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Sammanfattning 

Miljöintresset väcktes för många i och med att boken Tyst vår kom ut i början av1960- talet 
vilken visade på att den mänskliga miljöpåverkan var global. ”Global warming” and 
”climate change” har sedan blivit nyckelord i en het miljödebatt som domineras av prat om 
halter av koldioxid och andra växthusgaser. Även om alla inte är överens om hur stor 
inverkan mänsklig aktivitet har på miljön tycks dock de flesta vara överens om att världen 
står inför stora utmaningar gällande dagens klimatproblem. År 1987 presenterade den av 
FN utsedda sk. ’Brundtlands kommissionen’ sin slutrapport Vår gemensamma framtid där 
uttrycket ’hållbar utveckling’ myntades. En hållbarhetsredovisning, vilken innefattar både 
miljö- mässiga, sociala såväl som ekonomiska aspekter bygger således på en ’hållbar 
utveckling’ och har länge varit en frivillig handling där jämförelsen mellan företag och över 
tid har försvårats av att det inte finns ett gemensamt internationellt sätt att redovisa på. Som 
först i världen gick Sveriges regering ut med ett direktiv om att alla statliga företag från och 
med räkenskapsåret 2008 skall redovisa enligt Global Reporting Initiative:s (GRI) 
riktlinjer.  

Syftet med föreliggande studie är dels att undersöka hur många av de statligt ägda företagen 
som har implementerat ägarens, regeringens, direktiv men även att ge en kort beskrivning 
av hur dagens regelverk gällande hållbarhetsredovisningar har vuxit fram. Hur tankar om 
hållbarhet och därigenom hur regelverket har vuxit fram är en komplex fråga och därmed 
kommer den enbart att belysas, ej att redogöras för.  

För att besvara hur många företag som följer ägarens direktiv behövdes redovisningarna 
först klassificeras samt relevans testas utifrån om de följt de uppsatta riktlinjerna, och 
därmed användes taxonomi där synsättet är positivistisk. Det är en totalstudie av de statligt 
ägda företagen och studien är kvantitativ. Då datainsamlandet tog plats efter att viss 
kunskapsinhämtning på relevanta teorier skett är den även deduktiv.  

Först presenteras fyra etiska resonemangsmodeller vilka fungerar som grund för uppsatsen. 
Resonemangsmodellerna ger en förståelse kring tankar runt etiskt och moraliskt handlande 
och hur dessa är påverkade av både seder och bruk och därigenom influerat tankesättet och 
utvecklingen runt hållbarhetsfrågorna. Företaget är inte helt skilt från människan och 
därmed eftersträvar även företag att visa sig goda och ansvarsfulla. Det finns flertalet 
intresseorganisationer som enbart bevakar ett specifikt intresseområde, och i detta har de 
även en informativ uppgift där de genom att förenkla ofta komplexa hållbarhetsfrågor så att 
även allmänheten kan förstå. GRI, vilket är det regelverk som de statligt ägda företagen ska 
följa, är i sig uppbyggt som ett globalt multiintressentnätverk. 

Studien visar på att även om samtliga företag poängterar sitt arbete gentemot olika 
uppförandekoder poängterar de olika koder. Det är även endast 39 företag som helt 
använder sig av GRI:s riktlinjer, tre använder sig delvis av dem och 35 företag hade sin 
hållbarhetsredovisning bestyrkt av en extern oberoende part. Emellertid är det endast 33 
företag, av 50, som lyckats med implementeringen vilket motsvarar en andel på 66 procent.  
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1. INLEDNING 
_________________________________________________________________________ 
I detta inledande kapitel ämnar jag få Dig, Läsaren, att erhålla ett ökat intresse av 
hållbarhetsfrågor. Frågor som i sig består av både miljöfrågor, sociala såväl som 
ekonomiska aspekter. Hållbarhetsfrågor är därmed ett komplext ämne som, 
förhoppningsvis, Du skall finna än mer intressant efter detta inledande kapitel 
vilket även mynnar ut i uppsatsens problemformulering.  
________________________________________________________________________________________ 

1.1 Utmaning! 
Att världen står inför stora utmaningar gällande dagens klimatproblem är ingen nyhet och 
behöver således ingen närmare förklaring. I centrum för miljödiskussionen står jordens allt 
högre koncentration av koloxid, CO2, och andra växthusgaser. Dessa gaser, vilka är en 
restprodukt av mänsklig aktivitet, bidrar till att temperaturen i jordens atmosfär stiger. 
’Global warming’ and ’climate change’ har därmed blivit nyckelord som jag inte tror har 
gått någon förbi. Ytterligare en effekt som tillskrivs det allt varmare klimatet är att elva 
utav tolv år mellan åren 1995 och 2006 var rankade som det varmaste året sedan mätningar 
av medeltemperaturen började. En ytterligare effekt av att jordens temperatur har stigit är 
att medeltemperaturen i haven har stigit vilket fört med sig att även glaciärsmältningen har 
ökat vilket bidragit till en synbar ökning i takten av höjningen av havsytan. Att glaciärerna 
smälter, vilket understödjer höjningen av vattennivån, för i sig med sig en rad 
implikationer. För det första innebär det att markdelar som nu är ovan vatten på sikt 
kommer att vattenfyllas. Denna mark kan vara obebodd likväl som bebodd. En annan minst 
lika viktig komplikation är att en höjd vattentemperatur är en bidragande orsak till 
bildandet av både cykloner och orkaner, där de flesta förmodligen kommer ihåg orkanen 
Katrina som ödelade stora delar av New Orleans i USA år 2007 (”Hur uppstår en orkan?”, 
2007; KPMG, 2007: 7; ”Orkaner”, 2005; United Nations,Climate Change; Wijkman, 2008).  

 

1.2 Problembakgrund 
1.2.1 Efterfrågan på tydlighet 

Till skillnad från den finansiella rapporten har hållbarhetsredovisningen en mängd icke- 
monetära faktorer att förhålla sig till, och det finns idag inga fastlagda regler som varken 
redovisare eller revisorer kan ta fasta på. Vid en undersökning som Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers (2008:10-11) gjorde under 2007 visade det sig att endast 11 av 52  
undersökta företag som tillämpade Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer hade använt 
sig av en extern oberoende granskare. Förutom att en oberoende granskare tillför legitimitet 
till redovisningen påskyndar det även utvecklandet av interna system och rutiner. Det tycks 
tydligt att det både i affärslivet såväl som i det dagliga livet finns ett behov av fasta regler 
och principer likväl som ett behov av att uppnå goda konsekvenser. Här emellan kan det 
ibland uppstå en konflikt, och när en dålig konsekvens uppstår framförs ofta krav på ett 
införande av fasta regler. I jakten på reducering av växthusgaser har en rad regler 



Inledning 

5 

implementerats både gällande exempelvis avfallshantering och utsläppsrättigheter. Ett ökat 
intresse för att företagen handlar etiskt är också synbart. Intresset kan handla om hur 
företaget tar hand om sina anställda eller på sättet de bedriver affärer, såväl som företagets 
förhållande till sina intressenter. Det finns dock en uppenbar risk när det blir en alltför stor 
detaljstyrning, vilket är en aspekt GRI har tagit fasta på i sina riktlinjer, vilket kommer att 
beskrivas mer ingående i senare kapitel.  
 
1.2.2 EN gemensam lösning? 
I ett försök att harmonisera hållbarhetsredovisningarna och göra dem, i likhet med den 
finansiella rapporten, mer transparent beslöt den svenska regeringen att samtliga statliga 
företag från och med räkenskapsåret 2008 skall redovisa enligt GRI:s riktlinjer samt att 
denna skall granskas av en oberoende part och publiceras på företagets hemsida. Sverige är 
således först i världen med att landets samtliga statliga företag skall använda sig av dessa 
riktlinjer (Larsson, 2009: 20). För två år sedan, 2007, gjorde Greger Hatt, Samhällsnyttan 
AB och Lars- Olle Larsson från Öhrling Pricewaterhouse Coopers en genomlysning av de 
statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar från år 2006, dvs. innan riktlinjerna 
lagstadgades. Av de tretton företag som ingick i genomlysningen framkom det att sju 
företag publicerade en separat hållbarhetsredovisning där sex företag publicerade den 
fristående hållbarhetsredovisningen som en integrerad del i den tryckta årsredovisningen. 
Vidare framkom det att enbart två företag hade låtit en extern oberoende part granska 
redovisningen och att det enbart var sex företag som hade en tydlig hänvisning till GRI 
(Regeringskansliet, 2007a; 2007b:4). Med detta som bakgrund, följer uppsatsens 
problemformulering:  

 

1.4 Problemformulering och syfte 
I vilken utsträckning har de statliga företagen följt regeringens intentioner om 
harmonisering av hållbarhetsredovisningarna för räkenskapsåret 2008? 

För att kunna besvara frågan måste först tre delfrågor bemötas. För det första, företagen ska 
ha publicerat hållbarhetsredovisningen i sin helhet på sin hemsida, antingen i en separat 
redovisning eller som en integrerad del i årsrapporten. Det andra steget blir att undersöka 
om företagen har redovisat enligt GRI:s riktlinjer och vad dessa riktlinjer består av, och det 
tredje och sista steget slutligen är att kontrollera att hållbarhetsredovisningen är granskad av 
en oberoende part.  

Syftet med föreliggande arbete är således att få en djupare förståelse för företeelsen ’hållbar 
utveckling’ samt att undersöka och beskriva utvecklingen mot det nu gällande regelverket. 
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1.5 Begreppsförklaringar 
Botniabanan: En enkelspårig järnvägsbana med sträckning från Ångermanälven, via 
Örnsköldsvik till Umeå.   
 
Brundtlands rapporten: FN rapport med namnet Vår gemensamma framtid som 
presenterades av den sk. ’Brundtlands kommissionen’ 1987. Var startskottet på den 
internationella miljödebatten och en allt större miljömedvetenhet.  
 
Corporate Social Responsible (CSR): ”A concept whereby companies integrate social and 
environmental concerns in their business operations and in their interaction with their 
stakeholders on a voluntary basis”. Definition av EU kommissionen. 
 
Deltaområde: Våtmarksområde som ofta är hem till ett rikt växt- och djurliv. 
 
Det goda företaget: Genom att agera som goda medborgare vill företaget vara förebild för 
andra.  
 
Global Reporting Initiative (GRI): En icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att 
harmonisera företagens hållbarhetsredovisningar. Har idag fler än 1500 företag som 
använder deras G3 riktlinjer.  
 
