

4.1.5 GRI-nivåer eller annan redovisnings standard 2008-2011  

 

Vattenfall redovisade redan 2007 enligt GRI nivå A. För åren 2008-2010 behåller företaget 

samma nivå för hållbarhetsredovisningarna med den skillnad att de nu är märkta med +. 

Hållbarhetsredovisningen för 2011 är upprättad enligt GRI nivå B+. Värt att notera är att GRI 

nivån presenteras i företagets engelska version av hållbarhetsredovisningen men inte i den 

svenska.  
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För 2008 sker PostNord/Posten hållbarhetsredovisningen enligt GRI nivå B+. Värt att notera 

är att hållbarhetsredovisningen för detta år gäller den del av företaget som då var Posten AB. 

För perioden 2009-2011, efter sammanslagningen då PostNord bildades, hållbarhetsredovisar 

företaget konsekvent efter GRI nivå C+.   

 

LKAB:s hållbarhetsredovisningar för 2008-2010 är samtliga enligt GRI nivå C+. För studiens 

sista år höjer företaget ambitionerna i redovisningen och är upprättad enligt GRI nivå B+.  

 

Den hållbarhetsredovisning som Systembolaget presenterar 2008 sker enligt GRI nivå C+. För 

åren 2009-2011 ökar företags ambitionsnivå och hållbarhetsredovisningen sker då enligt GRI 

nivå B+.  

 

Under 2008-2011 fortsätter Apoteket att redovisa i enlighet med GRI standard. Företaget 

ligger kvar på samma redovisningsnivå, B, som man gjorde för 2007. Skillnaden är att 

företaget efter att de nya riktlinjerna för extern rapportering trätt i kraft redovisar på en + nivå. 

 

SJ:s hållbarhetsredovisningar för 2008-2011 sker enligt GRI standard. Precis som företagets 

redovisning för 2007 är de upprättade enligt nivå B+. I redovisningarna tar man upp FN:s The 

Global Compact samt OECDs riktlinjer för multinationella företag. Till skillnad från 2007 

knyter man dock inte dessa faktorer till sammanställningen av själva 

hållbarhetsredovisningen. 

 

Som nämndes i förra avsnittet är Svenska Spels hållbarhetsredovisning konsekvent för hela 

perioden 2007-2011. Detta gäller även för den GRI nivå man väljer att upprätta 

redovisningarna enligt. Liksom för 2007 redovisar företaget för 2008-2011 enligt nivå C+.  

 

Svevia hållbarhetsredovisar konsekvent enligt GRI nivå C för perioden 2008-2011. Den 

skillnad som finns mellan åren är att redovisningen för åren 2009-2011 då den gäller företaget 

Svevia är märkt med ett +. Detta är inte fallet för Vägverkets hållbarhetsredovisning för 2008.  

 

Sveaskog upprättar hållbarhetsredovisningen för åren 2008-2011 enligt samma GRI nivå. 

Företaget ligger konstant på nivå C+. 

 

Precis som övriga statliga företag i kartläggningen hållbarhetsredovisar Akademiska Hus 

enligt GRI standard för perioden 2008-2011. Den första hållbarhetsredovisningen från 

företaget med GRI som standard presenteras enligt GRI nivå C+. De efterföljande åren höjer 

företaget redovisningsambitionerna och under perioden 2009-2011 redovisar man enligt GRI 

nivå B+.  

 

SEK:s hållbarhetsredovisningar under 2008-2010 sker enligt GRI nivå C+. För 2011 då 

företaget väljer att presentera sin hållbarhetsredovisning separat tar man ett kliv upp i fråga 

om GRI nivå och redovisar enligt B+. 
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Den första hållbarhetsredovisningen enligt GRI standard som Bilprovningen presenterar är på 

GRI nivå C+. Företaget höjer efter detta sina ambitioner och redovisningarna för övriga år i 

kartläggningen följer nivå B+.  

Jernhusen hållbarhetsredovisar enligt samma GRI nivå för hela perioden 2008-2011. 

Redovisningarna upprättas enligt nivå C+. 

 

Vasallen följer ”branschkollegan” Jernhusen och GRI redovisar under perioden enligt GRI 

nivå C+. 

 

SBAB:s hållbarhetsredovisningar för 2008-2011 är upprättade enligt GRI nivå C. Skillnaden 

mellan åren är att företagets redovisning för 2008 saknar +.  

 

4.1.6 Extern granskning 2008-2011 

 

Från och med hållbarhetsredovisningen för 2008 går Vattenfall över till att få sina 

redovisningar externt bestyrkta. För 2008-2010 finns ett externt bestyrkande med i 

hållbarhetsredovisningen. Bestyrkandena för dessa år är utfärdade av två auktoriserade 

revisorer. I dokumentet framgår inte om någon av revisorerna har specialkompetens gällande 

hållbarhetsredovisning. Även för 2011 är redovisningen externt granskad enligt samma 

upplägg som för 2008-2010. Liksom när det gäller presentationen av GRI nivån presenteras 

bestyrkanderapporten i företagets engelska version av hållbarhetsredovisningen men inte i den 

svenska. I den svenska versionen ges endast information om att redovisningen granskats av 

tredje part. 

 

PostNord/Posten har samma upplägg gällande det externa bestyrkandet för 

hållbarhetsredovisningarna för perioden 2008-2011. Det finns således på denna punkt inga 

skillnader innan respektive efter sammanslagningen av den svenska och danska posten. För 

perioden finns ett externt bestyrkande med i hållbarhetsredovisningen. Först i de separata 

redovisningarna och sen som avslutning på hållbarhetsredovisningsavsnittet i 

årsredovisningen. Bestyrkandena för dessa år är utfärdade av två auktoriserade revisorer. I 

dokumentet framgår inte om någon av revisorerna har specialkompetens gällande 

hållbarhetsredovisning.   

 

Även LKAB har fått samtliga hållbarhetsredovisningar för perioden externt granskade. Den 

externa granskningsrapporten presenteras i slutet av hållbarhetsredovisningen. Granskningen 

av samtliga redovisningarna utförs av en specialistmedlem i FAR eller SRS. För 2008 och 

2009 handlar det om en specialistmedlem i FAR och SRS. Bestyrkanderapporten för 

hållbarhetsredovisningarna från 2010 och 2011 är undertecknade av en specialistmedlem från 

FAR. 2010 är detta samma person som 2009 bestyrkte redovisningen som specialistmedlem i 

FAR och SRS. Samtliga granskningar är även utförda av en auktoriserad revisor.   
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Systembolaget har under samtliga år av perioden en + nivå på sin GRI redovisning. Under 

perioden 2008-2011finns det externa bestyrkandet i Ansvarsredovisningen. Samtliga 

bestyrkanden är utfärdade av två auktoriserade revisorer. I dokumentet framgår inte om någon 

av revisorerna har specialkompetens gällande hållbarhetsredovisning.  

Apotekets hållbarhetsredovisning för 2008-2011 är samtliga externt granskade. I 

redovisningarna från denna period finns specifika revisorsbestyrkande gällande 

hållbarhetsredovisningen med. Revisionen har under dessa år utförts av två auktoriserade 

revisorer. I dokumentet framgår inte om någon av revisorerna har specialkompetens gällande 

hållbarhetsredovisning. 

 

Från och med hållbarhetsredovisningen 2008 redovisar Apoteket enligt GRI nivå B+. I 

hållbarhetsredovisningarna från 2008-2011 finns ett specifikt revisorsbestyrkande gällande 

hållbarhetsredovisningen med. Revisionen har under dessa år utförts av två auktoriserade 

revisorer. I dokumentet framgår inte om någon av revisorerna har specialkompetens gällande 

hållbarhetsredovisning. 

 

Precis som för 2007 är SJ:s hållbarhetsredovisningar för 2008-2011 externt granskade och ett 

externt bestyrkande finns med i hållbarhetsredovisningarna. Bestyrkandena för dessa år är 

utfärdade av två auktoriserad revisor och i dokumentet framgår inte om någon av revisorerna 

har specialkompetens gällande hållbarhetsredovisning. Företagets hållbarhetsredovisning är 

således under denna period inte granskade av en specialistledamot FAR SRS vilket var fallet 

2007.   

 

De hållbarhetsredovisningar som Svenska Spel presenterar för 2008-2011 är, precis som 

redovisningen för 2007, externt granskade. Bestyrkanderapporten finns, som tidigare, med sist 

i hållbarhetsredovisningen. För åren 2008 och 2009 är bestyrkandet, som 2007, utfärdat av en 

auktoriserad revisor och en specialistledamot i FAR SRS. För 2010 och 2011 är 

bestyrkandena i redovisningarna är utfärdat av en auktoriserad revisor och en 

specialistmedlem i FAR. För 2010 är specialistmedlemmen i FAR samma person som vid 

bestyrkandet 2009 var specialistledamot i FAR SRS.   

 

Hållbarhetsredovisningen från Vägverket för 2008 är inte externt granskad, något som det 

lämnas explicit information om i redovisningen. Svevias hållbarhetsredovisningar för 2009-

2011 är samtliga extern bestyrkta och en rapport ingår i redovisningen. För 2009 är 

bestyrkandet utfärdat av en auktoriserad revisor och en specialistmedlem i FAR SRS. För 

2010 och 2011 är bestyrkandena utfärdat av en auktoriserad revisor och en specialistmedlem i 

FAR. För 2010 är specialistmedlemmen i FAR samma person som vid bestyrkandet 2009 var 

specialistmedlem i FAR SRS.     

 

Samtliga av Sveaskogs hållbarhetsredovisningar för perioden 2008-2011 är externt granskade. 

