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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka de företag och de respondenter som ställt upp på intervjuer och gett 
oss lite av sin dyrbara tid för att besvara våra frågor. Ni har varit starkt bidragande till att vi nått 
insikt i företagens syn på hållbarhetsredovisning och den statliga regleringen.  
 
Därefter vill vi tacka vår handledare Per Nordström för intressanta kommentarer och en positiv 
inställning till vårt uppsatsarbete. Vi vill även tacka upphovsmännen till den nätbaserade 
gratistjänsten box.net vilket gjort vårt sparande och delande av dokument mycket enklare. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra vänner som haft överseende med vår frånvaro då den största 
delen av vår tid tillägnats detta arbete. 
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Sofia Moberg och Niklas Nyberg 



Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Bäst i klassen? En studie av hållbarhetsredovisningar i statligt ägda bolag 
 
Ämne/kurs: Masteruppsats i företagsekonomi Seminariedatum: 2 juni 2009 
 
Författare: Sofia Moberg och Niklas Nyberg  
 
Handledare: Per Nordström 
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, reglering, GRI, statligt ägda bolag, sustainability reporting 
 
Problem: Hur har förändringarna gällande kravet på hållbarhetsredovisning påverkat de statligt 
ägda bolagen? 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de statligt ägda företagen införlivat kraven 
på en externt granskad hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2008, enligt GRI:s riktlinjer. Vi 
har för avsikt att granska om implementeringen av regeringens riktlinjer för extern rapportering 
för företag med statligt ägande har lett till förändringar av redovisningen, men även hur bolagen 
upplevt införandet av de nya reglerna. 
 
Teori: Vi börjar med en beskrivning av hållbarhetsredovisning och visar sedan på hur frivillig 
reglering fungerar och hur den påverkar de aktörer som den berör. Regeringens riktlinjer ligger 
till grund för själva syftet med denna uppsats och att ge läsaren insikt om dessa är ett av våra 
primära mål. Regeringen syftar till att berörda företag skall använda GRI:s riktlinjer för 
upprättandet av hållbarhetsredovisning och redovisningen skall vara externt bestyrkt. 
Avslutningsvis berör vi signalteorin som kan bidra med kunskap om hur företag använder 
redovisningen för att överbrygga informationsasymmetri. 
 
Metod: Vi har använt oss av en så kallad metodtriangulering, där vi både gjort en kvantitativ 
dokumentundersökning av alla de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar samt 
kvalitativa intervjuer. Vi har använt oss av en abduktiv ansats där vi formulerat intervjufrågorna 
utifrån resultatet av dokumentundersökningen. Vi intervjuade sju företag för att tolka och förstå 
hur företagen upplever upprättandet av en hållbarhetsredovisning. 
 
Empiri: I empiriavsnittet presenterar vi resultatet av vår dokumentundersökning samt 
intervjuerna. Intervjusammanfattningarna utgår ifrån de teman som behandlats under 
intervjuerna och kan kopplas till våra delproblem. 
 
Resultat: Studien visar att den statliga regleringen har gett stor effekt då majoriteten av de 
statligt ägda företagen publicerat en hållbarhetsredovisning för 2008. De flesta företag är positiva 
till hållbarhetsredovisning och ser den som relevant för deras verksamhet, framförallt utifrån 
konkurrenssynpunkt. De flesta företag är dessutom positiva till den statliga regleringen då de inte 
skulle upprättat en hållbarhetsredovisning för 2008 utan denna. De främsta negativa 
synpunkterna på riktlinjerna hänför sig till tidskraven och omfattningen av redovisningen. 



 
1. INLEDNING   ...................................................................................................................................2

1.1 Problembakgrund   .......................................................................................................................... 2
1.2 Problemdiskussion   ......................................................................................................................... 3
1.3 Syfte   .............................................................................................................................................. 4
1.4 Avgränsningar   ............................................................................................................................... 5
1.5 Tidigare forskning   ......................................................................................................................... 5
1.6 Studiens intressenter   ...................................................................................................................... 5
1.7 Definitioner   ................................................................................................................................... 5
1.8 Disposition  ..................................................................................................................................... 6

2. TEORETISK METOD   ......................................................................................................................8

2.1 Ämnesval och förförståelse   ........................................................................................................... 8
2.2 Vetenskapligt synsätt   ..................................................................................................................... 8
2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod   ................................................................................................... 9
2.4 Forskningsansats   ......................................................................................................................... 10
2.5 Insamling av litteratur   ................................................................................................................. 11
2.6 Källkritik   ..................................................................................................................................... 11

3. TEORETISK REFERENSRAM   .....................................................................................................13

3.1 Hållbarhetsredovisning   ................................................................................................................ 13
3.2 Reglering   ..................................................................................................................................... 14

3.2.1 Frivilliga regler   ..................................................................................................................... 14
3.3 Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande   .............................................. 16
3.4 Global Reporting Initiative   .......................................................................................................... 17

3.4.1 GRI:s riktlinjer   ..................................................................................................................... 18
3.4.2 Externt bestyrkande   .............................................................................................................. 20

3.5 Signalteorin   ................................................................................................................................. 22
4. PRAKTISK METOD   .......................................................................................................................24

4.1 Genomförande av studien   ............................................................................................................ 24
4.1.1 Dokumentundersökning   ........................................................................................................... 24
4.1.2 Intervjuerna   .............................................................................................................................. 25

4.1.2.1 Urval   .................................................................................................................................. 26
4.1.2.2 Urvalstyp   ........................................................................................................................... 26
4.1.2.3 Intervjutyp   ......................................................................................................................... 27
4.1.2.4 Intervjumallens uppbyggnad   ............................................................................................. 27
4.1.2.5 Intervjuerna   ....................................................................................................................... 27
4.1.2.6 Bearbetning av Intervjumaterialet   ..................................................................................... 28

4.4 Metodkritik   .................................................................................................................................. 28
4.5  Sammanfattning metodval   .......................................................................................................... 29

5. EMPIRI   .............................................................................................................................................30

5.1 Resultat av dokumentundersökning angående företagens hållbarhetsredovisningar   .................. 30
5.1.2 Sammanfattning av dokumentundersökning   ........................................................................ 37

5.2 Intervjuer   ..................................................................................................................................... 39
5.2.1 Respondent A: SAS   .............................................................................................................. 39
5.2.2 Respondent B: Arbetslivsresurs   ........................................................................................... 41
5.2.3 Respondent C: Vasallen   ....................................................................................................... 42
5.2.4 Respondent D: Samhall   ........................................................................................................ 44
5.2.5 Respondent E: RISE Holding   ............................................................................................... 46



1 
 

5.2.6 Respondent F: LKAB   ........................................................................................................... 48
5.2.7 Respondent G: Akademiska Hus   .......................................................................................... 50

6. ANALYS   ...........................................................................................................................................52

6.1 Analysens disposition   .................................................................................................................. 52
6.2 Dokumentundersökning   .............................................................................................................. 52
6.3 Intervjuer   ..................................................................................................................................... 54

6.3.1 Hållbarhetsarbetet   ................................................................................................................. 54
6.3.2 GRI   ....................................................................................................................................... 56
6.3.3 Regleringen   .......................................................................................................................... 57

7. SLUTSATSER   ..................................................................................................................................60

7.1 Dokumentundersökning   .............................................................................................................. 60
7.2 Intervjuer   ..................................................................................................................................... 60

8. STUDIENS VETENSKAPLIGHET   ...............................................................................................62

8.1 Förslag till vidare forskning   ........................................................................................................ 63
 
Bilaga 1. Dokumentundersökningsmall 
Bilaga 2. Sammanställning dokumentundersökning 
Bilaga 3. Intervjufrågor 
Bilaga 4. Beskrivning av profil enligt GRI:s riktlinjer 
 
Figur 1. Egen bearbetning signalteori 
Figur 2. Gruppindelning 
Figur 3. Andel av de 50 undersökta företagen som upprättat en hållbarhetsredovisning 
Figur 4. Andel hållbarhetsredovisningar som är bestyrkta 
Figur 5. GRI-tillämpningsnivå (A-B-C) bland hållbarhetsredovisningarna 
 
Tabell 1. Reglering 
Tabell 2. Egen bearbetning av figur från globalreporting.org 
Tabell 3. Lägre nivå av bestyrkande 
Tabell 4. Sammanställning intervjuer 
 
  
  



2 
 

1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel kommer vi att presentera undersökningens problembakgrund samt 
diskussion. Detta mynnar senare ut i uppsatsens problemformulering och vidare dess syfte.  
 
 

”Stressful times force hard choices”1

 
 

1.1 Problembakgrund 
I dagens samhälle är det svårt att inte komma in på den pågående finanskrisen och 
lågkonjunkturen, vilket område som än diskuteras. Att vi kommer ur den rådande finansiella 
krisen och lågkonjunkturen i sinom tid är vi nog alla överrens om, men hur är det med den 
ekologiska och miljömässiga kollaps som många forskare pratar om?2

 

 Och vad händer 
egentligen med satsningen på hållbarhetsrelaterad information, när företagen kämpar med 
näbbar och klor för att överleva? Med hållbarhetsrelaterad information i detta avseende avses 
information om bolagens ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar som publiceras i 
årsredovisningen eller i en separat hållbarhetsredovisning.  

Under det senaste året har tidningar, television och andra medier rapporterat mer än någonsin 
om klimatförändringarna som vi står inför. Medieintresset för företagens sociala ansvar och 
behovet av förändring och transparens syns därför tydligt.3 En rapport från revisionsbyrån 
Deloitte uttrycker att de rådande tuffa tiderna kräver svåra beslut inom hållbarhetsområdet 
men påtalar samtidigt att de fundamentala drivkrafterna ändå finns kvar. De lyfter vidare fram 
en del drivkrafter som de säger är minst lika viktiga under en lågkonjunktur som i en 
högkonjunktur som exempelvis att förbättra allmänhetens bild av företagen, att minska 
kostnader och att visa att man kan göra skillnad.4

  
 

De senaste åren har en rad olika riktlinjer för upprättande av hållbarhetsredovisningar 
utvecklats, varav de mest använda är GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative). Denna 
organisation bildades 1997 som en global organisation öppen för alla. De innefattar 
representanter för både Förenta Nationerna (FN), olika Non-governmental organization och 
en hel del multinationella företag. Grunden i GRI bygger på tre aspekter; ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt ansvar.5 GRI arbetar fram riktlinjer för hållbarhetsredovisning som 
fritt kan användas, dessa riktlinjer är relativt allmänna och passar alla typer av företag. Det 
kan exempelvis handla om redovisning av koldioxidutsläpp eller att visa på att företaget 
kontrollerar underleverantörer vad gäller barnarbete. De första GRI-riktlinjerna 
”Sustainability Reporting Guidelines” kom i juni 2000 och hösten 2006 kom den senaste 
uppdaterade versionen, som kallas G3.6

  

  Intresset för och användningen av ”GRI:s riktlinjer 
för hållbarhetsredovisning” har ständigt ökat. Den tredje generationens riktlinjer har 
ytterligare stärkt GRI:s roll, både i Sverige och i övriga världen, som den organisation som 
presenterar de allmänt vedertagna riktlinjerna för hållbarhetsredovisning. 

                                                           
1 http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/US_deloittereview_ResponsibleSustainableBoard_Jan09.pdf 
The Responsible and Sustainable Board, Deloitte Review issue 4, 2009 
2 Få företag i Sverige har en hållbarhetsredovisning, Balans nr 3 2009, sid 19-20 
3 http://www.farsrs.se/pls/portal/url/ITEM/329D2ED1DBFA4600BBB16EF447BF1456, Sverigerapporten – en 
översättning av rapporten ”European Sustainability Reporting Association report for Sweden”, sid 1 
4 http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/US_deloittereview_ResponsibleSustainableBoard_Jan09.pdf 
The Responsible and Sustainable Board, Deloitte Review issue 4, 2009 
5 http://www.globalreporting.org 2009-04-03, 09.15 
6 http://www.globalreporting.org 2009-04-03, 09.30 
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Varje år delas det ut pris för de bästa hållbarhetsredovisningarna. Detta i samband med 
Finforum, som arrangeras av Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF), FAR SRS, 
NASDAQ OMX och IREV. Priset har delats ut i ett decennium. För 2008 fick Sandvik, Vin 
& Sprit Group, Alltransport, Folksam och Stockholms läns landsting ta emot pris för bästa 
hållbarhetsredovisning inom olika kategorier.7 Syftet med priset är att uppmuntra företag till 
att förbättra sitt arbete och sin redovisning kring hållbarhet genom att lyfta fram goda 
exempel. Under det senaste året kan konstateras att allt fler företag hållbarhetsredovisar samt 
att kvalitén på redovisningarna stadigt förbättras.8 Dan Brännström, generalsekreterare i FAR 
SRS, fortsätter med att säga att han är övertygad om att vi i spåren av finanskrisen kommer att 
få se ökade förväntningar på redovisning av hållbar utveckling.9

  
 

I Svenska Årsredovisningslagen finns sedan ett antal år ett krav om att företagen i 
förvaltningsberättelsen ska lämna upplysningar om icke-finansiella risker som är av betydelse 
för att förstå bolagets ställning, resultat och utveckling.10 Efterlevnaden av detta är dock långt 
ifrån fullständig, men har ett företag en gång börjat tänka i form av hållbarhet så fortsätter de i 
regel att arbeta med dessa frågor enligt Lars-Olle Larsson hållbarhetsredovisningsexpert på 
revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PWC).11

  
 

För att granska en frivillig separat hållbarhetsredovisning används FAR SRS standard RevR 6 
"Oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning". När denna utfärdades 
2004 var Sverige först i världen med en nationell standard. 2006 gjordes en del uppdateringar 
för att ytterligare förbättra denna. 
 
1.2 Problemdiskussion    
Den svenska staten är Sveriges största företagsägare och arbetsgivare. Genom 
Regeringskansliet förvaltas 51 företag varav de flesta är helägda men ett tiotal ägs 
tillsammans med andra.12 Totalt finns cirka 170 000 anställda i dessa bolag.13 Företagen 
representerar således stora värden och är en stor arbetsgivare. Staten är dessutom den störste 
ägaren på Stockholmsbörsen.14 Definitionsmässigt så ägs alla dessa bolag gemensamt av de 
svenska skattebetalarna. Staten har därför ett ansenligt ansvar att vara en aktiv, professionell 
och föredömlig ägare. Regeringens övergripande mål för förvaltningen av dessa företag är att 
skapa värde och i förekommande fall se till att de uttrycker samhällets intressen.15

 
  

Från och med taxeringsåret 2009 kräver regeringen att alla statliga bolag ska redovisa 
hållbarhet i enlighet med de internationella riktlinjerna GRI. Det krävs dessutom att dessa 
redovisningar ska vara bestyrkta av en oberoende tredje part med erforderliga kunskaper inom 
                                                           
7 http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/hoeg-kvalitet-naer-pris-foer-sveriges-baesta-
haallbarhetsredovisning-delas-ut-250939 FAR SRS, Hög kvalitet när pris för Sveriges bästa 
hållbarhetsredovisning delas ut  
8 http://www.kanton.se/sv/FinancialAdvisors/Nyheter/V/08-11-05.aspx 2009-04-10, 12.50  Företag får ta emot 
pris för Sveriges bästa hållbarhetsredovisningar 
9 http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/hoeg-kvalitet-naer-pris-foer-sveriges-baesta-
haallbarhetsredovisning-delas-ut-250939 2009-0412, 08.45 FAR SRS, Hög kvalitet när pris för Sveriges bästa 
hållbarhetsredovisning delas ut  
10 Få företag i Sverige har en hållbarhetsredovisning, Balans nr 3 2009, sid 19-20   
11 Ibid, sid 19-20 
12 http://www.regeringen.se/sb/d/2819/a/23960 2009-04-07, 18.30 Företag med statligt ägande den 4 
december 2008 
13 http://www.regeringen.se/sb/d/2819 2009-04-06, 16.30 Information om Företag med statligt ägande 
14 http://www.regeringen.se/sb/d/2819/a/23416 2009-04-06, 15.55 Statligt ägande och tillväxt 
15 Regeringskansliet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 2007 
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området. Bolagen måste presentera dessa rapporter senast den 31 mars 2009. Den svenska 
regeringen är därmed först i världen med att kräva att statligt ägda företag publicerar en 
hållbarhetsredovisning av denna klass. PWC har  tagit fram dessa ”riktlinjer för extern 
rapportering för företag med statligt ägande” på uppdrag av Näringsdepartementet. Detta 
regeringsinitiativ förväntas få stor betydelse för utvecklingen av hållbarhetsredovisning.16

 
 

De statliga bolagen skall tillämpa GRI:s riktlinjer, även i de fall där staten är en av flera ägare. 
Viktigt att poängtera är att regeringens riktlinjer bygger på principen ”följa eller förklara”, 
vilket innebär att ett företag kan göra avvikelser från riktlinjerna om de ger en tydlig 
förklaring med motivering till avvikelsen. Detta gör att riktlinjerna blir mer tillämpbara med 
bibehållen relevans bland alla företag, oavsett storlek eller bransch.17

 
 

PWC undersökte 2007 hur samtliga då 52 statligt ägda bolag lämnade hållbarhetsrelaterad 
information, antigen genom information i årsredovisningen eller i separata 
hållbarhetsredovisningar. Undersökningen visade att de flesta statliga bolag har någon 
information om sitt hållbarhetsarbete men bara 25 % av bolagen har separata 
hållbarhetsredovisningar och 13 % av de statliga bolagen saknar helt hållbarhetsinformation. 
Endast 11 av 52 undersökta statliga bolag (21 %) tillämpade GRI:s riktlinjer och endast 10 % 
granskades av en oberoende extern part. Bland de statliga bolagen är det företrädesvis mindre 
bolag som saknar hållbarhetsinformation t.ex. A-banan Projekt, Bostadsgaranti och RISE 
Holding, men även vissa större företag som ALMI Företagspartner. 18

  
 

Det är ingen underdrift att säga att det återstår en hel del arbete för de statliga bolagen om de 
ska lyckas möta de nya kraven. På vilket sätt de nya reglerna kommer att påverka framtida 
utveckling inom hållbarhetsredovisning återstår att se.  
 
Utifrån denna diskussion har vi formulerat följande huvudproblem: Hur har förändringarna 
gällande kravet på hållbarhetsredovisning påverkat de statligt ägda bolagen? 
 
För att besvara huvudproblemet har vi formulerat följande delproblem: 

- Hur efterlevs den statliga regleringen gällande upprättande av hållbarhetsredovisning? 
- Hur  definierar de undersökta företagen hållbarhet och hur upplever de upprättandet av 

en hållbarhetsredovisning? 
- Vilka synpunkter har de undersökta företagen på GRI:s riktlinjer?   
- Vilka åsikter finns bland företagen angående den statliga regleringen? 

  
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de statligt ägda företagen införlivat kraven på 
en externt granskad hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2008, enligt GRI:s riktlinjer. Vi 
har för avsikt att granska om implementeringen lett till förändringar av redovisningen, men 
även hur bolagen upplevt införandet av de nya reglerna. 
  

                                                           
16  http://www.farsrs.se/pls/portal/url/ITEM/329D2ED1DBFA4600BBB16EF447BF1456, Sverigerapporten – en 
översättning av rapporten ”European Sustainability Reporting Association report for Sweden” 
17 Regeringskansliet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 2007 
18 http://www.pwc.com/extweb/ncpressrelease.nsf/docid/F01D9B6DCAEE188C802574A9002DF98E, 2009-04-
12, 13.15  Nu hållbarhetsredovisar allt fler svenska bolag, 
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1.4 Avgränsningar 
Viktigt att poängtera är de avgränsningar vi ämnar göra. Denna undersökning fokuserar på 
Sverige och införandet av den statliga regleringen, därigenom kommer enbart företag som är 
statligt ägda att undersökas i denna studie eftersom endast dessa berörs av de nya reglerna. Vi 
kommer inte att göra några jämförelser med andra länder, varken gällande regleringar eller 
hur vanligt det är med hållbarhetsredovisningar. Vi vill också påpeka att vi endast kommer att 
fokusera på företagens eventuella hållbarhetsredovisningar för 2007 och 2008, det finns ingen 
möjlighet inom studiens ramar att gå längre bak i tiden.  
 
1.5 Tidigare forskning 
Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt område men har ändå studerats rätt flitigt under de 
senaste åren, både inom högre forskning och som studentuppsatser. Eftersom regeringens 
riktlinjer för hållbarhetsredovisningar inte implementerades förrän i  2008 års redovisning så 
är detta ett område som inte undersökts innan författarna började formulera denna uppsats. Vi 
kommer därför inte göra en någon grundligare redogörelse för tidigare studier. 
  
1.6 Studiens intressenter 
Denna studie kan användas av de statliga företag som undersöks för att jämföra sig med de 
övriga och se om de delar deras uppfattningar om hållbarhetsredovisningsupprättandet. Det 
kan även vara intressant för allmänheten, såsom Sveriges skattebetalare och kanske media, att 
se hur företagen uppfyller kraven samt att få veta hur vissa företag resonerar kring detta. 
Studenter, lärare och privatpersoner med ett allmänt intresse för hållbarhetsredovisning kan 
även ha nytta av att läsa denna studie. 
 
1.7 Definitioner 
Brundtlandrapporten - Brundtlandrapporten utarbetades av FN:s världskommission för 
miljö och utveckling under Gro Harlem Brundtlands ordförandeskap. Rapporten försöker ta 
ett helhetsgrepp på resurs- och miljöproblemen samt hållbar utveckling. Rapporten har fått 
mycket uppmärksamhet både positiv och negativ.19

 
 

CERES - Coalition for Environmentally Responsible Economies är ett nationellt nätverk som 
består av investerare, miljöorganisationer och andra intressenter som arbetar tillsammans med 
företag för att uppmärksamma frågor såsom klimatförändringar. Deras mål är att 
hållbarhetsfrågor skall integreras i kapitalmarknaden för att säkerställa jordens överlevnad.20

 
 

DNV – Det Norske Veritas är en oberoende stiftelse som levererar tjänster för att hantera risk. 
De sysslar med klassning av fartyg och certifiering av kvalitetssystem.  21

 
 

FAR SRS – FAR SRS bildades 2006 genom en sammanslagning av Sveriges två 
revisorsföreningar; Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Svenska 
Revisorsamfundet (SRS). FAR SRS skapar normer och stöd för sina medlemmars 
yrkesutövning och verkar både nationellt och internationellt med att utveckla revisions- och 
rådgivningsbranschen. De samlar ca 4500 medlemmar och omfattar kvalificerade revisorer 
och andra specialistgrupper inom redovisning och finansiering.22

 
 

                                                           
19 www.ne.se 2009-05-23, 12.03 
20 www.ceres.org 2009-05-20, 12.05 
21 www.detnorskeveritas.se 2009-05-20, 14.00 
22 www.farsrs.se 
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Global Compact – FN:s Global Compact lanserades i samband med World Economic Forum 
1999. 23Detta är ett strategiskt policyinitiativ för företag och organisationer. Syftet med detta 
initiativ är att få företagen att ta ett aktivt ansvar för tio internationellt erkända principer inom 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.24

 
 

IREV – IREV bildades 1982 i syfte att erbjuda utbildning för revisionsbranschen. De 
anordnar idag utbildningar inom exempelvis redovisning, skatt och revision. I dess styrelse 
sitter representanter för FAR SRS.25

 
 

Statligt ägda bolag – Med statligt ägda bolag menas i denna uppsats de aktiebolag som ägs 
av staten och förvaltas av Regeringskansliet. Alla dessa företag är inte helägda av staten. I 
definitionen av statligt ägda bolag ryms därför inte kommuner eller kommunalägda bolag. 

1.8 Disposition 
Efter detta inledande kapitel kommer den fortsatta uppsatsen se ut på följande vis: 

                                                           
23 www.regeringen.se 2009-05-20, 13.30 
24 hwww.unglobalcompact.org/2009-05-20, 13.00 
25 www.irev.se 2009-05-23, 09.43 
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Kapitel 2  
Teoretisk metod: I det andra kapitlet kommer vi att redogöra och argumentera för vår 
teoretiska metod. Vi går igenom ämnesval och förförståelse som kan komma att påverka 
studien. Dessutom argumenterar vi för det vetenskapliga synsättet samt hur vi samlat in 
litteratur och hur vi kritiskt granskar denna. Detta leder till att läsarna får en inblick i den 
teoretiska metoden som ligger till grund för studien, vilket krävs för att de senare skall 
kunna tillgodogöra sig de teorier som skall användas i studien.  

 
Kapitel 3  
Teoretiska referensramar: I det tredje kapitlet skapas en teoretisk grund för den fortsatta 
uppsatsen. Vi beskriver hållbarhetsredovisning, de statliga riktlinjerna, samt GRI:s 
riktlinjer. Dessutom skapas förståelse för hur frivillig reglering fungerar samt hur 
signalteori kan förklara olika skeenden som denna uppsats behandlar. 

 
Kapitel 4  
Praktisk metod: I det fjärde kapitlet beskriver vi hur vi gått till väga för att genomföra vår 
studie. Vi redogör för hur vi planerat och genomfört dokumentundersökning och intervjuer. 
Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av den metod som använts. Kapitlet syftar till 
att ge läsaren möjligheten att följa vårt tillvägagångssätt samt förstå varför vi valt detta 
tillvägagångssätt. 

 
Kapitel 5 
Empiriska resultat: I det femte kapitlet redogörs för våra empiriska resultat. Först ges 
resultatet av dokumentundersökningen och sedan följs detta upp med respondenternas svar 
från de sju intervjuerna. Detta resultat ligger sedan till grund för den analys som följer i 
nästkommande kapitel. 

 
Kapitel 6 och 7  
Analys och Slutsatser: I det sjätte och sjunde kapitlet kommer våra problemformuleringar 
att besvaras utifrån vårt empiriska resultat och de teoretiska ansatserna. Vi analyserar 
dokumentundersökningen och intervjuerna var för sig. I kapitel sju kommer vi presentera 
de slutsatser som kommer fram i vår studie.  

 
Kapitel 8  
Sanningskriterier: I det åttonde och sista kapitlet kommer vi att redogöra för 
sanningskriterierna. Här presenteras även förslag till vidare forskning. 
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2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel förklarar och motiverar vi vårt tillvägagångssätt. Vi visar på vår förförståelse 
och vårt vetenskapliga synsätt, vidare förs en kritisk diskussion om vårt val av källor och 
metod. 
 
 
2.1 Ämnesval och förförståelse 
Under den tid som författarna studerat vid Umeå School of Business har vi stött på olika 
infallsvinklar till ämnet redovisning, en av dessa är miljöredovisningar eller 
hållbarhetsredovisningar som det heter idag. När vi skrev vår kandidatuppsats blev vi 
intresserade av hållbarhetsredovisningar eftersom det var både aktuellt och intressant. Vår 
tidigare studie handlade om hur väl börsnoterade bolag efterföljer GRI:s riktlinjer.26

Anledningen till att vi återigen väljer att inrikta in oss på hållbarhetsredovisningar är delvis av 
intresseskäl men även praktiska skäl. Andelen hållbarhetsredovisningar har bara ökat och är 
idag snarare regel än undantag för de flesta större företag. Ämnet i sig är också väldigt 
aktuellt i och med att den Svenska regeringen kom med nya riktlinjer 2007 angående statliga 
företags redovisning. Vi anser oss ha tillskansat oss relativt stor teoretisk kunskap i och med 
den kandidatuppsats vi skrev om hållbarhetsredovisning och GRI som presenterades 2008, 
vilket gör att vi vill använda dessa kunskaper ytterligare. Vårt intresse för ämnet har bara ökat 
sen vi skrev vår kandidatuppsats och vi diskuterade därför andra infallsvinklar på detta ämne 
och upptäckte då införandet av regeringens riktlinjer för redovisning i statligt ägda bolag . 
Detta kändes som en naturlig och intressant fortsättning på vår tidigare studie, vilket i detta 
fall är det som menas med det praktiska skälet. Vi har ingen praktisk erfarenhet av detta men 
däremot stor teoretisk kunskap i ämnet hållbarhetsredovisning, vilket gör att vi endast 
uppdaterar oss på det som hänt den senaste tiden. 