Hållbar utveckling: “Development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” lyder definitionen 
vilken myntades genom FN-rapporten Our common future, Vår gemensamma framtid som 
presenterades 1987.  
 
Hållbarhetsredovisningar: Redovisning som tar upp företagets sociala, miljömässiga såväl 
som ekonomiska aspekter med tanke på en ’hållbar utveckling’. Kan antingen vara separat 
redovisat i en självtändig hållbarhetsredovisning eller som en integrerad del i årsrapporten.  
 
Naturreservat: Ett område av stor betydelse eller av intresse som skyddas av speciella 
regler (varje naturreservat har särskilda föreskrifter) med avsikt att bevara områdets 
biologiska mångfald. Reservatet ska därmed vårda och bevara dessa värdefulla naturmiljöer 
samt skydda dem samtidigt som de tillgodoser behovet av friluftsliv.   
 
Natura2000: Ett nätverk av EU:s mest ömtåliga naturområden för att hejda utrotning av 
arter såväl som livsmiljöer.  
 
Statligt ägda företag: De 53 företag/koncerner som staten, genom regeringskansliet, 
förvaltar. 
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2. Metod 
________________________________________________________________________________________ 

Detta kapitel svarar på varför jag valde att skriva om detta ämne, och hur det kom 
sig att frågeställningen blev den det blev. Här beskrivs även den metod som 
användes för att komma fram till slutresultatet.  
_________________________________________________________________________ 

2.1 Ämnesval  
Miljö och redovisning har alltid intresserat mig och därmed var uppsatsämnet mer eller 
mindre bestämt redan innan det blev dags att skriva. Det finns mycket att skriva om inom 
miljöredovisningsområdet, men mitt intresse fångades av ett regeringsdirektiv gällande de 
statliga företagens hållbarhetsredovisningar. Jag kände mig uppmanad att undersöka om 
detta direktiv efterföljdes. Det föll sig även naturligt att använda samma kriterier som Hatt 
och Larsson nyttjade vid sin genomlysning från 2007 och således är min studie en 
replikation av deras genomlysning. I föreliggande studie undersöktes 53 företag vilket 
innebär att det är en totalundersökning av samtliga statliga företag. En närmare presentation 
av företagen samt en utförlig beskrivning av de kriterier som användes presenteras i kapitel 
5, Studiens dataobservationer. 
 

2.2 Förförståelse 
Att ha en förförståelse för ett ämne möjliggör även förmågan att kunna problematisera 
någonting inom det aktuella ämnet. Utan förförståelse således inget problem (Trollestad, 
1998: 22). Jag, liksom förmodligen alla som läser denna uppsats, har en förförståelse inom 
ämnet redovisning, och de allra flesta är redan bekanta med både termen ’Brundtlands 
rapporten’ och ’hållbar utveckling’. Viss information kan i vissa sammanhang antas vara av 
en ”allmänt vetande” karaktär, men häri ligger även en subjektiv bedömning då denna 
”allmänna kunskap” är beroende av gruppen individen umgås och tillhör. Mitt miljö- och 
hållbarhetsintresse är mest troligt ett resultat av barndomens båtliv, ungdomens dykning 
och surfning samt mitt växande intresse av rättsregler och företagande. Även om en viss 
information är för alla tillgänglig kommer vissa individer minnas vissa saker bättre 
beroende på deras specifika intresse. Därigenom har jag en förståelse för om jag i 
jämförelse med vissa andra minns och innehar en större kunskap om miljöfrågor och vad 
’hållbar utveckling’ syftar på. Hållbarhet kan misstolkas då ordet även syftar på materias 
hållbarhet, hur många gånger exempelvis en dator tål att bli släng/ tappad i golvet innan den 
slutligen går sönder. I detta sammanhang har dock hållbarhet en något annan innebörd. 
Någon sorts kunskap om grundläggande miljöfrågor besitter de flesta, om inte från scouter 
och skogsmulle så från naturkunskapslektionerna i grundskolan och genom den dagliga 
debatten om miljön i både tv, radio och dagstidningar. Här i Norrland har det varit mycket 
skriverier om Botniabanan, Naturreservat och Natura 2000 såväl som fåglar och 
deltaområde. Under förgående år föregick det även en intensiv miljödebatt om huruvida jag 
som privatperson var klimatsmart och i december 2009 hölls det ett stort klimatmöte i 
Köpenhamn (United Nations, 2009b). När ett företags sociala och ekonomiska aspekter 
adderas på detta, sammanfattar det ordet hållbarhet i både dess innehåll och betydelse och 
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utifrån det myntades begreppet ’hållbar utveckling’ och det är det som ligger till grund för 
företagens hållbarhetsredovisning. 
 

2.3 Val av kunskapssyn 
“Hello!” sad Piglet, “what are you doing?” 
“Hunting” said Pooh. 
“Hunting what?” 
“Tracking something” said Winnie- the- Pooh very mysteriously. 
“Tracking what?” said Piglet, coming closer 
“That’s just what I ask myself. I ask myself, What?”  
“What do you think you’ll answer?”  
“I shall have to wait until I catch up with it” said Winnie- the Pooh.   
(Trollestad, 1998: 28, taget från A.A. Milne, Winnie- the- Pooh, 1956: 34) 
 

Ovanstående konversation mellan Puh och Nasse visar på att det finns olika sätt att komma 
fram till ett resultat, ett mål, men att det är en fördel att veta vad man letar efter innan själva 
letandet påbörjas. Detta kan översättas till att det finns olika ontologiska utgångspunkter 
och därmed olika tillvägagångssätt för att komma fram till ett slutresultat. Ofta antas en 
undersökning eller rapport vara antingen objektivistisk eller subjektivistisk. Det 
objektivistiska synsättet är i grunden positivistiskt så till vida att den anser att det 
mänskliga handlandet är socialt eller biologiskt betingat. Det subjektivistiska synsättet å sin 
sida präglas av att den anser att den sociala världen ej kan förklaras med samma 
lagbundenhet som det objektivistiska synsättet. Det subjektivistiska synsättet utgår ifrån att 
mänskligt handlande måste förstås utifrån tankar och känslor snarare än genom fastlagda 
regler. Sociala företeelser skapas således via sociala samspel vilka ständigt revideras 
(Bryman och Bell, 2005: 34). Inom flertalet områden talas det om “en gyllene medelväg” så 
ock här där det hermenuistiska synsättet menar att en människas handlingar måste förstås 
utifrån dennes referensram. Enligt detta synsätt är uppgiften inte att förklara de mänskliga 
fenomenen utan snarare att förstå dem. Den kritiska teorin, kritisk hermenutik, syftar till att 
göra individen mer autonom och medveten genom att stimulera till en självreflektions- 
process hos såväl individer som grupper (Trollestad, 1998: 22). Kritisk realism hävdar att 
ting dels har primära egenskaper såsom storlek och form, men att de även besitter 
sekundära egenskaper såsom färg och smak. Kritisk realism är således en kunskapsteori 
som betonar att våra sinnen är begränsade, och därmed är kunskap en process. 
Triangulering är ytterligare ett förfaringssätt där flera metoder används parallellt (Bryman 
och Bell, 2005: 310), och således kan forskning härledas till olika ontologiska 
utgångspunkter och därmed ge upphov till olika frågeställningar och även till olika 
förfaringssätt. 
 
Förfaringssättet kan även vara av antingen induktiv art där observationer av verkligheten 
leder fram till en teori, en rörelse från empiri till teori, eller av ett deduktivt där förfarandet 
är av motsatt art, med ett tillvägagångssätt som går från teori till empiri. Ett objektivistiskt 
synsätt antas många gånger vara av deduktiv art, medan den subjektiva verklighets- 
uppfattningen är av induktivt art. Det iteraktiva förhållningssättet, ibland även kallat 
abduktivt, innehåller inslag av både deduktiv och induktivt art vilket i denna uppsats är 
synligt då inläsandet av företagens hållbarhetsredovisningar varvades med inläsandet av 
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relevanta teorier. Dock består det abduktiva förfarandet av mer komplexa procedurer än att 
enbart varva inläsandet av hållbarhetsredovisningar och teorier. I denna studie studerades 
en av teorierna innan studiet av hållbarhetsredovisningarna började och därefter skedde en 
påfyllnad av fler relevanta teorier jämsides inläsandet av fler hållbarhetsredovisningar 
vilket visar på ett deduktivt förfarande.  
 
Sammanfattningsvis förelåg 53 redovisningar i föreliggande undersökning vilka initialt 
skulle klassificeras och relevans testas utifrån regeringens uppsatta direktiv och således 
användes en taxonomi där synsättet är positivistiskt (Johansson, 1993:55,83). Huvudfrågan 
är således av en högst kvantitativ natur, med ett deduktivt förfarande och ett objektivistiskt 
synsätt. Dock är den ontologiska utgångspunkten för att besvara syftet med föreliggande 
uppsats av en mer subjektivistisk karaktär.   
 

2.4 Sanningskriterier  
Att exakt återspegla en händelse är omöjligt då det alltid finns ”två sidor av samma mynt”. 
Berättaren nödgas välja ut information som skall tas med och därmed blir berättelsen ej 
fullständig. I exempelvis Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) står det att en redovisning 
ska ge en så rättvisande bild som möjligt av företaget, och för att åstadkomma detta finns 
både regler och lagar. Generellt finns det tumregler för att undvika ett användande av ett 
vilseledande urval och därigenom ett sammanställande av en missvisande rapport. För det 
första gäller det att ta med all relevant information för den aktuella frågan, sedan gäller 
även att urvalet skall kunna göras om av en annan part, källorna skall finnas kvar och kunna 
användas igen. Om en viss information är relevant för frågan vid handen är beroende av 
vilket perspektiv som används (Thurén, 2005: 87, 89). Ett annat sätt att uttrycka det på är 
urvalet skall bestå av reliabilitet, replikation och validitet där reliabiliteten berör frågan om 
resultaten från en undersökning går att upprepa eller om resultatet påverkas av 
slumpmässiga variabler. Replikation innebär att det är möjligt för en annan person att göra 
samma undersökning och uppnå samma resultat. Validiteten går ut på att man verkligen 
mäter det som avses att mätas (Bryman och Bell, 2005: 48-49). 
 