Bestyrkanderapporten finns sist i hållbarhetsredovisningen och för åren 2008 och 2009 är 

bestyrkandet utfärdat av en auktoriserad revisor och en specialistmedlem i FAR SRS. För 

2010 och 2011 är bestyrkandena utfärdat av en auktoriserad revisor och en specialistmedlem i 
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FAR. För båda åren är specialistmedlemmen i FAR samma person som vid bestyrkandet 2009 

var specialistmedlem i FAR SRS. 

 

I linje med förutsättningarna för att kunna märka en hållbarhetsredovisning enligt GRI 

standard med ett + är Akademiska Hus hållbarhetsredovisningar för perioden 2008-2011 

externt bestyrkta. I redovisningarna från 2008-2010 finns ett specifikt revisorsbestyrkande 

gällande hållbarhetsredovisningen med. Revisionen under dessa år har utförts av en 

auktoriserad revisors samt en specialistmedlem i FAR SRS. Gällande 2011 års 

hållbarhetsredovisning finns inget specifikt revisionsbestyrkande. Istället nämns bestrykandet 

och revisionsbyrån i en text vid årsredovisningens innehållsförteckning. 

 

I SEK:s årsredovisningar för 2008-2010 finns ett specifikt revisorsbestyrkande gällande 

företagets hållbarhetsredovisningar med. Revisionen har under dessa år utförts av en 

auktoriserade revisorer. I dokumentet framgår inte om revisorn har specialkompetens gällande 

hållbarhetsredovisning. Även för 2011 finns ett revisorsbestrykande för SEK:s 

hållbarhetsredovisning. Liksom de tidigare bestyrkandena under perioden har revisionen 

utförts av en auktoriserad revisor där det inte framgår om revisorn har specialkompetens 

gällande hållbarhetsredovisning. Bestyrkandet för 2011 presenteras i företagets separat 

hållbarhetsredovisningsdokument.  

 

Bilprovningen presenterar ett specifikt revisorsbestyrkande gällande hållbarhetsredovisningen 

samtliga årsredovisningar för 2008-2011. Bestyrkandet för redovisningarna från 2008 och 

2009 ät underskrivna av en auktoriserade revisorer samt en extern specialist. För 

hållbarhetsredovisningarna från 2010 och 2011 är bestyrkandena undertecknade av en 

auktoriserad revisor. I dokumenten framgår inte om revisorn har specialkompetens gällande 

hållbarhetsredovisning. 

 

Jernhusens hållbarhetsredovisningar för 2008-2011 är samtliga externt bestyrkta. 

Bestyrkanderapporten presenteras i anslutning till hållbarhetsredovisningen och är för hela 

perioden utfärdad av två auktoriserade revisorer.  

 

Liksom gällande GRI nivå följer Vasallen för 2008-2011 Jernhusen vad gäller extern 

granskning. Samtliga redovisningar är externt bestyrkta och är för hela perioden utfärdad av 

två auktoriserade revisorer. En skillnad är att Vasallen inte är konsekventa i fråga om var 

bestyrkande presenteras. För 2008 ingår betsyrkandet i den separata redovisning, 2009 ligger 

det under ”Finansiella rapporter” och 2010 och 2011 i anslutning till GRI rapportering.     

 

SBAB har till skillnad från övriga statliga företag inte en externt bestyrkt 

hållbarhetsredovisning för 2008. Den redovisning som används för Svevia är visserligen inte 

heller externt bestyrkt. Informationen för det året är dock hämtade från Vägverket som var en 

myndighet. För redovisningarna 2009-2011 finns en bestyrkanderapport presenterad. 2009 är 

rapporten upprättad av en auktoriserad revisor och en specialistmedlem i FAR SRS. För 2010 

och 2011 upprättas rapporten av bestyrkande en auktoriserad revisor och en specialistmedlem 

i FAR. För båda åren är specialistmedlemmen i FAR samma person som vid bestyrkandet 
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2009 var specialistmedlem i FAR SRS. Värt att notera är att 2011 års bestyrkande presenteras 

i både den separata hållbarhetsredovisningen och i årsredovisningen. I den version som finns i 

årsredovisningen presenteras specialistmedlem som både medlem i FAR och SRS medan 

hållbarhetsredovisningens version endast presenterar en specialistmedlem i FAR. 

 

4.2 Privata företag  

 

Skanska  

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag och noterat på Stockholmsbörsens Large Cap 

lista. Företaget har verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av 

bostäder och kommersiella lokaler. Man har även betydande verksamhet utomlands och 

räknas bland de största byggföretagen i världen. Skanska är med en omsättning på över 120 

miljarder kronor ett betydligt mycket större företag än statliga Vasallen. Båda företagen är 

dock båda aktörer inom samma bransch på den svenska marknaden.   

 

Stora Enso 

Stora Enso, noterade på Large Cap, är ett företag inom pappers- förpacknings och 

skogsprodukter. Företaget har verksamhet i mer än 30 länder och avsätter sina produkter 

globalt. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors men är noterat på Stockholmsbörsen och 

har betydande verksamhet i Sverige. Med betydande intressen i svenskt skogsbruk är Stora 

Enso tänkt som en matchning till statliga Sveaskog.  

 

NCC 

NCC är ett av nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och noterade på Large 

Cap. Verksamhet finns i Sverige och delar av övriga norra Europa och består av att bygga och 

utveckla kommersiella fastigheter, utveckla bostadsområden och bostadshus samt asfaltera 

vägar. NCC är tänkt att fungera som matchning mot statliga Svevia men även mot bygg- och 

projektutvecklingsföretaget Vasallen.  

 

SSAB 

SSAB är ett svenskt företag som specialiserar sig på tillverkning av handelsstål där man är ett 

världsledande företag. Man är noterade på Large Cap och verksamma internationellt med stor 

produktion i Sverige. Företagets produkter har avsättning på en global marknad. SSAB är 

tänkt att matchas mot det statliga gruvföretaget LKAB. Gruv- och stålnäringen är nära knutna 

till varandra och företagen ses därför som en relevant referenspar. 

 

Handelsbanken 

Handelsbanken är som namnet antyder verksam inom banksektorn. Företaget är en av de 

svenska storbankerna och en av de ledande universalbankerna i Norden och noterat på Large 

Cap. Företaget har också verksamhet i Storbritannien och Nederländerna. Banken riktar sig 

till både privat och företagskunder. Det statliga företag som Handelsbanken är tänkt att 
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fungera som referens för är SEK. Detta är ingen oproblematisk matchning men även om 

marknad och fokus skiljer företagen åt är båda aktiva inom finansiering och kreditgivning.   

 

Bilia 

Bilia är idag den största bilkedjan i Norden och noterade på Mid Cap. Företaget har en 

ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt 

tilläggstjänster. Företaget erbjuder sina kunder bilförsäljning, finansiering, service samt 

tillbehörs- och reservdelsförsäljning. Verksamheten i Sverige sker på runt trettio orter, med 

anläggningar runt de tre storstadsregionerna, i Mälardalen samt i Skaraborg. Med en relativt 

stor verksamhet inom service anses Bilia vara en relevant matchning mot statliga 

Bilprovningen. Avregleringen av kontrollbesiktningen skedde först 2010, detta gör att privata 

aktörer på denna marknad mot bakgrund av studien tidsram inte är relevanta.   

 

Oriflame 

Oriflame är ett globalt kosmetikföretag med en försäljning via en oberoende försäljningskår. 

Man är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap lista. Företaget grundades i Sverige men har 

i dag en verksamhet och försäljning i drygt 60 länder. Företaget har fortfarande produktion i 

Sverige. Matchningen mot svenska Apoteket är inte perfekt. Oriflame är ett betydligt större 

företag än Apoteket och agerar globalt. Verksamheten i form av produktutbud är inte heller 

helt lik. Produktgrupperna påminner dock om varandra vad gäller användningsområden, 

miljöpåverkan och risksituation då det handlar om olika former av kroppsprodukter. 

 

Swedbank 

Swedbank är en av de ledande universalbankerna i norden. Banken har även verksamhet 

utanför de nordiska länderna, främst i Östeuropa. Företaget är noterat på Large Cap och riktar 

sig till både privat- och företagskunder. Verksamheten består huvudsakligen av banktjänster, 

kapitalförvaltning och finansiering. I detta arbete används Swedbank som en jämförelse till 

statliga SBAB. 

 

Swedish Match 

Swedish Match utvecklar, producerar och säljer tobaksvaror och tändprodukter. Swedish 

Match, noterat på Large Cap har idag produktion i över 10 länder, däribland Sverige, och en 

global försäljning. Gällande företagets produkter finns det i Sverige tydliga regler och 

begräsningar i fråga om försäljningen. Företaget är tänkt att fungera som referenspunkt för det 

statliga företaget Systembolaget. Båda företagen säljer produkter med negativa hälsoeffekter 

och försäljningen sker i Sverige med begränsningar.    

 

Loomis 

Loomis är ett företag noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap inom transportbranschen. Man 

är noterat på Mid Cap på Stockholmsbörsen men verksamma i både Europa och USA. 

Företaget är specialiserat på värdetransporter och har en omsättning på nästan 11 miljarder. 

Företaget är en matchning till de statliga transportföretagen SJ och PostNord. Viktigt att ta i 

beaktande är att Loomis har en betydligt lägre omsättning än de båda statliga företagen.   
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Nibe industrier 

Nibe Industrier är ett företag verksamt inom energibranschen. De arbetar huvudsakligen med 

värmesystem. För 2011 hade företaget en omsättning på 8 miljarder kr. Nibe, Noterat på 

Large Cap är ett betydligt mindre företag än det statliga bolag, Vattenfall, som de utgör en 

referenspunkt till. De båda företagen har dock verksamheter som inom samma område.    

 

Addtech 

Addtech är en teknikhandelskoncern med ca 100 dotterföretag och försäljning till 30 länder. 