 

 
Förförståelse är den uppfattning som en forskare fått genom exempelvis egna erfarenheter, 
utbildningar eller annat vetenskapligt arbete.27 Detta ger uttryck i att forskare med olika 
bakgrunder kan uppvisa mycket olika sätt att angripa en företeelse och kanske också idéer om 
vad problemet egentligen är.28

 

 Med förförståelse i denna studie menas den kunskap, förståelse 
och erfarenhet som vi som författare hade inom detta område innan vi påbörjade skrivandet. 
Denna förförståelse är som konstaterat begränsad inom det praktiska området men teoretiskt 
ganska omfattande. Vår uppfattning, som till största del framkom under och efter arbetet med 
vår kandidatuppsats, är att företag till viss del använder redovisning av hållbarhetsinformation 
som ett sätt att visa legitimitet gentemot sina intressenter. De använder redovisningen och 
namnet GRI för att vinna legitimitet, ungefär som ett reklamblad. Detta är dock inget som 
skall påverka vår objektivitet och således resultaten, eftersom vi i denna undersökning inte 
studerar legitimitet gentemot intressenter. 

2.2 Vetenskapligt synsätt  
Inom forskningen finns det två huvudsakliga förhållningssätt, positivism respektive 
hermeneutik.29  Den mest kända positivistiska ståndpunkten är den strikta åtskillnaden mellan 
fakta och värderingar.30

                                                           
26 Uppsatsen kan laddas hem här http://www.uppsatser.se/uppsats/496887d647/  

 Vetenskapens uppgift är att fastställa fakta, det som är, inte att fälla 

27 Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder, 
Studentlitteratur AB 1997 sid 103 
28 Ibid,  sid 155 
29 Patel Runa, Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, 2003, sid 23 
30 Andersson, Sten, Positivism kontra hermeneutik, Korpen, 1979, sid 59 
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värdeomdömen om hur något bör vara.31 Forskaren och dennes politiska, religiösa eller 
känslomässiga läggning skall inte påverka resultatet av forskningen. Det skall också vara 
möjligt att byta ut forskaren och resultatet skall fortfarande bli detsamma.32

 
 

Hermeneutik avvisar positivismens ståndpunkt i värdefrågan. Det hävdas istället att det råder 
enhet mellan fakta och värderingar, både på den subjektiva och den objektiva nivån.33  
Hermeneutik står för förståelse, där forskaren studerar, tyder och försöker förstå det som 
ligger i fokus för studien.34 Verkligheten uppfattas inte enbart genom det vi ser och uppfattar 
utan den tolkas även utifrån vår förförståelse. Denna förförståelse ses som en tillgång och inte 
ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjekt. Förståelse är följaktligen ett centralt 
begrepp inom detta synsätt.35

 
  

Det är inte helt lätt att utröna vårt synsätt i denna studie, delvis pågrund av att vi gör både en 
kvantitativ (dokumentundersökning) och kvalitativ (intervjuer) studie. När det gäller 
dokumentundersökningen av företagens hållbarhetsredovisningar så anser vi att det 
positivistiska synsättet är det mest tillämpbara. Vi använder en färdigskriven mall där det 
finns möjlighet för en annan forskare att upprepa resultaten. Vi anser oss vara objektiva 
forskare som analyserar och tolkar de resultat vi kommer fram till. Trots att vi har en viss 
förförståelse till ämnet hållbarhetsredovisning så anser vi inte att det bör påverka oss i studien.  
 
När det gäller intervjuerna så intar vi ett hermeneutiskt synsätt. Genom dessa intervjuer söker 
vi förståelse för hur företagen arbetar med regeringens riktlinjer för hållbarhetsredovisningar, 
här finns utrymme för en subjektiv tolkning vilket vi anser är nödvändigt. Vi anser således att 
vi går in med ett positivistiskt synsätt som senare vid intervjuerna övergår till ett 
hermeneutiskt.  
 
2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Valet av metod ska ske utifrån den problemformulering som gjorts för studien.36 Det finns i 
huvudsak två metoder för att ta itu med samhällsvetenskapliga frågor; kvalitativ och 
kvantitativ metod.  Kvalitativ metod har primärt ett förstående syfte.37  De vanligaste 
kvalitativa metoderna är observationer och intervjuer.38 Kvalitativa metoder är bäst när det 
gäller att komma åt sammanhang som kräver förståelse och som inte uppenbarar sig på en 
gång utan blir tydligare allt eftersom undersökningen pågår.39

 
  

Kvantitativ metod är i större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida.40 Denna 
metod omfattar en mängd mer eller mindre matematiskt avancerade tillvägagångssätt för att 
analysera siffror och uppgifter som kan betecknas som siffror.41

                                                           
31 Ibid, sid 59 

 Denna metod fungerar bäst 

32 Patel Runa, Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, 2003, sid 24-25 
33 Andersson, Sten, Positivism kontra hermeneutik, Korpen, 1979, sid 62 
34 ibid, sid 26 
35Patel Runa, Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, 2003, sid 25 
36 Ibid,  sid 93 
37 Ibid, sid 13 
38 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur AB, 2006, sid 22 
39 Ibid, sid 28 
40 Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder, 
Studentlitteratur AB 1997, sid 13 
41 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur AB, 2006, sid 28 
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när det är viktigt att kunna sätta siffror eller dylikt på undersökningen. Den är också bra för att 
kunna säga nått om stora grupper.42

 
 

Ett tänkbart och fullt möjligt scenario är att författarna kommer fram till en kombination av 
olika tillvägagångssätt.43 Eftersom det finns både svaga och starka sidor hos de olika 
metodiska redskapen finns ofta en hel del att vinna genom att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa metoder.44 Att kombinera de två metoderna, så att de tillsammans täcker in olika 
infallsvinklar och tillför undersökningen olika slags information kallas för 
metodtriangulering.45

 
  

Denna metodtriangulering är något som vi kommer genomföra i denna studie, dvs. vi kommer 
använda både kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa undersökningen utgörs av en 
dokumentundersökning av års-/hållbarhetsredovisningar för alla statligt ägda bolag. Detta för 
att vi ska få en förståelse för hur de statligt ägda företagen införlivat de nya riktlinjerna från 
staten. Vi tror oss i denna genomgång finna både företag som valt att tillämpa riktlinjerna fullt 
ut men även de som inte valt att följa dem. Vi kommer därefter att göra den kvalitativa 
studien som består i att vi gör ett antal intervjuer med vissa av dessa företag, vilket har till 
syfte att ge oss en djupare förståelse för hur företagen upplever de nya riktlinjerna. 
Anledningen till att vi väljer en metodtriangulering beror helt på uppsatsens problembakgrund 
och syfte.46

 
  

2.4 Forskningsansats 
Det finns ett antal olika sätt att samla in data för att komma fram till studiens slutmål. Två av 
de vanligaste är den deduktiva respektive den induktiva ansatsen. Deduktiv arbetsprocess 
innebär att författarna utgår från teorier och testar dem genom att ställa upp hypoteser som 
senare prövas. Den deduktiva ansatsen brukar också kallas ”bevisandets väg”. Deduktion är 
kännetecknande för den kvantitativa forskningen. Induktion innebär att författarna använder 
sina data som utgångspunkt för att formulera sina teorier. Den induktiva ansatsen brukar ofta 
kallas ”upptäckarens väg”. Induktion är kännetecknande för den kvalitativa forskningen.47

 
 

För denna studie har vi valt att använda en mix av dessa två metoder, det vill säga en abduktiv 
ansats, eftersom vi genomgående pendlat mellan den deduktiva och den induktiva i 
undersökningen.48

 

 Denna ansats kan urskiljas då vi påbörjade vår empiriska undersökning 
genom att göra en dokumentundersökning av företagens hållbarhetsredovisningar. Detta går 
således att koppla till den deduktiva ansatsen där vi utgår ifrån vår teoretiska referensram. 
Utifrån denna undersökning formulerades sedan intervjufrågorna till de utvalda företagen 
vilket innebär att vi här går över till en induktiv ansats. 

                                                           
42 Ibid, sid 30 
43 Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder, 
Studentlitteratur AB 1997, sid 93 
44 Ibid, sid 93 
45 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur AB, 2006, Sid 32 
46 Se kapitel 4 om praktisk metod för mer information om hur studien utformas 
47 Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder, 
Studentlitteratur AB 1997, sid 51 
48 Watt Boolsen, Merete, Kvalitativa analyser, forskningsprocess, människa, samhälle, 2007, Malmö: Gleerup, 
2007, sid 26 
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2.5 Insamling av litteratur 
När vi påbörjade denna studie hade vi en hel del kunskap inom området 
hållbarhetsredovisning eftersom vi tidigare skrivit om ämnet. Vi började därför med att se om 
det kommit några nya artiklar eller intressanta studier sedan vi senast studerade området. Vi 
gjorde detta genom att söka litteratur på UB:s hemsida och i olika sökmotorer på internet. Vi 
har också använt oss av diverse databaser, som exempelvis Business Source Premier(EBSCO) 
och Emerald Fulltext där vi läst in oss på ett flertal intressanta artiklar. Vi hittade en hel del 
nya studentuppsatser samt användbara vetenskapliga artiklar. GRI:s hemsida med information 
hade också förändrats en del sedan 2007/2008 när vi skrev vår kandidatuppsats och det fanns 
en hel del uppdateringar om deras arbete. De sökord vi använde oss av var bl.a. 
hållbarhetsredovisning, riktlinjer, GRI, Sustainability reporting, statligt ägda bolag, 
regeringen. 
 
2.6 Källkritik 
I en studie som denna är det viktigt att kritiskt granska de källor som används. Denna 
granskning kan delas upp i fyra faser; Observation, Ursprung, Tolkning och Användbarhet.49

 

 
I källgranskningen går dessa fyra faser in i varandra.  

Observation är det första steget när problemformulering och syfte är färdigt. Här väljs de 
källor som skall belysa problemet.50

 

 Detta kan ofta vara en omständlig, krävande och svår 
process. Ofta kan det sluta med att källor som rör de frågor man vill ta upp inte existerar eller 
att det finns ett överflöd av irrelevant material. För vår del har det inte varit några större 
problem att hitta källmaterial. Hållbarhetsredovisningar har upprättats ett antal år, så det har 
funnits både artiklar och böcker att tillgå inom ämnet. Ett litet problem har dock varit att hitta 
visst primärkällmaterial gällande de mindre statligt ägda bolagen. Alla företag har inte en 
hemsida och vissa har inte ens en e-mailadress eller ett telefonnummer, som exempelvis Dom 
Shvetsii, A/O, där vi inte hittat någon information. Hur vi behandlat dessa går att läsa under 
kapitel 4, Praktisk metod. 

Det andra steget handlar om att bestämma Ursprung på källan. Mer konkret berör detta frågor 
om vem som var upphovsman, när och var källan blev till, vilka som var dess primära syften 
samt hur man funnit eller fått tag i källan. Genom detta fås en klarare bild över tillkomsten 
kring källan.51

 

 Detta ger i sin tur förutsättningar för beslut om källan skall användas eller inte. 
Till största del bygger denna studie på de hållbarhetsredovisningar som företagen gjort. De 
flesta av dessa redovisningar har 2008 blivit granskade av en extern part vilket enligt oss ökar 
tillförlitligheten. Det ska också sägas att en källa som är lite mer dominerande än andra i 
denna studie är böcker och artiklar av och med Lars-Olle Larsson. Han är den som är med och 
tar fram och utvecklar det mesta av det svenska material som finns inom området. Vi är även 
medvetna om att han varit med och införlivat kraven på statligt ägda bolag. Detta gör honom 
inte helt objektiv inom detta område dock besitter han större kunskap än de flesta inom 
området och vi anser därigenom att han är en tillförlitlig källa. Att plocka bort några av hans 
böcker var därmed inget alternativ då vi anser att bara det faktum att de flesta andra källor 
inom området refererar till honom får anses ge honom legitimitet. Därmed anser vi att hans 
kunskap överväger det faktum att han i vissa fall kan tänkas vara lite subjektiv.  

                                                           
49 Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder, 
Studentlitteratur AB 1997, sid 141 
50 Ibid, sid 142 
51 ibid, sid 142 
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Tolkning innebär vidare att innehållsbestämma källan. Det innebär att en analys görs av vad 
som står i källan, vad upphovsmannen har avsett att förmedla. Frågan om ursprung och 
upphov blir därför en förutsättning för tolkningen. Fler källor måste tas in för att tillgodogöra 
sig tilläggsinformation för att kunna få en så komplett bild av situationen som möjligt.52

 

 En 
del av den litteratur vi använt har haft några år på nacken, exempelvis boken om hermeneutik 
och positivism. Då teorierna bakom hermeneutik och positivism inte ändrats nämnvärt med 
tiden anser vi dock att denna bok är likvärdig med en senare upplaga.  

Sista fasen handlar om hur användbar källan är för de syften författarna har. En viktig del i 
svaret handlar om den trovärdighet källan har. Dessutom föredras, om det handlar om källor 
som är beroende av varandra, den mest ursprungliga beskrivningen.53

 

 För att klargöra detta så 
skall en primärkälla föredras framför en sekundärkälla. När det gäller intervjuerna så måste 
författarna vara medvetna om att respondenterna är subjektiva, de framhåller hellre det som är 
positivt än det som är negativt i deras företag. Vi har varit medvetna om denna subjektivitet 
och har därför försökt anpassa våra frågor men även noga reflekterat över svaren. Det tåls att 
än en gång poängtera att denna studie bygger mycket på de hållbarhetsredovisningar som 
företagen själva gjort. Det enda vi egentligen har att tillgå som medel för att utröna om källan 
är användbar är om den blivit granskad av en extern part, vilket de flesta var. 

 
  

                                                           
52 Ibid, sid 145 
53 Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder, 
Studentlitteratur AB 1997, sid 147 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Med detta kapitel är vårt mål att skapa en teoretisk grund för den fortsatta uppsatsen. Vi 
börjar med en beskrivning av hållbarhetsredovisning för att läsaren skall få en insikt i hur 
och varför en sådan upprättas, då det är en sådan väsentlig del av uppsatsen. Vi vill sedan 
visa på hur frivillig reglering fungerar och hur den påverkar de aktörer som den berör. 
Regeringens riktlinjer ligger till grund för själva syftet med denna uppsats och att ge läsaren 
insikt om dessa är ett av våra primära mål. Regeringen syftar till att berörda företag skall 
använda GRI:s riktlinjer för upprättandet av hållbarhetsredovisning och redovisningen skall 
vara externt bestyrkt. Avslutningsvis berör vi signalteorin som kan bidra med kunskap om hur 
företag använder redovisningen för att överbrygga informationsasymmetri. 
 
3.1 Hållbarhetsredovisning 
Företag har en viktig roll i samhällsutvecklingen och dess ansvar i samhället har varit 
omdiskuterat i alla tider. Att företag skall ta större ansvar rent socialt har varit åsikter som 
ökat i omfattning de senaste åren. Detta beror bl.a. på de företagsskandaler som inträffade i 
början av 2000-talet, där allmänheten uppmärksammade denna typ av frågor.54

 

 Ett sätt att 
uppmärksamma och visa för intressenter att företaget arbetar med dessa frågor är att upprätta 
en hållbarhetsredovisning. 

I en hållbarhetsredovisning redovisar företagen sina ansvarsfrågor, hur dessa identifieras samt 
hur de arbetar med dessa under redovisningsperioden. Det finns inga vedertagna principer för 
hur en hållbarhetsredovisning ska upprättas och för bara 20 år sedan sågs miljöfrågor som 
något för abstrakt för att redovisas. Andelen hållbarhetsredovisningar har ökat markant de 
senaste åren.55 Företag väljer att förutom sin ekonomiska redovisning även bifoga information 
om de utsläpp de har, hur de arbetar med sociala frågor såsom sjukfrånvaro, hur ekonomiska 
data kan kopplas till sociala frågor o.s.v. Fler och fler företag efterfrågar denna typ av 
information vid affärsuppgörelser och det är således i många fall en konkurrensfördel att 
kunna presentera dessa siffror.56

 
 

Att hållbarhet nu även innefattar redovisning av sociala faktorer är relativt nytt, tidigare 
innefattade det främst miljöområdet.57 Enligt FAR SRS är det redovisningens intressenter 
som bör vara avgörande för beslut om vilken information som skall lämnas i en 
hållbarhetsredovisning. Det som är relevant för det enskilda företaget och dess intressenter är 
därigenom väldigt olika för olika företag i skilda branscher och av olika storlek. Information 
som dock ofta lämnas är andel utsläpp, avfall och transporter samt etiska linjer och andra 
sociala linjer inom företaget. Att upplysa om sådant som inte inträffat är också relativt vanligt. 
Företag informerar om att de inte bedriver tillståndspliktig verksamhet, inte har några 
saneringsbehov o.s.v. 58

 
 

Krav att upprätta hållbarhetsredovisning kommer ofta inte främst från internt håll utan från 
allmänheten, konsumenter och intressenter.  Att ekonomiska, miljömässiga och sociala system 
hänger samman och hur de skapar affärsmässiga fördelar är en relativt ny upptäckt och är 
                                                           
54 Grafström, M, Göthberg P, Windell, K, CSR: Företagsansvar i förändring, Malmö: Liber, 2008, s 16 
55 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, License to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, Stockholm: 
Ekerlids, 2008, s 18 
56 White, Gwendolen B, How to report a company’s sustainability activities, Management Accounting Quarterly, 
Autumn2005, Vol. 7 Issue 1,  Insititute of Management Accountants 
57 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, License to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, Stockholm: 
Ekerlids, 2008, s 17 
58 Hållbarhetsredovisning – något för mindre företag? ur Nytt från revisorn nr 2 2009 
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fortfarande en stor affärsmöjlighet.59

 

 Intresset för miljö, socialt ansvar och hållbarhet har ökat 
de senaste åren och med det även förväntningarna på företagen att redovisa sin påverkan.  

De svenska företag som idag är skyldiga att lämna en hållbarhetsredovisning är företag som 
bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Samt från och med 2008, även de 51 
statligt ägda företagen. Dessutom skall stora företag lämna information om miljö- och 
personalfrågor i förvaltningsberättelsen för att läsaren skall få en större förståelse för 
företagets utveckling och ställning. Dock skall egentligen alla företag som lämnar en 
årsredovisning även upplysa om sådant som är viktigt för bedömningen av företaget, allt 
enligt årsredovisningslagen. I detta kan även miljöfrågor och sociala frågor tolkas in.60

 
 

I och med att andelen företag som redovisar hållbarhetsinformation har ökat så ökar även 
kvaliteten i och med att företagen lär sig bättre metoder för att redovisa.61 Dock är kvaliteten 
lägre på hållbarhetsinformationen än den ekonomiska, då den sistnämnda utvecklats och 
ackumulerats under mycket lång tid, i jämförelse med den snabba utvecklingen inom 
hållbarhetsredovisning.  GRI har utvecklat riktlinjer för hållbarhetsredovisningen som blivit 
något av en norm för större redovisande företag. Dessa har haft stor internationell spridning 
och är ett bra och viktigt verktyg i kampen för att nå enlighet inom redovisningen.62 De 250 
största företagen i världen upprättar i dag hållbarhetsredovisningar utefter dessa riktlinjer. Det 
finns dock inga riktlinjer för hållbarhetsredovisning som är tvingande såsom för ordinär 
finansiell redovisning, förutom för svenska statligt ägda företag.63

 
 

3.2 Reglering 
Det finns olika typer av regler i samhället och dessa kan oftast hänföras till två olika grupper; 
frivilliga och tvingande regler. Skillnaden mellan dessa två är främst att tvingande regler 
kombineras med sanktioner som införlivas om dessa regler inte följs. De frivilliga reglerna i 
samhället har ökat de senaste decennierna, speciellt vad gäller ledning och styrning av 
organisationers verksamhet. Denna ökning beror delvis på att det, från statligt håll, hellre 
upprättas frivilliga regler än lagregleras men det finns även ett intresse från företag att få fram 
standarder för bl.a. redovisning för att förbättra sitt kvalitetsarbete.64

 

 Regler och regleringar 
har ofta som syfte att få företagen att frivilligt inordna sig under ett visst redovisningsätt eller 
liknande för att detta inte ska vara tvunget att lagregleras.  

3.2.1 Frivilliga regler 
Frivilliga regler är ofta generella och både bransch- och sektorsöverskridande.65 
Regelskaparna är idag lika mångskiftande som de regler de skapar. Faktum är att endast 12 % 
av de frivilliga reglerna skapas av statliga organisationer, de övriga skapas av olika typer av 
NGO:s, allt från fackföreningar till näringslivsorganisationer.66

                                                           
59 Lindblad Woodward, Madeleine, Välkommen till framtiden ur Röster om transparens och 
hållbarhetsredovisning, Lund: Studentlitteratur, 2008 

 Ökningen av dessa och dess 

60 Hållbarhetsredovisning – något för mindre företag? ur Nytt från revisorn nr 2 2009 
61 Ljungdahl, F, Konsten att använda hållbarhetsredovisningar ur Röster om transparens och 
hållbarhetsredovisning, Lund: Studentlitteratur, 2008 
62 Lindblad Woodward, Madeleine, Välkommen till framtiden ur Röster om transparens och 
hållbarhetsredovisnin,g Lund: Studentlitteratur, 2008 
63 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, License to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, Stockholm: 
Ekerlids, 2008, s 18 
64 Svedberg Nilsson, K, Henning R, Fernler K, En illusion av frihet? Studentlitteratur: Lund, 2005, s 12 
65 Ibid, s 17 
66 Ibid, s 17 
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makt som intressenter har ökat de senaste åren, mycket beroende på informationssamhället 
och den exponering de fått i media.67

 
 

Frivilliga regler framstår som positiva och flexibla och tas ofta fram i samförstånd med 
företagen och dessa får möjlighet att anpassa dem relativt utefter verksamheten. I och med att 
företagen själva får vara med och skapa reglerna blir viljan att följa dem större. 68

 

Enligt 
tabellen nedan bygger tvingande regler på en hierarkisk beslutsprocess medan frivilliga regler 
tas fram i samarbete med företag och organisationer.  

Tabell 1. Reglering69

 

   

 
Ett av de största problemen som möter de nya typerna av regelskapare är legitimitet. Staten 
har i och med sin ställning en självklar legitimitet medan de andra måste söka sig till 
vetenskapen eller försöka dra nytta av den legitimitet som staten innehar i och med det 
demokratiska styret. Ett möjligt sätt att legitimera en regel är att hänvisa till att berörda parter 
har varit med vid utformningen av denna, att dessutom hänvisa till branschorganisationer och 
liknande uppnår samma effekt.70

 
 

3.2.1.1 Varför frivilliga regler? 
Hur kommer det sig att frivilliga regler faktiskt följs, då dessa inte är tvingande? Att företagen 
själva ofta är med vid utformningen är en viktig orsak. De får därigenom möjlighet att 
påverka regleringen och är inte enbart passiva mottagare av densamma. Genom att själva ta 
ansvar och engagera sig i utvecklingen på exempelvis miljöområdet undviker de dessutom 
formell lagstiftning. Företagen kan därmed genom engagemang och intresse vara med och 
påverka utvecklingen inom ett visst område.71

 
  

En annan orsak är att företagen eftersträvar legitimitet. Genom att följa regler som upprättats 
av andra organisationer och organ med legitimitet så skapar de en legitimitet för sig själva.72 
Genom att vissa regler och riktlinjer skapas av staten och att staten i och med detta förordar en 
viss modell eller ett visst system, vinner dessa ofrånkomligt legitimitet. De regler som skapats 
av staten har därigenom en given särställning gentemot andra, i företagens jakt på 
legitimitet.73

                                                           
67 Governance – the rising role of NGO:s, Ghadar, Fariborz, Industrial Management, Institute of Industrial 
Engineers, Jan2007, Vol. 49 Issue 1 

 Den stora frågan när det handlar om att anamma modeller och liknande, såsom 
GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning, är huruvida ett användande av dessa riktlinjer är 

68 Grafström, M, Göthberg P, Windell, K, CSR: Företagsansvar i förändring, Malmö: Liber, 2008, s 96 
69 ibid, s 107 
70 Svedberg Nilsson, K, Henning R, Fernler K, En illusion av frihet?, Studentlitteratur: Lund, 2005, s 19 
71 Grafström, M, Göthberg P, Windell, K, CSR: Företagsansvar i förändring, Malmö: Liber, 2008, s 107 
72 Svedberg Nilsson, K, Henning R, Fernler K, En illusion av frihet?, Studentlitteratur: Lund, 2005, s 110 
73 Ibid, s 111 

 Hierarki Nätverk 
 

Reglerare Offentliga aktörer Offentliga och privata 
Aktörer 

Typ av regler Tvingande regler Frivilliga regler 
 

Styrmodell Statscentrisk Samhällsbaserad 
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ett faktiskt användande eller bara en yta. Vissa företag väljer att använda modeller som 
flertalet andra företag använder, för att helt enkelt skaffa sig legitimitet. Modellen, systemet 
eller helt enkelt namnet är så pass legitimitetsgivande i sig och när det inte krävs någon 
motprestation för att använda detta finns det risk att det missbrukas.  
 
3.2.1.2 Varför inte frivilliga regler? 
Det kan självklart även finnas nackdelar med frivilliga regler. En tänkbar nackdel är att det 
ger färre möjligheter för företagen att fatta egna, oberoende beslut. Att anpassa sig till en ny 
modell, eller ett nytt system kan även ses som negativt då det ofta innebär förändringar i 
administration som är tidskrävande och i vissa fall även kostsamma.74 Vid missnöjdhet med 
regler kan olika typer av motståndsstrategier anammas. Vanliga sådana enligt Axelius och 
Sandebring är att försöka påverka reglernas utformning via lobbying eller genom att spela ut 
olika konkurrerande regler mot varandra. En medlem i en organisation som planerar att införa 
en reglering kan även använda hot om utträde som ett sätt att hindra genomförandet.75 Ett 
relativt kraftfullt men dock inte lika öppet regelmotstånd handlar om att visa på stora olikheter 
mellan de företag eller organisationer som regeln skall beröra. Regelverk har som syfte att 
vara generella och på så sätt kunna tillämpas på en bred och föränderlig marknad. En regel 
som är för specificerad och på så sätt inte kan appliceras på alla de företag den önskar, 
införlivar inte dessa syften. Företag som vill motarbeta en viss regel kan då försöka påvisa att 
den inte är tillämpbar på den bransch eller grupp av företag den syftar på, på grund av att 
gruppen i sig är för heterogen och att regeln därigenom ej kan appliceras på dem alla. 
Därigenom finns ingen anledning för regelskaparna att införa denna regel.76

 
  

Företag har självklart större incitament att följa regleringar där nyttan kan påvisas. Då 
regleringsskapare inte lyckas med ändamålet att visa på de faktiska fördelar som följer med 
ett anammande av frivilliga regler, finns heller inte stort incitament för företagen att 
implementera dessa. 77

 

 En nytta behöver dock inte bestå i en faktisk förbättring, eller 
förenkling av affärssystem eller liknande. Att kunna påvisa ökad legitimitet är en nytta och 
fördel som ofta kan ses som en större vinst i vissa sammanhang. 

3.3 Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande 
Staten äger ett stort antal svenska, vilket i slutändan betyder att det svenska folket är delägare 
i dessa. När det gäller regeringens förvaltning av dessa företag är målet att de ska agera som 
aktiva ägare och skapa värde och förverkliga samhällsintressen. Insynen i rapporteringen från 
de statligt ägda bolagen skall vara lika stor som i vilket annat börsnoterat bolag.  När det 
gäller redovisning av hållbarhetsinformation så bör de statligt ägda företagen agera som 
föredömen och regeringen har höga krav på redovisningen och rapporteringen från dessa.78

Den Svenska regeringen var först i världen att besluta om riktlinjer för rapportering för statligt 
ägda företag med utökade krav på hållbarhetsinformation, 29 november 2007.