2.4.1 Tillvägagångssätt 

Förfaringssättet som jag till stor del har använt mig av är Holme och Solvangs (1997: 130- 
135) fyra faser: observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Dock har jag ej använt 
dem i den speciella ordningen utan faserna har mer eller mindre överlappat varandra. I den 
inledande fasen, observationen, lästes en mängd information för att få en inblick och 
förståelse i ämnet. Under denna fas uppmärksammades flera källor som eventuellt kunde 
vara användbar och användas för att möjliggöra ett svar på, och ge en förståelse av, 
uppkomsten till användandet av en hållbarhetsredovisning och utvecklingen mot dagens 
regelverk. Här fokuserades på teorier som kunde klargöra uppkomsten av en separat 
miljöredovisning och förklara vad Corporate Social Responsibility (CSR) är såväl som 
faktorer som påverkat utformningen av själva CSR- redovisningen. En genomgång och 
diskussion av moral och etik ligger som grund för de efterföljande teorierna som användes: 
intressentteori, motivationsteori samt GRI.  
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Den andra fasen, ursprungsbestämning, innebär att både källan och författaren identifieras 
och granskas. Detta innebar att via läsandet av en källa ledde detta vidare till att söka fler 
artiklar/böcker av samme författare, liksom till att söka fler artiklar i samma forum. 
Författaren Rob Gray, av vissa ansedd som en läromästare inom CSR- redovisningsområdet 
liksom Lars- Olle Larsson som är en svensk expert inom området dök upp i flera artiklar 
jag läste, och resulterade därför i att jag sökte artiklar direkt på deras namn. Dock kom jag 
inte att använda båda författarna, men då några artiklar var publicerade i tidningen Balans, 
ledde det vidare till att jag läste fler artiklar i tidningen vilka sedermera visade sig vara 
användbara. Jag sökte även fler artiklar på CSR området i tidningen Accounting, auditing & 
accountbaility. I databasen EBSCO sökte jag artiklar på framför allt orden CSR och 
stakeholder theory. Informationssökningen på KPMG:s och Öhrling Pricewaterhouse 
Coopers hemsidor härrör från vetskapen om att de i egenskap av revisionsbyråer bedriver 
både bevakning och upplysning/utbildning inom området. Då ’hållbar utveckling’ antogs av 
FN söktes även allmän information på FN:s hemsida.   
  
Den tredje fasen inbegriper tolkning och analys av texten för att därmed erhålla en 
förståelse av författarens huvudpoäng och syfte med artikeln. Jag har hela tiden strävat efter 
att erhålla en grundförståelse av artiklarna jag har läst både för att jag personligen tycker 
om att veta vad jag nyss läst, men även för att på bästa sätt kunna återge vad jag läst. 
Återigen är här ursprunget på mina källor viktiga. 
 
En artikels användbarhet, den fjärde och sista fasen, sitter ihop med uppsatsens perspektiv. 
Här bestäms helt enkelt om artikeln är användbar för uppsatsens syfte eller inte. Många 
artiklar har lästs, och även om nästan alla var intressanta att läsa har inte alla varit 
användbara och relevanta för detta arbete varpå de sållades bort. 
 

2.5 Val av företag 
Studien fokuserar på hållbarhetsredovisningen inom statliga företag där staten, via 
regeringskansliet (2007b), idag förvaltar 53 företag/koncerner. Vilket nämnts tidigare 
gjordes en genomlysning av de statligt ägda företagen och deras 2006års 
hållbarhetsredovisningar av Greger Hatt, från Samhällsnyttan AB, och Lars- Olle Larsson 
från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Det föll sig således naturligt att använda samma 
kriterier vid föreliggande undersökning som de använde sig av för att möjligöra och 
tydliggöra eventuella förändringar. Dessa kriterier är desamma som regeringen har som 
intention att samtliga statliga företag ska nyttja sig av. Det vill säga, presentera en 
hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer, få den tillstyrkt av en oberoende part och ha 
den tillgänglig för nedladdning i sin helhet från företagets hemsida. Då det är en totalstudie 
av de statliga företagen ingick således 53 företag i undersökningen, dock var det totalt tio 
företag som ej platsade i undersökningen. Detta då tre företag är nybildade och således inte 
ingick i statens ägande vid tidpunkten, och resterande sju presenterade ej en 
hållbarhetsredovisning. De företag som ingår i undersökningen finns presenterade med 
namn i Studiens dataobservationer kapitel, kapitel 5.  
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2.6 Vad är en källa? 
Ämnet källkritik har sitt ursprung inom historievetenskapen där det under 1800-talet 
arbetades fram strikta vetenskapliga förhållningsregler och metoder. I Sverige tog denna 
forskning inte fart förrän runt 1900-talets början. Ordet källkritik betyder att tolka sina 
källor vilket inte är helt oproblematiskt då dagens fakta är starkt influerade av dagens 
influenser gällande både etik och seder. Influenser som kan vara helt annorlunda i morgon, 
och därmed kan dagens sanning i morgon visa sig vara en osanning, dvs. falskt. Vidare 
finns vissa principer, fyra kriterier, som skall uppfyllas för att en källa ska anses tillförlitlig:  
 

1. Äkthet. Källan ska vara autentisk  
2. Tidssamband: Ju längre tid som går mellan händelse och berättande, desto större 

angelägenhet att tvivla på källan 
3.  Oberoende: Källan får ej vara ett referat, den ska ”stå för sig själv” 
4.  Tendensfrihet: Ej föreligga någon misstanke om att källan medvetet ger en falsk bild 

på grund av exempelvis ekonomiska och/ eller personliga intressen 
 
Det går även att skilja mellan primärkällor och sekundärkällor. Primärkällorna är de mest 
trovärdiga då det skett en så kallad tradering, dvs. informationen har gått genom flera led i 
en sekundärkälla (Thurén, 2005: 11, 12, 53). Det är denna tradering som givit upphovet till 
uttrycket att det blir en höna av en fjäder. 
 

2.7 Kritik av källor 
Det framförs ofta krav på att en undersökning skall vara objektiv, att det är det som 
utmärker vetenskap från icke-vetenskap. Det är dock enbart genom en förförståelse som ett 
problem kan formuleras och angreppssättet påverkas utifrån personens ontologiska 
ståndpunkt. Således kan vetenskap inte vara helt objektiv. Men det har varit min ambition 
att vara objektiv i bemärkelsen att undersökningen är fördomsfri och opartisk. 
 
I Backman (1998: 15) går det att läsa att enligt den i början av 1800-talet framstående 
vetenskapsmannen Michael Faraday finns det tre nödvändiga steg i vetenskaplig forskning. 
För det första gäller det att påbörja den, för det andra att avsluta den och för det tredje att 
publicera den. Vilket redan konstaterats har olika källor olika grad av tillförlitlighet, där 
huvudregeln säger att primärkällor är att föredra då dessa inte har traderats. Därmed går det 
att generalisera till att internetsidor ej är att föredra då vem som helst kan skriva vad som 
helst på nätet. Dock anser jag att det går att göra skillnad mellan olika typer av 
internetsidor. Sidor som EU (europa.eu), FN (un.org) och GRI (globalreporting.org) samt 
vissa andra företags, exempelvis KPMG och intresseorganisationers (NGO:s) hemsidor 
anser jag är så pass tillförlitliga att jag har valt att använda mig av dem. Självfallet ligger 
det i NGO:ernas intresse att belysa frågor utifrån deras perspektiv vilket skulle kunna 
resultera i fabricerande fakta, men de jag har använt mig av är så pass stora aktörer att även 
de måste vara källkritiska för att bli tagna på allvar. Detsamma gäller företagens 
hållbarhetsredovisningar. De är framställda av företagen, men för att intressenter ska ha 
fortsatt förtroende för dem måste även företaget vara självkritiskt. I bakgrundsdelen har jag 
även använt mig av dags- och vetenskapstidningar (Dagens Nyheter och Allt om 
Vetenskap) för att få en bredare och mer mångfacetterad bakgrund. Valet att använda dessa 
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sidor grundades på att de är redigerade och således är informationen kontrollerad av en 
ansvarig utgivare.  
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3. Associerade teorier 
________________________________________________________________________________________ 

Här presenteras etiska resonemangsmodeller som är en egen teori, men som här 
anses mer viktig för helhetsbilden. En förståelse om etiska och moraliska 
handlingar anses därmed viktig för förståelsen av efterföljande kapitel om 
framväxten av regelverket för hållbarhetsredovisningarna. 
_________________________________________________________________________ 

3.1 Etikens områden 
Företag styrs av människor, och det är människorna som ställs inför olika valmöjligheter 
där de ibland ställs inför situationer där det är svårt att avgöra om det är etiskt riktigt eller 
inte. Valen en människa gör styrs dels av lagar och regler, men även av mindre outtalade 
regler i samhället såsom normer och värderingar, och även beroende på vilken 
resonemangsmodell som används.  
 
Etiken brukar delas in i fyra områden: fyra verksam- 
hetsområden där, något förenklat, den deskriptiva 
etiken beskriver och redogör för samtida och 
historiska moraliska tänkanden och handlanden. 
Metaetiken handlar om att på det filosofiska planet 
studera etiken utifrån värden och värderingar. 
Den behandlar om värdeutsagor ger informativ 
eller expressiv information, dvs. om det 
moraliska språket ger uttryck för 
information om verkligheten eller är ett 
uttryck för känslor. Den normativa 
etiken fastställer normer för det 
moraliska handlandet. Tillämpad etik 
är området där den deskriptiva etiken  Figur 1. Egen tolkning av etikens områden 
med dess formulerade hållbara  
moralprinciper tillämpas på konkreta problem (Colleste, 1996:7, 13).   
 
Det finns tillfällen då det är ytterst svårt att avgöra om någonting är etiskt riktigt och det 
hänger dels samman med att fakta, egenvärden och värderingar blandas ihop, dels beroende 
på vilken resonemangsmodell som används. Fakta är kontrollerbara och kan bevisas sanna 
eller falska, egenvärden behöver ej motiveras utifrån någonting annat t.ex. frihet och 
vänskap, medan värderingar handlar om vilka värden vi tillskriver olika saker. Värden, 
plikter, normer och principer är centrala inom etik. Tidigare fanns det ett starkt släktskap 
mellan etik och ekonomi där Adam Smith’s i sin bok ”Wealth of Nations” skrev om 
människans egenintresse, en osynlig hand, som bidrog till fungerande marknader. Ekonomi 
blev sedermera definierat som den vetenskap som ”syftade till att maximera det goda för 
människan: ekonomi var studiet av glädje och smärta!” (Bergkvist, Wahlund och 
Wärneryd, 1994: 30). 