Kunden är huvudsakligen tillverkande industri och offentlig sektor med intresse och behov av 

högteknologi. Målet är att vara marknadsledande inom branschen. Företaget omsätter knappt 

5 miljarder kr och är noterade på Mid Cap på Stockholmbörsen. I undersökningen matchas 

Addtech inte med ett statligt företag utan ses som en allmän referens. Företaget har ett brutet 

redovisningsår. De årsredovisningar som arbetet behandlar är företagets redovisningar 07/08 – 

11/12. För underlätta diskussionen och jämförelsen med övriga företag benämns företags 

årsredovisning i helår. Således refereras till ”Årsredovisningen 07/08” som årsredovisningen 

för 2007 och så vidare.  

  

Atrium Ljungberg 

Atrium Ljungberg, noterat på Large Cap, är idag ett av Sveriges största börsnoterade 

fastighetsföretag. Företagets verksamhet är inte främst fokuserat kring bostadsfastigheter. 

Istället arbetar Atrium Ljungberg huvudsakligen med handels- och kontorslokaler. Företagets 

verksamhet är centrerad till de stora städerna. Det statliga företag som Atrium Ljungberg är 

tänkt att motsvara är Akademiska Hus. Båda företagen tillhör Sveriges största 

fastighetsföretag och har en verksamhet som inte är fokuserad på bostadsfastigheter. 

 

Fabege 

Fabege är också verksam på fastighetsmarknaden, huvudsakligen i Stockholmregionen. De är 

noterade på Large Cap på Stockholmsbörsen med intäkter på knappt 2 miljarder kronor. 

Företaget verksamhet är huvudsakligen inriktad på uthyrning av kontorsfastigheter och 

fastighetsutveckling. Precis som det statliga företag, Jernhusen, som Fabege är en 

referenspunkt till riktar man sig därmed huvudsakligen mot en marknad för kommersiella 

fastigheter. 

 

Betsson 

Betsson är ett privat svenskt spelföretag som är specialiserade på internetspel. Företaget är 

noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap lista. I arbetet utgör Betsson en referenspunkt för 

statliga Svenska Spel. Det svenska spelmonopolet gör att en storleksmässig matchning mellan 

Svenska Spel och ett privat företag inom branschen inte är möjlig. Viktigt att ta i beaktande är 

därför att Betsson har en betydligt lägre omsättning än Svenska Spel. 
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Privata företag Omsättning Mkr, 

2011 

Skanska 122534 

Stora Enso 97899 

NCC 52535 

SSAB 44640 

Handelsbanken 32809 

Bilia 18160 

Oriflame 14930 

Swedbank 11744 

Swedish Match 11666 

Loomis 10973 

Nibe industrier 8140 

Addtech 4418 

Atrium 

Ljungberg 

2018 

Fabege 1804 

Betsson 1737 

Privata företag inkluderade i undersökningen, sorterade efter omsättning. 

 

 

4.2.1 Hållbarhetsredovisning 2007 

 

Skanska hållbarhetsredovisar för 2007 i företagets ”Årsredovisning” i ett avsnitt som täcker 7 

sidor och kallas ”Hållbar utveckling”. Utöver detta lyfter man även fram nyckeltal som skall 

vara knutna till hållbarhetsarbete. Att bedöma omfattningen på detta inslag är komplicerat och 

tas inte med i genomgången.    

 

Stora Enso hållbarhetsredovisar som en del i företagets ”Årsredovisning”. Avsnittet benämns 

som ”Hållbarhetsarbete” och är 33 sidor långt. 

 

Swedbank har för 2007 en kortfattad hållbarhetsredovisning på två sidor med uppföljning av 

företagets miljöpåverkan. 

 

Fabege hållbarhetsredovisar för 2007 i ett avsnitt som benämns ”Ansvarsfullt företagande” i 

företagets ”Årsredovisning”. Avsnittet omfattar 10 sidor.  

 

Oriflame, NCC, SSAB, Handelsbanken, Swedish Match, Loomis, Nibe Industrier och 

Atrium Ljungberg saknar för 2007 hållbarhetsredovisningar. I företagens årsredovisningar 

finns dock korta avsnitt som under olika namn knyter an till och diskuterar hållbarhet. 

Avsnitten saknar struktur för målpresentation samt utvärdering och uppföljning. 

 



41 

 

Bilia, Addtech och Betsson saknar helt hållbarhetsredovisning för 2007. I årsredovisningen 

för 2007 finns heller inga avsnitt som anknyter till hållbarhet. 

 

4.2.2 GRI-nivåer eller annan redovisnings standard 2007  

 

Skanska hållbarhetsredovisar inte enligt GRI standard för 2007. Däremot diskuterar företaget 

i sin årsredovisning pekar man på att man arbetar med GRI:s riktlinjer men att företagets 

verksamhet är svår ”att styra verksamheten med konventionella hållbarhetsrelaterade mål och 

nyckeltal” (Skanska årsredovisning 2007). I detta sammanhang nämns även ”Triple Bottom 

Line, som innebär att företag skapar sig ett långsiktigt hållbart ekonomisk resultat genom att 

minska sin miljöpåverkan och agera i enlighet med samhällets förväntningar” (Skanska 

årsredovisning 2007).  

 

Stora Enso, Swedbank och Fabege hållbarhetsredovisar för 2007 inte enligt GRI eller annan 

antagen standard. I redovisningen nämns inte heller GRI. 

 

Oriflame, NCC, SSAB, Handelsbanken, Swedish Match, Loomis, Nibe Industrier, Atrium 

Ljungberg, Bilia, Addtech, och Betsson saknar en hållbarhetsredovisning för 2007.  

 

4.2.3 Extern granskning 2007 

 

Skanskas, Swedbanks och Fabege hållbarhetsredovisning för 2007 är inte externt granskad.  

 

Stora Ensos hållbarhetsredovisning för 2007 är externt granskad.  Granskning är utförd av csr 

network och underskriven av en direktör och två konsulter – csr network. I årsredovisningen 

presenteras granskningen som oberoende och csr network beskrivs som ”ett affärsorienterat 

konsultföretag specialiserat på företagens sociala ansvar, med specialister inom miljöledning, 

social redovisning och hållbar utveckling” (Stora Enso Årsredovisning 2007).  

 

Oriflame, NCC, SSAB, Handelsbanken, Swedbank, Swedish Match, Loomis, Nibe 

Industrier, Atrium Ljungberg, Bilia, Addtech, och Betsson saknar en hållbarhetsredovisning 

för 2007.  
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Privata 2007 2008 2009 2010 2011 

Skanska X X X X X 

Stora Enso X * X * B+ * B+ * B+ * 

NCC    C C 

SSAB   C C C C 

Handelsbanken    C C+* 

Bilia      

Oriflame     X 

Swedbank X X C * C C * 

Swedish Match    C C 

Loomis      

Nibe industrier    C C 

Addtech    C C 

Atrium 

Ljungberg 

 C C C C  

Fabege X X X X C 

Betsson      

 Privata företag: GRI nivå på hållbarhetsredovisning. 

X = hållbarhetsredovisning annan än GRI 

*  = hållbarhetsredovisningen är externt granskad 

 

 

4.2.4 Hållbarhetsredovisning 2008-2011 

 

Skanska hållbarhetsredovisar precis som 2007 som en del av ”Årsredovisningen” i ett avsnitt 

man kallar ”Hållbar utveckling”. Storleken på avsnittet varierar mycket lite mellan åren och 

ligger för perioden mellan 7-9 sidor. Liksom 2007 lyfts även nyckeltal kring 

hållbarhetsarbetet fram.  

 

För samtliga år presenterar Stora Enso en separat hållbarhetsredovisning. Tydlig information 

finns bara i årsredovisningarna för 2009 och 2010.  Redovisningarna sammanställs inte på 

svenska utan är samtliga år på engelska. För 2008 och 2009 kallas dokumentet ”Sustainability 

performance” och för 2010 och 2011 ”Sustainability Report”. Storleken på redovisningen 

ökar under hela perioden och omfattar 37, 48, 52 respektive 64 sidor.   

För 2008 och 2009 saknar NCC hållbarhetsredovisning. För 2008 finns ett kortare avsnitt 

benämnt ”Miljö och samhälle” och 2009 ett avsnitt kallat ”Hållbar utveckling”. Både för 2010 

och 2011 hållbarhetsredovisar företag som en del av ”Årsredovisningen” under 

huvudrubriken ”Hållbarhetsredovisning”. Redovisningen täcker 8 respektive 10 sidor.    

 

Från och med räkenskapsåret 2008 hållbarhetsredovisar SSAB enligt GRI standard. Under 

hela den studerade perioden väljer företaget att presentera sin hållbarhetsredovisning separat 

från årsredovisningen. Information om hållbarhetsredovisningen lämnas i årsredovisningen. 
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Under perioden växer redovisningen i sidomfång från år till år. 2008 är redovisningen 32 

sidor, 2009 40 sidor, 2010 46 sidor och 2011 52 sidor.   

 

Liksom 2007 saknar Handelsbanken hållbarhetsredovisning för åren 2008 och 2009 en 

hållbarhetsredovisning. I årsredovisningarna från åren finns det, som det gjorde i 

redovisningen för 2007, kortar avsnitt om ansvarsfullt företagande som lyfter fram etik och 

socialt ansvar. Från och med räkenskapsåret 2010 hållbarhetsredovisar företaget enligt GRI. 