  

79

                                                           
74 Svedberg Nilsson, K, Henning R, Fernler K, En illusion av frihet?, Studentlitteratur: Lund, 2005, s 141 

 Det fanns 
sedan tidigare riktlinjer för redovisningen men dessa hade inget krav på att företagen skulle 
upprätta en hållbarhetsredovisning. Den största skillnaden mellan dessa två riktlinjer är 
därmed att de gamla, förutom principer för ekonomisk redovisning, yrkade på att företagen 

75 Ibid, s 143 
76 Ibid, s 150 
77 Ibid, s 146 
78 Regeringskansliet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 2007 
79 Näringsdepartementet, Maud Olofsson talar hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag, 
Pressmeddelande 7 maj 2008 
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skulle redovisa bl.a. jämställdhetspolicy, miljöpolicy samt miljömål och miljöpåverkan.80 I 
och med införandet av de nya riktlinjerna 2007 går regeringen ett steg längre och ställer 
kravet att alla statligt ägda företag skall upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 
riktlinjer. Denna redovisning ska publiceras på företagets hemsida och antingen vara ett 
fristående dokument eller ingå som en del i årsredovisningen.81

 
 

”Alla företag har ett ansvar för frågor som rör socialt ansvar och hållbar utveckling, det gäller 
i såväl statligt ägda som privatägda företag.” så uttalade sig Näringsminister Maud Olofsson i 
ett pressmeddelande i december 2007 och fortsatte: ”För oss är det självklart att de statligt 
ägda företagen ska vara föredömen och ligga i framkant inom dessa områden, och vi vet att 
redovisning och rapportering är verktyg som fungerar för att driva frågor framåt,”.82

 
 

Styrelserna i de statligt ägda företagen är ansvariga för hållbarhetsarbetet och de nya 
riktlinjerna ställer således högre krav på dem.83 Staten lägger därför ansvaret på styrelserna att 
presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Denna redovisning skall 
dessutom vara kvalitetssäkrad genom oberoende granskning och bestyrkande. Företagen ska 
senast från och med räkenskapsåret 2008 rapportera enligt GRI:s riktlinjer och redovisningen 
skall publiceras senast 31 mars 2009. Regeringens riktlinjer bygger på principen ”följ eller 
förklara”, vilket innebär att en avvikelse från dessa kan vara godtagbar med en legitim 
förklaring. Detta innebär att regleringen blir tillämpbar på alla de företag den berör, oavsett 
storlek eller bransch. Denna reglering skall tillämpas främst i företag med fullständigt statligt 
ägande men även i företag där staten är en av flera ägare ska dessa ägare samarbeta för att 
riktlinjerna tillämpas även där. Detta följer på de förväntningar som ställs på de statligt ägda 
företagen att följa utveckling och förändring i lagar normer och rekommendationer.84

 
  

Ett uttalande från revisonsbyrån KPMG:s chef för Sustainability Services, Åse Bäckström, 
visar på att denna reglering får ses som väldigt progressiv. När riktlinjerna offentliggjordes 
2007 var hennes åsikt att ”ingen ägare har tidigare ställt så ambitiösa krav på sina innehav 
med avseende på redovisning och oberoende granskning av hållbarhetsarbetet som den 
Svenska regeringen”.85

 
 

3.4 Global Reporting Initiative 
Idén att starta ett globalt nätverk för hållbarhetsredovisning började redan 1997 när CERES 
tillsammans med den icke-vinstdrivande organisationen Tellus Institute startade ett projekt för 
”global reporting initiative”. FN:s miljöprogram (UNEP) anslöt sig kort därefter och 1998 
bildades en styrkommitté med ansvar för organisationens utveckling. 86 GRI är ett samarbete 
mellan företag och organisationer samt andra intressenter världen över som resulterat i GRI:s 
riktlinjer för hållbarhetsredovisning (sustainability reporting guidelines). Dessa är 
internationella riktlinjer som kan användas av företag och organisationer för att redovisa 

                                                           
80 Regeringskansliet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 2002 

relevant information om företagens miljörelaterade, ekonomiska och sociala arbete. Dessa har 

81 Regeringskansliet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 2007 
82 Näringsdepartementet, Tydligare informationskrav för hållbarhetsinformation för statligt ägda företag, 
Pressmeddelande 3 december 2007 
83 Näringsdepartementet, Tydligare informationskrav för hållbarhetsinformation för statligt ägda företag, 
Pressmeddelande 3 december 2007 
84 Regeringskansliet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 2007 
85 Utmanande informationskrav om hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag, KPMG, Stockholm 2007-
12-05  
86Woods, Maef, Colson, Robert H, The Global Reporting Initiative, CPA Journal, Jun2003, Vol. 73 Issue 6 
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som syfte att underlätta för företaget och dess intressenter i arbetet med att visa vad företagets 
hållbara utveckling bidrar med. De första riktlinjerna släpptes 2002 och 2006 kom de senaste, 
den tredje generationen riktlinjer, även kallade G3. Den största skillnaden mellan dessa och de 
äldre versionerna är att de förstnämnda är principbaserade och utgår från principer för 
bestämmande av innehållet i hållbarhetsredovisningen, så kallade indikatorer samt principer 
för hur kvaliteten säkerställs på den redovisade informationen.87

 
 

GRI är en ideell organisation som har sitt säte i Amsterdam.  De får sina resurser från 
bidragsgivare inom nätverket vilka ser till att GRI kan leverera sina produkter. Organisationen 
fungerar som ett nätverk bestående av experter runt om i världen som deltar i GRI:s 
arbetsgrupper, styrgrupper och använder GRI:s riktlinjer för rapportering. 88 Organisationens 
mål är att underlätta hållbarhetsrapportering genom att verka för internationell harmonisering 
inom detta område.89

 
  

GRI:s dokument tas fram genom dialog med intressenter såsom företag, investerare, anställda, 
frivilligorganisationer m.fl. Detta för att söka samförstånd med de som skall tillämpa dessa 
riktlinjer i sin verksamhet och de som berörs av det.  Deras nätverk har utökats successivt och 
de inblandade samarbetar numera, trots sin ofta mycket varierande bakgrund. GRI:s styrka 
består i att användarna är med vid utformningen och att detta leder till att de anser sig vara en 
del av GRI, vilket underlättar implementering.90 Alla dokument prövas och förbättras 
löpande. GRI:s ramverk för redovisning omfattar både generella och mer specifika riktlinjer. 
Detta för att det ska vara möjligt att tillämpa på olika typer av organisationer, oberoende av 
storlek, bransch eller geografisk hemvist.91

3.4.1 GRI:s riktlinjer 

 

GRI är relativt unika då deras intressenter och användare är med vid utformningen av de 
riktlinjer organisationen presenterar. GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning är resultatet 
av engagemang, forskning och konsensussökande mellan organisationen och dess intressenter 
som befinner sig i olika typer av branscher och sektorer och befinner sig i vitt skilda 
geografiska positioner. 92

 
 

De riktlinjer som denna process mynnar ut i består av två delar; redovisningsprinciper och 
redovisningsvägledning samt standardupplysningar.  Principerna definierar innehållet i 
redovisningen och säkerställer kvaliteten på densamma. Denna del avslutas sedan med en 
vägledning angående urvalet av enheter, även kallat redovisningens avgränsning. Denna 
avgränsar både redovisningen som helhet men även enskilda resultatindikatorer.  
 
De standardupplysningar som ska ingå i en hållbarhetsredovisning finns i den andra delen. 
Dessa upplysningar delas upp i tre delar: 
 

• Upplysningar för att beskriva hur organisationens hållbarhetsarbete är kopplat till 
strategi, profil och styrning, 

                                                           
87 www.globalreporting.org2009-04-20, 13.30 
88 www.globalreporting.org2009-04-20, 17.00 
89 Woods, Maef, Colson, Robert H, The Global Reporting Initiative, CPA Journal, Jun2003, Vol. 73 Issue 6, 
90 Tamara Richards and Debbie Dickson, Guidelines by stakeholders, for stakeholders – is it worth the effort?, 
The journal of Corporate Citizenship, Greenleaf Publishing, 2007 
91 www.globalreporting.org 2009-04-22, 10.15 
92 Tamara Richards and Debbie Dickson, Guidelines by stakeholders, for stakeholders – is it worth the effort?, 
The journal of Corporate Citizenship, Greenleaf Publishing, 2007 
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• Upplysningar angående hållbarhetsstyrning  
• Resultatindikatorer för jämförande information.   

 
De resultatindikatorer som finns delas in i tre huvudgrupper; ekonomiska, miljömässiga och 
sociala. De sociala indikatorerna delas in i fyra undergrupper: 
 

- Produktansvar 
- Arbetsförhållanden och arbetsvillkor 
- Mänskliga rättigheter 
- Organisationens roll i samhället 

 
Detta ger total sex indikatorgrupper och varje grupp rymmer ett antal kärnindikatorer och 
branschspecifika tillägg. Kärnindikatorer är de indikatorer som kan redovisas av alla typer av 
företag och de branschspecifika tilläggen är helt enkelt indikatorer som kan redovisas av 
företag inom en viss bransch. Alla dessa sex indikatorer specificerar vilken information som 
skall redovisas och hur detta skall göras. Ett exempel på detta är en av miljöindikatorerna, där 
det efterfrågas: ”totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt”. De utsläpp som 
görs skall därigenom redovisas i vikt, ej på annat sätt, för att det skall anses att företaget 
redovisat denna indikator på ett riktigt sätt. Om inga utsläpp görs kan företaget, om de anser 
att denna indikator trots detta är relevant att redovisa, välja att endast uppge att inga utsläpp 
gjorts. Även detta anses vara ett accepterat sätt att redovisa. 
 
För att börja redovisa enligt GRI:s riktlinjer så måste företaget bestämma vad redovisningen 
ska innehålla samt utröna hur stor del av GRI:s ramverk de önskar tillämpa. Alla företag och 
organisationer som använder GRI:s riktlinjer måste ange i vilken omfattning detta görs.  Detta 
skall anges tydligt och görs genom att visa på vilken nivå de befinner sig; A,B eller C. För 
varje nivå finns olika krav på redovisningen som måste uppfyllas;93

 
 

  

                                                           
93 www.globalreporting.org 2009-04-18, 11.00 
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Tabell 2. Egen bearbetning av figur från globalreporting.org 
Redovisningens 
tillämpningsnivå 

C B A 

Upplysningar om 
profil 94

Redovisa 
 1.1 

2.1 - 2.10 
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12 
4.1 - 4.4 , 4.14 - 4.15 
 

Redovisa alla 
punkter 
för nivå C samt: 
1.2 
3.9 - 3.13 
4.5 - 4.13, 
4.16 - 4.17 

Samma krav som för 
nivå B 

Upplysningar om 
hållbarhetsstyrningen 

Behövs ej Upplysningar om 
hållbarhetsstyrningen 
för varje 
indikatorkategori 

Upplysningar om 
hållbarhetsstyrningen 
för varje 
indikatorkategori 

Resultatindikatorer 
och branschspecifika 
resultatindikatorer 

Minst 10 resultat-
indikatorer ska 
redovisas, och minst 
en från 
miljöpåverkan, 
ekonomisk påverkan 
och social påverkan 

Minst 20 
resultatindikatorer 
redovisas och minst 
en från alla de sex 
kategorierna 

Varje G3 
kärnindikator skall 
redovisas samt 
branschspecifika 
tillägg 
 

 
Om redovisningen är bestyrkt anger företaget själva detta genom att markera ett plus (+) på 
varje nivå, t.ex. C+, B+ eller A+. En bestyrkning skall göras av en eller flera parter som står 
utanför den organisation som granskas och har kompetens inom ämnet. Bestyrkningen skall 
dokumenteras och resultera i ett uttalande som finns tillgängligt i redovisningen.  Om GRI går 
in och kontrollerar en granskad rapport görs dock ingen granskning angående huruvida den 
som gjort uttalandet har uppfyllt kriterierna.  
 
Hållbarhetsredovisningarna ska utifrån de åtaganden och strategier som företaget åtagit sig 
redovisa uppnådda resultat under redovisningsperioden.  Ett syfte med redovisningarna är att 
jämföra och bedöma resultatet i förhållande till lagar, regler och standarder, visa hur 
organisationen påverkas av förväntningar på hållbar utveckling samt för att jämföra resultaten 
inom och mellan organisationer.95

3.4.2 Externt bestyrkande 

 

För att förstärka hållbarhetsredovisningens trovärdighet bör den granskas av en extern part för 
att på så vis nå ett bestyrkande av informationen som presenteras. Detta skall genomföras av 
parter som är fristående från företaget. Syftet med detta är att se till att den information som 
redovisas stämmer överens med de kriterier som använts vid upprättandet. Uppdraget måste 
bl.a. karaktäriseras av en trepartrelation innefattande granskare, redovisningsansvarig och 
användare, ändamålsenliga bevis samt en skriftlig bestyrkanderapport.96

                                                           
94 En genomgång av profilupplysningar 1.1-4.17 finns i bilaga 4 

 Granskaren måste 
även se till att det team som genomför granskningen innehar de erforderliga kunskaper som 
krävs för att kunna genomföra detta. Med detta menas tillräcklig kunskap om 
hållbarhetsredovisning och om företagets verksamhet. Granskaren ansvarar för att de 

95 www.globalreporting.org 2009-04-25, 09.00 
96 FAR SRS RevR6 ”Oberoende översiktlig granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning”, 2.3 
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specialister som anlitas innehar den kompetens som behövs samt att dessa följer och tillämpar 
FAR SRS RevR6.97

  
 

Själva granskningsprocessen består av tre steg: 
 

• Planering: En riskanalys genomförs tillsammans med företaget. Där bedöms 
kriterierna som används vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen, om dessa inte 
är allmänt erkända. Syftet är avgränsning och inriktning för att få fram en plan för 
granskning. 

 
• Genomförande: Granskning genomförs av rapporteringssystemet, det genomförs en 

intern kontroll av hållbarhetsdata samt en granskning av inrapporterade data i samband 
med bokslutet. Platsbesök samt, i mer omfattande granskningar även intervjuer, 
genomförs för utvärdering och verifiering av uppgifter 

 
• Rapportering: Resultaten dokumenteras och en intern resultatrapport lämnas till 

klienten samt en undertecknad bestyrkanderapport som publiceras i 
hållbarhetsredovisningen. 

 
Oberoendet är väldigt viktigt vid en granskning av en hållbarhetsredovisning och samma krav 
ställs på revisorns oberoende som vid en revision av finansiell redovisning. 98

3.4.2.1 FAR SRS RevR6 

 

FAR SRS var först i världen (2004) med att ta fram en internationell standard för 
granskning/bestyrkning av hållbarhetsredovisning. Denna uppgraderades 2006 för att 
överensstämma med den internationellt utvecklade standarden ISAE 3000.99 Enligt FAR SRS 
standard RevR6, så finns det två nivåer av bestyrkande. Den lägre nivån som erbjuder en 
begränsad säkerhet vid bestyrkanderapporten och den högre nivån, vilken ger lägre risk för ett 
felaktigt uttalande i samband med bestyrkandet. Enligt Lars-Olle Larsson på PWC så 
tillämpar svenska redovisningsbyråer endast den lägre nivån av bestyrkande. Denna innebär 
att man styrker att det INTE framkommit omständigheter som tyder på att redovisningen 
INTE i allt väsentligt är upprättad enligt angivna kriterier. Denna lägre nivå kan delas in i 
kategorier efter avgränsning och omfattning av granskningen, se tabell nedan.100

 
 

Tabell 3 Lägre nivå av bestyrkande 
 Utvalda aspekter Alla aspekter 

 
Delar av organisationen Typ I – avgränsad 

granskning 
Typ II – Fokuserad 
granskning 

Hela organisationen Typ III – Fokuserad 
granskning 

Typ IV – fullständig 
granskning 

                                                           
97 Ibid,  4.4 
98 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, License to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, Stockholm: 
Ekerlids, 2008, s 136 
99 Ibid, s 21 
100 Ibid, s 133 
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3.5 Signalteorin 
Signalteorin utvecklades för att förklara informationsasymmetri på arbetsmarknaden men har 
ackumulerats med tiden för att kunna användas även vad gäller asymmetri på andra områden 
såsom vid lämnande av frivillig information.101 Detta går att applicera på 
hållbarhetsredovisning då detta område också präglas av informationsasymmetri. Då 
företagen besitter en enorm fördel vad gäller informationstillgänglighet gentemot sina 
intressenter så kan denna användas för att skapa fördelar. Visa företag anser sig vara ”bättre” 
än andra vad gäller redovisningen och signalerar detta till sina intressenter och investerare för 
att få någon typ av ekonomisk fördel. Denna ”signalering” kan ta sig uttryck såsom att de 
redovisar information som de inte är tvungna att redovisa rent lagtekniskt, för att nå fördelar 
på marknaden. 102

 
 

Ett sätt för Svenska staten att signalera de statligt ägda bolagens överlägsenhet på 
redovisningsområdet är att införa en reglering såsom den som undersöks i denna uppsats. 
Genom att införa denna reglering hamnar de statligt ägda företagen i en framstående positions 
gentemot sina konkurrenter. 103

 

 Staten visar även på att de är aktiva ägare och förvaltare av de 
företag de besitter. Genom denna öppenhet i informationen visar de på att statligt ägda företag 
ligger i framkant vad gäller redovisning. Staten som ägare kan härmed välja att framhäva de 
företag de representerar, i konkurrensen med andra. Detta är en stor fördel för staten som 
ägare och kan även komma att vara det för de företag som berörs.  

Att företag själva väljer att redovisa information som de ej är tvungna att göra, är ett fenomen 
som ökar för var dag. Ett gott rykte är idag enormt viktigt för ett företags överlevnad i det 
hårda affärsklimat som råder och konkurrens är en starkt bidragande faktor som hjälper till i 
processen att skapa ett gott rykte. Att visa på de fördelar som företaget har gentemot sina 
konkurrenter vad gäller avslöjande av information är en stark konkurrensfördel.104 En 
redovisning av icke-finansiell information kan leda till fler affärsmöjligheter. Detta gäller 
företag som lyckats väl med exempelvis sitt miljöarbete och därmed vill redovisa detta för 
viktiga intressentgrupper. Att redovisa sådan information även om företaget inte åstadkommit 
några specifika förändringar i sitt miljöarbete kan även användas på ett positivt sätt för att 
detta visar på en öppenhet och ärlighet gentemot intressenterna. Detta kan generera 
affärsmöjligheter och redovisningen kan vara avgörande för framtida avtal.105

 
 

Att exempelvis redovisa hållbarhetsrelaterad information kan användas av företag och 
organisationer för att utnyttja den informationsasymmetri som förekommer mellan företaget 
och intressenterna. Denna signalering från företaget till intressenterna kan även ses som ett 
sätt att motverka den informationsasymmetri som råder, vilket går att utläsa i figuren nedan. 
 
  

                                                           
101 Cai, Hongbin, Obara, Ichiro, Firm reputation and horizontal integration, RAND Journal of Economics 
(Blackwell); Summer2009, Vol. 40 Issue 2 
102 Campbell, David, Voluntary Disclosure of Mission Statements in Corporate Annual Reports: Signaling What 
and To Whom? Business & Society Review, Spring2001, Vol. 106 Issue 1 
103 Ibid 
104 Cai, Hongbin, Obara, Ichiro, Firm reputation and horizontal integration, RAND Journal of Economics 
(Blackwell); Summer2009, Vol. 40 Issue 2 
105 Ljungdahl, Fredrik, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, begrepp, orsaker, Lund 
Studies in Economics and Management 50, The Institute of Economic Research, Lund University, 1999, s 180 
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Figur 1, Egen bearbetning av signalteorin 
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4. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt för utförandet av studien. Vi redogör vidare 
för vilka statligt ägda företag vi valt att studera. Samt hur redovisning av data har 
genomförts. Vi avslutar kapitlet med metodkritik till den metod vi valt. 
 
4.1 Genomförande av studien 
 
4.1.1 Dokumentundersökning 
För att besvara uppsatsens första delproblem började vi med att genomföra en undersökning 
av företagens årsredovisningar/hållbarhetsredovisningar. Vi har i denna studie så långt det 
varit möjligt använt primärkällor, exempelvis i form av årsredovisningar och 
hållbarhetsredovisningar från de utvalda statligt ägda företagen. För att se hur väl företagen 
följer regeringens riktlinjer gällande hållbarhetsredovisning så använde vi en 
egenkomponerad undersökningsmall. 106

 

 De 51 företag som ingår i studien har författarna 
undersökt tillsammans för att på bästa sätt kunna diskutera oss fram till hur företagens 
hållbarhetsredovisning ser ut. Undersökningsmallen besvarar frågor såsom om företagen gjort 
en hållbarhetsredovisning samt om de gjort den enligt GRI, om den lämnade rapporten är 
bestyrkt m.m.  

När vi påbörjade vår dokumentundersökning så visade det sig att Venantius AB blev 
uppköpta av Svensk Exportkredit under 2008. Detta har påverkat deras redovisning till den 
graden att de inte upprättat en egen hållbarhetsredovisning utan  ingår i Svensk Exportkredit. 
Vi har därför valt att bedöma Venantius AB som ett bortfall i vår undersökning. Det blev 
alltså 50 statliga bolag som ingick i dokumentundersökningen, inte 51 som vi först planerat. 
Det kan poängteras att de 50 statliga bolag som vi undersöker är oberoende av bransch. Det 
vill säga, ingen hänsyn tas till om de bedriver tillståndspliktig verksamhet eller liknande då 
GRI:s senaste riktlinjer (G3) skall kunna användas på alla typer av företag inom alla 
branscher.  
 
Under dokumentundersökningen uppkom en del problem främst gällande åtkomsten till 
företagens redovisningar. Vissa av de statliga bolagen är så små att det inte finns något 
telefonnummer eller e-mailadress till dem, än mindre en hemsida. Exempel på sådana företag 
är Dom Shvetsii, A/O och Stattum förvaltningsaktiebolaget. Den enda kontaktinformation 
som finns att tillgå angående Stattum är ett telefonnummer till Regeringskansliet. Vi ringde 
flera gånger men fick inget svar. Vi diskuterade hur dessa företag skulle bedömas i studien, 
om de skulle ses som ett bortfall eller inkluderas. Efter noggranna överväganden valde vi att 
inkludera dessa i studien och bedöma dem som ett företag som inte gjort en 
hållbarhetsredovisning. De är, trots sin ringa storlek, statligt ägda bolag och när vi inte hittat 
någon publicerad hållbarhetsredovisning bedöms det som att de inte upprättat någon.  
 
Ett annat problem som dök upp var två företag som skrev att de gjort en 
hållbarhetsredovisning men ännu inte publicerat den. Enligt regleringen var sista 
publiceringsdatum för hållbarhetsredovisningen 31 mars. Vi valde att utöka den tiden till 
tryckdatum för denna studie, trots detta hade vissa företag inte publicerat sin 
hållbarhetsredovisning. Ett av dessa företag var Kungliga Dramatiska Teatern. Vi fick efter 
mailkontakt veta att de kommer att publicera en hållbarhetsredovisning i sommar och att 
denna kommer att vara upprättad enligt GRI:s riktlinjer. Vi valde att inkludera dem i studien 
och beteckna dem som ett företag som gjort en hållbarhetsredovisning enligt GRI nivå C trots 

                                                           
106 Se bilaga 1 för undersökningsmall 
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att vi inte sett den. Vi valde dock att inte ange om rapporten är bestyrkt då vi inte själva kan 
bevittna en sådan.  
 
Utifrån denna dokumentundersökning fick vi fram tre kategorier av företag. En grupp som 
inte redovisat någon hållbarhetsredovisning varken 2007 eller 2008. En grupp som redovisat 
både 2007 och 2008 och en sista grupp som publicerat sin första hållbarhetsredovisning 2008  
och inte gjort någon tidigare. Vi har försökt visa detta med hjälp av cirklarna nedan. Varje 
cirkel representerar en grupp av företag. 
 
Figur 2. Gruppindelning 

 
 

• Grupp 1: företag som tidigare haft en hållbarhetsredovisning och har det även för 
2008. I denna grupp ingår nio företag. 

• Grupp 2: de som tidigare inte haft en hållbarhetsredovisning och har det inte heller 
för 2008. I denna grupp ingår sju företag. 

• Grupp 3: som tidigare år inte publicerat en hållbarhetsredovisning men har det för 
2008. I denna grupp ingår 34 företag. 

 
Cirklarna överlappar varandra till viss del och det överlappande området symboliserar tematik 
som uppfattas och förstås någorlunda lika av de tre informationsgrupperna. I vår studie är det 
de nya riktlinjerna som regeringen kommit med som är det som håller samman de tre 
grupperna. Däremot symboliserar de fält som inte sammanfaller en tematik som är speciell för 
var och en av de tre grupperna, dvs arbetet med att efterleva dessa riktlinjer. Exempelvis 
upplever inte SAS de nya riktlinjerna på samma sätt som Arbetslivsresurs, eftersom SAS 
länge publicerat en prisbelönt hållbarhetsredovisning medan Arbetslivsresurs aldrig tidigare 
publicerat en hållbarhetsredovisning.  
 
4.1.2 Intervjuerna 
I den andra delen av denna studie har vi valt att tillämpa en kvalitativ metod vilket 
överensstämmer med den hermeneutiska kunskapssynen, som handlar om att vi vill tolka och 
förstå hur företagen upplever upprättandet av en hållbarhetsredovisning. För att samla in 
kvalitativa data till vår studie har vi genomfört sju intervjuer. Intervjuerna ger ökad klarhet 
gällande dokumentstudiens resultat då intervjufrågorna baseras på detta material, samt på 
uppsatsens syfte. I vissa intervjustudier är det lämpligt att använda mer än en 
informationsgrupp. Inom många ämnesområden är det viktigt att få en uppfattning om hur 
olika parter upplever samma situation för att kunna fånga upp olika nyanser och 
infallsvinklar.107

                                                           
107 Dalen, Monica, Intervju som metod, Gleerups, 2008 sid 60 

. Vi har därmed valt att inkludera företag från alla de tre grupperna för att 
föra fram deras åsikter i studien. 
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4.1.2.1 Urval 
Vid valet av företag utgick vi från regeringens hemsida över företag med statligt ägda 
bolag.108 Vi valde statligt ägda bolag då det är dessa som berörs av regeringens nya riktlinjer. 
En lista på alla företag som ingår i studien kan ses i bilaga 2. Vi har valt att inkludera de 
företag som fanns registrerade på regeringens hemsida 2008-12-08, då detta är den senaste 
uppdatering som gjorts av listan innan 2009. Vårt val av intervjuobjekt gjordes utifrån tanken 
att vi ville ha många olika infallsvinklar för att bättre kunna besvara uppsatsens 
problemformulering.  Intervjuerna har skett med respondenter som dagligen arbetar med 
frågorna och vet hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Vårt mål var att intervjua företag 
som kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete, d.v.s. de som är ”bättre och sämre” på att 
redovisa hållbarhetsarbetet. Den kvalitativa intervjun är speciellt väl lämpad för att ge insikt 
om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor.109 Forskaren måste tolka den 
information som inhämtas. I vårt fall måste intervjupersonernas uttalanden och berättelser om 
händelser och upplevelser tolkas av oss som forskare.110 I alla projekt som använder intervju 
som metod kommer det att finnas behov av att utarbeta en intervjuguide, speciellt när man 
använder sig av en semistrukturerad eller fokuserad intervju. 111

 
  

Vår tanke var i början att intervjua två företag från vardera av de tre grupper vi tidigare 
presenterat. Under arbetets gång har vi dock varit tvungna att frångå detta då det inte varit 
möjligt att få till stånd en intervju med två företag från vardera grupp. Vi började dock 
sökningen av respondenter genom att slumpmässigt välja ut två företag från varje grupp och 
mailade en förfrågan till dessa. När vi fick jakande eller nekande svar från dessa så mailade vi 
ytterligare företag ur den urvalsgrupp där vi fått nekande svar. Trots att vi skickade till nästan 
alla företag i grupp 1 och 2 var det bara ett företag i varje grupp som ville ställa upp på 
intervju. Att vi inte fick fler ur grupp 2 kan tänkas vara förståeligt då det inte är helt enkelt 
eller önskvärt att prata om något som man ”inte gjort”. Vi valde därför att välja fler företag ur 
grupp 3 och bara ha ett företag ur grupp 1 och 2. Vi kände även själva att de mest intressanta 
svaren kom fram bland intervjuer med de företag som gjorde en hållbarhetsredovisning för 
första gången i år (dvs. Grupp 3). Detta resulterade i att vi fick fram fem företag i grupp 3 och 
ett företag ur de övriga två grupperna. Vi har inte valt ut företag med någon speciell storlek 
eller som verkar i någon speciell bransch 
 
4.1.2.2 Urvalstyp 
Angående urvalet till intervjuerna var det en form av stratifierat urval. För att säkerställa att 
ett bestämt antal av vissa slag av enheter kommer med i urvalet kan författarna stratifiera 
populationen.112

 

 Därefter kan man göra ett slumpmässigt urval inom respektive strata. Vi 
sorterade upp företagen i grupper (se föregående sida) och valde sedan slumpmässigt ut 
företag ur denna grupp. När valet av företag var avklarat sökte vi efter kontaktinformation på 
respektive företags hemsida. Det var inte speciellt svårt att hitta den ansvarige för företagens 
hållbarhetsredovisningar, då det i hållbarhetsredovisningsrapporten måste inkluderas en 
kontaktperson. I alla dessa fall mailade vi denna kontaktperson. 