Deskriptiv 
etik 

Metaetik 

Normativ etik 

Tillämpad etik 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3.2 Normativ etik 
Det moraliska handlandet inom den normativa etiken delas in i olika resonemangsmodeller 
där fyra olika modeller har valts ut i denna uppsats. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
det aldrig finns enbart en sanning, och i praktiken har ett handlande oftast influenser från 
flera håll. De fyra modellerna är: Utilitarismen, Pliktetik, Dygdetik och Sinnelagsetik. 
 
3.2.1 Utilitarismen 
Kallas även för konsekvensetik då fokus ligger på själva konsekvensen av handlandet 
(Bergkvist et al., 1994: 37). Ett handlande som är rätt och riktigt är distinkt skilt från ett 
handlande som är fel. En handling är enbart rätt om, och endast om, det inte finns något 
annat alternativ som skulle innebära bättre konsekvenser. Utilitarismen eftersträvar att 
utgången, i det långa loppet, ska vara så bra som möjligt för samtliga inblandade (Tännsjö, 
2003: 25, 32). Här föreligger dock ett uppenbart problem i att handlingen är tidsberoende. 
När ett företag väljer att förlägga en fabrik till ett område där arbetstillfällen skapas för 
lokalbefolkningen är det ett handlande som är rätt och etiskt. Men om fabriken på lite 
längre sikt förorenar marken vilket tvingar lokalbefolkningen att flytta är konsekvensen inte 
längre rätt och etiskt. 
  
Det finns ytterligare uppdelningar inom utilitarismen beroende på vems handlande som är i 
fokus, vems värde som anses vara viktigast. Företag har oftast flera olika uppsatta mål på 
sin agenda, där ett av de viktigaste och främsta målen vanligtvis är att eftersträva 
vinstmaximering, vilket är ett exempel på etisk partikularism. Största möjliga värde, vinst, 
ska tillfalla en viss grupp såsom styrelsen eller företaget som helhet. Eftersom ett företag 
består av människor går det att argumentera för att det inte är företaget i sig som 
eftersträvar maximal vinstutdelning utan människorna, ekonomerna, som driver företaget. 
Detta är något som några artikelförfattare i The Economists tagit fasta på då de ansåg sig 
kunna påvisa att ekonomer är mer benägna att handla efter egenintresse än personer från 
andra utbildningar (Bergkvist et al., 1994: 35). Detta skulle i sin tur betyda att företagen i 
sådana fall handlade efter en etisk egoism då varje enskild person handlar med sitt eget 
bästa för ögonen. I exemplet ovan där företaget förlade sin fabrik till ett specifikt område 
handlade med intention om att konsekvenserna skulle bli så goda som möjligt för hela 
mänskligheten, vilket är ett exempel då företaget förespråkar etisk universalism (Brytting, 
2005: 38). Konsekvenserna av ett handlande kan dock vara svåra att förutse och då kan 
fasta regler vara till hjälp vilket för oss vidare till nästa resonemangsmodell. 

   
3.2.2 Pliktetik 

Lagar, regelverk, arbetsbeskrivning och Guds budord är alla exempel på plikter och det är 
dessa plikter som ligger till grund för ett visst handlande. Plikten säger hur vi ska handla, 
oberoende av konsekvenserna, och således behöver människan inte fundera över 
konsekvenserna av ett specifikt handlande. Människan anses ha vissa grundläggande 
rättigheter och därmed även en skyldighet till att upprätthålla dem. ”Handla bara enligt en 
maxim som är sådan att du samtidigt kan vilja att den skulle bli allmän lag” är en av 
pliktetikens grundteser (Tännsjö, 2003: 61). Med det menas att konsekvenser och känslor 
ska vara separerade från handlingen som utförs vilken istället ska styras av principer vilka 
ska vara universellt giltiga, dvs. en handling ska vara lika rätt i en situation oberoende av 



Associerade teorier 

15 

vem som utför handlingen och när i tiden det sker. De etiska plikterna finner sitt ursprung i 
både religioner, seder och demokratiska beslut där principerna om att tala sanning, inte 
stjäla, inte bryta mot lagen och att inte döda är sådant som de flesta lieras kring. Starka 
sociala normer inom en grupp kommer inte innebära att handlandet automatiskt är etiskt 
riktigt. Detta beroende på att även om normen inom gruppen är harmoniserad så är normen 
utanför denna grupp annorlunda. Den starka normen inom gruppen möjliggör även att 
individens personliga etiska övertygelse får stå tillbaka för gruppens (Bergkvist et al., 
1994:79; Brytting, 2005:44). Att vara lojal mot arbetsgivaren, respektera den individuella 
äganderätten och att lyda överordnad är även det exempel på plikter, men som inte fullt ut 
är normer inom alla subkulturer.  
 
Företag använder sig av flera pliktetiska former som de anställda ska följa vilka kan gälla 
allt från klädsel till förhållningssätt. Att följa förutbestämda lagar, förpliktelser, är enklare 
och mer tidseffektivt än att i varje ny situation beräkna konsekvenserna av ett handlande. 
Genom att följa förutbestämda regler skapar företaget även ett långsiktigt förtroende 
gentemot sina intressenter där GRI är ett exempel på riktlinjer som främjar transparens, 
både mellan företag och över tid. Dock uppstår det problem då det inte finns regler för varje 
tänkbar situation som kan uppkomma. Ett företag har inte känslor som sådana, men 
människan har oftast svårt att helt frånkoppla sig från sina och det för oss vidare till 
dygdetiken. 
 
3.2.3 Dygdetik 

Dygder kan sägas vara detsamma som karaktärsdrag vilket är någonting som förvärvas och 
någonting som därmed kan tränas upp. Enligt Torbjörn Tännsjö (2003) är välvilja, 
medkänsla, ärlighet, mod, flit, rättrådighet, återhållsamhet, givmildhet, lojalitet och 
vänskaplighet exempel på dygder. Inom katolicismen återfinns de sju kardinalsynderna, 
dödssynderna: högmod, girighet, vällust, avund, vrede och lättja vilka alla är exempel på ej 
eftersträvansvärda dygder, så kallade laster.  Enligt en artikel i The Times har biskop 
Gianfranco Girotti nyligen adderat till denna lista med sju nya synder, där miljöförstöring, 
vållande av fattigdom, växande av orimlig rikedom och social rättvisa är några av dem 
(Holm, 2008; Owen, 2008). Dygderna, såväl som lasterna, är egenskaper som dagens 
företag uppvisar i olika kombinationer och situationer. Dygderna säger således hur man bör 
vara och agera och dygdetiken tar därmed fasta på vilken sorts människa personen önskar 
vara, och därmed även hur företaget vill vara (Brytting, 2005: 51; Koskinen, 1999: 53).   
 
Förebilder spelar en stor roll inom dygdetiken då det är dem vi ser upp till och vilka 
gestaltar de karaktärsdrag vi själva önskar besitta. Företagsledare har i alla tider varit 
förebilder, och det blir allt viktigare att visa att det även finns kvinnliga sådana. Behovet av 
att framhålla kvinnliga chefer som förebilder kan ligga till grund till att alltfler bolag 
redovisar en segmenterad rapport där det tydligt går att utläsa andelen kvinnor på 
chefspositioner. Det är värt att påpeka att olika yrkesroller värdesätter olika dygder, med 
det gemensamma att de alla företräder det goda företaget. Sammanfattningsvis är det enligt 
detta synsätt viktigare att vara god än att göra rätt, och när syftet med en handling är gott 
har vi hamnat i den sista av de områden som här behandlas. 
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3.2.4 Sinnelagsetik 

Där utilitarismen tar fasta på själva konsekvensen utav en handling är sinnelagsetiken dess 
motsats där fokus istället ligger på avsikten med handlandet. Är syftet gott är handlingen 
alltid god. Därav, när personens handlande styrs av goda avsikter är även handlandet etiskt. 
Detta medför dock problem så till vida att det är omöjligt att veta vad en människas inre 
uppsåt med sitt handlande egentligen är. Det klassiska exemplet är att en bombattack är 
etiskt trots att flera civila omkom då detta inte var syftet med handlandet. Likaså den 
anställde som dumpar miljöfarligt avfall på ej godkänd mark då tanken var god. Båda dessa 
exempel, liksom många andra handlingar, går att diskutera både utifrån etisk partikularism 
och dygdetik såväl som sinnelagsetisk synvinkel vilket för oss tillbaka till det som skrevs i 
början, att det inte finns enbart en sanning och att ett handlande ofta har influenser från 
flera håll. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
________________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras både framväxten av hållbarhetstankarna samt teorier 
som ligger bakom dem vilket tillsammans utgör underlag för uppbyggnaden av den 
efterföljande analysen. 
_________________________________________________________________________ 

4.1 Läsanvisning 
I förgående kapitel presenterades fyra resonemangsmodeller inom metaetiken vilka visade 
på hur de olika modellerna gav uttryck för olika moraliska handlanden. Precis som ett 
handlande inte kan tillskrivas endast en resonemangsmodell är förändringar i samhället inte 
isolerade utan influerade av flera företeelser. Dock är det människan som styr många 
förändringar, och som människa handlar denne i enighet med sin moral. En moral som är 
kulturberoende och ständigt, om än långsamt, är i förändring. Med det moraliska 
handlandet i baktanke byggs det i föreliggande kapitel på med fler teorier. Först ges dock 
en kort förklaring av vad miljö egentligen är vilket leder vidare till ’Brundtlands 
kommissionen’ och hur den kom att ligga till grund för uttrycket ’hållbar utveckling’ vilket 
även kom att prägla den efterföljande internationella miljödebatten. När det så är etablerat 
vad miljö är, och hur miljödebatten tog fart, är det dags att undersöka vad det är som ska 
redovisas samt vad opinionsbildare betyder, både för företagen och för allmänheten. 
Avsnittet om ”Det goda företaget” knyter sedan ihop individens och företagets moral och 
ser på om individer och företag handlar med samma etiska utgångspunkter. Därpå följer 
intressentteorin vilken tar upp för vem företaget redovisar, och här är NGO:erna synliga. 
Därefter följer motivationsteorin vilken påvisar att individen förutom de olika 
resonemangsmodellerna behöver motivation för att prestera. Avslutningsvis presenteras 
GRI vilken är den teori som utgör regelverket för de statligt ägda företagens 
hållbarhetsredovisningar.  
 