Både för 2010 och 2011 hållbarhetsredovisar man i ett separat dokument. I fråga om 

sidomfång gällande Handelsbankens hållbarhetsredovisningar från 2010 och 2011 är det 

ingen direkt skillnad. Båda redovisningarna ligger på mellan 33 och 36 sidor. I 

årsredovisningen för 2010 informerar företaget om en kommande hållbarhetsredovisning för 

verksamhetsåret som skall berör företagets arbete med ansvarsfullt företagande. I 

efterföljande årsredovisning, för 2011, lyfts endast fram att företagets hållbarhetsredovisning 

ger ett bredare intressentperspektiv än de som presenteras i årsredovisningen.      

 

För 2008 saknar Swedbank, precis som 2007, en kortfattad hållbarhetsredovisning med 

uppföljning av företagets miljöpåverkan. För båda åren finns på företagets hemsida en 

hållbarhetsredovisning presenterad. För 2009 till 2011 sker hållbarhetsredovisningen avskiljt 

från årsredovisningen och enligt GRI standard. Företaget lyfter i årsredovisningarna för dessa 

år fram att man har redovisat enligt GRI under en tidigare period.       

 

Swedish Match presenterade ingen hållbarhetsredovisning för 2007 och företaget saknar även 

för hållbarhetsredovisning för åren 2008 och 2009. Liksom för 2007 innehåller 

årsredovisningarna för 2008 och 2009 avsnitt om medarbetare, miljö och socialt ansvar dessa 

samlas nu under huvudrubriken hållbarhet. Det saknas fortfarande struktur för 

målpresentation samt utvärdering och uppföljning. För 2010 och 2011 har företaget 

hållbarhetsredovisat/rapportrat utifrån GRI standard. Företaget presentar både 2010 och 2011 

separata hållbarhetsredovisningar/GRI rapporter. I årsredovisningen för 2011 finns 

information om företagets separata hållbarhetsredovisning, denna information finns inte med 

2010. Storleksmässigt är skillnaderna betydande mellan 2010, då dokumentet var 26 sidor, 

och 2011 då dokumentet var 86 sidor. Redovisningsdokumentet från 2010 nästan uteslutande 

är en sifferpresentation i dokumentet från 2011 övergår företaget till att ge stort utrymme åt 

redovisning i löpande text. I årsredovisningarna för 2010 och 2011 återkommer avsnittet från 

2007-2009 under huvudrubriken ”Hållbarhet”. Precis som tidigare tas medarbetare, miljö och 

socialt ansvar upp. 

Nibe Industrier saknar för 2008 och 2009 en hållbarhetsredovisning. För 2010 väljer förtaget 

att börja hållbarhetsredovisa enligt GRI standard. Detta sker som avsnitt i företagets 

”Årsredovisning” som man väljer att kalla ”Hållbart värdeskapande”.  Upplägget är detsamma 

för 2011 och storleksmässigt täcker båda redovisningarna 10 sidor.  

 

Addtech saknar hållbarhetsredovisning för åren 2008 och 2009. För åren 2010 presenterar 

företaget hållbarhetsredovisning enligt GRI standard. Denna redovisning är väldigt kort och 
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omfattar två sidor. För 2011 hållbarhetsredovisar företaget i ett separat dokument, 

”Hållbarhetsredovisning”, på 16 sidor.   

 

I årsredovisningen för 2008 presenterar Atrium Ljungberg en hållbarhetsredovisning. Det 

avsnitt som utgör hållbarhetsredovisningen omnämns som ”Hållbart företagande” och följer 

GRI standarden. I årsredovisningarna för 2009-2011 omnämns 

hållbarhetsredovisningsavsnittet som ”Ansvarsfullt företagande”. Storleksmässigt är 

skillnaderna små mellan redovisningarna för de olika åren. Omfattningen är omkring 10 sidor 

plus ett GRI-index i slutet av årsredovisningen.    

 

Oriflame saknar en hållbarhetsredovisning för perioden 2008-2010. I årsredovisningarna för 

2008 och 2009 finns precis som 2007 ett kortare avsnitt om Corporate Social Responsibility. I 

årsredovisningarna för 2010 finns en något längre avsnitt som företaget benämner som 

”Responsible operations – a journey towards sustainability”. Här presenteras en rad åtaganden 

på bland annat miljöområdet, det finns dock ingen presentation av måluppfyllnad. En 

betydligt kortare version av detta avsnitt presenteras på nätet som företagets ” sustainability 

report 2010”. I årsredovisningen för 2011 återkommer avsnittet ” Responsible operations – a 

journey towards sustainability”. Upplägg och innehåll är liknande den version som fanns med 

i årsredovisningen 2010. Den stora skillnaden mellan åren är att företaget i redovisningen för 

2011 har presenterar en uppföljning av de åtagande som gjorts.  

 

Fabege fortsätter för 2008-2010 att hållbarhetsredovisa enligt samma upplägg som för 2007. 

För de aktuella åren omfattar avsnittet ”Hållbart företagande” ca 9 sidor. För 2011 

hållbarhetsredovisar Fabege enligt GRI standard och presenterar då, förutom avsnittet i 

årsredovisningen, en separat GRI bilaga på 4 sidor.    

Bilia saknar för perioden 2008-2011 helt hållbarhetsredovisning. I företagets årsredovisningar 

från denna period återfinns heller inga hållbarhetsavsnitt. 

Betsson och Loomis saknar för perioden 2008-2011 hållbarhetsredovisning, något man inte 

heller gjorde för 2007. I företagens årsredovisningar under denna tid finns ett kort avsnitt om 

ansvarstagande med, för Betsson endast i redovisningen för 2011.  

 

4.2.5 GRI-nivåer eller annan redovisningsstandard 2008-2011  

 

Skanska nämner i hållbarhetsredovisningarna från perioden att man baserar redovisningen på 

GRI:s riktlinjer. 2011 lyfter företaget även fram att man gjort detta sedan 2006. För samtliga 

år utom 2009 hänvisar man också till Triple Bottom Line-konceptet.  

 

Stora Ensos hållbarhetsredovisning för 2008 är inte fullt ut upprättad efter GRI standard. I ett 

GRI avsnitt i redovisningen lyfter företaget dock fram att man förhåller sig till riktlinjerna i 

den mån de är relevanta för företagets verksamhet. Redovisningen innehåller ett index som 
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skal visa hur man arbetar utifrån GRI indikatorer. För övriga år under studien redovisar Stora 

Enso enligt GRI nivå B+.   

 

NCC börjar hållbarhetsredovisa för året 2010. Hållbarhetsredovisningarna för 2010 och 2011 

är upprättade enligt GRI nivå C.  

 

SSAB redovisar konstat enligt GRI nivå C för hela perioden 2008-2011. 

 

För 2010 hållbarhetsredovisar Handelsbanken enligt GRI nivå C. Företaget görs alltså 

bedömningen att rapporteringen lever upp till denna nivå. Hållbarhetsredovisningen för 2011 

sker enligt GRI nivå C+. 

 

Swedbank hållbarhetsredovisar för 2009-2011 enligt GRI standard. Den nivå som företaget 

presenterar att redovisningen är upprättad efter är C.  

 

Swedish Match hållbarhetsredovisar för både 2010 och 2011 utifrån GRI standard. Företaget 

anser att redovisningen för 2011 är upprättade enligt GRI nivå C. För 2010 lyfter företaget i 

sin årsredovisning fram att man inlett ett projekt för att börja hållbarhetsredovisa enligt 

ramverket GRI (Swedish Match årsredovisning 2010). I den separata hållbarhetsrapporten för 

2010 menar företaget att man i årsredovisningen och det separata GRI-dokumentet presenterar 

sitt hållbarhetsarbete enligt GRI metodologi. I årsredovisningen för 2011 lyfter företaget fram 

att man 2010 redovisade sin hållbarhetsinformation enligt GRI standard.   

 

Atrium Ljungberg hållbarhetsredovisar enligt GRI standard för hela perioden 2008-2011. 

Under dessa verksamhetsår redovisar företaget enligt samma GRI nivå, C.   

 

Den hållbarhetsredovisning Fabege presenterar för 2007 är upprättade enligt GRI nivå C. 

 

De hållbarhetsredovisningar Nibe Industriers och Addtech presenterar under perioden är 

samtliga upprättade enligt GRI nivå C. 

 

Oriflames hållbarhetsredovisar för 2011 inte enligt GRI eller annan antagen standard. I 

redovisningen nämns inte heller GRI.    

 

Bilia, Loomis och Betsson saknar hållbarhetsredovisning för perioden 2008-2011. 

 

4.2.6 Extern granskning 2008-2011 

 

Hållbarhetsredovisningen för 2008 från Stora Enso är externt granskad enligt samma upplägg 

som 2007. En direktör och två konsulter från Csr network har undertecknat 

granskningsrapporten. 2009, första året med komplett GRI redovisning, är granskningen 

undertecknad av en direktör och tre konsulter från Two Tomorrows, en organisation som 

bildats från Csr network efter en sammanslagning. För 2010 och 2011 har Stora Enso bytt 
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granskningsbyrå och det är 2future som står för granskningen. Rapporten är för dessa år 

undertecknad av en director of assurance practice och en senior assurance practitioner. 

Hållbarhetsredovisningarna för dessa båda år är också kontrollerade av GRI, en granskning 

som Stora Enso är ensamt om i studien.   

 

Som avsaknaden av ett + efter GRI nivån visar är Handelsbankens hållbarhetsredovisning för 

2010 inte externt granskad. Hållbarhetsredovisningen nämns inte heller i årsredovisningens 

revisionsberättelse. Detta utgör en skillnad jämfört med hållbarhetsredovisningen för 2011 

som är externt granskad och innehåller ett specifikt revisorsbestyrkande. Revisionen har 

utförts av en auktoriserad revisors samt en specialistmedlem i FAR SRS.       

 

De hållbarhetsredovisningar som Skanska, NCC, SSAB, Swedish Match, Swedbank, Nibe 

Industrier, Fabege och Addtech presenterar under perioden är inte externt granskade. 