  

                                                           
108 http://www.regeringen.se/sb/d/2819/a/23960 2009-05-12, 10.15 
109 Dalen, Monica, Intervju som metod, Gleerups, 2008 sid 9 
110 Ibid, sid 13 
111 Ibid, sid 31 
112 Ibid, sid 188 
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4.1.2.3 Intervjutyp 
De två viktigaste formerna av kvalitativ intervju är ostrukturerade intervjuer och semi-
strukturerade intervjuer.113  Den ostrukturerade intervjun kan liknas vid att forskaren 
använder lösa minnesanteckningar som hjälp vid genomgång av ett visst tema under intervjun. 
Det kan hända att intervjuaren bara ställer en fråga och att intervjupersonen därefter får svara 
och associera fritt.114 Vid en semi-strukturerad intervju har forskaren en lista över 
förhållandevis specifika teman som ska beröras (intervjuguide) men intervjupersonen har stor 
frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.115

 

 Frågorna behöver heller inte komma i samma 
ordning som intervjuguiden. Även frågor som inte ingår i manualen kan ställas om dessa 
knyts an till något som respondenten sagt. Utifrån detta ansåg vi att det semi-strukturerade 
intervjusättet skulle vara den mest passade intervjuformen för vår studie. Då vi valt att 
intervjua respondenter som befinner sig på olika platser i Sverige så ansåg vi att 
telefonintervjuer var det lämpligaste valet för oss.  

4.1.2.4 Intervjumallens uppbyggnad 
De resultat som vi kommer fram till i dokumentundersökningen ligger till grund för vår 
intervjumall. Denna mall ter sig lite olika, beroende på vilken grupp det företag som 
intervjuas, befinner sig i. Vi har använt oss av tre olika intervjumallar beroende på vilken 
företagsgrupp det är, då vissa frågor inte är relevanta för företag inom vissa av de tre 
grupperna. Bland de som gjort en hållbarhetsredovisning har frågornas fokus varit: Hur har 
arbetet gått med att upprätta en hållbarhetsredovisning? Hur upplevs regeringens riktlinjer? 
Bland de företag som inte upprättat en hållbarhetsredovisning fanns frågor som: Varför har ni 
inte upprättat en hållbarhetsredovisning? Enligt Bryman och Bell förespråkas att författarna 
klassificerar intervjufrågorna i olika ämnesområden för att intervjumallen ska vara lättare att 
följa.116

 

 Vi har anammat detta och gjort kategorier som tar upp hållbarhetsarbete i allmänhet, 
GRI:s riktlinjer samt den reglering som svenska staten presenterade. Alla respondenter fick i 
förväg tillgång till frågorna för att på bästa sätt kunna förbereda sig. (se bilaga 3). 

4.1.2.5 Intervjuerna 
De respondenter vi valde till denna studie är som tidigare konstaterat stationerade i olika 
städer, varav en även hade sin hemvist i Norge. Med anledning av det geografiska avståndet 
men även begränsade ekonomiska resurser valde vi att göra telefonintervjuer. Detta är ingen 
optimal lösning eftersom den personliga kontakten och kroppsspråket förloras vid 
telefonintervjuer. Att ställa frågor till respondenterna angående deras arbete kring 
hållbarhetsredovisningar kan vara ett känsligt ämne, vårt intryck var ändå att respondenterna 
var öppenhjärtliga angående deras arbete med hållbarhetsredovisningar. De sju intervjuerna 
gjorde under ca två veckors tid och vid telefonintervjuernas inledning gavs tillåtelse att spela 
in samtalen. Båda författarna var närvarande vid de sju intervjuerna dock ställde en av oss de 
flesta frågorna. Vi alternerade dock detta så att vi båda fick ansvar för ungefär lika många 
intervjuer var. Vi valde detta sätt var för att öka intervjuernas kvalité, i och med att den som 
satt och lyssnade lättare kan få en överblick över intervjun. Den lyssnande parten har lättare 
att notera om något svar blev otydligt och om en följfråga bör ställas. 
 
Angående respondenterna och deras företag så var de ingen av dem som önskade vara 
anonyma. Författarna valde ändå att utesluta deras namn ur studien och endast benämna dem 
                                                           
113 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, 2005, sid 361 
114 Ibid, sid 363 
115 Ibid, sid 363 
116 Ibid, sid 326 
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som respondent A-G. Vi gjorde detta för att vi ansåg att helhetsintrycket av materialet blev 
mer sammanhållet på detta sätt samt att studien inte fokuserar på respondentens enskilda åsikt 
utan företagets. 
 
Som tidigare nämnts har vi genomfört sju stycken telefonintervjuer. Nedan presenteras en 
sammanställning av dessa.  
 
Tabell 4. Sammanställning intervjuer 

Företag Grupp Benämning Position Intervjutyp Tid Datum 
SAS 1 Respondent A Director for 

environment and 
CSR 

Semi-strukturerad 
telefonintervju 

Ca 25 
min 

7/5 

Arbetslivs- 
resurs 

2 Respondent B Administrativ 
chef 

Semi-strukturerad 
telefonintervju 

Ca 25 
min 

22/4 

Vasallen 3 Respondent C Fastighets-
direktör 

Semi-strukturerad 
telefonintervju 

Ca 25 
min 

8/5 

Samhall 3 Respondent D Presschef Semi-strukturerad 
telefonintervju 

Ca 25 
min 

5/5 

RISE 3 Respondent E Kommunikations
ansvarig 

Semi-strukturerad 
telefonintervju  

Ca 25 
min 

23/4 

LKAB 3 Respondent F Ansvarig för Tax 
and Legal 

Semi-strukturerad 
telefonintervju 

Ca 25 
min 

23/4 

Akademiska 
Hus 

3 Respondent G Koncernkonsult Semi-strukturerad 
telefonintervju 

Ca 25 
min 

4/5 

 
4.1.2.6 Bearbetning av Intervjumaterialet 
Transkriberingarna av intervjuerna sköttes av den person som hållit i intervjun, dock lyssnade 
även den andra av författarna igenom materialet för att kontrollera detta mot transkriberingen. 
När alla sju transkriberingar var färdigskrivna gjorde vi tillsammans en kortare 
sammanfattning och rensade bort det som inte var relevant för vår studie. Efter detta gjorde vi 
en så kallad respondentvalidering. Detta är en process varigenom forskaren förmedlar sina 
resultat till de som varit med i undersökningen.117

 

 Syftet med detta är att få en bekräftelse på 
att den sammanfattning vi skrivit stämmer överrens med de tolkningar vi gjort av svaren. Vi 
mailade därför respondenterna den sammanfattning vi skrivit. Nackdelen med en 
respondentvalidering är att en del respondenter när de läste materialet kände sig obekväma 
med sina uttalande och således valde att ändra dem, dessa svar var dock inte signifikanta för 
resultatet och är inget som vi författare anser påverkar studien. Angående 
respondentvalidering går det att läsa mer om i avsnittet sanningskriterier i slutet på uppsatsen. 

4.4 Metodkritik 
Metodkritik kan riktas gentemot uppsatsens tillvägagångssätt. Informationen kan exempelvis 
vara spridd i ett eller flera dokument vilket kan leda till att all information ej hittas. Genom att 
vi valt att granska och diskutera företagens hållbarhetsredovisning tillsammans anser vi dock 
att vi minimerat fel av detta slag. På grund av ekonomiska och logistiska problem valde vi att 
genomföra telefonintervjuer med de berörda företagen. Vid sådana intervjuer går det inte att 
se intervjupersonernas ansiktsuttryck. Detta är dock inget vi kan påverka i efterhand och vi 

                                                           
117 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, 2005, sid 308 
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anser oss ha fått fram den information vi önskat. Intervjuerna spelades in för att senare skrivas 
ner och utgöra kapitlet intervjuresultat under empiri. 
 
Den kritik vi kan rikta mot oss själva är vår brist på erfarenhet vad gäller att hålla intervjuer. 
Vid de första intervjuerna kände vi oss lite nervösa och obekväma då ingen av oss tidigare 
gjort intervjuer av detta slag. Vi kände oss dock säkrare ju fler intervjuer vi genomförde. Vår 
brist på erfarenhet kan dock ha påverkat intervjuerna till den grad att vi missat att ställa 
följdfrågor när respondenten sagt något intressant. Studien gjordes på alla de 50 statligt ägda 
bolagen, men på grund av tidsbrist kunde respondenter från alla dessa företag inte intervjuas. 
Vi anser dock att vi fått en tillräckligt djup och bred förståelse för detta ämne med det antal 
respondenter som ingår i studien.  
 
De intervjumallar som använts har tagits fram i samarbete med vår handledare. Vi har 
diskuterat de frågor som ställts för att försöka motverka att dessa är irrelevanta eller att vi 
ställer ledande frågor. Vissa av de följdfrågor som ställts vid intervjuerna kan präglas av att de 
är mer ledande än de andra men detta är främst i de sammanhang där vi velat få ett visst 
uttalande preciserat av respondenten. 
 
4.5  Sammanfattning metodval 
Nedan sammanfattas de metodval som gjorts i uppsatsen. 
 
Vetenskapligt synsätt Positivism & Hermeneutik 
Vetenskapligt angreppssätt Abduktiv  
Forskningsmetod Metodtriangulering 
Datainsamlingsmetod Primär och sekundärkällor 
Undersökningsmetod Dokumentundersökning/Intervjuer 
Urval intervjuer Stratifierat urval 
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5. EMPIRI 
I detta avsnitt presenterar vi vårt empiriska material. Först redogörs för dokumentstudien och 
senare för de utförda intervjuerna. 
 
5.1 Resultat av dokumentundersökning angående företagens 
hållbarhetsredovisningar  
Den svenska staten är Sveriges största företagsägare. Totalt finns det cirka 170 000 anställda. 
Statens ägarroll spänner sig från gruvindustri till opera, från fastigheter till spel.118

 

 Nedan 
presentar vi resultatet för varje statligt ägt företags hållbarhetsredovisningsarbete. Eftersom 
listan på företag uppgår till 51 stycken kan stycket upplevas som tungt, men vi anser att det är 
viktigt att vi har det i empirikapitlet för att läsaren ska få en bra inblick i företagen och deras 
arbete innan vi presenterar intervjuerna. Vi har även försökt hålla informationen så kort och 
koncis som möjligt. Företagen presenteras i bokstavsordning och vi börjar varje företags 
resultat med en kort presentation av deras verksamhet, denna presentation kommer från 
respektive företags hemsida. 

A-banan projekt AB 
A-Banan Projekt AB bildades för att genomföra byggande, drift och 
finansiering av den så kallade Arlandabanan. Arlandabanan förbinder Stockholm - Arlanda 
flygplats med det nationella järnvägsnät som banverket förvaltar. Arlandabanan Infrastructure 
AB, tidigare A-Banan Projekt AB har inte upprättat någon hållbarhetsredovisning för 2007 
eller för 2008 och förklarar detta med företagets begränsade verksamhet. 
 
Akademiska hus AB 
Akademiska Hus ägs av staten och är Sveriges andra största fastighetsbolag. Deras främsta 
uppdrag är att erbjuda universitet och högskolor lokaler i konkurrens med andra 
fastighetsbolag. 2007 redovisade de enstaka hållbarhetsrelaterad information i 
årsredovisningen, men för 2008 har de upprättat en separat, granskad hållbarhetsredovisning 
med GRI-tillämpningsnivå C. 
 
ALMI Företagspartner AB 
ALMI Företagspartner erbjuder finansiering och rådgivning och har som mål att fler 
innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och 
utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. 2007 redovisade ALMI 
ingen hållbarhetsrelaterad information i sin årsredovisning. För 2008 har de upprättat en 
granskad hållbarhetsredovisning integrerad med årsredovisningen, med GRI-tillämpningsnivå 
C. 
 
Apoteket AB 
Apoteket arbetar för ett liv i hälsa. De förser Sveriges befolkning med läkemedel och erbjuder 
rådgivning samt andra hälsobefrämjande produkter och tjänster. Apoteket har flera år 
publicerat en separat hållbarhetsredovisning enligt GRI. Det som skiljer årets mot tidigare års 
hållbarhetsredovisning är att de gått från B till B+, dvs. de har fått den bestyrkt av tredje part. 
 
Arbetslivsresurs AB 
Arbetslivsresurs

                                                           
118 http://www.regeringen.se/sb/d/2819 2009-04-07, 11.30 

 är leverantör av arbetslivsinriktad rehabilitering, omställning, 
rehabomställning samt utveckling av arbetsorganisationer. Arbetslivsresurs har inte kommit 
igång med sitt hållbarhetsarbete. De publicerar endast enstaka information om sin 
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miljöpåverkan. Styrelsen har däremot skrivit att deras ambition är att i årsredovisningen 2009 
presentera en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative. 
 
Bostadsgaranti AB 
Bostadsgaranti ägs av staten och Sveriges Byggindustrier. Sedan 1962 erbjuder de 
konsumentskydd för bostäder och byggarantier. 

 

2007 redovisade Bostadsgaranti ingen 
hållbarhetsrelaterad information i sin årsredovisning. För 2008 har de upprättat en separat, 
granskad hållbarhetsredovisning, med GRI-tillämpningsnivå C.  

Dom Shvetsii A/O 
Dom Shvetsii A/O förvaltar en fastighet – Sverige Huset i S:t Petersburg, Ryssland. Det var 
väldigt svårt att hitta information om detta företag. Vi hittade knappt någon årsredovisning 
och än mindre en hållbarhetsredovisning. Företaget har ingen hemsida och vi hittar inga 
kontaktuppgifter till dem. 
 
Green Cargo AB 
Green Cargo erbjuder miljömärkta transport- och logistiktjänster på järnväg och med bil samt 
tillhandahåller tjänster inom tredjepartslogistik. Green Cargo har länge varit ett föredöme när 
det gäller att publicera hållbarhetsredovisning, den har dock alltid varit integrerad med 
årsredovisningen. Det som skiljer årets mot tidigare års hållbarhetsredovisning är att de gått 
från A till A+, dvs. man har fått den bestyrkt av tredje part. 
 
Göta Kanalbolag AB 
Göta kanalbolag bildades 1810 i samband med påbörjandet av byggandet av kanalen. Bygget 
av kanalen var klart 1832. Fram till 1978 var kanalen i privat ägo då bolaget övertogs av 
staten. Göta kanalbolag har tidigare år inte haft någon hållbarhetsrelaterad information. För 
2008 

 

har de upprättat en separat hållbarhetsredovisning med GRI-tillämpningsnivå C. De 
uppger  vidare att deras ambition är att till nästkommande redovisningsperiod även få den 
verifierad av oberoende tredje part. 

IMEGO AB 
Imego är ett forskningsinstitut som ägs av svenska staten och rapporterar direkt till 
Utbildnings- och kulturdepartementet. De har inte upprättat en hållbarhetsredovisning tidigare 
år. För 2008 har de upprättat en separat hållbarhetsredovisning på C-nivå som dock inte är 
externt granskad. 
 
Innovationsbron AB 
Innovationsbron arbetar i hela Sverige med att stötta forskare, innovatörer och entreprenörer 
vid kommersialisering av idéer. Innovationsbron har inte tidigare upprättat en 
hållbarhetsredovisning men för 2008 har de en integrerad hållbarhetsredovisning på C-nivå. 
Denna är även externt bestyrkt. 
 
Kasernen Fastigheter AB 
Kasernen Fastighetsaktiebolag är ett av de mindre statliga bolagen. Bolaget ska uppföra, 
förvärva, äga och förvalta fastigheter i syfte att i första hand åt anställda inom försvaret 
tillhandahålla elevbostäder, hotellrum och permanentbostäder. Företaget har ingen hemsida 
och enligt kontaktpersonen kommer de inte att publicera en hållbarhetsredovisning för 
räkenskapsåret 2008. 
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Kungliga Dramatiska Teatern AB 
Dramaten grundades 1788 av Gustav III och är Sveriges nationalscen med ansvar att framföra 
såväl den klassiska dramatiken som nyskriven svensk och utländsk dramatik. De har inte 
tidigare redovisat någon hållbarhetsinformation. De skriver att en hållbarhetsredovisning skall 
publiceras i vår vilket gör att vi bedömer dem som ett företag som har upprättat en 
hållbarhetsredovisning för 2008 enligt GRI:s tillämpningsnivå C.. 
 
Kungliga Operan AB 
Kungliga Operan i Stockholm är Sveriges nationalscen för opera och balett. 2007 redovisade 
Kungliga Operan ingen hållbarhetsrelaterad information i sin årsredovisning. För 2008 har de 
upprättat en granskad hållbarhetsredovisning integrerad med årsredovisningen efter GRI:s 
riktlinjer. Dock saknas GRI-index vilket gör att vi inte kan bedöma tillämpningsnivå, detta 
skall komma till nästa års redovisning. 
 
Lernia AB 
Lernia erbjuder tjänster inom bemanning, utbildning, omställning och verksamhets- och 
personalutveckling i hela Sverige. 2007 redovisade Lernia lite hållbarhetsrelaterad 
information i sin årsredovisning, men ingen färdig hållbarhetsredovisning. För 2008 har de 
upprättat en granskad hållbarhetsredovisning integrerad med årsredovisningen, med GRI-
tillämpningsnivå C. 
 
Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB 
LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av 
förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av 
mineralprodukter till andra industribranscher. 2007 redovisade LKAB lite hållbarhetsrelaterad 
information i sin årsredovisning, men ingen färdig hållbarhetsredovisning. För 2008 har de 
upprättat en granskad hållbarhetsredovisning integrerad med årsredovisningen, med GRI-
tillämpningsnivå C. 
 
Nordea bank AB 
Nordea är norra Europas största bankkoncern. 2007 redovisade Nordea ingen 
hållbarhetsrelaterad information i sin årsredovisning. För 2008 har de upprättat en separat, 
granskad hållbarhetsredovisning, med GRI-tillämpningsnivå C. 
 
Norrlands center AB 
Norrland Center AB bildades 1991 för att stimulera utvecklingen av näringslivet 
i Norrland, i syfte att skapa sysselsättning. De bedriver sin verksamhet i nära samarbete med 
ett antal betalande kommuner i Norrland. De har för första gången 2008 upprättat en 
hållbarhetsredovisning. De uppger att de följer GRI men har inget GRI-index, vilken 
tillämpningsnivå de hamnar på går därmed inte att utläsa. Rapporten är heller inte bestyrkt. 
 
Posten AB 
Posten är i dag ett av Sveriges största företag med drygt 30 000 medarbetare. Posten har flera 
år publicerat en separat hållbarhetsredovisning enligt GRI. Det som skiljer årets mot tidigare 
års hållbarhetsredovisning är att de gått från B till B+, dvs. de har fått den bestyrkt av tredje 
part. 
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RISE Holding AB (IRECO) 
RISE är statens holdingbolag för delägande i svenska industriforskningsinstitut. RISE har 
tidigare år redovisat lite hållbarhetsinformation, men för 2008 har de upprättat en separat, 
granskad hållbarhetsredovisning med GRI-tillämpningsnivå C. 
 
Samhall AB 
Hos Samhall utvecklas människor med funktionshinder genom arbete. Med mer än 22 000 
medarbetare på 250 orter i Sverige är de ett av landets största företag. 2007 redovisade 
Samhall lite hållbarhetsrelaterad information i sin årsredovisning, men ingen färdig 
hållbarhetsredovisning. För 2008 har de upprättat en granskad hållbarhetsredovisning 
integrerad med årsredovisningen, med GRI-tillämpningsnivå C. 
 
SAS AB 
SAS flyger till fler än 100 städer i Skandinavien, Europa, Nordamerika och Asien. SAS har 
länge varit en av de bästa på att redovisa hållbarhetsredovisningar. Det som skiljer årets mot 
tidigare års hållbarhetsredovisning är att de tidigare haft den integrerad med årsredovisningen 
men i år är den separat. SAS ligger på den högsta nivån, dvs. A+ 
 
SIS Miljömärkning AB 
Svanen är det officiella miljömärket för Norden. Verksamheten drivs utan vinstintresse, på 
uppdrag av regeringen. 2007 redovisade SIS Miljömärkning hållbarhetsrelaterad information i 
sin årsredovisning. För 2008 har de upprättat en hållbarhetsredovisning integrerad med 
årsredovisningen, som de själva hävdar följer GRI men något GRI- index finns inte. 
 
SJ AB 
SJ AB är ett helägt statligt aktiebolag som i huvudsak kör persontrafik med tåg i Sverige. SJ 
har länge publicerat en hållbarhetsredovisning. de har för 2008 upprättat en separat, granskad 
hållbarhetsredovisning med GRI-tillämpningsnivå B, precis som 2007. 
 
SOS Alarm AB 
SOS Alarms huvuduppgift är att på uppdrag av staten ansvara för nödnumret 112. SOS Alarm 
har för 2007 ingen hållbarhetsrelaterad information, men för 2008 har de upprättat en separat, 
granskad hållbarhetsredovisning med GRI-tillämpningsnivå C. 
 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 
SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut är ett institut för forskning och innovation som 
har avgörande betydelse för näringslivet och samtliga aktier i bolaget ägs av Svenska staten. 
Verksamheten inom moderbolaget har huvudsätet i Borås och är organiserad i åtta tekniska 
enheter. De upprättade ingen hållbarhetsredovisning 2007 men redovisade 
hållbarhetsinformation. För 2008 har de sammanställt en separat och granskad 
hållbarhetsredovisning med GRI:s tillämpningsnivå C. 
 
Specialfastigheter Sverige AB 
Specialfastigheter Sverige AB äger och förvaltar fastigheter byggda för speciella ändamål och 
har hyresgäster som t.ex. kriminalvården, försvarsmakten och rikspolisstyrelsen. 
Specialfastigheter hade ingen hållbarhetsredovisning 2007, den hållbarhetsrelaterade 
information som redovisades handlade endast om miljö och kan därför sägas vara väldigt 
bristfällig. För 2008 har de upprättat en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s kriterier för 
tillämpningsnivå C som även är granskad av extern part.  
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Sveriges bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB 
SBAB inledde sin verksamhet 1985 då de började finansiera de statliga bostadslånen. Idag 
erbjuder SBAB lån- och spartjänster till både statliga bolag och privatpersoner. SBAB 
redovisade lite hållbarhetsrelaterad information 2007, men de hade ingen 
hållbarhetsredovisning. För 2008 har de upprättat en hållbarhetsredovisning som är integrerad 
i årsredovisningen, enligt GRI:s tillämpningsnivå C dock ej granskad av extern part.  
 
Statens bostadsomvandling AB, Sbo 
Sbo är ett aktiebolag vars uppgift är att ta hand om tomma bostäder i det kommunala 
fastighetsbeståndet och omvandla, utveckla, sälja eller riva fastigheter. Sbo redovisade ingen 
hållbarhetsrelaterad information i årsredovisningen 2007. För 2008 har de upprättat en separat 
hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s tillämpningsnivå C, denna är dock ej granskad av 
extern part. 
 
Stattum förvaltningsaktiebolaget 
Stattum är ett förvaltningsbolag med uppgift att förvalta vissa aktieposter. Vi hittade någon 
årsredovisning och än mindre en hållbarhetsredovisning. Företaget har ingen hemsida, vi har 
kontaktat regeringskansliet men inte fått något svar. 
 
Svea skog AB 
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och levererar timmer, massaved och biobränsle samt 
tillhandahåller jakt, fiske och mark för lokala företagare inom naturbaserad turism. År 2007 
upprättade Svea skog en omfattande hållbarhetsredovisning denna var dock ej separat eller 
upprättade efter GRI:s riktlinjer. För 2008 har de en externt granskad hållbarhetsredovisning 
enligt GRI:s tillämpningsnivå C integrerad i årsredovisningen. 
 
Swedcarrier AB (Jernhusen)  
Swedcarrier är ett holdingbolag som i dagsläget äger och förvaltar Jernhusen. De i sin tur 
äger, förvaltar och utvecklar stations- och verkstadsområden som har samband med den 
svenska järnvägen. År 2007 upprättades den sista årsredovisningen för endast Swedcarrier, i 
denna ingick ingen hållbarhetsinformation. För 2008 ingår Swedcarrier i Jernhusens 
redovisning, och för detta år har en separat hållbarhetsredovisning upprättats. De följer GRI:s 
tillämpningsnivå C och redovisningen är även bestyrkt av extern part. 
 
Swedesurvey AB 
Swedesurvey AB marknadsför och säljer svenskt kunnande inom lantmäteriområdet 
utomlands för att verka för hållbar utveckling, minskad fattigdom och ekonomisk tillväxt. De 
har inte publicerat en hålbarhetsredovisning tidigare. De skriver att en hållbarhetsredovisning 
skall publiceras i juni, vilket gör att vi bedömer dem som ett företag som har upprättat en 
hållbarhetsredovisning för 2008 enligt GRI:s tillämpningsnivå C..  
 
Swedfund international AB 
Swedfund erbjuder riskkapital och kompetens för investeringar i Afrika, Asien, Latinamerika 
samt Österuropa för att stimulera hållbar ekonomisk utveckling i de länder de investerar. För 
2007 hittades ingen hållbarhetsrelaterad information i bolagets redovisning. 2008 har de dock 
upprättat en separat och externt granskad hållbarhetsredovisning enligt tillämpningsnivå C. 
 
Swedish national road consulting AB, Sweroad 
Sweroad är underordnade vägverket och industridepartementet. Deras affärsidé är att erbjuda 
konsulttjänster inom väg- och transportsektorn till utländska kunder. Sweroad redovisade 
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ingen hållbarhetsinformation i sin årsredovisning 2007. För 2008 har de upprättat en separat 
hållbarhetsredovisning enligt GRI:s tillämpningsnivå C, denna är även granskad av oberoende 
part. 
 
Svensk Bilprovning AB 
Bilprovningen grundades 1963 och samägs av staten, motorbranschens riksförbund och 
bilförsäkringsföretagen. De har totalt 177 stationer för fordonsbesiktning i hela Sverige och 
har även två mobila enheter.  De redovisade hållbarhetsrelaterad information i sin 
årsredovisning 2007. År 2008 har de en integrerad hållbarhetsredovisning i årsredovisningen. 
Denna är upprättad i enlighet med GRI:s tillämpningsnivå C och granskad av en extern part. 
 
Svensk exportkredit AB, SEK 
Svensk exportkredit hjälper företag med olika typer av ärenden som har med internationell 
finansiering att göra. De har tidigare publicerat lite hållbarhetsrelaterad information i 
årsredovisningen. För 2008 har de dock upprättat en integrerad granskad 
hållbarhetsredovisning på GRI:s tillämpningsnivå C. 
 
Svenska Miljöstyrningsrådet AB 
Miljöstyrningsrådets verksamhet ska underlätta för organisationer i såväl privat som offentlig 
sektor att införa och vidareutveckla ett systematiskt och frivilligt miljöarbete för en hållbar 
utveckling. Miljöstyrningsrådet hade ingen hållbarhetsinformation i sin årsredovisning för 
2007. De har en separat hållbarhetsredovisning för 2008. De uppfyller kraven för 
tillämpningsnivå C och har en bestyrkt redovisning.  
 
Svenska rymdaktiebolaget, SSC 
Svenska rymdaktiebolaget grundades av regeringen 1972. De utvecklar, sänder upp testar och 
sköter driften av rymd- och flygsystem. Rymdbolaget redovisade lite hållbarhetsinformation i 
sin årsredovisning 2007, denna berörde dock endast miljöarbete. För 2008 har de upprättat en 
helt separat och granskad hållbarhetsredovisning enligt tillämpningsnivå C. 
 
Svenska skeppshypotekskassan 
Svenska skeppshypotekskassan finansierar svenska och utländska rederier med betydande 
svenskt intresse eller inflytande. De har varken i år, eller tidigare år, upprättat någon 
hållbarhetsredovisning och anger som skäl ”verksamhetens art och omfattning”. 
 
Svenska Spel AB 
Svenska spel ägs av staten och har till uppdrag att anordna spel och lotterier efter tillstånd av 
regeringen. För 2007 upprättade Svenska Spel en separat och granskad hållbarhetsredovisning 
enligt GRI:s kriterier. Det är ingen större skillnad mellan 2007 och 2008 års redovisning, då 
de båda hållbarhetsredovisningarna är ungefär lika omfattande och de tillämpar nivå C båda 
åren. 
 