4.2 Miljöekonomi och internationalisering 
4.2.1 Går miljö att avgränsa? 

Redan Aristoteles, dygdetikens främste förespråkare, ansåg att välstånd skapades genom att 
förvalta resurser, att hushålla med de resurser människan hade, vilket han ansåg vara 
ekonomins främsta mål (Brytting, 2005; Bergkvist et al., 1994: 19). Att redovisa ett 
företags ekonomiska förehavanden är reglerat, medan redovisningen av företagets 
miljöpåverkan är relativt nytt och även, för flertalet företag, frivilligt. För att kunna 
redovisa en miljöpåverkan fordras en kunskap om vad miljö är. I likhet med många andra 
ord härstammar ordet miljö från latinet, möjligtvis via franskan, och betyder det som är runt 
omkring där människan/ djuret/ växten befinner sig. Det betyder att en miljö kan se ut hur 
som helst, den går att kompromissa och modifiera. Detta i motsats till ordet natur som står 
för något som är, såsom människans, fjällens och kustens natur (Bergström, 1994: 18). 
Ordet miljö används även förbehållningslöst i Art 174 i Maastrichtfördraget vilket gör att 
det kan tolkas till att det inte råder någon geografiskt begränsning av miljön. 
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Gemenskapens miljö kan därmed inte avgränsas från den lokala, regionala och nationella 
miljön, utan den berör alla (Mahmoudi, 2003: 46).  
 
Vilket diskuterades i förgående kapitel beror seder dels på gällande kultur, religion och 
värdesystem, men det går inte att ignorera ekonomins inverkan på sederna. Det ökade 
internationella samarbetet för även med sig att företagen ställs inför valet av att agera 
konsekvent eller att adaptera seden som gäller där de opererar (Bonnedahl, Jensen och 
Sandström, 2007: 54; Samuelson, 1997: 167). Det finns de som anser att miljö är ett 
rikemansintresse, att miljö är en lyxvara.  Det är endast då de primära faktorerna såsom 
mat, kläder och tak över huvudet är tillgodosett som det är möjligt att fundera över miljöns 
tillstånd. Med ett sådant tankesätt är det lätt att rättfärdiga åsikten om att en ökad rikedom 
hos de rika även kommer de fattiga till del (Hermele, 2000: 30, 79-80).  
 

4.2.2 Från det lilla till det stora 

I början av 1960- talet utkom Rachel Carsons bok Tyst vår i USA och väckte då stor 
uppmärksamhet. Boken visade på att människans agerande gällande flertalet kemiska 
produkter påverkade reproduktionsförmåga hos flera djur samt att denna miljöpåverkan var 
global (Andersson-Skog & Krantz, 2002: 349). Vissa teorier menar att globalisering utgår 
från industrialismen eller modernismen, medan andra menar att kapitalismen och 
marknadsekonomin är dess ursprung. Oberoende av vilket synsätt som antas om hur 
globaliseringen uppstod så agerar de facto flera av dagens företag och organisationer på en 
internationell arena. I likhet med företagandet i stort har även miljötänkandet gått från att 
vara en lokal angelägenhet till att bli av global betydelse (Bergström, 1994: 18-19, 37).  
Miljöpåverkan, positiv liksom negativ, är således inte begränsade till länders landsgränser. 

  

4.3 Hållbar utveckling 
“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs” 
 (Europa, Sustainable Development. Definition av ’hållbar utveckling’)  

 
FN-konferensen i Stockholm år 1972 var den första miljökonferensen i FN:s regi och det 
blev där tydligt att globala miljöskyddsfrågor rymde två olika dimensioner. Den ena 
dimensionen förespråkade tyngdpunkt på metoder för att begränsa föroreningar och 
utnyttjandet av naturresurser medan den andra falangen fokuserade på den sociala och 
ekonomiska utvecklingen i tredje världen. Dessa två utgångspunkter kom sedermera att bli 
utgångspunkten för det kommande globala miljöarbetet. Elva år senare, 1983, tillsatte FN:s 
generalförsamling en kommission under ledning av den dåvarande norska statsministern 
Gro Harlem Brundtland. Kommissionen, ’World Commission on Environmental and 
Development’ vilken sedermera i dagligt tal kom att kallas ’Brundtlands kommissionen’ 
fick till uppgift att undersöka om, och hur, det var möjligt att förena långsiktig utveckling 
med de olika miljömålen från år 2000 (Ebbesson, 2003: 41, 43). Det är idag allmänt 
vedertaget att uttrycket ’hållbar utveckling’ myntades genom kommissionens slutrapport 
Our common future, Vår gemensamma framtid, vilken presenterades i april år 1987 och det 
är denna slutrapport som i dagligt tal kom att kallas ’Brundtlands rapporten’. Rapporten 
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ledde till det så kallade Earth Summit, FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro i Brasilien år 1992 där uttrycket ’hållbar utveckling’ vann ett allmänt erkännande 
(Almgren et al., 1996: 29 ff; Mahmoudi, 2003: 50; United Nations, 2007). Den 
internationella miljödebatten och miljörätten har alltsedan dess präglats av detta ledord. 
Vidare diskuterade rapporten, och gav förslag på lösningar, gällande bl.a. 
försörjningsmöjligheter, naturresurser och val av energikällor samt kopplingen mellan fred- 
säkerhet- miljö- utveckling. Stor vikt lades vid möjligheter för hur tredje världen kan 
utvecklas både ekonomiskt och socialt i samexistens med miljöskyddet. Vid Rio- 
konferensen, som även är den hittills största konferensen arrangerad av FN, inrättades 
’Kommissionen för hållbar utveckling’, ’the Commission on Sustainable Development’ 
vars främsta uppgift är att följa upp och granska staternas införande av framförallt Agenda 
21 som antogs under mötet (Ebbesson, 2003: 27, 43, 45; United Nations, 2009a). 

  

4.4 Framväxten av CSR  
På många sätt var Rio-mötet startskottet för ett aktivt miljöhandlande, både för enskilda 
individer såväl som för företag. Corporate Responsibility (CR) frågor har egentligen 
diskuterats i mer än 40 år, men det är framförallt de senaste 10- 15 åren som antalet 
hållbarhetsredovisningar ökat markant (Sweeney & Coughlan, 2008: 113). Förändringar 
går sällan snabbt, men sedan boken Tyst vår kom ut och FN-konferensen i Rio har 
utvecklingen gått relativt snabbt. Från att företagen i början av 1990-talet nästan 
uteslutande rapporterade om miljön har fokus förskjutits till dagens hållbarhet innefattande 
både miljöfrågor och socialaspekter såväl som etiska frågor. Därmed har det skett en flytt 
från att enbart redovisa CR frågor till att redovisa sin CSR, sin hållbarhet. Enligt 
dygdetiken är företagsledare förebilder och som sådan ska de företräda det goda företaget 
och helst ska etisk universalism föreligga i alla beslut. Företagandet har blivit alltmer 
internationellt där miljön alltid har varit global så till vida att det som sker i ett land mycket 
väl kan påverka miljön i ett annat land. Kombinationen av de två, tillsammans med enskilda 
individers högre grad av engagemang är troligtvis en förklaring av flera bakom skiftet av 
fokus. De flesta företag redovisade till en början sin hållbarhetsredovisning separat, men 
internationellt sett finns det en trend mot att allt fler företag integrerar den med årsrapporten 
(KPMG, 2005: 4). Samma trend, både en ökning i den frivilliga miljöredovisningen såväl 
som i ökningen i att sätta ihop den frivilliga delen i årsrapporten är synlig i Sverige 
(Bergström, 1994: 20).  
 

4.5 Redovisa vad och hur? 
Sverige har länge varit på framkant när det gäller miljöfrågor, eller så vill vi gärna tro. 
Enligt EU kommissionen lyder definition av CSR: "A concept whereby companies 
integrate social and environmental concerns in their business operations and in their 
interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (Europa, 2006). Än finns det dock 
inte ett internationellt fastställt sätt att rapportera CSR på vilket gör det svårt för 
intressenter att jämföra olika företags hållbarhetsredovisningar, och även att jämföra dem 
över tid. Att redovisa sin CSR är fortfarande en frivillig handling för flertalet företag, men 
det finns ändock några fastlagda regler och lagar att förhålla sig till i Sverige. 
Aktiebolagslagen (SFS 2005: 551) är det övergripande regelverket som sätter 
minimikraven. Miljöbalken (SFS 1998:808) fastslår bland annat speciella regler för företag 
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som har en miljöfarlig verksamhet. Denna lag ersatte de tidigare lagarna som gick att finna 
i exempelvis miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen och lagen om kemiska produkter. I 
Årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) infördes år 2005 utökade upplysningskrav gällande 
hållbarhetsinformation och det finns numer även ett EU direktiv som kräver upplysning av 
väsentliga icke-finansiella risker (Halling, 2007: 17-19).  
 
Utöver dessa lagar säger ’Ägarpolicyn för statligt ägande från 2007’ att alla företag där 
staten har ett ägande skall använda sig av ’Svensk kod för bolagsstyrning’, allmänt känd 
som ”Koden”. Koden är i sig indelad i tre delar där den första delen beskriver syfte och 
målgrupp samt beskriver Koden i internationella jämförelser. Den andra delen behandlar 
ägarroll och ägaransvar medan den tredje och sista delen beskriver regler för bolagsstyrning 
(Larsson, 2005: 50). Enkelt uttryckt är redovisning “en kommunikativ handling med en 
sändare och en mottagare” (Samuelson, 1997: 160). Men vad är det som ekonomer mäter? 
Går det överhuvudtaget att mäta sådant som inte automatiskt innehar monetära termer? 
Enligt Bonnedahl et al. (2007: 60, 195) är en ekonoms uppgift att mäta - och redovisa “det 
de kan mäta”. CSR- redovisningen ämnar således kommunicera till intressenter företagets 
sociala och miljömässiga påverkningar såväl som de ekonomiska aspekterna de för med 
sig. Precis som den finansiella redovisningen skall denna vara transparent och genom att 
redovisa visar sig företaget ansvarig.  
 