Hållbarhetsredovisningen nämns inte heller i den revisionsberättelsen. 

 

Atrium Ljungbergs hållbarhetsredovisningar för perioden 2008 och 2011 har inte blivit 

externt bestyrkta. Hållbarhetsredovisningen nämns inte heller i den revisionsberättelsen. I 

2009 års redovisning lyfter dock företaget fram att ”en av våra största kunder reviderat vår 

GRI-redovisning” (Atrium Ljungberg årsredovisning 2009). 

 

Oriflames hållbarhetsredovisning för 2011 har inte blivit externt bestyrkt. 

Hållbarhetsredovisningen nämns inte heller i den revisionsberättelsen 

 

Bilia, Loomis och Betsson saknar för perioden 2008-2011 helt hållbarhetsredovisning. 

 

5. Analys 

 

I detta avsnitt analyseras materialet från de kartlagda företagen som presenterades i avsnitt 

4. Analysen utgår från det teoretiska ramverk som presenterades i avsnitt 3. Diskussionen 

nedan tar sin utgångspunkt i, och är uppdelat, efter de tre antagandena som lyftes fram i 

avsnitt 3.1.3. Antagandena ger ramen för diskussionen men den analys av studiens 

kartläggning som presenteras har en bredare ansats än att bekräfta eller förkasta 

antagandena.     

 

5.1 Tvingande isomorfism  

 

Tvingande isomorfism skulle tyda på att det statligt ägda företagen från räkenskapsåret 2008 

skulle ha en hållbarhetsredovisning eftersom riktlinjerna för extern rapportering anger det. 

Detta skulle innebära att de statliga riktlinjerna är ett effektivt verktyg för styrning och 

påverkan av de statliga företagen. 
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Ser man till de två tvingande faktorer som arbetet lyft upp från riktlinjerna för extern 

rapportering, GRI anpassad hållbarhetsredovisning som är externt granskad, finns ett tydligt 

mönster. Från och med räkenskapsåret 2008 slår riktlinjerna fast att statligt ägda företags skall 

presentera en hållbarhetsredovisning som ska vara kvalitetssäkrad genom oberoende 

granskning och bestyrkande. Av det statligt ägda företag som studerats hållbarhetsredovisar 

samtliga enligt GRI standard för 2008. Den enda avvikelse från riktlinjerna som har 

identifierats i kartläggning är SBAB och Svevia. Företagens hållbarhetsredovisningar för 

2008 är inte externt granskade. Övriga hållbarhetsredovisningar för 2008-2011 följer de krav 

som ställs på de statligt ägda företagen. När staten valde att införa krav på 

hållbarhetsredovisning enligt GRI standard gick hållbarhetsredovisningen för de statligt ägda 

företagen från att vara frivillig till att bli ett krav och därmed är det inte längre aktuellt att tala 

om att de följer en trend eller inte. Redovisning av hållbarhet har för de statliga företagen gått 

från modefas till att bli en standard i institutionell bemärkelse (Furusten, 2007).  

 

Det går här att identifiera en tydlig förändring i fråga om förekomsten av 

hållbarhetsredovisning för 2007 och 2008 hos de statligt ägda företagen. För 2007 redovisade 

4 statligt ägda företag enligt GRI standard jämfört med 15 för 2008. Även vad gäller antalet 

statligt ägda företag som presenterar någon form av hållbarhetsredovisning finns en betydande 

skillnaden mellan åren. För 2007 hade 9 av 15 statliga företag en hållbarhetsredovisning 

medan samtliga 15 företag presenterade en hållbarhetsredovisning för 2008. 

 

Även i fråga om extern granskning är förändringen i rapporteringen för de olika åren tydlig. 

För 2007 var 2 av de totalt 9 hållbarhetsredovisningarna externt granskade. Av de 15 

hållbarhetsredovisningarna för 2008 var det endast två som inte granskats externt.    

 

Utvecklingen hos de privata företagen mellan 2007 och 2008 går i samma riktning som för de 

statligt ägda gällande förekomsten av hållbarhetsredovisning och GRI standard men inte alls i 

samma utsträckning. För 2007 hållbarhetsredovisade 3 av de privata företagen i studien och 

inget av dessa följde GRI standard. Ett av företagen, Skanska, informerar dock om att man 

arbetar med riktlinjerna från GRI. För 2008 hållbarhetsredovisar ytterligare 2 privata företag. 

Båda dessa upprättar sin redovisning enligt GRI standard men inget av de tidigare 

hållbarhetsredovisande företagen går för året över till GRI redovisning. Ser man till den 

externa granskningen följer de privata företagen inte utvecklingen hos de statliga. För både 

2007 och 2008 är det endast en av de 3 respektive 5 hållbarhetsredovisningarna som har 

granskats externt.       
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Här kan analysen återknyta till fråga om behovet av direkt statlig styrning genom tvingande 

riktlinjer. Det empiriska materialet uppvisar en tydlig förändring mellan räkenskapsåren 2007 

och 2008. Samtidigt visar en jämförelse mellan de statligt ägda företagen och de privata 

företagen i studien att de statligt ägda företagen redan innan de nya riktlinjerna hade en 

starkare position i fråga om hållbarhetsredovisning.  
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Ambitionen i ”Statens ägarpolicy” att statligt ägda företag ska vara föredömen på 

hållbarhetsområdet är i policydokumentet ospecificerad i fråga om krav och mål. Denna punkt 

behandlas och analyseras som en fråga om kvalitet. Skillnad från det preciserade kravet på 

externt granskad hållbarhetsredovisning enligt GRI standard finns på detta område, från 2008, 

en betydande spridning mellan företagen. Här finns inte bara en spridning mellan de olika 

företagen utan också mellan olika hållbarhetsredovisningar från samma företag.  

 

I fråga om ungefärlig omfattning på hållbarhetsredovisningarna i sidantal finns en variation 

för perioden 2008-2011 mellan 4 och 80 sidor. Problematiken kring att mäta sidantal har 

diskuterats och innebär att ingen fasta siffror presenteras. För de flesta år ligger runt hälften 

av företagen mellan 25 till 35 sidor. Fluktuationer inom företagen mellan åren uppvisar inga 

tydliga trender då vissa ökar i omfång medan andra minskar. Vattenfall står ut som mest 

ambitiöst medan framförallt Vasallen och SBAB under perioden har relativt korta 

redovisningar. Värt att lyfta fram är att PostNord när det var statligt helägda Posten AB hade 

en mer omfattande redovisning.        

 

Ambitionsnivå på den externa granskningen, mätt utifrån antal på och kompetens hos 

granskarna, varierar också. Endast i fyra av de studerade statliga företagen är samtliga 

granskningsrapporter utfärdade av en person som tituleras som specialist. SBAB och Svevia 

(Vägverket) är bland dessa företag, de saknade dock helt extern granskning för 2008. Två av 

företagen, SJ och Bilprovningen, minskar ambitionsnivå över tiden och övergår från att bli 

granskade av en specialist till att granska av endast auktoriserade revisorer. SEK står ut som 

enda företag som endast granskas av en person.       

 

För perioden 2008-2011 redovisar 14 av 15 företag enligt GRI nivå C eller B. Endast 

Vattenfall redovisar enligt nivå A, detta sker för åren 2008-2010. En negativ utveckling, där 

företagen går ner i redovisningsnivå från ett år till ett annat, ses främst mellan 2008 och 2009. 

Alltså mellan första året de nya riktlinjerna för extern rapportering träder i kraft till 

nästföljande räkenskapsår. De tre aktuella företagen kan delas in i två grupper. De som 2008 

hållbarhetsredovisade för första gången, Akademiska Hus, och de som genomgått stora 

organisatoriska förändringar mellan åren, Svevia som gick från att vara en del av en 

myndighet till att bli ett företag och PostNord som under 2008 var statligt helägda Posten AB.     

 

Gällande den externa granskningen är skillnaderna mellan åren för hållbarhetsredovisningarna 

från samma företag mindre än i fråga om omfattning och redovisningsnivå.     

 

5.2 Härmande och normativ isomorfism 

 

Det är inte helt lätt att göra en tydligt uppdelad analys och diskussion mellan härmande och 

normativ isomorfism. Arbetets antagande kring dessa båda punkter diskuteras därför i 

analysen i ett gemensamt avsnitt.  
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Härmande och normativ isomorfism skulle tyda på att det från flera håll i samhället skulle ske 

påtryckningar för företag att presentera en hållbarhetsredovisning. Mot denna bakgrund 

skulle statens ägarpolicy, riktlinjerna för extern rapportering och de statliga företagens 

handlande utöva påtryckning och inflytande även på privata företag. Dessa skulle då vara 

efterföljare av trenden. Därmed kommer fler och fler företag att ha en hållbarhetsredovisning 

över tid om det efterfrågas av omgivningen och intressenter. En följd skulle bli att externt 

granskad hållbarhetsrapportering enligt GRI standard skulle vara en trend allt fler privata 

företag skulle använda som en del av den externa rapporteringen efter 2008. 

 

Det finns en rad faktorer som kan vara relevanta förklaringsvariabler till en eventuell 

likriktning över tid mellan statligt ägda och privata företag i fråga om hållbarhetsarbete och 

rapportering. En identifieringsprocess och genomgång av dessa är ett potentiellt 

forskningsområde i sig. Här begränsas analysen till att övergripande och generellt diskutera 

tendenser som kan identifieras i det empiriska materialet. Fokus ligger på i vilken 

utsträckning de privata företagen tenderar att följa de statligt ägda företagens 

hållbarhetsredovisning och de nya riktlinjerna för extern redovisning efter att dessa trädde i 

kraft.  