Svensk-danska broförbindelsen AB, Svedab 
Svedab är det svenska ägarbolaget i den koncern som äger Öresundsbron och ska genom 
aktivt delägarskap säkra den affärsmässiga utvecklingen för bron. För 2007 upprättade 
Svedab ingen hållbarhetsredovisning utan redovisade endast lite information om 
miljöpåverkan. För redovisningsåret 2008 har de en separat och externt granskad 
hållbarhetsredovisning enligt GRI:s tillämpningsnivå C. 
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Systembolaget AB 
1955 skapades Systembolaget då mindre lokala alkoholmonopol slog ihop. Det är ett statligt 
företag och dess uppdrag grundar sig på avtalet med staten. Systembolaget redovisade lite 
hållbarhetsrelaterad information i sin redovisning för 2007. För redovisningsåret 2008 har de 
upprättat en ansvarsredovisning i vilken både en hållbarhets- och årsredovisning ingår. 
Årsredovisningen följer GRI:s tillämpningsnivå C och är granskad av extern part. 
 
Telia Sonera AB 
TeliaSonera tillhandahåller telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på 
tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. I 
årsredovisningen för 2007 så skriver Telia att de publicerat en hållbarhetsredovisning men de 
publicerade den aldrig.119

 

 För 2008 har de dock publicerat en separat hållbarhetsredovisning 
enligt GRI:s tillämpningsnivå A, denna är dock inte granskad.  

Teracom AB 
Teracom erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet samt nedladdning av ljud 
och bild. Teracoms årsredovisning för 2007 innehöll en del hållbarhetsrelaterad information. 
För 2008 har de upprättat en 40 sidor lång hållbarhetsredovisning som är separat från 
hållbarhetsredovisningen. Redovisningen är granskad av extern part och upprättad enligt 
GRI:s tillämpningsnivå C. 
 
Vasallen AB 
Vasallen bildades med syfte att äga eller tillfälligt inneha försvarsfastigheter som blivit 
nedlagda av försvarsmakten. De omvandlar fastigheterna så annan verksamhet kan bedrivas 
där. För 2007 upprättade Vasallen ingen hållbarhetsredovisning men de redovisade 
hållbarhetsrelaterad information. Deras redovisning för 2008 innefattar en separat och externt 
granskad hållbarhetsredovisning enligt tillämpningsnivå C. 
 
Vattenfall AB 
Vattenfall är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten. För 
närvarande har de verksamhet i Danmark, Finland, Polen, Sverige och Tyskland. 
Vattenfall har länge varit ett föredöme när det gäller att publicera hållbarhetsredovisning. Det 
som skiljer årets mot tidigare års hållbarhetsredovisning är att de gått från A till A+, dvs. de 
har fått den bestyrkt av tredje part. 
 
Venantius AB 
Företaget blev uppköpta av Svensk Exportkredit under 2008 och ses därför som ett bortfall i 
vår undersökning. 
 
VisitSweden AB 
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som ansvarar för att marknadsföra varumärket 
Sverige samt svenska destinationer och upplevelser utomlands. 2007 redovisade VisitSweden 
enstaka hållbarhetsrelaterad information i årsredovisningen, men för 2008 har de upprättat en 
separat, granskad hållbarhetsredovisning med GRI-tillämpningsnivå C. 
 
Voksenåsen AS 
Voksenåsen är ett kultur- och konferenshotell som Norge skänkte till Sverige som tack för 
hjälp i samband med andra världskriget. Vi hittar ingen årsredovisning eller 
                                                           
119 http://www.sida.se/sida/road/web/article/100/jsp/Render.jsp?d=166&a=41847&m=1 2009-04-08, 13.30 
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hållbarhetsredovisning för 2007 och kan därför inte ta ställning till hur deras redovisning såg 
ut detta år. För 2008 har dock en separat hållbarhetsredovisning upprättats. De följer GRI:s 
tillämpningsnivå C och har även fått sin redovisning granskad av en extern part. 
 
Zenit shipping AB 
Zenit Shipping AB bildades under 1930-talet som ett dotterbolag till det då privata AB 
Götaverken i syfte att stå som beställare av fartyg som byggdes för varvets egen räkning. 
Zenit Shipping har i uppdrag att med bästa möjliga resultat avveckla bolaget. Bolaget har 
ingen hemsida och det nummer som finns registrerat är avstängt. 
 
5.1.2 Sammanfattning av dokumentundersökning 
 

 
I ovanstående diagram går att utläsa att 2007 upprättade 18 % av de 50 undersökta företagen 
en hållbarhetsredovisning. 2008 har siffran ändrats till 86 %, vilket motsvarar 43 stycken. 
Samtliga av dessa 43 företag anger att de baserar sina redovisningar på GRI:s riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning. 
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I ovanstående diagram går att utläsa att av de 43 företag som upprättat en 
hållbarhetsredovisning har 79 % (34 stycken) ett externt bestyrkande. Vilket i sin tur innebär 
att nio företag har hållbarhetsredovisning som inte är granskad av extern part. 
 
 
 

 
I ovanstående diagram går att utläsa att majoriteten väljer att redovisa enligt GRI-
tillämpningsnivå C, detta är den lägsta möjliga nivån. Endast sju av 43 företag ligger på A 
eller B nivå. Alla företag som gjort sin första hållbarhetsredovisning 2008 har valt att redovisa 
enligt tillämpningsnivå C. 
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5.2 Intervjuer 
I detta avsnitt presenterar vi de sju intervjuer som genomförts. Respondenternas svar 
presenteras utefter de grupper de delats in i och följer de teman som intervjumallen bygger på. 
 
5.2.1 Respondent A: SAS 
 
Bakgrund och befattning 
Respondent A är Director for Environment and Corporate Social Responsibility för SAS-
koncernen. Respondenten har arbetat med miljö- och arbetsmiljöfrågor i olika utsträckning i 
både privat och offentlig verksamhet samt i konsultverksamhet. Denna började på SAS -89 
som hälsa, miljö och trygghetschef för Norge. Från 95-96 har respondenten varit miljödirektör 
för koncernen, vilket sedermera utvecklades till att också innehålla hela Corporate Social 
Responsibility 
 
Hållbarhetsarbetet 
Totalt arbetar tio-tolv personer, fördelat över hela bolaget, med att ta fram SAS 
hållbarhetsredovisning. Insamlingen och framtagandet av information pågår mer eller mindre 
från november till sista februari. De har ett samordningsnätverk av miljö- och CSR-
koordinatorer i de respektive divisionerna och dotterbolagen som rapporterar in siffror under 
redovisningsarbetet. 
 
Enligt respondenten är SAS syn på hållbarhetsbegreppet ett brett samhällsansvar, både externt 
och internt. Respondenten utvecklar detta genom att även nämna att de är en undertecknare av 
Global Compact. Dessa principer är styrande för SAS och de lämnar även sin årliga rapport 
till Global Compact. Respondenten lägger även in i hållbarhetsbegreppet de, många och 
starka, fackföreningar som existerar inom koncernen samt den demokratiska struktur som 
finns. Respondenten tar även upp den redovisningsmodell som används i Skandinavien och 
grundar sig på öppenhet och information. De har även utvecklat sin ”code of conduct”, de 
etiska regler och riktlinjer som berör koncernen, i mars 2008. 
 
Respondenten uppger att den verksamhet de bedriver genererar stor uppmärksamhet från 
publika stakeholders, mycket pga. att bolaget ägs av de tre skandinaviska staterna 
tillsammans. Respondenten uttrycker att de har en ”hög mediaprofil” och den verksamhet som 
bolaget bedriver är även av sådan art att den genererar stor mängd utsläpp och bidrar till 
växthuseffekten, vilket har varit något som bolaget lagt stor vikt vid när 
hållbarhetsredovisningen upprättats. 
 
När det gäller vilken del av hållbarhetsredovisningen som bolaget anser sig haft mest problem 
att ta fram så diskuterar respondenten mycket kring deras tidigare miljöredovisning. Detta är 
det område inom hållbarhetsredovisningen som de har mest erfarenhet av då de upprättat 
miljöredovisningar sedan 1995. Detta betyder att de har en lång tradition av att både hitta 
information och redovisa den. Det interna CSR-ansvaret som omfattar hantering av 
fackföreningar, sjukfrånvaro och personalpolitik anser de också vara relativt okomplicerat att 
redovisa då respondenten anser det vara en del av det dagliga arbetet. Det respondenten anser 
vara mest komplicerat att redovisa är samhällsansvar och samhällsengagemang externt. Då 
detta endast går att redovisa genom att visa på dialoger med t.ex. politiker och myndigheter på 
både internationell och nationell nivå, NGO:s, media, forskningsinstitut osv. 
 
SAS upprättade sin första hållbarhetsredovisning redan 2002. Den främsta anledningen till 
detta uppger respondenten vara att de är ett väldigt publikt företag som syns i det offentliga 
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rummet och de kände både trycket från allmänheten samt att tidpunkten var väl vald. 
Respondenten vill samtidigt framhäva att vi i Skandinavien tar många av de delar som ingår i 
hållbarhetsredovisningen, för givet. Främst handlar det om full fackföreningsfrihet, en 
demokratisk styrelsemodell och att företaget är transparent på alla sätt. Detta kan nog ses som 
överflödigt av vissa företag då vi i Skandinavien anser det vara en självklarhet att detta 
existerar. Detta är inte en självklarhet i ett globalt sammanhang och respondenten tar som 
exempel att en kund i Japan inte är medveten om hur en skandinavisk rättsmodell fungerar, 
vilket gör att detta bör redovisas.  
 
GRI 
Respondenten framhåller att SAS har ett annat angreppssätt när det gäller att upprätta en 
hållbarhetsredovisning än de flesta andra företag. Trots att de tillämpar GRI:s riktlinjer så är 
inte dessa utgångspunkten för upprättandet, utan SAS använder sig av Deloittes checklista för 
hållbarhetsredovisningar. Denna bygger på både GRI, Global Compact, OECD:s riktlinjer 
osv. och är enligt respondenten mycket komplicerad och stor nog att täcka en internationell 
hållbarhetsredovisning. SAS har den som utgångspunkt för hela sitt hållbarhetsarbete och 
endast i slutet av processen kontrolleras att de tagit med alla relevanta fakta för GRI:s senaste 
riktlinjer G3. Respondentens generella synpunkter på GRI:s riktlinjer är att de utvecklats åt 
rätt håll och att ett enhetligt internationellt ramverk är något att sträva efter. Respondentens 
önskan är att det i framtiden skall finnas ett system för hållbarhetsredovisning, likt det för 
ekonomisk redovisning, som gör att företag kan jämföras trots att de verkar inom helt olika 
branscher. Hållbarhetsredovisningen ska helt enkelt vara uppbyggd på samma sätt för alla 
företag 
 
Regleringen 
Respondenten uppger att det självklart kan finnas olika synpunkter, rent principiellt, om saker 
bör regleras av staten eller inte.  

 
”Det första att säga är att vi har ju idag inga problem med att 
efterleva denne typen av reglering.” 
 

Respondenten framhäver att SAS inte haft några som helst problem med den svenska 
regeringens riktlinjer gällande hållbarhetsredovisningar för 2008. Detta i och med att SAS i 
flera år redan befunnit sig på GRI-tillämpningsnivå A+, vilket är den högsta nivån, samtidigt 
som de haft ett externt bestyrkande. Att efterleva den svenska regeringens krav har därför inte 
varit några problem. Respondenten framhåller samtidigt att regleringen kanske kan innebära 
en större utmaning för verksamheter som inte kommit lika långt i sitt redovisningsarbete. 
Denne kan även se en nytta med en reglering så till vida att det kan verka disciplinerande och 
även underlätta genom att det ger mål att arbeta mot. 
 
Respondenten är helt övertygad om att regleringen kommer att påverka även icke-statliga 
företag att börja hållbarhetsredovisa. En anledning till detta är att företag som tillämpar GRI 
även börjar se till sina underleverantörer och vilka krav som ställs på dessa. Respondenten 
tror även att de som har en affärsmässig relation till statliga bolag kommer att få högre krav 
på sig att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisning kan även ses som en 
konkurrensfördel, och respondenten ger som exempel att vissa av deras stora kunder inte velat 
ingå B2B avtal om SAS inte hade haft en ordentlig hållbarhetsredovisning som en del av den 
underliggande dokumentationen. 
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När det gäller framtiden så säger respondenten att SAS lever efter principen om ständiga 
förbättringar. Respondenten framhäver även att SAS tagit emot priser för bästa 
hållbarhetsredovisning, vilket gör att de redan idag har en utförlig hållbarhetsredovisning. 
Inför framtiden hoppas respondenten att hållbarhetsinformationen blir mer och mer integrerad 
i den vanliga årsredovisningen.  
 

”… EN redovisning per bolag, som visar hur bolaget, 
förhoppningsvis, har både en hållbar ekonomisk utveckling, en 
hållbar miljömässig utveckling och en hållbar samhällsmässig 
utveckling. ” 

 
5.2.2 Respondent B: Arbetslivsresurs 
 
Bakgrund och befattning 
Respondent B är administrativ chef på arbetslivsresurs och ansvarar således för allting som 
inte VD eller de operativa områdescheferna ute i verksamheten ansvarar för. 
 
Hållbarhetsarbetet 
Hållbarhetsredovisning, som begrepp, definierar respondenten utifrån GRI:s standard, då det 
begreppet är det som gäller enligt ägaren (statens. Författarnas anm.).  Respondenten uppger 
att de skrev om hållbarhet i årsredovisningen 2007 som ett led i en eventuell övergång till en 
hållbarhetsredovisning baserad på GRI:s riktlinjer. De främsta orsakerna till att de inte 
upprättat en hållbarhetsredovisning är bolagets storlek och resurser samt att bolaget under 
2008 var under utredning för eventuell försäljning. Styrelsen gjorde bedömningen att det inte 
var läge att påbörja ett hållbarhetsarbete under en försäljningsprocess. Respondenten uppger 
även att de inte känt någon press att börja hållbarhetsredovisa från någon annan intressent än 
ägaren.  
 
Arbetslivsresurs har ingen erfarenhet av att upprätta en hållbarhetsredovisning. Respondenten 
tror heller inte att det faktum att de tidigare redovisat hållbarhetsinformation kommer att 
underlätta dem nämnvärt när de ska upprätta sin första hållbarhetsredovisning. Vad gäller en 
framtida hållbarhetsredovisning så tror respondenten att en sådan kommer att uppskattas, som 
exempel anförs att kunder redan idag skickar över formulär där de vill att företaget skall 
påvisa att de är lämpliga leverantörer, betalar skatter, har policys, är miljöcertifierade osv. 
Genom att visa på att de är goda arbetsgivare osv. kan företaget påverka dessa kunder.  
 
Respondenten vill gärna lyfta fram att deras verksamhet bidrar till ett hållbart samhälle. De 
rehabiliterar människor, vilket gör att de minskar arbetslöshet och sjukskrivning, vilket har en 
mycket stor positiv påverkan på samhället. Detta ger enorma värden men enligt respondenten 
kan det inte mätas med den tillförlitlighet som GRI:s standard kräver. Arbetslivsresurs anser 
därför att de ”är hållbar utveckling”, men ställer sig frågande till hur det ska mätas. 
 
GRI  
Enligt respondenten har Arbetslivsresurs först 2009 tagit till sig information gällande GRI och 
dess riktlinjer. Respondenten upplever GRI:s riktlinjer som svåra och att det känns svårt att 
hitta mätbara indikatorer i den omfattning som krävs. De har fått tillräckligt med möjligheter 
att sätta sig in i grunderna men inte att lära sig upprätta en fullständig hållbarhetsredovisning 
enligt GRI. Respondenten anser att hållbarhetsredovisning är relevant i alla typer av företag, 
men vad gäller GRI så är respondentens uppfattning att just GRI i den här utformningen 
kanske inte är gjord för små företag. 
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När de upprättar sin första hållbarhetsredovisning planerar de att lägga sig på GRI:s 
tillämpningsnivå C. De planerar även att få ett tredjepart bestyrkande direkt första året för att 
det som respondenten säger ”är ett krav”. Respondenten säger vidare att bland GRI:s 
indikatorer är ekonomi den enklaste och miljö är den som upplevs som mest komplicerad att 
redovisa. Detta pga. att vissa delar i Arbetslivsresurs verksamhet kan vara svårt att mäta.  

 
”Ska vi inventera vad personalen har för bilar, hur många cyklar till 
jobbet, fråga resebyrån hur mycket koldioxid släpper vi ut mellan 
Umeå – Stockholm?”  
 

Respondenten uppfattar däremot de sociala indikatorerna som relativt enkla att applicera på 
verksamheten. Exempelvis är sjukfrånvaro inget de har problem att mäta.  
 
 
Regleringen 
Respondenten anser att om ambitionen är att få alla statliga bolag att jobba efter GRI så 
behövs en statlig reglering. Detta eftersom små bolag aldrig kommer att kunna ta steget mot 
GRI på egen hand med de krav som finns på granskning och antal indikatorer osv. 
Respondenten säger vidare att de inte hade planerat att påbörja en hållbarhetsredovisning för 
2009 om inte den statliga regleringen hade kommit. Informationen som arbetslivsresurs har 
erhållit, gällande den statliga regleringen, upplevs tillräcklig. För att lyckas med 
rapporteringen tror dock respondenten att det kommer att krävas tid, resurser, intern 
utbildning och extern hjälp för att få igång arbetet. Vidden av det hela är dessutom svår att 
bedöma.  

”Vi kommer få släppa andra arbetsuppgifter, för att se hur vi ska 
hantera det här.” 

 
5.2.3 Respondent C: Vasallen 
 
Bakgrund och befattning 
Respondent C arbetar som fastighetsdirektör på Vasallen och är utbildad civilingenjör. 
Respondenten har arbetat med fastigheter i 30 år och har arbetat mycket med kontraktsfrågor 
och utvecklingsfrågor kring anläggningarna. Respondenten har varit ansvarig för miljöfrågor i 
vasallen i 5 år och uppger sig även haft ett eget miljöintresse i tidigare anställningar. 
 
Hållbarhetsarbetet 
På Vasallen är det tre-fyra personer som konkret varit med vid framtagningen av deras första 
hållbarhetsredovisning, dock har fler medverkat på ett eller annat sätt. De har även använt sig 
av externa konsulter, framförallt initialt, för att förstå GRI-systemets uppbyggnad. 
Respondenten framhäver också att kostnaderna för redovisningen har ökat i och med 
införandet av hållbarhetsredovisningen. Gällande framtidens hållbarhetsredovisning så tror 
respondenten att det kommer jobba ungefär samma antal med framtagandet av 
hållbarhetsredovisningen.  
 
Vasallens tolkning av hållbarhetsredovisning sammanfaller med de vitala delarna i 
Brundtlandrapporten:  
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”Hållbar utveckling är att tillfredställa dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina 
behov.”  

 
Respondenten anser att Vasallens tidigare erfarenhet kring redovisning av 
hållbarhetsinformation har varit till hjälp vid utformandet av deras hållbarhetsredovisning, 
speciellt på de områden som även tidigare varit centrala för Vasallen. Vidare säger 
respondenten att den del av hållbarhetsredovisningen som har varit den största utmaningen att 
redovisa är det sociala. Denne utvecklar detta vidare med att säga att vi i Sverige är ovana vid 
att säga att vi har problem i de här frågorna. Vi tror att vi har system för att förebygga 
barnarbete eller tvångsarbete men när man börjar undersöka saken närmare så är det faktiskt 
inte så. Vi i Sverige litar på vår höga etik och vår lagstiftning men det gäller att ha system för 
att kontrollera att produktionen som sker i andra länder eftersom man också måste ta ansvar 
för detta. Respondenten tar som exempel det som hände IKEA och H&M gällande barnarbete 
och annat. Respondenten säger att detta gäller även deras bransch och även om de inte trodde 
det så har den delen varit svårast att redovisa. Den del som respondenten har upplevt som 
enklast att redovisa har varit den ekonomiska delen, eftersom denna görs även i 
årsredovisningen. 
 
Respondenten uppger att orsaken till att de inte upprättat en hållbarhetsredovisning tidigare 
beror på att de inte förstått att marknaden efterfrågor denna typen av redovisning och 
transparens och att det är egentligen först när Maud Olofsson kom med kravet som steget 
togs. Denne är också övertygad om att deras kunder och intressenter kommer uppskatta att de 
gjort en hållbarhetsredovisning även om de inte sett detta ännu. Respondentens inställning till 
hållbarhetsredovisning är att den är relevant för de flesta företag, dock ligger tyngdpunkten i 
redovisning på olika saker beroende på i vilken bransch företaget verkar. 
 
GRI 
Vasallen hade inte hört talas om GRI:s riktlinjer innan regleringen kom. Respondenten 
framhäver att det positiva med GRI är att det finns en enhetlig standard över hela världen så 
att det exempelvis är möjligt att jämföra sig med ett fastighetsbolag i Korea. Intressanta 
frågeställningar har också dykt upp, exempelvis inom de sociala delarna som Vasallen annars 
inte skulle berört. Det negativa med GRI är enligt respondenten att det egentligen är 
produkten av förhandlingar mellan olika intressentgrupper och att förhandlingsresultatet 
ibland varit lite svårt att förstå och tillämpa på det sätt som det är tänkt. Det har krävts mycket 
tid och funderingar på hur de ska redovisa, och respondenten anser sig än idag inte veta om de 
gjort rätt. Detta är något som enligt respondenten klarnar först om några år när de kan se om 
de redovisat som branschen i övrigt och om alla företag redovisar på samma sätt. 
 
Regleringen 
Respondenten anser att statliga bolag ska vara ett föredöme och då är regleringen ett bra steg. 
Vidare tycker denne att det ska bli intressant att se hur marknaden efterfrågor det här, och 
vilken betydelse som läggs vid redovisningen. Respondenten tror dock inte att Vasallen hade 
upprättat en hållbarhetsredovisning för 2008 utan den statliga regleringen, men nämner 
samtidigt att allt är kopplat till vad marknaden efterfrågar. När det gäller regleringens 
påverkan på icke-statliga företag så tror inte respondenten att detta kommer att ske direkt. 
Indirekt kan den dock komma att påverka även icke-statliga företag när tillräckligt många 
företag börjar redovisa p.g.a. regleringen och marknaden därmed kommer att efterfråga 
hållbarhetsredovisning. 
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Vad gäller den tid och information som gavs till företagen i samband med implementeringen 
anser respondenten dessa vara tillräckliga. Det är alltid är svårt i början och vissa delar i 
kvaliteten kändes lite oklara men utifrån ägarkraven kan de anses ha fått tillräckligt med tid. 
För att få information har respondenten och andra berörda inom företaget gått på några 
seminarier anordnade av bl.a. Näringsdepartementet och intressenter i branschen.  
 
Respondenten förtydligar anledningen till att de följer en reglering av detta slag med att 
bolaget skall göra det som ägaren bestämmer och följa de direktiv som ges. Skulle Vasallen 
inte följa dessa riktlinjer skulle dess ledning troligen sitta ganska löst. Respondenten vill även 
tillägga att Vasallen var föremål för försäljning under 2008, där de trodde att bolaget skulle 
säljas till en privat ägare som inte hade det här kravet på sig och där de inte visste vilka 
ägardirektiv som skulle gälla. Detta gjorde att arbetet stannade upp under ett antal månader. 
Vasallen valde att redovisa på GRI-tillämpningsnivå C och ansåg det vara väldigt viktigt att 
rapporten var granskad av en auktoriserad revisor. Enligt revisorn hade de dock kunnat hamna 
på B-nivå med ganska liten ansträngning och detta är även den ambition som respondenten 
uppger att företaget har inför framtiden.  
 
5.2.4 Respondent D: Samhall 
 
Bakgrund och befattning 
Respondent D är presschef för Samhall och har även ansvar för Investor Relations, vilket bl.a. 
innebär kommunikation till ägarna, i det här fallet staten. Dessutom är respondenten ansvarig 
för Samhalls produktion av årsredovisning, verkar som projektledare för årsredovisningen och 
numera också för hållbarhetsredovisningen. 
 
Hållbarhetsarbetet 
När arbetet med hållbarhetsredovisning var som mest intensivt arbetade sju-åtta personer med 
framtagandet, därutöver har de även haft hjälp av konsulter. Respondenten tror att det 
kommer att krävas lika många nästa år, även om de inte behöver lägga ner lika mycket arbete. 
Det viktigaste enligt respondenten är inte hur många som arbetar med dessa frågor utan att det 
är rätt personer, med olika ansvarsområden och att alla är med i själva arbetet. När det gäller 
hållbarhetsredovisning vill samhall lägga fokus på Human Resources och respondenten 
förklarar detta genom att hänvisa till den verksamhet de bedriver. Samhall anser det vara 
viktigt att ta med exempelvis hur många som kommer tillbaka till arbetslivet genom deras 
försorg osv. och respondenten önskar att detta kan gå att mäta och vägas in i en 
hållbarhetsredovisning. 
 

”Vi trodde att det skulle vara stort men det var inte så stort när vi kom 
till kritan” 
 

Vad gäller steget från att redovisa hållbarhetsrelaterad information till att upprätta en 
hållbarhetsredovisning så var det enligt respondenten inte så stort, de hade redovisat 
miljöfrågor och personutveckling redan tidigare. Att följa GRI och att få redovisningen 
bestyrkt ansåg denne dock vara lite mer komplicerat. Respondenten anser att det miljömässiga 
området var det som innebar den största utmaningen för Samhall. De har väldigt mycket 
verksamhet som påverkar miljön i och med att de är ett så pass stort företag och att många av 
deras uppdrag är kopplade till transporter. Att hitta alla fakta som skulle redovisas innebar 
därför ett omfattande arbete.  
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Respondenten uppger att Samhall redan 2007 började diskutera om de skulle redovisa sitt 
hållbarhetsarbete mer utförligt, då de visste att de skulle behöva göra det så småningom. 

 
”Men vi hade inte tid och kraft ta oss an den uppgiften redan då, ändå 
hade vi ambitionen att redovisa vårt hållbarhetsarbete så gott vi 
kunde. Det som fick oss att göra det nu var egentligen att de här 
riktlinjerna kom från näringsdepartementet annars är jag inte säker 
på att vi hade gjort det lika ambitiöst i år” 

 
De märker nu att de har användning för sin hållbarhetsredovisning när kunder som själva är 
engagerade i hållbarhetsfrågor vill veta hur Samhalls utsläpp ser ut och hur deras 
transportutsläpp påverkar klimatet. De som anlitar Samhall vet att de indirekt medverkar till 
transporter med utsläpp av växthusgaser. 
 
GRI 
Respondenten uppger att de hört talas om GRI och dess riktlinjer innan regleringen kom men 
endast som ett diffust begrepp. Det som är positivt med riktlinjerna är att de ger en struktur 
för hur hållbarhet ska redovisas och vilka frågor som ska lyftas fram. Riktlinjerna ger också 
en viss frihet då de kan ses mer som ett hjälpmedel för företagen att lyfta fram de frågor som 
är intressanta för deras verksamhet än ett försök att styra hållbarhetsredovisningen. Dock 
anser respondenten att de som nybörjare inom området ändå styrts rätt mycket av 
indikatorerna och varit alltför fokuserade på att uppnå en viss GRI standard, vilket har 
försvårat arbetet. Detta tror respondenten dock endast beror på att det här är helt nytt för dem. 
 
Respondenten uppger att Samhall inte hade några problem att hitta relevanta indikatorer.  De 
fick dock hjälp av konsulter och vid utbildningar att uttolka indikatorerna och förstå att de 
som företag kan välja att redovisa de indikatorer som passar deras verksamhet och lämna 
vissa indikatorer. Respondenten säger också att de missförstod en indikator och uppger att det 
faktiskt var deras granskare, som är etablerade i GRI sammanhang, som själva bidrog till 
missförståndet. Respondenten vill därför visa på att GRI kan vara svårt att tolka även för de 
som är insatta. 
 
Regleringen 
Respondenten tycker att det är bra att ägaren kommer med direktiv för hur verksamheten ska 
redovisas.  

”Jag kan ju säga att för min del tycker jag att det är bra att ägaren 
talar om hur man vill ha redovisning och vad vi ska redovisa, det är 
helt i sin ordning, för oss är det väldigt bra att få tummen i ögat” 
 

Respondenten uppger dock att det funnits motsatta reaktioner inom företaget, där vissa anser 
att de har så mycket annat att göra än att hitta nya sätt att redovisa arbetet. Denne anser dock 
själv, i egenskap av projektledare för års- och hållbarhetsredovisningen att regleringen var bra 
och ”fick ut dem på banan”. Respondenten tror dock inte att de skulle upprättat en 
hållbarhetsredovisning redan 2008 om inte kravet funnits, men uttrycker samtidigt att de 
kanske gjort det så småningom. 
 