4.6 Lobbyister 
Den internationella miljörättens utveckling är till stor del ett resultat av både enskilda och 
icke-statliga organ, så kallade NGO:s som drivit fram frågan på den politiska agendan. 
Politik, ekonomi och företagande hör ihop, även om så inte alltid har varit fallet i Sverige. 
På 1930-talet stod företagen för tillväxt i reala termer och frågor härrörande de sociala och 
miljömässiga aspekterna tillhörde politikens domän. Detta i kombination med höga skatter i 
internationell jämförelse blev att företagen endast befattade sig med att följa gällande 
lagstiftning utan något intresse till sponsring av frivilliga organisationer (Ebbesson, 2003: 
24; Wijkman, 2008: 18). Detta i sin tur ledde till att det många gånger blev allmänheten, 
med hjälp av media, som stod för opinionsbildningen. Detta förfaringssätt är tydligt även 
idag där vi via grävande journalistik har tv-program såsom Uppdrag granskning och 
Dokument utifrån, samt flera olika intresseorganisationer som enbart bevakar ett specifikt 
intresseområde, exempelvis CSR Sweden och GRI. Det blir här synligt att allmänheten 
anser att företagen har ett ansvar och även genom att undlåta att göra en viss handling visar 
de sin moral, eller brist därpå. Medierna beskylls ibland för att förenkla resonemangen runt 
hållbarhetsfrågorna samt för att enbart granska vissa företag. Johan Florén (2008: 23) som 
är ordförande i Amnesty Business Group menar dock att det är journalisternas uppgift att 
förenkla ofta väldigt komplexa frågor till resonemang som den breda allmänheten kan 
förstå. Denna opinionsbildning har bland annat resulterat i att det årligen hålls ett 
hållbarhetsmöte i New York (Precht, 2005: 24-31). Flera av intresseorganisationerna har 
utvecklat egna uppförandekoder och/eller riktlinjer vilka alla är frivilliga och där samtliga 
bygger på befintlig lagstiftning och/eller regler (Larsson, 2005: 143) där ett urval av dessa 
går att läsa om i Appendix 2. Appendix 1 visar ett urval av intresseorganisationer och 
NGO:s som arbetar för hållbarhetsfrågor. 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4.7 Det goda företaget 
”I have always believed that personal relationships are vital in business and that people 

should be directly accountable for their actions” 
 (Bonnedahl et al., 2007:243. Citat av Richard Branson) 

  
Uttrycket ”det goda företaget” kan tolkas som om företaget vill vara goda medborgare, de 
vill vara Corporate Citizenship (CC). Genom att visa sig goda vill de därigenom framstå 
som bra förebilder i likhet med dygdetiken, och därigenom vara någonting som andra vill ta 
efter. CC är ett uttryck som i slutet av 1990- talet blev mycket populärt, mycket tack vare 
både Internationella Handelskammaren och flera andra transnationella företag såväl som 
FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Det går dock att urskilja en liten skillnad i 
företagens och FN:s innebörd i ordet. Internationaliseringen har medfört att gränser har 
suddats ut och företagen agerar på olika marknader i olika länder som både har olika 
kulturer och därav även olika seder. FN argumenterar för att utan företagens medverkan går 
det inte att förändra världen och komma tillrätta med varken miljöförstöring eller social 
utslagning. Detta resonemang faller tillbaka på att många nationalstater är alltför svaga med 
både ekonomisk och social instabilitet och där företagen i relation till den svaga regeringen 
är alltför starka/ kraftfulla (Bonnedahl et al., 2007: 134). Detta medför makt åt företagen, 
och med makt följer ansvar (Koskinen, 1999: 7). Ett ansvar som inbegriper både ett aktivt 
handlande såväl som ett ansvar för ett icke-handlande. Båda är ett resultat av företagets 
kultur vilket i sin tur är ett resultat av den rådande resonemangsmodellen där människan 
enligt pliktetiken både har vissa grundläggande rättigheter men även skyldigheter .  
 
I enlighet med utilitarismen och etisk egoism likväl som etisk partikularism eftersträvar 
människan egen vinning vilket skulle innebära att korruption och insiderhandel är 
eftersträvansvärt vilket, tyvärr, är synligt i länder som präglas av en icke- fungerade social 
struktur. Det goda företaget kan även tolkas till att företaget har en enhetlig framtoning och 
därmed består företaget av en företagskultur med en gemensam moral. Då ett företag är 
uppbyggt av människor, och det är människorna som styr företaget, är det då inte 
människornas moral och kultur som speglas? Är det möjligt att ett företag består av flera 
små subkulturer, en på varje avdelning, och att moralen som speglas utåt är den som anses 
sämst av den kultur som råder utanför företaget? För att företagsledningen skall lyckas med 
att kommunicera sin kultur och moral både inom och utanför företaget gäller transparens 
både i de interna leden såväl som i de externa. För att ett företag skall vara det goda 
företaget behöver alla led, inklusive intressenterna vara goda. 

  

4.8 Framförd kritik på CSR 
Det finns mycket skrivet på CSR-området, men det är alltjämt ett område som både är brett, 
komplex och fortfarande på utvecklingsstadiet. Vilket är åsikter som både förespråkare och 
kritiker kan hålla med om. Kritikerna anser dessutom att rapporteringen är svårtydig, 
subjektiv och därmed oklar, högst ogripbar med oklara ramar och med en ifrågasatt 
legitimitet (Sweeney & Coughlan, 2008: 113). Det finns även de kritiker som menar att 
CSR-rapporteringen är ett marknadsföringstrick för att framhäva företagets image och 
public relations. Det går att se en tendens mot att de företag som granskas av 
intresseorganisationer samt exponeras mer i medier är mer benägna att ge ut frivillig 
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information, en tendens som är synbar både internationellt och i Sverige (Hassel, 2008: 34). 
Andra menar att de kostsamma CSR räkenskaperna är farliga enligt den klassiska 
intressentteorin (KPMG, 2005: 6). Sammanfattningsvis har tro och attityder mot CSR 
ändrats över tid. Det finns idag ingen entydig definition av vad CSR är, men EU 
kommissionens definition lyder: "A concept whereby companies integrate social and 
environmental concerns in their business operations and in their interaction with their 
stakeholders on a voluntary basis” (Europa, 2006). Det är således ett område där det blir 
alltmer accepterat att kultur och därigenom både intressentteori och legitimitetsteori 
påverkar både dess tolkning och utvecklande. 

  

4.9 Intressentteori 
Den klassiska definitionen, och även den som idag är allmänt gällande av denna teori 
preciserades av R. Edward Freeman och lyder: ”Any group or individual who can affect or 
is affected by the achievment of a corporation’s purpose”. Det finns empiriska bevis för att 
forskning har skett inom detta område sedan 1930- talet (Flak, Nordheim och Munkvold, 
2008: 3-23). Det går att dela in denna grupp, intressenterna, i primära och sekundära 
intressenter där den primära intressenten är en individ utan vars delaktighet företaget ej 
skulle kunna fortsätta som en ’going concern’ (Sweeney & Coughlan, 2008: 114). Den 
sekundära å sin sida är ej nödvändig för företagets fortlevnad. Fördelningen mellan primära 
och sekundära intressenter varierar mellan företag och tidpunkt, och företaget kan finna att 
det ej finns resurser till att behandla alla intressenter lika (Harting, Harmeling & 
Venkatataman, 2006: 56). Intressenterna i sig kan komma från skilda områden, och därmed 
ha olika egna privata agendor för sitt intresse i företaget. Dessa intressen kan sinsemellan 
vara i konflikt med varandra, men det förekommer även att de i vissa frågor går ihop för att 
uppnå gemensamma mål där intresseorganisationer såsom Amnesty, FAR och IMF är 
exempel på detta. Den största intressentgruppen består av: aktieägare, anställda, kunder, 
lokala myndigheter och miljön (Sweeney & Coughlan, 2008: 114,115; Flak et al., 2008: 4). 
För företaget är det en balansgång dem emellan, där de får ta ställning till om någon/ några 
intressenter är viktigare än andra. Om en grupp anses starkare än någon annan, är chansen 
större att företaget behandlar denna grupp efter gruppens förväntningar med tanke på deras 
seder och bruk. Företaget anpassar på så sätt sitt moraliska handlande efter intressentens 
förväntningar på företaget. Här gäller det att komma ihåg att det som anses som ett 
acceptabelt handlande för en intressent inte nödvändigtvis är det för den andre (Harting et 
al., 2006: 59). Vilket nämndes i förgående kapitel anser vissa att ett företag går att 
beskrivas utifrån de sju kardinalsynderna, men om ett företag konsekvent agerar oetiskt är 
risken stor att kunderna ej uppehåller kontakten med företaget. Ett företagande är istället 
mer troligt att via en intressentdialog som innehåller både lyhördhet och lagarbete gå ut på 
att skapa långsiktiga relationer, för att genom dessa goda kontakter skapa vinster 
(Borglund, 2008: 55, 62; Bradley, Donaldson, Freeman, Jensen, Mitchell & Donna, 2008: 
158; Larsson, 2005: 13).   
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4.10 Motivationsteori 
Resonemangsmodellerna, vilka diskuterades i det associerande kapitlet, räcker inte för att 
helt förstå varför en människa beter sig och handlar på ett visst sätt under en viss situation, 
även motivationsteorier behövs. Det finns flera teorier på området, dock kommer enbart 
Frederick Herzberg “The Motivator- Hygiene Theory” och Douglas McGregors “Teori X 
och Teori Y” att här kort presenteras.    

  
Motivationsfaktorer (inre faktorer) och hygienfaktorer (yttre faktorer) härstammar från 
Frederick Herzbergs arbete från 1966. Med de yttre faktorerna, hygienfaktorerna, menas 
miljön på en arbetsplats såsom företagets ledningsstil, lön, övervakning samt 
arbetsförhållanden (Meyer et al., 1974; Ramlall, 2005). Dessa faktorer är intimt 
förknippade med företagets existens. Faktorer som skapar tillfredsställelse är, enligt 
Herzberg, de inre faktorerna, motivationsfaktorerna. Det är dessa faktorer som skapar 
positiva känslor hos medarbetarna vilka leder till arbetstillfredsställelse. Exempel på sådana 
faktorer är bekräftelse, ökat ansvar och möjlighet att avancera. Denna teori har sedermera 
utvecklats och tre kritiska faktorer har adderats vid utformning av arbetsuppgifter där den 
ena faktorn är att individen behöver uppfatta sitt arbete som både meningsfullt och 
värdefullt (Bolman & Deal, 1997: 157). Detta stämmer överens med den etiska egoismen 
som säger att varje individ handlar utifrån egen vinning. Att få användning av både sitt 
omdöme och sina erfarenheter för att på så sätt erhålla ett ansvar för resultatet kan kopplas 
till dygdetiken där ett långsiktigt förtroende för arbetsgivaren skapas. Återkoppling på 
utförda prestationer är något som de flesta uppskattar, vilket även är ett exempel på 
pliktetik. 