 

Materialet från kartläggningen visar att det finns en stark tendens att privata företagen följer 

en liknande utveckling som de statligt ägda. Detta gäller två av de tre områden där de nya 

riktlinjerna för extern rapportering ger tydligt specificerade tvingande krav. Alltså samma 

områden där de statligt ägda företagen uppvisade det tydligaste mönstret. I förra avsnittet 

presenterades en i stort sätt samstämmig utveckling i fråga om hållbarhetsredovisning, GRI 

och extern granskning hos det statligt ägda företagen. För de privata företagen finns en 

liknande utveckling i fråga om förekomsten av hållbarhetsredovisning och GRI som 

redovisningsstandard.   

 

Av de 15 studerade privata företagen hållbarhetsredovisade fyra redan för 2007. Av dessa 4 

redovisar inget enligt GRI standard även om Skanska uppger att företaget i sin redovisning 

arbetar med riktlinjerna. För de senare åren i studien övergår tre av dessa fyra företag till att 

hållbarhetsredovisa enligt GRI standard. De tre företag som övergår till att redovisa enligt 

GRI standard gör det räkenskapsår 2009 eller senare. Det vill säga efter det att de nya 

riktlinjerna för extern rapportring och efter att samtliga statligt ägda företag börjat redovisa 

enligt GRI.   

 

Från redovisningen för räkenskapsåret 2008 fram till periodens slut börjar ytterligare 8 privata 

företag att hållbarhetsredovisa. Detta innebär att 73 % av de privata företag som inte 

hållbarhetsredovisade innan de nya riktlinjerna trädde i kraft började redovisa under perioden 

2008-2011. Av dessa 8 företag är det endast ett, Oriflame, som inte hållbarhetsredovisar enligt 

GRI standard. Övriga företag redovisar enligt GRI standard redan från företagets första 

redovisningstillfälle.   

 

Vid en jämförelse mellan räkenskapsåret 2007 och slutet av den period som arbetet behandlar 

visar sig två vitt skiljda bilder. 2007 hållbarhetsredovisade 27 % av de privata företagen och 
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inget av dessa, 0 %, redovisade enligt GRI standard. För 2011 hållbarhetsredovisar 80 % av 

de studerade företagen och 83 %, 67 % av hela urvalet, av dessa upprättar sina 

hållbarhetsredovisningar enligt GRI standard.  

 

Två företag, Atrium Ljungberg och SSAB, börjar hållbarhetsredovisa för 2008. Här finns en 

tidsaspekt som försvårar en bedömning av de statligt ägda företagen som föredömen. Frågan 

är i vilken utsträckning utvecklingen hos de statligt ägda företagen kunnat sprida sig till de 

privata företagen. Samtidigt analyseras inte trender och utveckling före 2007 och möjligheten 

finns därför att de statliga företagen redan tidigare börjar agera föredömen och accelererat 

trenden kring hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Som lyfts fram presenterade 53 % 

av det statligt ägda företagen en hållbarhetsredovisade redan för 2007. Av dessa redovisade 

hälften enligt GRI standard. Möjligheten finns också att företagen har influerats av de nya 

riktlinjerna för extern rapportering.       

 

Under perioden är det inget privat företag som har en negativ utveckling. Inget av företagen 

som hållbarhetsredovisar för 2007 eller börjar redovisa senare under perioden avstår från att 

redovisa för senare år.     

 

I fråga om extern granskning av hållbarhetsredovisningarna är utvecklingen bland de privata 

företagen betydligt svagare än bland de statligt ägda. Av de hållbarhetsredovisningar som de 

privata företagen presenterar är en, Stora Ensos, externt granskad. Senare under perioden 

väljer ytterligare två företag att låta sina redovisningar granskas externt, båda efter 

räkenskapsåret 2008. Av de tre externt granskade redovisar samtliga enligt GRI standard men 

ett av företagen, Swedbank, når inte upp till en + nivå genom sin externa granskning. Vad 

gäller Swedbank är det även värt att notera att företagets hållbarhetsredovisning för 2009 och 

2011 är extern granskade men inte redovisningen för 2010. 

 

En parallell kan dras mellan den relativt svaga utvecklingen i fråga om extern granskning hos 

de privata företagen och den bild som de statligt ägda företagen uppvisar. På denna punk 

fanns den enda avvikelsen från riktlinjerna för extern rapportering, SBAB. Ambitionsnivån i 

fråga om val av externa granskare uppvisar också, som diskuterats, tydliga variationer mellan 

företagen. Detta kan tyda på att trender kring extern granskning av hållbarhetsredovisning 

utvecklas långsammare än andra delar av området. Här kan också lyftas fram att det inom 

redovisningen inte finns någon tradition av separat granskning av frivillig information. I den 

studie från KPMG som lyftes fram i avsnitt 3.5 visade det sig finnas en efterfrågan av extern 

granskning av hållbarhetsredovisning. De statligt ägda företagens starka position gällande 

extern redovisning tyder därför på att de agerar föredömen på området.         

 

Gällande de variabler som arbetet använder för att bedöma kvalitet finns det, förutom GRI 

nivå, inga tydliga mönster. Värt att lyfta fram igen är spridningen de statliga företagen visade 

upp gällande dessa variabler. Bland de statligt ägda företagen finns en tendens till att höja 

ambitionsnivån i hållbarhetsredovisningen under perioden. 5 av de statligt ägda företagen 

höjde sin GRI nivå, samtliga för 2009 eller senare. I Sveriges rapport till Sustainability 

Reporting Association (Larsson 2010) har en positiv utveckling i fråga om företags GRI 
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nivåer identifierats. Denna trend finns alltså även i det aktuella materialet för de statligt ägda 

företagen. Det finns även två statligt ägda företag efter att de nya riktlinjerna trädde i kraft 

också tog ett steg ner i GRI nivå. Ett av dessa är dock PostNord/Posten AB som går ner i GRI 

nivå i samband med att staten markant minskar sin ägarandel. Någon motsvarande utveckling 

går inte att identifiera för de privata företagen inom den studerade tidsperioden. I ovan 

nämnda studie från KPMG anses det finnas en styrka i att upprätta hållbarhetsredovisningarna 

efter en given standard. Mot denna bakgrund kan GRI ses som en variabel som ger en viss 

kvalitetssäkring. Detta i kombination med den svaga utvecklingen i fråga om extern 

granskning av de privata hållbarhetsredovisningarna tyder på att utvecklingen i fråga om 

kvalitet är starkare hos de statliga företagen. Samtidigt har de statligt ägda företagen haft 

hållbarhetsredovisning under en längre tid än de flesta privata. 3 av de 5 statligt ägda företag 

som höjer GRI nivå för sin redovisning gör det vid företagets tredje hållbarhetsredovisning 

eller senare. Tidsaspekten kan alltså, inte helt oväntat, vara en betydande faktor i fråga om 

kvalitet.  

 

Sett till variabeln sidantal är de hållbarhetsredovisningar som de statliga företagen presenterar 

sett till samtliga redovisande företag generellt sätt längre. Samtidigt är de kortaste 

redovisningarna som har studerats i arbetet från privata företag. Här har tidigare konstaterats 

att utvecklingen över tid inte är helt tydlig och det är därför svårt att tala om i vilken 

utsträckning de privata företagen följer de statligt ägda. Om än inte helt tydligt kan man 

utifrån variabeln sidantal säga att de statligt ägda företagen utgör föredömen kvalitetsmässigt. 

Ser man till utveckling över tid och om de privata företagen följer de statligt ägda är 

tendenserna inte entydiga.     

 
I studien ”Effekterna av hållbarhetsredovisning” som omnämnts i avsnitt 3.5 har det visat sig 

att hållbarhetsredovisningen hos de statligt ägda företagen blir kvalitetsmässigt bättre över 

tiden. Detta ligger i linjen med de tendenser som lyfts ovan. Utvecklingen mot en 

kvalitetsmässigt bättre redovisning är betydligt svagare bland de privata företagen i studien. 

Hos dem kan övergången till standardiserad redovisning enligt GRI vara de enda tydliga 

indikatorn, utifrån arbetets ramverk, på att kvaliteten i redovisningen blivit bättre.   

 

 

5.3 Branschskillnader  

 

Utifrån arbetets teoretiska ramverk borde skillnader i hållbarhetsredovisning mellan olika 

branscher kunna identifieras. Det är också möjligt att skillnader går att koppla till företagens 

storlek, i arbetet främst mätt i omsättning. 

 

Den samstämmiga utvecklingen som presenterats för statliga företag i avsnitt 5.1 påverkar 

omfattningen på analysen under denna punkt. Förekomsten av hållbarhetsredovisningar, 

extern granskning och GRI användning analyseras sedan huvudsakligen ur perspektivet 

statliga företags information för 2007. Det görs även en jämförelse med den generella 
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utvecklingen hos studiens privata företag under hela perioden. Utöver detta uppmärksammas 

skillnader i fråga om de variabler som i arbetet används för att mäta kvalitet. Det enda 

undantaget från riktlinjerna och övriga statligt ägda företag för perioden som SBAB utgjorde 

2008 diskuteras avslutningsvis.  

 

För 2007 hållbarhetsredovisade 8 statliga företag, Vattenfall, Posten/PostNord, Apoteket, 

Svenska Spel, Systembolaget, SJ, Sveaskog och Akademiska hus. Bland dessa finns inget av 

de mindre statligt ägda företagen i studien och samtliga av de större företagen utom LKAB. 

Denna trend bekräftas av tidigare studier på området (Bergström et al., 2002). Av de 4 

företagen med lägst omsättning saknar samtliga hållbarhetsredovisning 2007. Samtliga 

företag med hållbarhetsredovisning för 2007 kan sägas tillhöra branscher som tydligt berör 

någon av de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Verksamheten hos transport-, energi- 

och skogsföretagens har en tydlig koppling till miljö medan den typ av produkter som 

Systembolaget, Apoteket och Svenska Spel erbjuder är starkt knutet till socialt ansvar.    