Informationen gällande regleringen anses bristfällig, de hade velat ha mer vägledning men 
förstod i efterhand att det var för att Näringsdepartementet ville ge dem så mycket spelrum 
som möjligt. Dock anser respondenten att de ändå behövt mer anvisningar angående vad de 
skulle fokusera på och vad de kunde strunta i, för att komma igång snabbare.  
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För att lära sig mer om GRI har Samhall blivit inbjudna av Näringsdepartementet till 
seminarier. Dessa har varit av karaktären allmänna inspirationsseminarier men respondenten 
anser att de inte fått lära sig själva hantverket. På eget initiativ gick denne därför en utbildning 
och deltog i ett nätverk/möte som Det Norske Veritas ordnade. Respondenten uppger dock att 
det funnits flera möjligheter att utbilda sig då många konsulter erbjudit sina tjänster. 
Angående ett externt bestyrkande så anser respondenten att det var en självklarhet redan från 
början. Denne anser samtidigt att styrelsen borde erbjudits bättre möjlighet att sätta sig in i 
vad hållbarhetsredovisningen är för någonting då de är ytterst ansvariga för redovisningen 
som lämnas till ägaren. Respondenten tror att de som varit ansvariga för 
hållbarhetsredovisningen fått ett bättre stöd ifrån styrelsen om styrelsen själv var säker på vad 
företaget förväntades åstadkomma.   
 
Samhall har många kunder ute i näringslivet och hållbarhetsfrågor är intressanta även bland 
dem. Men respondenten säger samtidigt att det är svårt att säga om regleringen kommer att 
påverka även icke-statliga bolag att börja redovisa. Denne säger också att om 
Näringsdepartementet inte kommit med dessa riktlinjer så hade nog Samhall ändå blivit 
tvungna att börja hållbarhetsredovisa pga. att deras kunder som själva hållbarhetsredovisar 
hade börjat ställa frågor till Samhall om hållbarhetsarbetet. Respondenten säger att Samhall 
med liten ansträngning skulle klara en B-nivå men att det finns en diskussion angående 
huruvida de ska konsolidera sig på C-nivån och försöka göra de indikatorerna ännu bättre 
eller ta steget upp till B-nivån. 
 
5.2.5 Respondent E: RISE Holding  
 
Bakgrund och befattning  
Respondent E har tidigare arbetat som informatör och grafisk formgivare och är nu 
kommunikationssansvarig på holdingbolaget RISE (före detta IRECO) och arbetar mycket 
med deras profilprodukter och årsredovisningar. Eftersom respondenten håller i 
trycksakframställningen så hamnade även CSR-redovisningen på dennes bord. Respondenten 
har tidigare kommit i kontakt med hållbarhetsredovisning genom att ha jobbat layoutmässigt 
med t.ex. HSB:s miljöredovisning. Respondenten säger samtidigt att denne är hyfsat 
intresserad av hållbarhetsfrågor vilket även var en faktor som bidrog till att denne blev 
ansvarig för hållbarhetsredovisningen.  
 
Hållbarhetsarbetet  
När det gäller definitionen av hållbarhetsredovisning uppger respondenten att fokus ska ligga 
på att rapportera det arbete som bedrivs i koncernen när det gäller CSR-frågor. RISE har fyra 
anställda i moderbolaget och respondenten själv har ansvar för hållbarhetsredovisningen och 
stämmer sedan av den med VD och styrelseordförande. Vad gäller upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen har de även satt ihop en arbetsgrupp som har bestått av 
representanter från dotterbolagen, där de tillsammans gått igenom hållbarhetsredovisningen 
för att hitta gränsdragningar angående vad som ska rapporteras. Respondenten framhäver att 
det intressanta sker i dotterbolagen, eftersom det är där den största miljöpåverkan och de 
flesta anställda finns. Det var klart från början att dotterbolagens verksamheter skulle 
inkluderas för att det var där indikatorer kunde mätas.  
 
Den typ av kunskapsuppbyggnad de haft de första åren anser respondenten ligga bakom dem 
nu och det innebär att det troligtvis kommer att krävas mindre resurser nästa år. De var t.ex. 
tvungna att anlita en extern konsult för att ta fram en rapportmall men även för att sätta igång 
arbetet med intressentdialoger osv. Den typen av kunskap uppger respondenten att de har nu 
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så de kommer inte behöva köpa in den igen. Själva arbetet kommer dock fortfarande vara en 
utmaning och de grupper som arbetar med detta inom företaget kommer troligen vara tvungna 
att träffas lika ofta för att fördjupa arbetet inom koncernen. Respondenten anser därmed att 
det stora jobbet nu är gjort i och med att de har förstått vad det här handlar om, men sen 
återstår arbetet med att implementera det här i organisationen.  
 
Respondenten säger att den främsta orsaken till att de inte tidigare upprättat en 
hållbarhetsredovisning är att de prioriterat andra saker. Det har känts relevant men 
respondenten anser att det är först nu som debatten hunnit dit och de känt ett tryck även på 
holdingbolagsnivå. Denne anser även att det varit ett stort steg att gå från att enbart redovisa 
hållbarhetsrelaterad information till att upprätta en hållbarhetsredovisning, det har krävts 
mycket tid och pengar. Respondenten anser dock att skall man göra en GRI-rapport måste 
man försöka göra den så fullödig som möjligt.  

 
”Utmaningen är väl att hitta en form som motsvarar den egna 
verksamheten, det är ju ingen vits att försöka skriva en 35-sidig 
rapport om du inte har något att skriva”  

 
GRI  
Vad gäller GRI anser respondenten att miljö- eller sociala indikatorer var svårare att 
rapportera än de ekonomiska som till stora delar kan hämtas direkt ifrån den ekonomiska 
redovisningen. Miljöområdet är komplicerat så till vida att om företaget inte mäter exempelvis 
koldioxidutsläpp innan, måste de hitta omräkningssätt och samordna metodik för att ta fram 
siffrorna. Vissa delar som GRI presenterar anser respondenten också vara lite av ”egenheter”, 
såsom att de kräver att utsläpp och påverkan skall mätas i en viss specifik enhet. Enligt 
respondenten var den främsta utmaningen för RISE att samla in de miljömässiga siffrorna från 
dotterbolagen och göra ett gemensamt system för att redovisa dessa. Arbetet med detta 
kommer att fortsätta inför årets redovisning.  
 
När det gäller de sociala indikatorerna ansåg respondenten att det ibland var lite svårt att tolka 
GRI:s indikatorprotokoll. Sverige har en tydlig anställnings- och arbetslagstiftning, men 
respondenten tycker ändå att det kan vara svårt att besvara frågor om företaget exempelvis har 
”oberoende” eller ”beroende” styrelseledamöter. Respondenten påpekar dock att det gäller att 
ha i åtanke att GRI är en global jämförelse och att de data som RISE presenterar ska kunna 
jämföras med en högskola i Indien eller en ett privatägt företag i USA.  
 
När det gäller GRI så anser respondenten att de berörda bör gå en kurs för att få kläm på vad 
det är som krävs innan de kan börja arbetet. Respondenten menar dessutom att riktlinjerna 
som staten satt ledde till en konsultdriven process, eftersom få visste var de skulle börja, 
samtidigt som alla måste göra det. Denne fortsätter med att påpeka att CSR-konsulterna och 
revisionsbyråerna har tjänat stora pengar under året. Företagen måste dock börja inse att detta 
är en process som är värdeskapande för dem själva och de måste våga släppa taget om 
konsulterna till slut.  
 
Regleringen  
 

”… jag har från början sagt att jag var lite kritisk mot hur staten 
införde det här, med så starka tidskrav direkt och hur det skulle 
rapporteras. Vi fick ju veta i princip under hösten 2007, att vi skulle 
rapportera 2008”  
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Respondenten säger att RISE inte hade upprättat en hållbarhetsredovisning för 2008 om de 
inte hade haft det här kravet. Respondenten säger vidare att det inte går att ha både ambitionen 
att företagen skall börja hållbarhetsredovisa och samtidigt inte upprätta tvingande regler, då 
händer det inget. Respondenten säger även att RISE verkar för att deras ägare, staten, skall 
vara nöjda med det arbete de utför. Respondenten tror även att deras industrikunder kommer 
att uppskatta deras hållbarhetsredovisning, då många av dessa själva upprättat 
hållbarhetsredovisningar tidigare och således efterfrågat dessa även från bolagen inom RISE.  
 
Respondenten uttrycker att RISE inte kommer att ta ett steg till nästa GRI-tillämpningsnivå de 
närmaste åren, då de inte känner att det finns något självklart värde i att fördubbla antalet 
indikatorer. Under tiden kommer de troligen fördjupa de indikatorer som de mäter idag och 
kanske ta med några fler för att sedan klara klivet till B-nivå. Respondenten fortsätter med att 
påtala att A-nivå inte är något de ser som relevant då det skulle innebära att de rapporterar 
indikatorer som är helt irrelevanta för deras verksamhet. Till nästa år vill respondenten 
förbättra presentationen av informationen och exempelvis göra en tryckt version, RISE skall 
även lägga ner mer eftertanke på tabeller och vad de egentligen vill redovisa. Respondenten 
påpekar också att de statliga bolagen har väldigt olika förutsättningar för upprättande av en 
hållbarhetsredovisning då vissa har stora administrativa resurser och många som arbetar med 
dessa frågor, medan andra är små och inte kan avvara så stora resurser för detta arbete. Det 
viktigaste, och den stora utmaningen, är att anpassa rapporteringen till sin egen verksamhet.  
 

”Vi har den inställningen, att vi ska göra en hållbarhetsredovisning 
framöver som vi själva har stor nytta av, annars tror jag inte man 
orkar med att göra den på ett bra sätt.”  

 
5.2.6 Respondent F: LKAB 
 
Bakgrund och befattning 
Respondent F är utbildad ekonom och har jobbat med hållbarhetsfrågor på LKAB sedan 2006. 
Respondenten var tidigare koncernredovisningschef och är idag ansvarig för en 
koncernfunktion som kallas Tax & Legal. Då GRI tangerar Corporate Governance så 
hamnade detta på respondentens bord. 
 
Hållbarhetsarbetet 
Respondenten hade ingen tidigare erfarenhet av att upprätta en hållbarhetsredovisning. 
Genom arbetet med årsredovisningen har denne dock kommit i kontakt med den 
miljöorganisation som finns inom företaget men hade ingen direkt erfarenhet av 
hållbarhetsfrågor tidigare. På LKAB har en projektgrupp på fyra personer, plus en extern 
konsult, arbetat med hållbarhetsredovisningen. Personerna valdes utifrån kunskapsområde så 
respondenten själv var projektchef, personer från företagshälsan var ansvariga för det sociala 
perspektivet, dessutom hade de med en person från miljösidan samt en från 
informationsavdelningen. De köpte sedan in specialistkunskaper som skulle fungera som 
bollplank under processen.  
 
Anledningen till att LKAB inte upprättat någon hållbarhetsredovisning tidigare anser 
respondenten beror på att de inte varit tvungna. Hade de inte fått direktiv från ägaren så hade 
de inte upprättat en så pass omfattande hållbarhetsredovisning i år. Respondenten framhäver 
att LKAB jobbar med ett-, tre- och femårsperspektiv. På ett års sikt ska de ha en etablerad 
struktur för sitt hållbarhetsarbete, vilket innebär att de ska ha en organisation som jobbar med 
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det här, de ska ha en rapporteringsstruktur och klara definitioner. På tre års sikt ska de ha lärt 
sig vad som ska dokumenteras, arkiveras, administreras samt identifierat sina intressenter och 
hur de ska föra dialogen med dem. Först inom fem år ska de ha förståelse och mognad för att 
kunna se de affärsmässiga fördelarna med det här. Om de inte kan se dessa fördelar efter fem 
år så säger respondenten att de inte kan jobba på detta sätt. Respondenten anser att det är lite 
för tidigt för LKAB att uttala sig om huruvida hållbarhetsredovisning är relevant i alla företag. 
Vad det gäller deras eget hållbarhetsarbete trodde respondenten inte att de skulle se något 
speciellt intresse från sina intressenter vad gäller hållbarhetsredovisningen. Dock har de redan 
fått en fråga från en potentiell kund som vill ha ett intyg angående LKAB:s miljöarbete innan 
affärer kan göras.  
 
Det faktum att LKAB tidigare redovisat hållbarhetsrelaterad information anser respondenten 
har hjälpt dem vid framtagande av hållbarhetsredovisningen, framförallt på miljöområdet. 
Inom detta område handlade det mest om att strukturera upp information som redan fanns 
tillgänglig. Respondenten säger att LKAB valde att integrera hållbarhetsredovisningen med 
den vanliga årsredovisningen då en separat hållbarhetsredovisning riskerar att bli en liggare. 
Vidare uppger denne att när arbetet att ta fram en hållbarhetsredovisning börjar så är det 
viktigt att samla in all information för att sedan först mot slutet sålla bort information.  
 
GRI 
Respondenten uppger att de hörde talas om GRI för första gången året innan regeringens 
reglering kom. Respondenten själv stötte på GRI som ett begrepp första gången 2006 på ett 
finansiellt forum, som anordnas i Stockholm varje höst. Det respondenten anser är positivt 
med GRI är att företaget får ett strukturerat sätt att redovisa samt att de tvingas kvalitetssäkra 
sig själva. De har lärt sig att exempelvis en etikpolicy är något som måste kommuniceras 
öppet i organisationen för att kunna implementeras, inte bara skrivas ned. I och med att GRI 
ger företaget möjligheten att dela upp redovisningen och ta ett långsiktigt och kortsiktigt mål 
så anser respondenten att det är ”bara tacka och ta emot”. Skulle LKAB redovisat all 
information på ett års sikt så skulle läsaren kunna ifrågasätt trovärdigheten och de hade själv 
behövt verifiera vissa principuttalanden som varit i hållbarhetsrapporten. 
 
Den del i hållbarhetsredovisningen som respondenten upplevde som företagets största 
utmaning var den sociala delen. De trodde, lite överdrivet, att det bara handlade om att hitta 
tio relevanta indikatorer i GRI:s katalog. De valde frågor som de redan arbetat med inom 
organisationen och trodde därmed att de inte hade så mycket arbete kvar, respondenten 
uppger dock att de upptäckte att de inte arbetat med dessa frågor på det sätt som GRI 
efterfrågar och att det därför krävdes mer jobb än de förutsatt. Säkerhetsarbetet är något som 
respondenten uppger att de arbetat med i många år, för att undvika olyckor osv. Miljö- och 
klimatpåverkan har företaget erfarenhet av sen tidigare och ekonomi var inte heller så svårt, 
dock vill respondenten tillägga att det var mer komplicerat när ekonomin skulle kopplas till 
det sociala perspektivet. Sammanfattningsvis hade de helt enkelt längst att vandra när det 
gäller det sociala perspektivet och dimensionerna, därför valde de en extern konsult som hade 
djup kunskap och erfarenhet inom det sociala perspektivet där de ansåg sig behöva mest 
draghjälp. 
 
Regleringen  
Respondentens syn på den statliga regleringen är att det inneburit betydligt mer arbete och 
kostnader än de räknat med. 
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”Först var det här är vilket direktiv som helst, vi är vana att få 
direktiv från ägaren, de är aktiva nu som ägare. Vi blev inte 
överraskade av det hela men sen när vi började inse omfattningen och 
arbete så har den praktiska reaktionen... jaha här kommer ett direktiv 
från ägaren med kort framförhållning men... ett jättearbete. Här har 
man inte förstått konsekvenserna av ett sådant här direktiv det är lite 
det som är vår uppfattning fortfarande.”  
 

Respondenten tror att de skulle behövt en konsekvensanalys för att på förhand ha förstått 
vilket arbete detta innebar. Då hade de troligtvis inte jobbat på det här sättet men å andra 
sidan betonar denne att de inte behöver vara bäst i klassen direkt. De har inte känt sig allför 
pressade gällande detta men respondenten tillfogar att när man väl börjat jobba så vill man 
lämna ifrån sig ett bra material utifrån de förutsättningar som råder. 
 
När det gäller framtiden så uppger respondenten att ägaren (staten; författarnas anmärkning) 
endast har uppgett att de vill att LKAB ska ha en granskad och bestyrkt rapport på C-nivå. 
Respondenten uppger att de i princip skulle klara en B-nivå idag men det strategiska 
förhållningssättet, kopplingen mellan ägare och styrelse och styrelsens strategiska funderingar 
kring GRI är det som saknas för att de ska ta steget upp. Respondenten avslutar med en 
gissning om att de inom loppet av fem år kommer att landa på B-nivå, om de sedan ska gå 
vidare till A-nivån är något de inte tagit ställning till ännu. 
 
5.2.7 Respondent G: Akademiska Hus 
 
Bakgrund och befattning 
Respondent G arbetar som koncerncontroller på Akademiska Hus. Respondenten har, under 
ganska många år, ansvarat för att ta fram årsredovisning och har för 2008 också varit ansvarig 
för att ta fram hållbarhetsredovisning. Detta kommer ur att hållbarhet tidigare varit en del i 
årsredovisningen. 
 
Hållbarhetsarbetet 
Respondenten säger att de har varit en arbetsgrupp på fyra personer internt som arbetat med 
framtagandet av hållbarhetsredovisningen, de har också haft hjälp av en byrå för att skriva 
visst material. Respondenten har varit ansvarig för att ta fram material gällande de 
ekonomiska indikatorerna medan en person varit ansvarig för de sociala och flera personer 
ansvarat för de miljömässiga. Respondenten uppger att Akademiska Hus jobbat med 
miljöfrågor under väldigt många år och att de anser sig ligga i framkant i branschen. 
 
De är ett tekniktungt företag och äger fastigheter för 46 miljarder. Deras största miljöpåverkan 
är energianvändningen då fastigheter använder cirka 40 % av den energi som används i 
Sverige, enligt respondenten. När det gäller det sociala området är de bara 400 anställda vilket 
enligt respondenten kan jämföras vara ett mindre företag med svenska mått. 
 
Vad gäller steget från att redovisa hållbarhetsinformation till att upprätta en 
hållbarhetsredovisning har företaget inte varit tvungna att prioritera bort några andra 
uppgifter. Det har dock tagit lite mer resurser i anspråk och det har blivit lite dyrare än 
tidigare. Respondenten tycker dock att de lärt sig något av det hela och faktiskt utvecklat sitt 
arbete med hållbarhetsfrågor. 
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”…alla processer har något gott med sig. Vi har lärt oss en del av 
detta och faktiskt utvecklat vårt arbete med hållbarhetsfrågor, en del 
iaf. Det är viktigt att göra rätt saker det har vi nog gjort tidigare men 
det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation, där är 
hållbarhetsredovisningen en viktig del vad vi gör och varför vi gör 
saker, och det har vi utvecklat... ”     

 
Respondenten anser att den främsta anledningen till att de tidigare inte börjat 
hållbarhetsredovisa är för att området kring hållbar utveckling ”exploderat” under senaste 
tiden och att det därmed blivit aktuellt att börja hållbarhetsredovisa. Respondenten hoppas att 
företagets kunder och intressenter kommer att uppskatta deras hållbarhetsredovisning men 
detta är inget som företaget märkt av ännu. 
 
GRI  
Respondenten uppger att denna inte var bekant med GRI:s riktlinjer innan 2007. 
Respondenten var på ett seminarium och fick där inblick om GRI där den första tanken som 
slog denne var att det verkade byråkratiskt. Detta första intryck är något respondenten inte tror 
sig vara ensam om att ha upplevt. När respondenten väl började arbeta med GRI kom denne 
till insikt om att det faktiskt ska ses som ett verktyg för rapportering och ett hjälpmedel. 
Respondenten tilläger dock att då GRI är internationellt så är många indikatorer inte riktigt 
applicerbara på svenska förhållanden. Men överlag tycker respondenten att systemet fungerar 
bra. De har tidigare jobbat med miljöfrågor vilket gör att de haft ett bra inseende på det 
området. Respondenten anser vidare att de sociala indikatorerna har varit viktiga då de gett 
tankeställare som företaget måste ta tag i under 2009. 
 
Regleringen  
Respondentens uppfattning är, precis som ägaren, att de statligt ägda företagen skall föregå 
med gott exempel. Respondenten tror att det här med hållbar utveckling kommer att bli en 
väldigt tydlig faktor för företagen. Detta utvecklar respondenten genom att ta upp att de 
företag som har negativ påverkan på olika områden idag, är väldigt duktiga på att upprätta 
hållbarhetsredovisningar, som exempel ges SAS och Vattenfall. Detta kommer inte lika 
naturligt för företag som inte har kontroversiella produkter eller tjänster, som exempelvis 
Akademiska Hus.  
 
Respondenten anser att de fått tillräcklig information om regleringen genom att de gått på 
seminarier och dylikt. Denna tror dock inte att Akademiska Hus hade upprättat en 
hållbarhetsredovisning redan 2008 om inte kravet funnits, men att det kanske kommit senare 
år. Respondenten säger vidare att ett tredjepartsbestyrkande var en självklarhet eftersom 
ägaren hade det kravet. 
 
Respondenten säger att det lutar åt att Akademiska Hus kommer att redovisa enligt GRI B i 
framtiden, men att det kommer krävas ett utökat arbete, både fler indikatorer som ska fram 
men också att de måste jobba lite mer med kvalitetssäkring av framförallt deras 
miljöindikatorer. Denne uppger också att de vill se hur andra företag gör sin redovisning men 
även hur deras egen hållbarhetsredovisning tas emot av intressenter och kunder. 
Respondenten tror att den statliga regleringen kan komma att påverka även de icke-statliga 
företagen att upprätta hållbarhetsredovisningar. Detta genom att man ser på de företag som är 
inom samma bransch och att man tar efter de som är goda exempel. 
 
 



52 
 

6. ANALYS 
I detta kapitel ämnar vi att analysera resultaten av vårt empiriska material med hjälp av den 
teoretiska referensramen. Analysen är uppdelad i två delar där vi börjar med att analysera 
vår dokumentundersökning och sedan går över till att analysera respondenternas svar i de 
intervjuer som gjorts.  
 
6.1 Analysens disposition 
Sverige har drabbats hårt av den globala finanskrisen. Stora delar av den svenska ekonomin 
har dragits med i nedgången och särskilt drabbad är arbetsmarknaden. Mycket handlar om att 
göra rätt prioriteringar i den rådande krisen men viktigt är också att sända ut rätt signaler till 
det svenska samhället. Staten är med sina många bolag Sveriges största företagsägare. Den 
sittande regeringen framhäver att det ska ställas särskilt höga krav på statligt ägda bolag. De 
säger vidare att bolagen ska vara förebilder oavsett om de verkar på en kommersiell marknad 
eller i samhällsnyttiga uppdrag. Som ett led i detta är den svenska regeringen den första 
regeringen i världen att ställa krav på att alla de statligt ägda bolagen ska presentera en årlig 
hållbarhetsredovisning.120

 
  

För att underlätta för läsaren presenterar vi återigen undersökningens ställda 
problemformulering: 
 
Hur har förändringarna gällande kravet på hållbarhetsredovisning påverkat de statligt 
ägda bolagen? 
 
Delproblem: 

- Hur efterlevs den statliga regleringen gällande upprättande av hållbarhetsredovisning? 
- Hur  definierar de undersökta företagen hållbarhet och hur upplever de upprättandet av 

en hållbarhetsredovisning? 
- Vilka synpunkter har de undersökta företagen på GRI:s riktlinjer?   
- Vilka åsikter finns bland företagen angående den statliga regleringen? 

  
Analysens första del syftar till att utröna problemformuleringens första delfråga. Vi ämnar att 
genom en analys av den dokumentundersökning som genomförts komma underfund om hur 
de statligt ägda bolagen efterlever den statliga regleringen. 
 
I analysens andra del behandlas de nästföljande delfrågorna som används för att analysera 
respondenternas svar vid intervjuerna.  
 
6.2 Dokumentundersökning  
Av de 50 företag som ingår i vår studie, hade 9 stycken (dvs. de som benämns grupp 1) 
upprättat en hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2007, vilket motsvarar 18 %. Alla 
dessa företag har även upprättat en hållbarhetsredovisning för 2008. 2008 upprättade 86 % av 
de statligt ägda företagen en hållbarhetsredovisning, vilket motsvarar 43 stycken, alla dessa 
företag anger att redovisningen baseras på GRI:s riktlinjer. Av dessa redovisningar är vissa 
integrerade i årsredovisningen och andra separata dokument. Det finns idag ingen konsensus 
angående om hållbarhetsredovisningen skall vara integrerad eller separat. Det som författarna 
kan konstatera utifrån detta är att regleringen gett stor effekt och att mängden 
hållbarhetsredovisningar bland de statligt ägda bolagen ökat markant för räkenskapsåret 2008 

                                                           
120 http://www.sweden.gov.se/sb/d/11806/nocache/true/a/123180/dictionary/true 2009-05-19, 08.45 
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än året innan. Dock var det många företag som inte publicerade redovisningen den 31 mars så 
som riktlinjerna angav och vissa kommer att publicera till sommaren. 
 
De företag som inte upprättat en hållbarhetsredovisning är endast sju stycken. Författarna 
hade som ambition att söka finna orsaker till varför dessa företag valde att inte upprätta en 
hållbarhetsredovisning. Då vi hade problem att få kontakt med vissa av dem kan vi inte ange 
en generell orsak till att de inte följt riktlinjerna. Ett fåtal anger dock verksamhetens art och 
omfattning som skäl för att de inte upprättat en hållbarhetsredovisning, däribland Svenska 
Skeppshypotekskassan. I och med detta anser vi att de flesta företag följt regeringens riktlinjer 
vad gäller själva upprättandet av hållbarhetsredovisning, så till vida att de tillämpat principen 
”följa eller förklara”. Detta innebär att en avvikelse från riktlinjerna är godtagbar med en 
legitim förklaring.121

 
  

Av de företag som upprättat en hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2008, är det 79 % 
som har låtit denna granskas och bestyrkas av extern part. Detta motsvarar 36 företag, av 
dessa har de flesta bestyrkningar gjorts med hjälp av FAR SRS RevR6. Alla dessa 
bestyrkanden är av den lägre nivån som erbjuder en begränsad säkerhet vid 
bestyrkanderapporten . Vilket innebär att granskaren enbart kan styrka att det inte 
framkommit omständigheter som tyder på att redovisningen inte i allt väsentligt är upprättad 
enligt angivna kriterier. Detta är dock väntat då det framgår, av de sekundärkällor vi använt, 
att detta är den enda nivå av bestrykning som används av svenska företag.122

 
  

Ett fåtal företag har dock tillämpat Det Norske Veritas ”Verification Protocol for 
Sustainability Reporting”. Efter att inhämtat information om vad detta innebär, så har vi ansett 
dessa vara fullgoda att jämföra med FAR SRS standard och behandlat dessa på samma sätt. 
Ett externt bestyrkande skall göras av parter som är fristående från företaget och besitter 
erforderliga kunskaper inom hållbarhetsredovisning och om företagets verksamhet.123

 

 I 
regeringens riktlinjer finns ingen hänvisning till just FAR SRS Rev6. I och med detta finns 
ingen anledning för oss som författare inte bedöma ett bestyrkande utifrån Det Norske Veritas 
på annat sätt än de bestyrkanden gjorda utifrån FAR SRS Rev6.  

Av de företag som ingår i studien har majoriteten av de som upprättat en 
hållbarhetsredovisning 2008 använt GRI:s tillämpningsnivå C. Detta är den lägsta möjliga 
nivå ett företag kan använda för att redovisa enligt GRI. Alla företag som upprättar en 
hållbarhetsredovisning för första gången 2008, har valt denna tillämpningsnivå. Endast sju av 
de 43 företag som upprättat en hållbarhetsredovisning har valt att redovisa enligt GRI:s 
tillämpningsnivå A eller B. Samtliga av dessa befinner sig i grupp 1, och har därmed upprättat 
en hållbarhetsredovisning även 2007. Det ska samtidigt konstateras att inget av de företag 
som upprättat hållbarhetsredovisningar tidigare år valt att öka redovisningen av indikatorer 
genom att gå upp till nästa tillämpningsnivå. Då regeringens riktlinjer inte på något sätt anger 
vilken tillämpningsnivå företagen bör välja så har detta liten relevans för att se hur väl 
företagen följt dessa riktlinjer. Dock anser vi det vara intressant att redovisa då det är tydligt 
att vissa företag ej redovisar mer än vad riktlinjerna efterfrågar. 
 