  
Utifrån Maslows behovstrappa utformade Douglas McGregor år 1960 sin teori om att 
människan antingen är typ- X eller typ-Y. Där X- människan ansågs vara passiv, bekväm 
samt ambitions- och viljelös var Y- människan dess motsats. Denne drivs av en vilja att 
uppfylla sina egna behov och är därmed initiativrik, ansvarstagande och kreativ. Beroende 
på vilken människotyp individen är kommer arbetsgivaren, liksom arbetstagaren, att 
anamma en särskild stil och förhållningssätt till sitt arbete (Bolman & Deal, 1997: 130). 
Det är emellertid icke självklart att Y-människan är att föredra då denna individ 
förmodligen är duktig på att följa rutiner och mest troligt även kan utföra arbetsmoment 
som X-människan skulle anse alldeles för monotona och tröttsamma. Även om det vid 
första anblicken verkar som den ena människotypen är mer önskvärd som anställd är det 
viktigt att komma ihåg att det oftast är blandningen av människotyper och stilar som driver 
ett företag framåt. Om samtliga anställda tänkte och agerade likadant skulle företaget 
stagnera. Det viktiga är att företaget sätter ramar med vilka företaget utåt sett agerar som en 
enhet. 
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4.11 GRI 
The Global Reporting InitiativeTM, GRI, är en oberoende, icke- vinstdrivande organisation 
vilken utvecklar och publicerar riktlinjer för hur företag, stora som små, skall rapportera sitt 
ekonomiska, miljömässiga och sociala åtaganden och prestation. GRI:s registrerade namn är 
Stichting Global Reporting Initiative, där Stiching betyder ‘foundation’ på holländska 
(Global Reporting Initiative [GRI], 2007: 1 ff; 2009: 8; 2009b: 1).  
 
4.11.1 Genesis 

Med rötter i de två Bostonbaserade NGO:erna Coalition for Environmentally Responsible 
Economics (CERES), och Tellus Institutet arbetades det under 1990-talet fram ett arbetssätt 
vilket sedermera skulle bli förlagan till dagens GRI riktlinjer. Tanken var att ta fram ett 
redovisningssystem, ett ramverk, som säkerställde ett ansvarstagande av företagen med en 
enhetlig redovisning gällande företagens miljöuppträdande. Företagen i USA var i början 
motsträviga till att adaptera dessa riktlinjer för hur företagen skulle redovisa sin 
miljöpåverkan, vilket bidrog till att CERES 1998 tog hjälp av ’United Nations Environment 
Program’ (UNEP) för att på så sätt nå utanför USA:s landsgränser. Detta samarbete bidrog 
till att GRI bildades och sedermera fick sitt huvudsäte i Amsterdam, Nederländerna. År 
2000 lanserades den första generationens riktlinjer, G1, och två år senare, på ’World 
Summit on Sustainable Develompent’ presenterades G2, den andra generationens riktlinjer 
vilket resulterade i att 150 organisationer rapporterade enligt dessa detta år. Den nuvarande, 
G3, bygger på, liksom de tidigare riktlinjerna, på öppenhet, tillräknelighet & hållbarhet 
(Enell, 2008: 12ff; GRI, 2007: 1-3) . 
 
4.11.2 Ett nätverk av intressenter 

En del av GRI:s popularitet kan förklaras med att alltsedan starten har GRI byggt vidare på 
att utveckla riktlinjerna/ ramverket med hjälp av flertalet olika intressenter vilka kommer 
från olika discipliner såsom akademiker, praktiserande revisorer, jurister, statligt anknutna, 
intresseorganisationer, näringslivet m.fl . Samtliga intressenter inkommer med värdefulla 
åsikter och synpunkter vilka bidrar till utvecklingen av ramverket och riktlinjerna tas med 
andra ord fram genom ett konsensus förfarande (GRI, 2000-2006; 2009: 8). Genom detta 
förfaringssätt kan GRI, som organisation, jämföras med ett globalt multiintressentnätverk. 
Riktlinjerna/ ramverket är även lättillgängligt då de är tillgängliga för nedladdning från 
hemsidan. Även om det engelska språket oftast behärskas av de som sammanställer 
företagens hållbarhetsredovisningar är det ändå en fördel om riktlinjerna finns på det 
nationella språket. I slutänden är det intressenterna som ska förstå, och dessa kanske inte 
förstår det engelska språket lika väl som de som sammanställer rapporten. Som ett led i 
detta fick Öhrlings Pricewaterhouse Coopers för dryga året sedan i uppdrag att översätta 
riktlinjerna till svenska. I skrivande stund finns det, inklusive svenskan, 22 språk som G3 
har blivit översatt till.  
 
4.11.3 GRI:s organisation  

GRI har som sagt sitt huvudkontor i Amsterdam där ett 25- tal personer är anställda på 
sekretariatet och som sammanställer och bearbetar synpunkterna som inkommer från de 
flera tusen personer i dussintalet olika länder vilka fungerar som nätverket av intressenter. 
Intresserådet har en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor bland sina medlemmar. 
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Medlemmarna representerar även de sex kontinenterna och i dagsläget representeras 
Sverige och Europa av Filippa Bergin (Enell, 2008: 14 f). Via förfarandet av inputs från 
flera olika discipliner och länder arbetar GRI på att ständigt förbättra sina riktlinjer. Genom 
att använda sig av intressenter av olika nationalitet och olika kön säkerställs också att olika 
seder och bruk gör sig till känna vilka kan inverka på redovisningen.  
 
4.11.4 Att redovisa enligt GRI 

Riktlinjerna är uppbyggda så att alla företag oberoende av storlek, sektortillhörighet och 
geografisk lokalisering kan använda sig av dem. Vidare är riktlinjerna uppbyggda i två 
olika delar vilka snarare fungerar som förslag på frågeställningar än en färdigställd 
checklista på vad som skall tas med i redovisningen. Detta grundas på att varje företag är 
unikt, företagen har sinsemellan olika profiler, och det ges därför en möjlighet att 
skräddarsy sin redovisning för att på så vis ge företaget en möjlighet att visa på de faktorer 
som de önskar ”fokusera på”, den del de vill marknadsföra. Den första delen, del ett, 
’Redovisningsprinciper och vägledning’, identifierar bl.a. intressenterna och visar på hur 
företaget har tagit fasta på och arbetat efter intressenternas önskemål och den påvisar 
kommunikationen dem emellan. Här är intressentteorin synlig. Del ett innehåller även 
grundläggande tester för varje princip för att underlätta samt synligöra vilka delar 
redovisningen bör innehålla. Även hur företaget definierar de olika enheterna som ska ingå 
i redovisningen, vilket bidrar till en kvalitetssäkring på det redovisade, tas upp i detta 
avsnitt. Den andra delen, ’Standardupplysningar’, behandlar företagens specifika områden 
inom företagets profil vilket kan vara allt från en miljö- eller en hälsoprofil, samt olika 
former av ett specifikt riktat engagemang (GRI 2000-2006).  

 

Denna andra del är i sig indelad i tre delar:  
1. ’Strategi och profil’ behandlar företagets övergripande bakgrundshistoria för att visa 

på hur hållbarhetsarbetet är kopplat till företagets strategi, profil och styrning.  
2. ’Hållbarhetsstyrning’, redogör för hur företaget hanterar ett antal olika specifika 

områden för att på så sätt underlätta förståelsen för det visade resultatet på det 
specifika området.  

3. ’Resultatindikationer’ ger jämförbar information gällande företags ekonomiska, 
miljömässiga och sociala resultat. 

 

4.11.5 Tillämpningsnivåer  
En hållbarhetsredovisning som upprättats enligt GRI:s riktlinjer kan uppnå tre olika nivåer, 
och det är de som upprättar redovisningen som anger vilken nivå redovisningen skall 
uppnå. Som framgår av figuren nedan anges tillämpningsnivåerna i C, B eller A där ett 
plustecken adderas till detta (C+, B+, A+) i de fall då hållbarhetsredovisningen bestyrks av 
utomstående oberoende part (GRI, 2009a). Som nämnts tidigare tillför ett nyttjande av en 
oberoende granskare, förutom legitimitet till redovisningen, även ett påskyndande och en 
drivkraft till att utveckla interna system och rutiner (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, 
2008: 11). Således är det en aspekt som finns inbyggd i G3.  Tillämpningsnivåerna visar på 
i vilken utsträckning företaget har följt GRI:s riktlinjer i sitt förfaringssätt vid upprättandet 
av redovisningen. För varje nivå tillkommer fler kriterier företaget skall följa (GRI, 2009a: 
2). Detta förfaringssätt verkar på tre sätt, dels ger det intressenterna, läsarna av 
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redovisningen, en lätt överskådlig blick på i vilken utsträckning GRI:s riktlinjer tillämpats, 
dels ger det en sporre till dem som upprättar redovisningen till att förbättra 
hållbarhetsredovisningen till nästkommande år. Samtidigt underlättas och ges en möjlighet 
till att jämföra resultat över tiden.  
 