 

Av de 8 företagen redovisade 4 enligt GRI standard, Vattenfall, Apoteket, Svenska Spel och 

SJ. Det som kanske tydligast knyter dessa samman är att de har en viktig kundgrupp i privata 

slutkunder. Av de 8 ovan nämnda företagen är det främst Systembolaget, och i något mindre 

grad Posten/PostNord som avviker och inte redovisar enligt GRI trots att de i stor utsträckning 

arbetar mot privata slutkunder. Denna aspekt kan även appliceras på de 8 statligt ägda företag 

som har någon form av hållbarhetsredovisning för 2007. Samtliga företag utom Sveaskog 

skulle passa in på beskrivningen som aktörer vars tjänster eller produkter som i hög 

utsträckning riktar sig till privata slutkunder. Ser man utifrån denna aspekt på de statliga 

företag som saknar hållbarhetsredovisning för 2007 är det främst Bilprovningen och i något 

mindre mån SBAB som utgör avvikelser. Detta stämmer väl in med vad tidigare studier visar 

angående målgrupp för hållbarhetsredovisning (Bergström et al., 2002). Vad gäller SBAB är 

det dock värt att notera att företagets verksamhet under den studerade perioden har breddats. 

Under 2009 och 2010 har företaget tjänster för privatpersoner ökat betydligt.  

 

Även bland de privata företagen finns en tendens att storleken på företagen påverkar 

förekomsten av hållbarhetsredovisning. Stora Enso och Skanska, omsättningsmässigt störst 

bland de privata, hållbarhetsredovisar redan 2007 och SSAB, även de stora, 2008. Stora Ensos 

hållbarhetsredovisningar från hela perioden är dessutom extern granskade. Även tendens att 

de mindre företagen hållbarhetsredovisar i mindre utsträckning går igen från den statligt ägda 

företagen. Här tycks dock börslistningen vara en tydligare variabel än omsättning. Under 

perioden hållbarhetsredovisar endast ett av de fyra företagen som är listade på Mid Cap. Sett 

till omsättning finns dock ingen tydlig riktning.  

 

Bland de privata företagen som hållbarhetsredovisade för 2007 och 2008 har branscherna med 

de tre stora företagen Stora Enso, Skanska och SSAB en tydlig miljöpåverkan. De övriga tre 

privata företagen som redovisar för något eller båda av dessa år har inte en lika tydlig kopplig 

till någon av de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Swedbank, Atrium Ljungberg och 

Fabege kan närmast kopplas till socialt ansvar men denna koppling är inte lika självklar som 

de statligt ägda företagen som ovan kopplades till denna dimension.    
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Här kan Swedish Match, Oriflame och Betsson ses som avvikelser från tendensen hos de 

statligt ägda företagen. Medan de statliga företagen Apoteket, Systembolaget och Svenska 

Spel samtliga var tidiga med hållbarhetsredovisning kan motsatsen sägas om de privata 

motsvarigheterna.     

 

I fråga om de tre variabler som i arbetet används som ett mått på kvalitet finns bland de 

statligt ägda företagen, som lyfts fram, vissa skillnader. Hur dessa variationer kan kopplas till 

respektive företags bransch och storlek samt återfinnas hos de privata företagen varierar. 

Överlag är det betydligt lättare att hitta mönster bland de statligt ägda företagen.     

 

I fråga om statligt ägda företag som använder sig av specialister för den externa granskningen 

finns det inga tydliga kopplingar till bransch eller storlek. LKAB, Svenska Spel, Svevia och 

SBAB är en relativt heterogen grupp. Endast 3 av 12 de privata företagen som 

hållbarhetsredovisar för något av åren 2008-2011 har fått någon av sina redovisningar externt 

granskade. Att SBAB finns med som ett av de mest ambitiösa statligt ägda företagen är värt 

att notera eftersom 2 av de 3 privata företag som under perioden använt sig av extern 

granskning är bankerna Swedbank och Handelsbanken.  

 

Problematiken kring sidantal som en utvärderingsvariabel har lyfts fram tidigare. Även vad 

gäller bransch och storlek är det svårt att identifiera tydliga mönster för denna variabel. Bland 

de statligt ägda företagen finns en tendens till att de omsättningsmässigt mindre företagen har 

mindre omfattande redovisningar. SBAB och Vasallen står också ut i fråga om 

hållbarhetsredovisningens omfattning där de båda företagen har betydligt kortare 

redovisningar än de flesta övriga statligt ägda företagen. I fråga om denna variabel är det 

största statliga företaget, Vattenfall, också det mest ambitiösa över tiden. Bland de privata 

företagen är de svårt att se några tydliga mönster och tendenser på detta område.  

 

Även i fråga om GRI-nivå för perioden är Vattenfall, det största företaget, det mest ambitiösa 

av de statliga. Värt att notera gällande Vattenfall är förändringar i hållbarhetsredovisningen 

för 2011 då företaget redovisar enligt en lägre nivå än tidigare. För detta år minskar sidantalet 

i den svenska versionen av hållbarhetsredovisningen till hälften jämfört med tidigare år. 

Samtidigt redovisas varken den externa granskningsrapporten, det externa bestyrkandet 

nämns endast, eller GRI nivå i dokumentet. Dessa återfinns endast i den engelska versionen 

av företagets hållbarhetsredovisning. Det enda andra statligt ägda företaget som tar ett steg 

ner i redovisningsnivå under perioden är PostNord/Posten. Detta sker i samband med 

sammanslagningen som innebär att staten inte längre är helägare. Likheten bland de 4 statligt 

ägda företag som GRI redovisade redan för 2007 har diskuterats i början av detta avsnitt. Här 

går det att konstatera att endast ett av dessa företag ligger på redovisningsnivå C, övriga 

företag redovisar för perioden enligt nivå A eller B. Detta tyder utifrån arbetets ramverk på en 

koppling mellan faktorerna som diskuterats kring dessa företag och en högre nivå i fråga om 

ambition och kvalitet.   

 

4 av de statligt ägda företagen förbättrar sin nivå under perioden. Av dessa hade 

Systembolaget en hållbarhetsredovisning redan 2007 och företaget har redan diskuterats och 
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kan knytas till ovanstående diskussion om kvalitet och ambition. Övriga tre företag är 

Bilprovningen, Akademiska Hus och SEK. Bilprovningen kan sorteras in under gruppen 

företag vars verksamhet tydligt riktar sig till en stor grupp privata slutkunder. Som lyfts fram 

finns en tendens att dessa har en relativt ambitiös inställning till hållbarhetsredovisning. 

Akademiska Hus är verksamma inom samma sektor som Atrium Ljungberg och Fabege vilka 

båda var tidiga med att hållbarhetsredovisa. Det finns alltså tecken på att 

hållbarhetsredovisning har en relativt stark position inom fastighetsbranschen. 

Storleksmässigt går det att konstatera att inget av de tre minsta företagen redovisar på en nivå 

över C.  

     

Som lyftes fram under i avsnitt 5.1 fanns en avvikelse i fråga om hur de statliga företagen följt 

de nya riktlinjerna för extern rapportering.  SBAB gör ett avsteg från riktlinjerna i 

hållbarhetsredovisningen för 2008. Värt att notera är att SBAB omsättningsmässigt är det 

minsta av de studerade företagen. Skillnaden jämfört med Vasallen är visserligen inte stor 

men dessa båda företag har en betydligt lägre omsättning än övriga statligt ägda företag i 

studien. Här är det också relevant att återkoppla till förändringen i SBAB:s 

verksamhetsinriktning som nämndes ovan. Som lyfts fram fanns en tendens innan riktlinjerna 

för extern rapportering började gälla att statligt ägda företag med betydande kundsegment 

bland privatpersoner var snabbare att ta till sig hållbarhetsredovisning enligt GRI.    

 

 

6. Slutdiskussion 

 

I detta avsnitt presenteras slutsatser utifrån den analys som har utförs i föregående kapitel. 

Avsnittet avslutas med reflektion över resultatet och förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

 

Tvingande isomorfism  

 

Analysen visar en tydlig skillnad både i fråga om förekomsten av hållbarhetsredovisningarna, 

extern granskning av denna samt användning av GRI som standard hos de statligt ägda 

företagen för 2007 jämfört med 2008. Från och med räkenskapsåret 2008 hållbarhetsredovisar 

samtliga studerade statliga företag och detta sker med GRI som standard. Endast två av 

företagen har en hållbarhetsredovisning som inte är externt granskad. Samma starka 

utveckling går inte att identifiera bland de privata företagen. Mellan räkenskapsåren 2007-

2008 är de endast två privata företag som börjar hållbarhetsredovisa. Detta tyder på att 

tvingande riktlinjer från staten är ett effektivt verktyg för att styra och påverka statligt ägda 

företagen. Värt att notera är dock att sett till de studerade företagen ligger de statligt ägda 

företagen i framkant redan innan de nya riktlinjerna för extern rapportering trädde i kraft. 

Utvecklingen över tid på området utan förändringen i de statliga riktlinjerna är ytterst 
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svårbedömd, Utifrån arbetets underlag är det dock möjligt att dra slutsatsens att effektiviteten 

hos tvingande statliga riktlinjer i detta fall kan sägas vara större än behovet av den styrning de 

inneburit. 