Med detta anser vi det klarlagt att en majoritet av de statliga bolagen valt att följa regeringens 
reglering, då 79% av företagen upprättat en hållbarhetsredovisning. De flesta som inte 
                                                           
121 Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, Regeringskansliet 2007 
122 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, License to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, Stockholm: 
Ekerlids, 2008, s 133 
123 FAR SRS RevR6 ”Oberoende översiktlig granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning”, 2.3 



54 
 

upprättat en hållbarhetsredovisning för 2008 har anammat ”följa eller förklara” vilket innebär 
att de angett varför de avviker från regleringen. 
 

6.3 Intervjuer 
Vi har valt att dela upp analysen av intervjuerna på samma sätt som vi disponerade 
intervjufrågorna och även intervjusammanfattningarna, dvs. först Hållbarhetsarbetet, sedan 
GRI:s riktlinjer och sist respondenternas syn på den statliga regleringen. Dessa följer även de 
tre delfrågeställningarna. 

6.3.1 Hållbarhetsarbetet 
Författarna hade som mål att ta reda på hur de berörda företagen definierar 
hållbarhetsredovisning. Med det menade vi om företaget hade någon uttalad policy om vad 
hållbarhetsredovisning innebär för dem. Vad vi kan se är att det skiljer sig mellan företagen 
både vad gäller utformningen men också formuleringen. SAS som jobbat med 
hållbarhetsinformation i många år har en klar syn på hållbarhetsbegreppet, vilket de definierar 
som ett brett samhällsansvar, både externt och internt. SAS lägger vidare in de många och 
starka fackföreningar som existerar inom koncernen samt den demokratiska struktur som 
finns. SAS visar därför upp en tydlig bild över hur de ser på hållbarhetsbegreppet. 
Arbetslivsresurs som inte börjat hållbarhetsredovisa har förståeligt nog en mer oklar bild över 
vad hållbarhetsredovisning innebär för dem, de definierade hållbarhet utifrån GRI:s standard, 
då de anser att det är det begreppet som gäller enligt ägaren. Arbetslivsresurs definition av 
hållbarhetsredovisning beskriver därmed snarare vad ägaren står för än vad företaget bedriver 
för verksamhet.  
 
Samhall och RISE visar upp en liknande definition där båda vill lägga fokus på 
hållbarhetsredovisning utifrån den verksamhet de bedriver. Vasallens tolkning av 
hållbarhetsredovisning sammanfaller enligt respondenten med delarna i Brundtlandrapporten, 
d.v.s. att det gäller att tillfredställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredställa sina behov. Vad vi därför kan konstatera är att företagen tolkar 
hållbarhetsredovisning på olika sätt, en del företag, som exempelvis SAS uppvisar en bild 
som både gäller deras verksamhet internt men också externt. Andra definierar det antingen 
genom vad ägare står för eller vad den välkända Brundtlandrapporten säger. Vi kan inte säga 
vad som är rätt eller fel, men vad vi som författare anser är positivt är när företagen utgår ifrån 
sin egen verksamhet när de definierar begreppet hållbarhetsredovisning vilket visar på att 
detta är något de funderat kring. Detta visar på att de tar ett bredare ansvar för 
hållbarhetsfrågor, vilket är viktigt då de har en viktig roll i samhällsutvecklingen.124

 

 Vilket 
exempelvis Samhall och RISE klart kommit fram till, där de visar vilken verksamhet de 
bedriver och sedan definierar hållbarhetsredovisning utifrån det. När det gäller att upprätta ett 
sådant omfattande dokument som ändå en hållbarhetsredovisning kan sägas vara så tror vi att 
det är bra att veta vad det är man egentligen vill förmedla, vilken bild vill företaget vissa upp 
och vad står företaget för. Att fokusera på hållbarhetsredovisning utifrån vad en 
intresseorganisation som GRI anger eller en rapport kan vi anse vara ohållbart i längden då 
det gäller att hitta ett sätt att anpassa redovisningen till den egna verksamheten.  

De flesta företag anser vidare att hållbarhetsredovisningar är relevanta i alla företag och 
branscher. Vasallen uttrycker dock att redovisningens tyngdpunkt är olika beroende på i 
vilken bransch företaget verkar och LKAB anser att det är lite för tidigt för dem att uttala sig 

                                                           
124 Grafström, M, Göthberg P, Windell, K, CSR: Företagsansvar i förändring, Malmö: Liber, 2008, s 16 
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om huruvida hållbarhetsredovisning är relevant i alla företag. Vad vi därför kan konstatera är 
att synen på hållbarhetsredovisningar bland företagen är positiv. Där de anser att de själva 
men även andra har nytta av att upprätta en hållbarhetsredovisning, samt att detta kan vara 
relevant för de flesta företag. De finns således en syn bland företagen att det är positivt att 
lämna information utöver den i årsredovisningen, som kan vara relevant för bedömningen av 
företaget.125

 
 

De flesta företag har en specifik arbetsgrupp som arbetar med insamling av information och 
upprättande av hållbarhetsredovisningen. Det antal personer som ingår i dessa arbetsgrupper 
varierar men de är ofta sammansatta av personer med olika kompetensområden. Ju större 
företaget är desto större är arbetsgruppen, vilket är ganska givet då de har ett större 
informationsflöde.  
 
Alla de undersökta företagen som upprättat hållbarhetsredovisningar för första gången 2008 
har sett att kostnaderna har ökat. Flera av dessa tror dock att kostnaderna kommer att bli lägre 
till nästa år, då de lärt sig grunderna i hållbarhetsarbetet. Alla dessa företag har anlitat externa 
konsulter för att få kunskap och hjälp vid upprättandet, detta är ofta en anledning till att deras 
kostnader har ökat. Vissa av respondenterna ansåg att detta är en värdeskapande process för 
dem själva och att de därför måste våga släppa taget om konsulterna för att själva utvecklas. 
SAS som upprättat hållbarhetsredovisningar i flera år använder idag inga externa konsulter, 
vilket tyder på att så snart företaget lärt sig grunderna klarar de sig på egen hand. Detta kan 
dock även vara hänförligt storleken på bolaget, då SAS är så pass stora och har stor 
kompetens inom företaget. SAS ser även hållbarhetsredovisningen som en konkurrensfördel 
då vissa av deras kunder inte vill ingå avtal om de inte haft en hållbarhetsredovisning. Vi kan 
koppla detta till vårt teoriavsnitt och att fler och fler företag väljer att upprätta 
hållbarhetsredovisningar idag i och med att det kan ses som en konkurrensfördel.126 Detta går 
även att koppla till signalteorin där det hävdas att företag som anser sig vara ”bättre” än andra 
vad gäller redovisningen väljer att kommunicera detta till sina intressenter. Detta sker genom 
exempelvis hållbarhetsredovisning och görs för att försöka vinna ekonomiska fördelar.127

 
 

Alla företag som upprättat hållbarhetsredovisningar för första gången 2008 har tidigare 
redovisat hållbarhetsrelaterad information i årsredovisningen. Det är dock först nu de insett att 
marknaden efterfrågar redovisning av denna typ av information i den kvantitet som en 
hållbarhetsredovisning innebär. De flesta av dessa anser att detta har underlättat vid 
övergången till hållbarhetsredovisning, speciellt på de områden de tidigare lagt ganska stora 
resurser. Vissa av företagen uttrycker dock att det har inneburit större kostnader än de väntat 
att utveckla hållbarhetsinformationen till en fullständig hållbarhetsredovisning. Det område 
inom hållbarhetsredovisning som ansetts vara mest komplicerat att redovisa skiljer sig mellan 
företagen. Vissa anser att miljöområdet var det mest komplicerade medan andra anger det 
sociala som svårast att redovisa. De flesta företag anser dock att ekonomiområdet är det som 
varit enklast att redovisa då de har erfarenhet av att redovisa detta i årsredovisningen.  
 
De allra flesta tror eller har redan märkt av att kunder och intressenter efterfrågar 
hållbarhetsredovisningar.  Många tycker sig ha sett ett ökat intresse bara den senaste tiden, 
                                                           
125 Hållbarhetsredovisning – något för mindre företag? ur Nytt från revisorn nr 2 2009 
126 White, Gwendolen B, How to report a company’s sustainability activities, Management Accounting 
Quarterly, Autumn2005, Vol. 7 Issue 1, p36-43, Insititute of Management Accountants 
127 Campbell, David, Voluntary Disclosure of Mission Statements in Corporate Annual Reports: Signaling What 
and To Whom? Business & Society Review, Spring2001, Vol. 106 Issue 1, p65 
 



56 
 

men de påtalar även att de själva som företag måste se affärsmässiga fördelar med 
hållbarhetsredovisningen för att det ska löna sig att arbeta på detta sätt. SAS uppger att deras 
verksamhet är av sådan art och omfattning att deras kunder och intressenter kräver att se deras 
miljöpåverkan. De har en så pass hög mediaprofil och uppmärksamhet från publika 
stakeholders att de blir tvungna att redovisa hållbarhetsinformation. LKAB som även de 
måste anses vara ett företag med stor miljöpåverkan har dock tidigare inte upprättat en 
hållbarhetsredovisning. I och med detta anser vi inte att det finns en tydlig koppling mellan 
företagets miljöpåverkan och upprättandet av hållbarhetsredovisning. En hög miljöpåverkan 
leder därmed inte, per automatik, till högre krav från intressenter gällande redovisningen. 
 
Arbetslivsresurs anser att deras verksamhet och de resurser de besitter är så pass begränsade, 
vilket tillsammans med en eventuell försäljning gjorde att bolaget inte ansåg det relevant att 
upprätta en hållbarhetsredovisning för 2008. Vi kan här se kopplingar mellan de företag som 
upprättat hållbarhetsredovisningar och deras verksamhet, om verksamheten är begränsad finns 
inte tillräckliga incitament att redovisa information om miljö- och social påverkan. Vilket kan 
leda till att företaget i stället för att anamma en reglering som denna väljer att förklara detta. 
FAR SRS anser att den information som lämnas skall vara relevant för företaget och dess 
intressenter. 128

 

 Vilket även kan förklara att olika typer av företag har olika syn på vad som är 
väsentligt och vilken information som skall lämnas. 

6.3.2 GRI 
GRI är relativt nytt för de flesta av de undersökta företagen. Vissa av företagen, såsom 
Samhall, har dock hört talas om GRI:s riktlinjer tidigare men bara som ett diffust begrepp. 
Arbetslivsresurs har först 2009 tagit till sig GRI och dess riktlinjer och anser att de fått 
tillräcklig möjlighet att sätta sig in i grunderna men känner inte att de lärt sig att upprätta en 
hållbarhetsredovisning enligt GRI. 
 
Många av företagen framhåller att det är positivt med en enhetlig standard för hur 
hållbarhetsredovisningen skall utformas. LKAB anser att det är bra att de även får möjlighet 
att kvalitetssäkra sig själva som företag. Det verkar även vara en allmän uppfattning att GRI 
fungerar som ett verktyg för rapportering och ett hjälpmedel i upprättandet av 
hållbarhetsredovisning. Samhall framhåller även att det ger en bra struktur för hur hållbarhet 
ska redovisas samt att det ger en viss frihet för företagen att lyfta fram de frågor som är 
intressanta för deras verksamhet. Vasallen säger även att GRI har väckt frågor inom företaget 
som annars inte skulle kommit till ytan, vilket respondenten anser är bra. Dessa frågor kom 
främst fram inom de sociala delarna av redovisningen. 
 
Arbetslivsresurs anser att GRI i den utformning som det existerar just nu inte är gjort för 
småföretag så det är svårt för dem att hitta relevanta indikatorer i den omfattning som krävs. 
Detta går att koppla till företagets storlek och verksamhet. Akademiska hus anser att GRI:s 
riktlinjer inte känns riktigt applicerbara på svenska förhållanden då det är så pass 
internationellt utformat. Två av respondenterna tar även upp det faktum att Sverige och de 
skandinaviska länderna har relativt stark arbetslagstiftning och att länderna präglas av höga 
etisk principer. Dock måste man ha i åtanke att många andra länder inte alls har dessa 
principer och att det som anses överflödigt att redovisa för ett skandinaviskt företag inte är det 
för ett utländskt företag. Dessutom måste de skandinaviska företagen tänka på att de även 
ansvarar för leverantörer och andra som berör verksamheten och att det därför är viktigt att 
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kontrollera dessa. RISE kommenterar detta genom att framhäva att vi i Sverige har en tydlig 
anställnings- och arbetslagstiftning men att det ändå kan vara svårt att mäta vissa aspekter av 
detta. Detta p.g.a. att GRI kräver andra sätt att mäta det hela, såsom att ta reda på om företaget 
har beroende eller oberoende styrelseledamöter. Respondenten framhåller dock att det gäller 
att inse att detta är en global jämförelse och att de resultat som tas fram skall kunna jämföras 
med företag eller organisationer i andra länder.  
 
Många företag anser dock att GRI:s indikatorer kunde vara lite komplicerade i början och att 
de hade svårt att hitta relevanta indikatorer för sin verksamhet. Samhall anser att de som 
nybörjare hade svårt att inte fokusera för mycket på vilka indikatorer de skulle välja och 
vilken tillämpningsnivå som var den lämpligaste. Trots att de flesta företag valde att applicera 
de indikatorer som de tidigare arbetat med i annan form så innebar det en hel del arbete att 
anpassa sig till GRI:s system. LKAB anser att GRI kräver en lite annan syn på de frågor de 
arbetat med tidigare, vilket gör det mer komplicerat att redovisa. RISE anser att det är 
komplicerat att hitta omräkningssätt för vissa indikatorer, då GRI kräver att indikatorerna 
redovisas på ett visst sätt, exempelvis att de mäts i en viss enhet. 
 
Anledningen till att Regeringen valde GRI som riktlinjer tror vi är för att de är de mest 
accepterade för att upprätta en hållbarhetsredovisning. SAS som redan tidigare upprättat en 
hållbarhetsredovisning uppger dock att de använder Deloittes checklista när de upprättar sin 
hållbarhetsredovisning och att de sedan stämmer av redovisningen mot GRI:s riktlinjer. De 
har även en förhoppning om att det i framtiden skall finnas ett klart regelverk för 
hållbarhetsredovisning likt för den ekonomiska redovisningen. Detta tolkar vi som att SAS 
anser att GRI i dagens utformning inte gör det möjligt att jämföra hållbarhetsarbetet mellan 
företag inom olika branscher. Detta står i kontrast till grunden i GRI:s uppbyggnad som 
handlar om att GRI:s riktlinjer skall kunna användas av alla typer av organisationer oberoende 
av storlek, bransch eller geografisk hemvist.129 Detta går även att koppla till intervjusvar som 
två av respondenterna gav. De anser att hållbarhetsredovisning i den form vi ser nu inte 
inkluderar den typ av samhällspåverkan och engagemang som deras verksamheter besitter. 
Detta handlar främst om rehabilitering av människor och att slussa människor tillbaka in i 
arbetslivet, vilket inte går att mäta med den GRI-baserade hållbarhetsredovisningen. Dessa 
företag önskar att deras verksamhet kunde mätas och redovisas på samma sätt som den övriga 
sociala information som ingår i hållbarhetsredovisningen. De vill ha möjlighet att 
kommunicera sin verksamhet till externa intressenter genom redovisningen. På så sätt vill de 
överbrygga den informationsasymmetri som kan sägas finnas mellan dessa företag och deras 
intressenter, kanske främst i andra länder. Detta resonemang kan därigenom kopplas till 
signalteorin där företag redovisar information för att därigenom skicka signaler till sina 
intressenter om verksamheten.130

6.3.3 Regleringen 

  

De flesta företag anser att regeringens riktlinjer angående hållbarhetsredovisning är positiva. 
De argument som förs fram är främst att statliga bolag bör föregå med gott exempel vad gäller 
hållbarhetsfrågor då dessa frågor är så pass viktiga. Samhall anser att det är bra att ägaren 
talar om hur de vill ha redovisningen samt vad som ska redovisas. SAS anser att en reglering 
kan vara positiv då en sådan kan vara disciplinerande och att det är bra med mål att arbeta 
mot. RISE framhåller att det enda sättet att införliva en vision om hållbarhetsredovisningar 
                                                           
129 www.globalreporting.org 
130 Campbell, David, Voluntary Disclosure of Mission Statements in Corporate Annual Reports: Signaling What 
and To Whom? Business & Society Review, Spring2001, Vol. 106 Issue 1, p65 
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utan att ha en reglering. Även Arbetslivsresurs anser att om ambitionen är att få alla statliga 
bolag att arbeta efter GRI så behövs regleringen, då små bolag aldrig kommer ta steget mot 
GRI på egen hand. De frivilliga regleringarna har ökat de senaste decennierna vilket till viss 
del beror på att företagen själva har ett intresse av att det skapas standarder för exempelvis 
redovisningen. Detta är även ett sätt för regelskapare att få företag att frivilligt inordna sig 
under ett visst redovisningssätt.131

 
 

Det har även framkommit en del negativa synpunkter på den statliga regleringen. RISE är 
exempelvis negativa till hur regleringen infördes med så pass starka tidskrav och ett så pass 
avancerat sätt att redovisas på. Respondenten på Samhall framhåller att trots att denne anser 
att regleringen fått dem att börja hållbarhetsredovisa så finns det kritiska röster inom företaget 
som anser att de har andra viktigare arbetsuppgifter. Även LKAB är kritiska till hur 
regleringen infördes då det inneburit betydligt mer kostnader och arbete än väntat. 
Respondenten hade önskat en konsekvensanalys i förhand, då staten troligtvis inte förstått 
konsekvenserna av detta beslut. SAS som själva inte har några problem att efterleva en sådan 
reglering har dock förståelse för att detta kan innebära mer arbete för verksamheter som inte 
kommit lika långt i sitt hållbarhetsarbete som de själva. Många respondenter anser att de inte 
fick tillräcklig information om regleringen innan införandet, Akademiska Hus anser däremot 
att informationen var tillräcklig. Detta visar enligt oss på företagens åsikter beror ganska 
mycket på hur de valt att samla in och tillgodogöra sig information. En del har deltagit i 
seminarier och utbildningar anordnade av bl.a. Näringsdepartementet och dessa anser ofta att 
de fått tillräcklig information. Anledningen till att frivilliga regleringar ofta följs har att göra 
med bl.a. att företaget själva varit med vid utformandet av dessa.132

 

 Detta är något som inte 
varit fallet vad gäller regeringens riktlinjer, vilket kan bidra till en negativ syn. 

En intressant iakttagelse är att trots att många av företagen är positiva till att upprätta en 
hållbarhetsredovisning så anger ingen av de företag som i år börjat hållbarhetsredovisa att de 
gjort det utan regleringen. Många av dem tror dock att de gjort det på sikt, men inte redan nu, 
mycket beror på vad och när marknaden efterfrågar denna typ av redovisning. LKAB uppger 
dock att de i någon form hade upprättat en hållbarhetsredovisning redan i år utan regleringen 
men att denna inte varit lika omfattande. Samhall anser att om inte kravet kommit från 
regeringen hade det kommit från deras kunder eller intressenter. Detta pga. att de flesta av 
dessa upprättar hållbarhetsredovisningar och således börjat ställa krav på Samhall. Krav att 
upprätta hållbarhetsredovisningar kommer oftast inte från internt håll utan från intressenter. 
Att se detta som en affärsmässig fördel är dessutom något nytt och en stor affärsmöjlighet.133

 

 
Arbetslivsresurs påpekar dock att de inte hade planerat att upprätta en hållbarhetsredovisning 
för 2009 om inte regleringen kommit. Detta visar på att om inte regleringen kommit så hade 
vissa av företagen trots detta känt sig tvungna att upprätta hållbarhetsredovisningar. I och med 
detta anser vi författare att regleringen får anses motiverad och att den ligger rätt i tiden.  

Vissa företag tror att den statliga regleringen kommer att påverka även icke-statliga företag att 
börja hållbarhetsredovisa. Vasallen anser att när tillräckligt många företag börjar 
hållbarhetsredovisa så kommer marknaden att efterfråga en sådan även hos andra företag. 
Detta kommer då indirekt att påverka även icke-statliga företag. Akademiska Hus tror att 
icke-statliga företag kan komma att påverkas av de företag som verkar inom samma bransch 
                                                           
131 Svedberg Nilsson, K, Henning R, Fernler K, En illusion av frihet?, Studentlitteratur: Lund, 2005, s 12 
132 Grafström, M, Göthberg P, Windell, K, CSR: Företagsansvar i förändring, Malmö: Liber, 2008, s 107 
133 Lindblad Woodward, Madeleine, Välkommen till framtiden ur Röster om transparens och 
hållbarhetsredovisning, Lund: Studentlitteratur, 2008 
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som de och att företag tar efter de som föregår med gott exempel. Detta innebär också en 
indirekt påverkan av regleringen på de icke-statliga företagen. SAS är helt övertygade om att 
den statliga regleringen kommer att påverka även icke-statliga företag att börja 
hållbarhetsredovisa. Detta p.g.a. att de företag som tillämpar GRI:s riktlinjer kommer att se 
till sina underleverantörer och deras verksamhet samt att det kommer att ställas högre krav på 
de företag som har affärsmässiga relationer med statliga bolag . 
 
Alla respondenter uppger att deras företag siktade på att få sin hållbarhetsredovisning 
granskad och bestyrkt av tredjepart. De flesta tyckte det var självklart att de skulle få sin 
rapport bestyrkt för att det ger högre trovärdighet. Detta var även ett krav från ägaren, något 
som flera respondenter framhävde, vilket innebar att de såg det som en självklarhet. Även 
Arbetslivsresurs som planerar att upprätta en hållbarhetsredovisning för 2009 planerar att få 
denna granskad och bestyrkt av extern part redan första året. 
 
När det gäller framtiden så tror samtliga respondenter som upprättat en hållbarhetsredovisning 
för första gången i år, att de kommer att redovisa på en högre tillämpningsnivå senare. Vissa, 
såsom Vasallen och Samhall, hade redan 2008 kunnat redovisa enligt GRI:s tillämpningsnivå 
B men valde ändå att lägga sig på C-nivå. De ansåg att de ville göra en bra och genomarbetad 
redovisning på C-nivå innan de gick upp en nivå. Ambitionen är dock att deras redovisningar 
i framtiden skall följa GRI:s tillämpningsnivå B. Även LKAB kommer troligen att hamna på 
B-nivå inom en femårsperiod, huruvida de senare kommer att gå vidare till A-nivå är inte 
utrett ännu. Akademiska Hus kommer troligen redovisa enligt tillämpningsnivå B i framtiden 
men att det kommer att kräva en hel del arbete för att nå dit. De vill även se hur andra företag 
upprättar sina redovisningar samt hur deras egen redovisning tas emot innan de kan ta 
ställning till en eventuell utökning av redovisningen. Respondenten från RISE anser dock inte 
att det finns någon självklar fördel i att fördubbla antalet indikatorer och därmed hamna på B-
nivå inom de närmaste åren. Detta är dock ett mål i framtiden men respondenten framhåller 
samtidigt att de inte ser någon relevans med att nå A-nivå då detta innebär att de rapporterar 
indikatorer som inte är relevanta för verksamheten. SAS ligger redan på A-nivå och 
respondenten uppger därmed endast att de lever efter principen om ständig förbättring. 
Arbetslivsresurs planerar att tillämpa redovisningsnivå C när de upprättar sin första 
redovisning. 
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7. SLUTSATSER 
Här presenteras studiens slutsatser utifrån det som framkommit i analysen. Vi väljer att dela 
upp slutsatserna utifrån dokumentundersökning och intervjuer.  

 
7.1 Dokumentundersökning 
84 % av de statligt ägda företagen har följt den statliga regleringen och upprättat en 
hållbarhetsredovisning för 2008. Detta är 43 företag av 50. Av de företag som inte upprättat 
en hållbarhetsredovisning så anger de flesta legitima anledningar till detta och har således följt 
”följa eller förklara”-kriteriet i regeringens riktlinjer. De slutsatser vi dra utifrån detta är att 
den statliga regleringen gett effekt. Detta syns också extra tydligt om vi jämför med att endast 
18 % av företagen, dvs. 9 av 50, upprättade hållbarhetsredovisningar för 2007, innan 
regleringen trätt i kraft. Företagen är uppenbarligen villiga att följa frivilliga regleringar, 
speciellt när de upprättats av ägaren. 
 
Vi konstaterade även att alla hållbarhetsredovisningar följer GRI:s riktlinjer och att 36 av 43 
redovisningar är granskade och bestyrkta av en oberoende tredjepart. Även detta visar på att 
företagen valt att följa riktlinjerna på det sätt som är föreskrivet. Noterbart är dock att ett antal 
företag inte publicerat redovisningen inom den tidsram som riktlinjerna angav, dvs. senast 31 
mars 2009. Detta är dock något vi tror ägaren kan ha överseende med då detta var första året 
som riktlinjerna tillämpades. Då riktlinjerna presenterades 2007 och företagen skulle redovisa 
enligt dem redan 2008 så innebar detta ganska hårda tidskrav vilket troligen även kan göra att 
ägaren kan tillåta ett senare publiceringsdatum. Kraven på företagen vad gäller 
publiceringsdatum kommer troligen bli högre med tiden. Ungefär hälften av de publicerade 
hållbarhetsredovisningarna är separata och den andra hälften är integrerade i 
årsredovisningen. Huruvida det skall vara ett separat dokument eller inte är dock inget som 
regleringen tar ställning till och vi kan inte utifrån vårt empiriska material dra några slutsatser 
om vilken av dessa som är att föredra. 
 
7.2 Intervjuer 
De slutsatser vi kan dra från intervjuerna är att företagens definitioner av 
hållbarhetsredovisning är väldigt skilda. Vissa har en definition utifrån den verksamhet de 
bedriver medans andra definierar hållbarhetsredovisning utifrån GRI eller delarna i 
Brundtlandrapporten.  
 
När det gäller själva upprättandet har de flesta företag en specifik arbetsgrupp som arbetar 
med insamling av information och upprättande av hållbarhetsredovisningen. Alla företag har 
dessutom uppgett att de var tvungna att ta in konsulter för att komma igång med arbetet. 
Huruvida detta visar på brist i tidigare hållbarhetsarbete är svårt att dra några slutsatser om då 
många av respondenterna behövt hjälp med just GRI:s riktlinjer och inte 
hållbarhetsredovisning generellt. De flesta av företagen har dessutom redovisat 
hållbarhetsrelaterad information tidigare vilket tyder på att de redan arbetat med dessa frågor 
på någon nivå.  
 
De flesta ser hållbarhetsredovisning som något positivt och har redan märkt av ett intresse 
från kunder och intressenter. Utifrån detta verkar de flesta kunna se hållbarhetsredovisningen 
som en konkurrensfördel och att detta är något som kommer bli än viktigare för 
affärsuppgörelser i framtiden. 
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När det gäller GRI:s riktlinjer är de flesta positiva till en enhetlig standard för 
hållbarhetsredovisning. De flesta verkar även tycka att det är et bra verktyg för rapportering 
och ett hjälpmedel vid upprättandet. Dock anser vissa av dem att det inte är gjort för små 
företag då det är för komplierat och kräver att de skall redovisa information som inte är 
relevant. De flesta av de intervjuade företagen har haft problem med att förstå och tillämpa 
riktlinjerna i början, men med hjälp av konsulter har detta blivit klarare. Det verkar helt enkelt 
som att GRI:s ramverk är svårt att förstå för dem som inte tidigare varit i kontakt med något 
liknande och många verkar missuppfatta det till en början, men i slutändan verkar de flesta 
som använt det se det som något positivt och ett stöd i arbetet. Flera av företagen har också 
insett att det handlar om at kunna göra en global jämförelse, vilket gjort att de ändå förstått 
syftet med att redovisa exempelvis att företaget tillämpar fackföreningsfrihet, något som med 
svenska mått kan anses som självklart och överflödigt att redovisa. 
 
När det gäller GRI:s tillämpningsnivåer så tror alla företag som intervjuats att de i framtiden 
kommer att ligga på en högre tillämpningsnivå. De flesta strävar därmed efter att förbättra sin 
hållbarhetsredovisning, vilket får ses som positivt. De flesta företag är positiva till en statlig 
reglering och att de som statliga företag ska föregå med gott exempel i frågor som dessa. En 
reglering kan även verka disciplinerande och det är bra att ha mål att arbeta mot. Vidare 
framhävs att små bolag troligen aldrig kommer ta steget mot att göra en 
hållbarhetsredovisning enligt GRI på egen hand om inte regleringen kommit.  
 
Det negativa som framkommit vid intervjuerna är att regleringen infördes med så pass starka 
tidskrav och ett så pass avancerat sätt att redovisa på. I och med detta har de flesta företag 
varit tvungna att lägga betydligt mer kostnader och arbete på det än väntat. De flesta företag 
är helt enkelt positiva till regleringen i stort men anser att det ställdes lite för höga krav när 
det var första gången en hållbarhetsredovisning skulle upprättas. Om de fått mer information 
om regleringen innan så hade de troligtvis varit mer positiva.  
 
Vi kan slutligen konstatera att regleringen verkligen fått effekt då alla de intervjuade 
respondenterna uppger att de inte hade upprättat en hållbarhetsredovisning för 2008 utan 
denna. Vissa av dem tror dock att de gjort det med tiden men inte redan 2008. Många hävdar 
att de börjat känna ett tryck från kunder och intressenter att kunna visa upp 
hållbarhetsrelaterad information vilket troligen gjort att de varit tvungna att 
hållbarhetsredovisa inom en snar framtid. Vi kan därmed konstatera att regleringen kommit 
vid en läglig tidpunkt. Många tror även att regleringen kan komma att få en indirekt effekt på 
så sätt att den kommer påverka även icke-statliga företag att börja hållbarhetsredovisa. 
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8. STUDIENS VETENSKAPLIGHET 
För att en bra avbild av studien skall erhållas måste forskaren kunna mäta det som avser att 
mätas, göra mätningarna på ett så bra sätt som möjligt och dessutom skall gjorda mätningar i 
någon mening vara allmängiltiga.134

 

 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet är de 
sanningskriterier som tillämpas för att bedöma om den kunskap som skapats är en bra bild av 
verkligheten. 

Reliabilitet  
Detta kriterium rör frågan om huruvida de resultat som framkommer ur studien blir desamma 
om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de påverkats av slumpmässiga 
betingelser.135

 

 Vi har använt oss av en semi-strukturerad intervjumetod där frågorna är av 
öppen karaktär där respondenterna själva fått besvara frågorna utan att vi i någon större grad 
påverkat intervjun. Varje respondent har haft den mall av intervjufrågor vi använt oss av 
framför sig. Intervjun har också spelats in vilket gett oss möjlighet att i efterhand gå tillbaka 
till materialet. Vi valde även att låta de respondenterna som ingick i studien ta del av de 
färdigställda intervjusammanfattningar som ingår i empirikapitlet, för att ge sitt godkännande. 
Några har valt att revidera någon del och en del har godkänt materialet utan ändringar. Genom 
att vi gjorde på detta sätt anser vi att våra resultat blir trovärdiga. Anledningen till att vi valde 
att göra på detta sätt grundar sig i att det alltid kan bli felaktigheter och misstolkningar, både 
från författarens och respondentens sida. Vi tolkade exempelvis ett svar från en respondent 
såsom att denne var koncernchef på det berörda företaget, men efter att personen läst 
sammanfattning uppkom det att denna var koncernredovisningschef, inte koncernchef. Detta 
visar på hur lätt misstolkningar kan uppstå trots inspelningsutrustning men vi anser utefter de 
metoder vi använt, att reliabilitet i studien är hög.  

Validitet 
En hög reliabilitet i undersökningsresultatet garanterar dock inte validitet, giltighet.136

 

 Vi 
måste således veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, vi måste veta att vi har god 
validitet. Ett kriterium för att uppnå detta är att diskutera huruvida tillräcklig mängd 
information samlats in för att kunna dra slutsatser. Denna studies primära källa har varit 
statliga bolags hållbarhetsredovisningar och respondenter på de utvalda företagen. Det är svårt 
att veta hur många intervjuer en kvalitativ studie skall innehålla för att belysa alla vinklar. Det 
viktiga är dock att erhålla tillräckligt med information för att kunna dra tillförlitliga slutsatser. 
Vi anser att de sju intervjuer vi genomfört har genererat tillräcklig mängd material för att 
kunna dra slutsatser. Naturligtvis är det så att ännu fler respondenter hade kunnat bidra med 
mer information men vi anser att vårt syfte kan besvaras utifrån de sju intervjuade.  

Generaliserbarhet 
I studier är forskarna intresserade av att kunna säga något om i vilken utsträckning resultaten 
kan generaliseras till andra grupper och situationer.137

                                                           
134 Johansson-Lindfors, Maj-Britt, : Att utveckla kunskap :  om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning  1993  

  Totalundersökningar kan sällan göras i 
vetenskapliga studier, därför måste någon form av urval ske av den totala populationen av 
informationsenheter. Den dokumentundersökning vi genomfört får ses som en total 
undersökning där vi med exakthet vet vilka företag som följt den svenska regeringens 
riktlinjer för hållbarhetsredovisningar. När det gäller intervjuerna så var vårt syfte att ha ett 
urval som är så representativt som möjligt, för att hävda att resultaten inte är unika för den 

135 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, 2005, sid 48 
136 Andersen Heine (1994) ”Vetenskapsteori och metodlära – introduktion”, sid 92 
137 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, 2005, sid 100 
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specifika grupp som intervjuats.138

 

 Författarna vill således kunna generalisera resultaten 
utöver det specifika fallet. Som ett led i detta delade vi in företagen i grupper utefter vad de 
gjort i sitt hållbarhetsredovisningsarbete, på så vis anser vi oss fått en bredare bild än om vi 
enbart intervjuat företag som exempelvis gjort en hållbarhetsredovisning tidigare år. Vi anser 
därför att vi så gott vi kunnat, inom ramen för en kvalitativ studie, gjort studiens resultat så 
generaliserbara som möjligt.   

8.1 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har ett antal frågor kommit till ytan. Det vore intressant att undersöka 
hur det ser ut gällande hållbarhetsredovisningar nästa år, kommer alla statliga bolag då att 
presentera en hållbarhetsredovisning? Kommer de företag som arbetar med GRI att utveckla 
sig, exempelvis gå upp en nivå på GRI:s tillämpningsnivå? Intressant vore också att se om 
icke-statliga bolag kommer att följa efter och börja hållbarhetsredovisa, är de statliga bolagen 
ett föredöme, är de bäst i klassen? 
 

                                                           
138 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, 2005, sid 100 
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Bilaga 1 
Dokumentundersökningsmall 

    

 
Företag X 

   
  

2007 2008 
 Har en hållbarhetsredovisning? 

 
    

 JA 
 

    
 NEJ Hoppa ner      
                                   Separat 

 
    

 JA 
 

    
 NEJ 

 
    

                 Granskad 
 

    
 JA HELT 

 
    

 JA DELVIS 
 

    
 NEJ 

 
    

 
     Redovisar enligt GRI  

 
    

 Tillämpningsnivå 
 

    
  

 
 

    
 Företag som inte har en hållbarhetsredovisning 

    
Redovisar hållbarhetsrelaterad information?     

                                 JA 
 

    
                                NEJ 

 
    

 
  

    
 Har angett orsak till att man inte redovisar enligt regeringens mål? 

 
  

 JA 
 

    
 NEJ 

 
    

 Ambition att införa 2009 
  

  
 Tidsbrist 

 
    

 Resurser 
 

    
  



 
 

Bilaga  2 Sammanställning Dokumentundersökning
Hållbarhetsredovisning GRI Granskad Tillämpningsnivå Grupp

A-banan 0 - - - 2
Akademiska Hus 1 1 1 C 3
Almi företagspartner AB 1 1 1 C 3
Apoteket 1 1 1 B 1
Arbetslivslivsresurs 0 - - - 2
Bostadsgaranti 1 1 1 C 3
A/O Dom Shvetsii 0 - - - 2
Green cargo 1 1 1 A 1
Göta kanalbolag 1 1 0 C 3
Imego 1 1 0 C 3
Innovationsbron 1 1 1 C 3
IRECO (Rise) holding 1 1 1 C 3
Kasernen Fastighet 0 - - - 2
Dramaten 1 1 0 C 3
Operan 1 1 1 - 3
Lernia 1 1 1 C 3
LKAB 1 1 1 C 3
Nordea bank 1 1 1 C 3
Norrland Center 1 1 0 - 3
Posten 1 1 1 B 1
Samhall 1 1 1 C 3
SAS 1 1 1 A 1
SIS miljömärkning 1 1 0 - 3
SJ 1 1 1 B 1
SOS Alarm 1 1 1 C 3
SP 1 1 1 C 3
Specialfastigheter 1 1 1 C 3
SBAB 1 1 0 C 3
SBO 1 1 0 C 3
Stattum 0 - - - 2
Svea Skog 1 1 1 C 1
Swedcarrier 1 1 1 C 3
Swedsurvey 1 1 0 C 3
Swedfund 1 1 1 C 3
Sweroad 1 1 1 C 3
Bilprovningen 1 1 1 C 3
Svensk Exportkredit 1 1 1 C 3
Miljöstyrningsrådet 1 1 1 C 3
Rymdaktiebolaget 1 1 1 C 3
Skeppshpotekskassaan 0 - - - 2
Svenska Spel 1 1 1 C 1
Svedab 1 1 1 C 3
Systembolaget 1 1 1 C 3
Telia 1 1 0 A 1
Teracom 1 1 1 C 3
Vasallen 1 1 1 C 3
Vattenfall 1 1 1 A 1
VisitiSweden 1 1 1 C 3
Voksenåsen 1 1 1 C 3
Zenit Shipping 0 - - - 2

0 = Nej
1 = Ja

 



 
 

Bilaga 3 Intervjufrågor Grupp 1-3 
 

Intervjufrågor till Grupp 1 
 

Börja med att beskriva vem du är:  
- Bakgrund? 
- Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
- Hur länge har Du arbetat just med hållbarhetsredovisning? 
- Hur många är det hos Er som jobbar med hållbarhetsredovisning? 

 
Hållbarhetsredovisning allmänt 

- Anser Ni att hållbarhetsredovisning är relevant i alla företag och branscher? 
- Tror Ni att Svenska regeringens reglering kommer att påverka även icke-

statliga företag till att hållbarhetsredovisa? 
- Tror du att era kunder/intressenter uppskattar Er hållbarhetsredovisning? 
- Hur ser Ni på framtiden? Kommer Ni upprätta en mer omfattande 

hållbarhetsredovisning nästa år? Öka relevanta data? 
- Vilken del av hållbarhetsredovisningen tycker Du är Er största utmaning? 

(sociala, ekonomiska eller miljömässiga) 
 

Ni har även tidigare upprättat en hållbarhetsredovisning, Vad är den främsta orsaken 
till detta?  

- Verksamhet/tillståndsplikt?  
- Intressenter? 
- Relevans? 

 
Svenska regeringen har beslutat, i egenskap av ägare, att alla de statliga bolagen skall 
upprätta en hållbarhetsredovisning från och med räkenskapsåret 2008. 

- Hur ser Ni på den nya regleringen? Behövs den? 
- Anser Ni att Ni fått tillräcklig information om den nya regleringen? 
- Hur påverkades Ni av regleringen? 
- Om Ni skulle jämföra er hållbarhetsredovisning nu och tidigare (innan kravet) 

finns det några skillnader? Har något blivit bättre/sämre? 
- Vad anser Ni är de största fördelarna/ nackdelar med GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning?  
 

- Hur ser Ni på framtiden? Kommer Ni upprätta en mer omfattande 
hållbarhetsredovisning nästa år? Öka relevanta data? Gå upp en nivå på GRI 
tillämpningsnivån? 



 
 

Intervjufrågor till Grupp 2 
 
Börja med att beskriva vem du är:  

- Bakgrund? 
- Vilka är Dina arbetsuppgifter? 

 
Hållbarhetsredovisning allmänt 

- Hur tolkar ni innebörden av begreppet hållbarhetsredovisning/hållbar 
utveckling?  

- Ni har ett avsnitt som handlar om hållbarhetsinformation. Kan du utveckla 
detta? Hur länge har ni publicerat denna sorts information? 

- Anser Ni att hållbarhetsredovisning är relevant i alla företag och branscher? 
 

Ni har i år, liksom tidigare år, inte upprättat någon hållbarhetsredovisning, kan du säga 
någon orsak/orsaker?  

- Kostnader?  
- Tid?  
- Relevans? 
- Annat? 

 
Svenska regeringen har beslutat, i egenskap av ägare, att statliga bolag skall upprätta en 
hållbarhetsredovisning från och med räkenskapsåret 2008. 

- Hur ser Ni på den nya regleringen? Behövs den? 
- Anser Ni att Ni fått tillräcklig information om den nya regleringen? 
- Hur påverkas Ni av regleringen? (Vi har sett att ni har som ambition att i 

årsredovisningen 2009 presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI) 
- Hur mycket vet ni om Global Reporting Initiative? 
- Tror du att era kunder/intressenter skulle uppskatta en hållbarhetsredovisning? 
- Har ni inom ert företag några erfarenheter av att upprätta en 

hållbarhetsredovisning? 
- Vilka resurser tror ni krävs för att ni ska kunna upprätta en 

hållbarhetsredovisning? Blir det ökade kostnader, behövs det fler anställda? 



 
 

Intervjufrågor Grupp 3 
 
Börja med att beskriva vem du/ni är:  

- Bakgrund? 
- Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
- Hur länge har Du arbetat med just hållbarhetsredovisning? 
- Hur många är det hos Er som jobbar med hållbarhetsredovisning? 

 
Hållbarhetsredovisning allmänt 

- Hur tolkar ni innebörden av begreppet hållbarhetsredovisning/hållbar 
utveckling? 

- Anser Ni att hållbarhetsredovisning är relevant i alla företag och branscher? 
- Tidigare år har ni inte haft någon hållbarhetsrelaterad information i 

årsredovisningen, hur stort har steget varit till att göra en 
hållbarhetsredovisning? Har era kostnader påverkats i och med införandet av 
en hållbarhetsredovisning? 

- Vilken del av hållbarhetsredovisningen tycker Du är Er största utmaning? 
(sociala, ekonomiska eller miljömässiga) 
 

Ni har tidigare inte haft någon hållbarhetsredovisning, kan du säga någon 
orsak/orsaker?  

- Kostnader?  
- Tid?  
- Relevans? 
- Annat? 

 
Svenska regeringen har beslutat, i egenskap av ägare, att alla de statliga bolagen skall 
upprätta en hållbarhetsredovisning från och med räkenskapsåret 2008. 

- Hur ser Ni på den nya regleringen? Behövs den? 
- Hade Ni upprättat en hållbarhetsredovisning utan kravet? Om inte, varför? 
- Anser Ni att Ni fått tillräcklig information om den nya regleringen? 
- Tror Ni att Regeringens reglering kommer att påverka även icke-statliga 

företagen till att hållbarhetsredovisa? 
- Hade Ni tidigare hört talas om GRI:s riktlinjer (Global reporting initiative) för 

hållbarhetsredovisning? Har Ni några synpunkter på dessa?  
- Vad anser Ni är de största fördelarna med GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning? Finns det några nackdelar? 
- Tror du att era kunder/intressenter uppskattar Er hållbarhetsredovisning? 

 
- Hur ser Ni på framtiden? Kommer Ni upprätta en mer omfattande 

hållbarhetsredovisning nästa år? Öka relevanta data? Gå upp en nivå på GRI 
tillämpningsnivån? 

 
 



 
 

Bilaga 4. Beskrivning av profil enligt GRI:s riktlinjer1 
 
Del 2: Profil 
 
1. Strategi och analys 
Syftet med detta avsnitt är att ge en strategisk bild på hög nivå av organisationens 
förhållningssätt till hållbarhet, för att ge en bakgrund till den mer detaljerade redovisning som 
följer i senare avsnitt av riktlinjerna. Avsnittet kan utnyttja information i andra avsnitt av 
redovisningen, men avsikten är att ge insikt om strategiska områden, inte att sammanfatta 
innehållet i redovisningen. Strategin och analysen ska bestå av ett uttalande enligt 1.1 och en 
kortfattad beskrivning enligt 1.2. 
 
1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller 
motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess 
strategi. Uttalandet ska redogöra för organisationens 
allmänna vision och strategi i ett kort-, medel- (t.ex. 3–5 år) och långsiktigt perspektiv. Detta 
gäller speciellt i förhållande till hanteringen av de mest väsentliga utmaningarna som gäller 
ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat. Uttalandet ska innehålla:  
• Strategiska prioriteringar och viktiga frågor på kort och medellång sikt med avseende på 
hållbar utveckling, inklusive hänsyn till internationellt accepterade standarder och hur de 
förhåller sig till den långsiktiga verksamhetsstrategin och organisationens framgång.  
• Viktigare trender (t.ex. makroekonomiska eller politiska) som påverkar organisationen och 
påverkar prioriteringarna inom hållbar utveckling.  
• Viktiga händelser, framsteg och misslyckanden under redovisningsperioden. 
• Syn på resultat i jämförelse med målen. 
• Överblick av organisationens huvudutmaningar och målsättningar för det kommande året, 
och mål för de kommande 3–5 åren. 
• Andra områden som rör organisationens strategiska inriktning. 
 
1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter. Den redovisande 
organisationen ska ta med två 
kortfattade beskrivande stycken om betydande påverkan, risker och möjligheter. Det första 
stycket ska fokusera på organisationens huvudsakliga påverkan på hållbar utveckling och 
effekt för intressenterna, inklusive de rättigheter som följer av nationell lagstiftning och 
relevanta internationellt accepterade standarder. Hänsyn ska tas till spektrumet av 
intressenternas rimliga förväntningar och intressen. Stycket ska innehålla:  
• En beskrivning av den mer betydande påverkan som organisationen har på hållbar 
utveckling, och de utmaningar och möjligheter som denna påverkan är förknippad med. 
Beskrivningen ska innehålla den påverkan på intressenternas rättigheter, som följer av 
nationell lagstiftning och de förväntningar som kan utläsas från internationellt accepterade 
standarder och normer. 
• En förklaring av hur man prioriterar mellan dessa utmaningar och möjligheter. 
• De viktigaste slutsatserna om framsteg i hanteringen av dessa ämnen, och relaterade resultat 
under redovisningsperioden. Här ska också ingå en bedömning av skälen till att resultat är 
över eller under förväntan. 
• En beskrivning av vilka huvudsakliga processer som finns för att hantera resultat och/eller 
relevanta förändringar. 

                                                           
1 Informationen i hela bilagan kommer från globalreporting.org 



 
 

Det andra stycket ska fokusera på hur trender inom hållbar utveckling, risker och möjligheter 
påverkar 
organisationens långsiktiga utveckling och finansiella resultat. Fokus ska ligga på information 
som har relevans för finansiella intressenter, eller som kan komma att få det i framtiden. Det 
andra stycket ska innehålla följande: 
• En beskrivning av de viktigaste risker och möjligheter som organisationen står inför som en 
följd av trender inom hållbar utveckling. 
• Prioritering mellan de viktigaste områdena inom hållbar utveckling efter deras relevans för 
organisationens långsiktiga strategi, marknadsposition samt kvalitativa och (om möjligt) 
kvantitativa finansiella värdedrivande. 
faktorer. 
• Tabeller som visar: 
• Mål, resultat jämfört med mål och erfarenheter från redovisningsperioden, och 
• Mål för den kommande redovisningsperioden, samt målsättningar på medellång sikt (dvs. 3–
5 år) som är relaterade till de mest väsentliga riskerna och utmaningarna. 
• Kortfattad beskrivning av organisationens styrmekanismer för att hantera dessa risker och 
möjligheter, samt identifiering av andra relaterade risker och möjligheter. 
 
2. Organisationsprofil 
 
2.1 Organisationens namn 
 
2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna. Den redovisande 
organisationen ska beskriva sin roll i tillhandahållandet av dessa produkter och tjänster, 
samt i vilken grad man använder sig av utlokalisering 
av verksamhet – s.k. outsourcing. 
2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures 
 
2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor 
 
2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länder där viktig 
verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling i 
redovisningen. 
 
2.6 Ägarstruktur och företagsform 
 
2.7 Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördelning, sektorer 
man är verksam i och typ av kunder/förmånstagare). 
 
2.8 Den redovisande organisationens storlek, inklusive 
• Antal anställda 
• Nettoförsäljning (för organisationer inom den privata sektorn) och nettointäkt (för 
organisationer inom den offentliga sektorn). 
• Total finansiering, fördelat på skulder och eget kapital (för organisationer inom den privata 
sektorn), och 
• Kvantitet/volym av produkter och tjänster. 
Utöver det som nämnts ovan uppmanas redovisandeorganisationer att lämna ytterligare 
information som 
kan anses vara lämplig, t.ex.: 
• Totala tillgångar, 



 
 

• Ägande förenat med rätt till avkastning (inklusive identitet, namn och ägarandel i procent 
för de 
största ägarna), och 
• Fördelning på lands-/regionnivå: 
• Försäljning/intäkt per land/region vars omsättning utgör minst 5 % av organisationens 
totala omsättning. 
• Kostnader per land/region vars omsättning utgör minst 5 % av organisationens omsättning, 
och 
• Antal anställda per land/region. 
 
2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller 
ägande inklusive: 
• Lokaliseringen av eller förändringar inom verksamheten, inklusive nyöppnade anläggningar, 
nedläggningar och expansion, och 
• Förändringar i aktiekapitalets struktur samt andra förändringar eller åtgärder inom 
organisationens kapitalstruktur (för organisationer inom den privata sektorn). 
 
2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. 
 
3. Information om redovisningen 
 
3.1 Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalenderår)för den redovisade informationen. 
 
3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats). 
 
3.3 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.) 
 
3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. 
Redovisningens omfattning och avgränsning 
 
3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen, inklusive: 
• Hur väsentlighet definieras, 
• Hur prioritering skett mellan områden i redovisningen, och 
• Hur organisationen identifierat de intressenter som förväntas komma att använda 
redovisningen. 
Förklara hur organisationen har tillämpat vägledningen för att definiera innehållet i 
redovisningen samt tillhörande principer. 
 
3.6 Redovisningens avgränsning (t.ex. utifrån land, affärsområde, dotterbolag, hyrda 
anläggningar, joint ventures, leverantörer). Se GRI:s avgränsningsprotokoll för ytterligare 
vägledning. 
 
3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och 
avgränsning. Om avgränsningen eller omfattningen inte täcker organisationens totala 
ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, beskriv strategi och tidplanering hur detta 
ska åstadkommas. 
 
3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, 
utlokaliserade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten 
mellan olika tidsperioder och/eller organisationer. 



 
 

3.9 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive antaganden och vilka 
tekniker som ligger till grund för uppskattningar som använts vid sammanställning av 
indikatorerna och annan information i 
redovisningen. Förklara beslut om att inte använda eller väsentligt avvika från GRI:s 
indikatorprotokoll. 
 
3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare 
redovisningar, och skälen för sådana förändringar (t.ex. sammanslagningar/förvärv, 
förändringar av basår/period, företagets inriktning, mätmetoder etc.). 
 
3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller 
avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen. 
Innehållsförteckning enligt GRI 
 
3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns. Ange 
sidnummer eller webblänkar för 
• Strategi och analys 1.1 – 1.2, 
• Organisationsprofil 2.1 – 2.10, 
• Information om redovisningen 3.1 – 3.13, 
• Styrning, åtaganden och intressentrelationer 4.1 – 4.17, 
• Upplysningar om hållbarhetsstyrningen, per kategori, 
• Kärnindikatorerna, 
• GRI:s tilläggsindikatorer som finns med i redovisningen, och 
• GRI:s branschspecifika tilläggsindikatorer som finns med i redovisningen. 
 
3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt 
bestyrkas. Beskrivning av omfattning och grund för externt bestyrkande ifall detta inte 
beskrivs i den bestyrkanderapport som åtföljer hållbarhetsredovisningen. Beskriv även 
relationen mellan den redovisande organisationen och den som bestyrker. 
 
4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer 
Styrning 
 
4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda 
styrelsen och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att 
utöva tillsyn över organisationen. Beskriv mandat och sammansättning (inklusive antalet 
oberoende medlemmar och/eller medlemmar som inte ingår i företagsledningen) av dessa 
kommittéer och beskriv eventuellt direkt ansvar för ekonomiska, sociala och miljömässiga 
frågor. 
 
4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör (om så är fallet, 
dennes funktion inom organisationens ledning samt skälet till denna ordning). 
 
4.3 För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom denna 
som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen. Beskriv hur organisationen 
definierar ”oberoende” och ”inte ingår i företagsledningen”. Denna information behöver 
bara ges för organisationer som har endast en styrelsenivå. Se ordlistan för definitionen av 
”oberoende”. 



 
 

4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller 
vägledning till styrelsen eller företagsledningen. Hänvisa till beskrivningar av processer för 
att: 
• Använda aktieägarbeslut eller andra metoder för att göra det möjligt för 
minoritetsinnehavare av aktier att uttrycka sina åsikter till styrelsen, och • Informera och 
rådfråga anställda angående arbetsvillkor genom formella representativa enheter som t.ex. 
personalråd, och arbetstagarrepresentation i styrelsen. Beskriv områden relaterade till 
ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor som har lyfts via dessa mekanismer under 
redovisningsperioden. 
 
4.5 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och chefer 
(inklusive avgångsavtal) och organisationens resultat (inklusive sociala och miljömässiga 
resultat). 
 
4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår. 
 
4.7 Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilken expertis som 
styrelsemedlemmar bör besitta för att styra organisationens strategi i ekonomiska, 
miljömässiga och sociala frågor. 
 
4.8 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och 
principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande, samt hur väl dessa införts i 
organisationen. Förklara i vilken utsträckning dessa: 
• Används i organisationen inom olika regioner och avdelningar/enheter, och 
• Överensstämmer med internationellt överenskomna standarder. 
 
4.9 Rutiner och processer i organisationens styrelse för att kontrollera hur organisationen 
uppmärksammar och hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor (och dit hörande 
relevanta risker och möjligheter), samt vilka internationellt överenskomna standarder, 
uppförandekoder och principer organisationen ansluter sig till och hur dessa följs. Beskriv hur 
ofta styrelsen utvärderar verksamhetens resultat inom hållbar utveckling. 
 
4.10 Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer, i synnerhet vad gäller 
ekonomiska, miljömässiga och sociala sådana. 
 
4.11 Beskrivning av om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen. Artikel 15 i 
Riodeklarationen introducerade Försiktighetsprincipen. Ett svar till 4.11 kan vara en 
beskrivning av organisationens tillvägagångssätt avseende riskhantering vid operativ 
planering eller utveckling och introduktion av nya produkter. 
 
4.12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller 
andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer. Beskriv datum för anslutning, 
länder/verksamheter där principer etc. av detta slag tillämpas, samt de intressenter som 
engagerats i utvecklingen och styrningen av dessa initiativ (t.ex. mångintressenter etc.). Skilj 
på icke-bindande, frivilliga initiativ och sådana initiativ som organisationen har en 
skyldighet att följa. 
 
4.13 Medlemskap i organisationer (t.ex. branschorganisationer) och/eller nationella/ 
internationella  lobbyorganisationer i vilka organisationen: 
• Har en position i styrelsen, 



 
 

• Deltar i projekt eller kommittéer, 
• Bidrar med en substantiell finansiering utöver det som medlemskapet kräver, eller 
• Ser medlemskapet som strategiskt. 
Detta berör huvudsakligen medlemskap på organisationsnivå. 
 
Följande information berör den allmänna kommunikation med intressenter som 
organisationen haft under redovisningsperioden. Informationen ska inte begränsas till den 
kommunikation som varit del av redovisningsprocessen. 
 
4.14 Lista de intressentgrupper som organisationen harkontakt med. Exempel på intressenter 
är: 
• Frivilligorganisationer och andra intressegrupper 
• Kunder; 
• Aktieägare och finansiärer; 
• Leverantörer; och 
• Anställda, andra arbetare samt deras fackliga organisationer. 
 
4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. Här beskrivs hur organisationen gör 
för att identifiera sina intressentgrupper, och för att bestämma vilka grupper som man ska ha 
kontakt med och vilka som man inte ska ha kontakt med. 
 
4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och vilken typ 
av kontakter, per typ och per intressentgrupp. Detta kan inkludera enkätundersökningar, 
fokusgrupper, samhällspaneler, rådgivande företagspaneler, skriftlig kommunikation, struktur 
för kommunikation mellan ledning och fack och andra kommunikationssätt. Organisationen 
ska klargöra om någon kommunikation genomförts som en specifik del av 
redovisningsarbetet. 
 
4.17 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter, och hur 
organisationen har hanterat dessa områden och frågor, inklusive hur de påverkat 
organisationens redovisning. 
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