 

De statligt ägda företagen uppvisar samtidigt en relativ spridning i fråga om de variabler för 

kvalitet som arbetet behandlar. Dessa variabler är knutna till den ospecificerade ambitionen 

att dessa företag ska vara föredömen på hållbarhetsområdet. Detta tyder på att de statliga 

företagen kan vara olika benägna att ta till sig mål och ambitioner som inte är tydligt 

preciserade. Utvecklingen i fråga om redovisade GRI nivåer tyder dock på att företagen följer 

de statliga ambitionerna. Jämfört med periodens början redovisar fler företag 2011 enligt en 

högre GRI nivå.   

 

 

Härmande och normativ isomorfism 

 

Det empiriska materialet i studien visar tydligt att de privata företagen följer samma 

utveckling som de statligt ägda företagen i fråga om förekomsten av hållbarhetsredovisning 

och anpassning till GRI standard. För majoriteten av de privata företagen sker denna 

utveckling samtidigt som eller efter de nya riktlinjerna för extern rapportering träder i kraft 

och samtliga statligt ägda företag i studien börjar redovisa enligt GRI standard. 8 av 12 

privata företag som hållbarhetsredovisar i slutet av den studerade perioden börjar redovisa 

2008 eller senare. Av de 10 privata företag som hållbarhetsredovisar enligt GRI standard vid 

perioden slut har samtliga börjat redovisa enligt standarden efter 2008. De finnas således 

tydliga tendenser att de statliga företagen och de nya riktlinjerna för extern rapportering kan 

vara föredömen och vara bidragande faktorer till att skapa eller förstärka en norm kring 

hållbarhetsredovisning.  

 

Även gällande extern granskning av hållbarhetsredovisningar finns tecken på en liknande 

utveckling bland de privata företagen som bland de statligt ägda. Här är dock tendensen 

betydligt svagare. Av de 12 privata företag som hållbarhetsredovisar för 2011 har endast 3 fått 

sina redovisningar externt granskade. Av dessa hade ett av företagen extern granskning redan 

innan de nya riktlinjerna för extern rapportering trädde i kraft. Samtidigt är det bara ett av 

företagen som genom sin granskning når upp till en + nivå enligt GRI ramarna. För att kunna 

tala om en trend skulle ytterligare räkenskapsår efter 2011 behöva studeras.   

 

Sett till de variabler som studien använder för att bedöma kvalitet är de statligt ägda företagen 

generellt betydligt bättre än studiens privata företag. Detta gäller huvudsakligen GRI nivå och 

förekomst och upplägg på den externa granskningen. Av de 15 statliga företagen i studien 

redovisar 8 enligt en GRI nivå som är högre än C. Under den aktuella perioden ökar 5 statliga 

företag GRI nivån för sina redovisningar medan 2 av företagen går ner till en lägre nivå. 

Endast ett av de 10 privata företag som redovisar enligt GRI standard gör det på en högre nivå 

än C och inget av de privata företagen tar steget upp till en högre GRI nivå. De statligt ägda 

företagen kan därför sägas utgöra föredömen och ligga i framkant gällande kvalitet.  
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Precis som fallet varit genomgående i studien finns de bara svaga, om några, mönster när 

variabeln sidantal analyseras. Sett till samtliga studerade företag som hållbarhetsredovisar är 

redovisningarna från de statligt ägda företagen generellt större i fråga om sidantal. De kortaste 

redovisningarna presenteras samtidigt av företag från den privata urvalsgruppen. 

 

 

Branschskillnader 

 

Sett till hur branschtillhörighet och företagsstorlek kan förklara förekomsten av 

hållbarhetsredovisning och dess omfattning finns det tendenser bland de statligt ägda 

företagen som är värda att notera. Utifrån det empiriska underlaget i studien är det betydligt 

svårare att hitta tydliga mönster i jämförelsen med och mellan det privata företagen. Detta blir 

tydligast i analysen av andra faktorer än ”förekomst av hållbarhetsredovisning”. Det finns 

dock tendenser som återkommer både bland de statligt ägda och privata företagen.   

 

Utifrån analysen är företagens storlek en faktor som påverkar anpassningstakten till 

hållbarhetstrenden på redovisningsområdet. Inget av de 5 minsta statligt ägda företagen, sett 

till omsättning, hållbarhetsredovisade innan de nya riktlinjerna för extern rapportering trädde i 

kraft. Bland de privata företagen saknar 3 av de 4 företags som är börsnoterade på Mid Cap 

hållbarhetsredovisning. Samtidigt återfinns storföretagen Vattenfall, Skanska, Stora Enso, 

SSAB bland de företag som tidigt hållbarhetsredovisar.  

 

För de statligt ägda företagen finns även inslag i analysen som pekar på andra faktorer som 

kan förklara skillnader mellan olika företag. Kundunderlag och verksamhetsinriktning tycks 

påverka företags redovisning på hållbarhetsområdet. De företag som har en betydande grupp 

privata slutkunder samt företag i branscher vars verksamhet har en tydlig koppling till någon 

av de tre dimensionerna av hållbar utveckling tycks vara och även mer ambitiösa i 

redovisningen.  

 

En förklaring till svårigheten att identifiera tydliga mönster hos de privata företagen, även i 

jämförelse med de statligt ägda, kan vara det begränsade urvalet i kartläggningen. 

Problematiken kring matchningen mellan de statligt ägda och de privata företagen lyftes fram 

i avsnitt 2.2. Som kort diskuterats finns skillnader mellan statligt ägda och privata företag i 

fråga om faktorer som uppdragsbeskrivningar, verksamhetsomfattning och inriktning, 

position och ställning på marknaden. Detta kan ha bidraget till avsaknaden av mönster i 

jämförelsen mellan de statligt ägda företagen en starkt begränsad grupp privata företag.  

 

Värt att uppmärksamma är också att 5 av de 8 privata företag som började hållbarhetsredovisa 

för 2008 eller senare började redovisa först 2010 eller 2011. Trender i redovisningen hos de 

privata företagen kan komma att framträda tydligare när fler verksamhetsår kan granskas. 
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6.2  Resultatdiskussion och förslag på fortsatt forskning 

 

 

I detta avsnitt förs en kort diskussion som reflekterar kring arbetats upplägg och resultat. Här 

lyfts begräsningar i fråga om slutsatsernas generaliserbarhet och de problem som 

identifierats gällande undersökningen under studiens gång. Avsnittet mynnar ut i förslag på 

fortsatt forskning på området.    

 

I arbetat ligger fokus på de nya ”Riktlinjerna för extern rapportering i statligt ägda företag” 

och de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning. Det finns en mängd andra faktorer som 

potentiellt kan spela in på gällande utveckling och trendsättning inom hållbarhetsredovisning. 

De avgränsningar som ställts upp för arbetet har dock inneburit att analysen inte breddats till 

andra förklaringsvariabler. Resultaten ger därför en bild av om och på vilka områden de 

utvalda faktorerna kan vara förklaringsfaktorer utifrån arbetets syfte.   

Här är det också viktigt att uppmärksamma att arbetet begränsat sig till statligt ägda företag, 

deras utveckling och eventuella påverkan på börsnoterade företag i Sverige. GRI är en 

internationellt antagen redovisningsstandard och flera av företagen som har studerats är också 

direkt verksamma i fler länder än Sverige. Arbetet har inte behandlat och problematiserat 

kring internationella trender på hållbarhetsområdet och hur dessa kan ha påverkat 

studieområdet. 

I fråga om slutsatsernas generaliserbarhet är det viktigt att uppmärksamma ramarna för 

arbetet. Studien behandlar rapportering och inte praktisk verksamhet. Det är inte osannolikt 

att företagens rapporteringsprocess och externa informationsmaterial är betydligt lättare att 

påverka än deras praktiska verksamhet. Att slutsatserna går att generalisera och applicera på 

andra områden inom redovisning är fullt möjligt. De finns dock förmodligen en skillnad i 

allmänt förklaringsvärde hos de olika slutsatserna och mellan olika delar av 

externredovisningen. I fråga om slutsatsernas förklaringsvärde vad gäller  pratiskt arbete kring 

hållbarhet finns de anledning att inte dra generella kopplingar. Studier har visat att även om 

hållbarhetsredovisningen över tid förbättras är detta i allmänhet inte fallet för 

hållbarhetsarbetet.            

 

Arbetet har haft en ansats att göra en övergripande bedömning av redovisningskvalitet utifrån 

kvantitativt identifierbara variabler. Svårigheterna i detta ha lyfts upp men det är värt att 

poängtera att upplägget lett till en i stor utsträckning grov bedömning av kvalitetsnivå. Här 

kan också lyftas fram den gradvis förändring som arbetets inledningsvis strikt kvalitativa 

ansats genomgått. För att ge ett bättre underlag för analys och slutsatser har i slutändan 

metoden närmste varit en hybrid där de kvantitativa inslagen ändå dominerat. Ett starkare 

inslag av kvalitativa variabler och analysmetod hade kunnat ge arbetet ett större djup och 

bredd i fråga om analysområde och slutsatser.  

Det är mot denna bakgrund som fortsatt forskning på området lyfts fram. Kvaliteten på 

redovisningen är en aspekt som ger utrymme för forskning. Här kan en djupare studie kring 

utvecklingstrender i fråga om kvalitet på hållbarhetsredovisning ge en bild av förändring över 
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tid, mellan branscher och verksamheter. Förekomsten och trendutvecklingen kring 

hållbarhetsredovisningen skapar också en fråga om varför och hur olika företag väljer att 

hållbarhetsredovisa. Att analysera hållbarhetsredovisningen som strategiskt verktyg. I båda 

dessa fall är även en koppling till det praktiska hållbarhetsarbetets kvalitet. Forskning med 

inriktning på dessa områden finns. Hållbarhetsredovisning är dock ett relativt nytt fenomen 

och det är därför högst osäkert om det ännu går att tala om tydliga trender över lång tid på 

området. 
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