4.11.6 Studiens tolkningsmodell 

 

FIGUR 2. KRITERIER FÖR RESPEKTIVE TILLÄMPNINGSNIVÅ. GRI, 2009A 
  
På den horisontella axeln i figur 2 visas redovisningens tillämpningsnivå: C, B och A. På 
den vertikala axeln syns de tre delarna vilka ingår i ”Standardupplysningar” som beskrevs i 
förgående avsnitt. Det blir här synligt att nivå C utgör minimikraven och för att redovisa 
enligt nivå B krävs att minimikraven uppfylls, plus några fler punkter på varje 
redovisningsdel. Detsamma gäller för nivå A där både nivå C och nivå B ska uppfyllas plus 
några till, förutom i ”Upplysningar om profil” där nivå B räcker. För tillämpningsnivå C 
behövs inte ”Upplysningar om hållbarhetsstyrningen” redovisas, men krävs för de två andra 
nivåerna. För att uppnå nivå C på ”Resultatindikationer & branschspecifika 
resultatindikationer” behöver företaget redovisa minst tio resultatindikationer och minst en 
vardera från social, ekonomisk och miljöpåverkan. För nivå B krävs det minst 20 stycken 
och för nivå A ska varje kärnindikator redovisas enligt väsentlighetsprincipen alternativt 
förklara varför de ej redovisas. Genomgående gäller att ”+”-tecknet erhålls då 
hållbarhetsredovisningen är bestyrk av en extern oberoende part. 
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5. Studiens dataobservationer 
_________________________________________________________________________ 
I föreliggande kapitel presenteras såväl kriterierna för undersökningen som det 
insamlande datamaterialet. Detta möjliggör för Dig, Läsaren, att kritiskt bedöma 
studien och dess trovärdighet, vilket sedan leder vidare till nästa kapitel där 
analysen tar vid.  
_________________________________________________________________________ 
5.1 Studerad population: Statligt ägda företag 
“Att de statligt ägda företagen ytterst ägs av det svenska folket ställer krav på en öppen och 

professionell informationsgivning.” (Regeringskansliet, 2007c: 18) 
 
Staten, genom regeringskansliet, förvaltar i dag 53 företag/ koncerner vilket även innebär 
att den svenska staten är Sveriges största företagsägare. Av de 53 företagen är fyra bolag 
börsnoterade, 40 företag ägs helt och i 13 företag är staten delägare. Spännvidden mellan 
företagens olika affärsområden är stort och de vitt skilda verksamhetsområdena bidrar till 
ett komplext ägande och en stor vidd av olika intressenter i de enskilda företagen. Ägandet 
kan delas in i två huvudgrupper: företag som verkar under marknadsmässiga villkor och 
företag med särskilda samhällsintressen (Regeringskansliet, 2007b; 2009b; Företag med 
statligt ägande). Alla företag, oberoende om det är statligt eller ej, har ett ansvar gällande 
exempelvis etik, mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö, hållbar utveckling med mera, 
vilket alla är områden som har diskuterats och belysts i denna uppsats. Utöver att samtliga 
företag har ett egenansvar gällande dessa frågor anser regeringen att de statliga företagen 
även skall vara ett föredöme. Statens övergripande ledord för sitt förvaltande är “öppenhet, 
aktivt ägande samt ordning och reda”, och det övergripande målet för statens ägande är att 
skapa värde och “i förekommande fall se till att uttryckta samhällsintressen infrias” 
(Regeringskansliet, 2007b: 1). 
 
5.1.1 Urval för studien 

I Hatt och Larssons genomlysning ingick de tretton företag (av dåvarande 46 statligt ägda 
företag) vilka presenterade en separat hållbarhetsredovisning där de valda företagen var 
Vattenfall, SAS, Green Cargo, TeliaSonera, Sveaskog, Apoteket, Posten, Vin & Sprit, 
Vasakronan, Svenska Spel, Systembolaget, LKAB och Samhall. Sedan Hatt och Larsson 
gjorde sin genomlysning har staten minskat sitt ägande i enlighet med Prop. 2006/ 07: 57. 
Under 2009 har även tre nya företag bildats, Fouriertransform, Svevia och Vectura 
(Regeringskansliet, 2007; 2009b: 35). Det vore dock missvisande att ta med dessa tre i 
undersökningen då dessa företag ej sammanfattades av riktlinjerna för extern rapportering 
under verksamhetsåret 2008. 
 
Problemformuleringen vilken presenterades i kapitel ett löd: I vilken utsträckning har de 
statliga företagen följt regeringens intentioner om harmonisering av hållbarhets- 
redovisningarna för räkenskapsåret 2008? Syftet var att ge en djupare förståelse för 
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företeelsen ’hållbar utveckling’ samt att undersöka och beskriva utvecklingen mot det nu 
gällande regelverket. För att svara på huvudfrågan samt möjliggöra en så rättvisande 
jämförelse som möjligt och synligöra eventuella förbättringar från Hatt och Larssons 
genomlysning består således urvalet vid föreliggande studie av samma kriterium som de 
använde sig av (Regeringskanlsiet, 2007a: 13).  
Dvs. redovisningen ingår om företaget har avseende verksamhetsåret 2008 publicerat: 

• En separat hållbarhetsredovisning i den tryckta årsredovisningen 
• En fristående hållbarhetsredovisning, ej som en del i årsredovisningen 
• Minst fyra sidor hållbarhetsupplysningar i förvaltningsberättelsen med upplysningar 

gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning med tyngdpunkt på hållbar 
affärsutveckling 

• Redovisat enligt GRI:s riktlinjer  
• Presenterat hållbarhetsredovisningen i sin helhet på företagets hemsida 

  
Utifrån ovan ställda kriterier visade det sig att av de femtiotre företagen, minus tre 
(Fouriertransform, Svevia och Vectura) uppfyllde sju företag ej kriterierna och således 
fortskred den resterande granskningen på 43 företag. 
 
5.2 Pris för bästa hållbarhetsredovisning 
Varje år delar FAR SRS ut pris för Sveriges bästa hållbarhetsredovisning. SAS har fått pris 
två gånger, både för sin 2005- och 2006års redovisning (FAR SRS, A). Båda gångerna fick 
de pris i kategorin Bästa hållbarhetsredovisning i tryckt årsredovisning (Regeringskansliet, 
2007a: 23). För 2006års hållbarhetsredovisning fick Vattenfall pris i kategorin Bästa 
fristående hållbarhetsredovisning och Green Cargo tog emot vid samma tillfälle emot pris i 
kategorin Bästa hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelsen (FAR SRS, B). För 2007 
års redovisning vann Vin & Sprit i kategorin Bästa hållbarhetsredovisning statliga bolag 
(FAR SRS, C). Inför 2008 års redovisningar instiftades ett nytt pris med fokus på tydligt 
framtidsperspektiv i redovisningen. Detta pris gick till SCA för deras “mod, handling och 
transparens” (FAR SRS, D).   
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5.3 Presentation av företagen: 
TABELL 1. FÖRETAGEN OCH VAD DE HAR PUBLICERAT   
               
 

Företag Redovisat 
sin CSR 

Hållbarhets 

redovisning 
GRI Bestyrkt Nivå 

1 Akademiska Hus separat Ja Ja Ja C+ 
2 ALMI separat Ja Ja Ja C+ 
3 Apoteket separat Ja Ja Ja B+ 
4 Arbetslivsresurs Årsredovisn. Nej    
5 Arlandabanan Infrastructure X     
6 Bostadsgaranti separat Ja Ja Ja C+ 
7 Botniabanan Årsredovisn. Ja Nej Nej  
8 Dom Shevetsii X     
9 ExStattum X     
10 Fouriertransform Ingår ej     
11 Green Cargo Årsredovisn. Ja Ja Ja ? 
12 Göta kanalbolaget separat Ja Ja Nej C 
13 Innovationsbron Årsredovisn. Ja Ja Ja C+ 
14 Jernhusen separat Ja Ja Ja C+ 
15 Kungl Dramaten separat Ja Ja Nej C 
16 Kungl Operan Årsredovisn. Ja Delvis Ja ? 
17 Lernia Årsredovisn. Ja Ja Ja C+ 
18 LKAB Årsredovisn. Ja Ja Ja C+ 
19 MiljömärkningSverige Årsredovisn. Ja Delvis Nej ? 
20 Nordea Bank separat Ja Ja Ja C+ 
21 Norrland Center separat Ja Delvis Nej ? 
22 Posten separat Ja Ja Ja B+ 
23 Preaktio X     
24 RISE separat Ja Ja Ja C+ 
25 Samhall Årsredovisn. Ja Ja Ja C+ 
26 SAS separat Ja Ja Ja A+ 
27 SBAB Årsredovisn. Ja Ja Nej C 
28 SEK Årsredovisn. Ja Ja Ja C+ 
29 SJ separat Ja Ja Ja B+ 
30 SOS Alarm separat Ja Ja Ja C+ 
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Företag Redovisat 
sin CSR 

Hållbarhets 

redovisning 
GRI Bestyrkt Nivå 

31 SP Årsredovisn. Ja Ja Ja C+ 
32 Specialfastigheter Årsredovisn. Ja Ja Ja C+ 
33 Statens  

Bostadsomvandling 
separat Ja Ja Nej C 

34 Svevia Ingår ej     
35 Sveaskog Årsredovisn. Ja Ja Ja C+ 
36 SVEDAB separat Ja Ja Ja C+ 
37 Svenska Rymdbolaget separat Ja Ja Ja C+ 
38 Svenska  

Miljöstyrningsrådet 
separat Ja Ja Ja C+ 

39 Svenska 
Skeppshypotekskassan 

Årsredovisn. Nej    
40 Svenska Spel separat Ja Ja Ja C+ 
41 Svensk Bilprovning Årsredovisn. Ja Ja Ja C+ 
42 Swedesurvey Årsredovisn. Ja Ja Ja C+ 
43 Swedfund separat Ja Ja Ja C+ 
44 SweRoad separat Ja Ja Ja C+ 
45 Systembolaget separat Ja Ja Ja C+ 
46 TeliaSonera separat Ja Ja Nej B 
47 Teracom separat Ja Ja Ja C+ 
48 Vasallen separat Ja Ja Ja C+ 
49 Vattenfall separat Ja Ja Ja A+ 
50 Vectura Consulting Ingår ej     
51 VisitSweden separat Ja Ja Ja C+ 
52 Voksenåsen A/S separat Ja Ja Ja C+ 
53 Zenit Shipping X     
 

5.3.1 Förtydligande av vad som visas  

I Tabell 1 ovan är samtliga 53 statliga företag presenterade med namn under kolumnen 
”Företag”. Under kolumnen ”Redovisat sin CSR” framgår det om företagets 
hållbarhetsredovisning presenterades separat eller integrerad i årsredovisningen. I de fem 
företag vars redovisningar jag ej erhållit (Arlandabanan Infrastructure, Dom Shevetsii, 
ExStattum, Preaktio samt Zenit Shipping) är ett “X” redovisat i den kolumnen och för de 
tre företag som ej ingår i undersökningen står det ”Ingår ej”. Den fjärde kolumnen 
”Hållbarhetsredovisning” visar på om företaget har redovisat en hållbarhetsredovisning 
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alternativt minst fyra sidor hållbarhetsupplysningar i förvaltningsberättelsen. Genomgående 
gäller att kolumnerna fyra till sju är blank för de företag som aningen redovisat ett ”X” eller 
”Ingår ej” i kolumn tre. I den femte kolumnen ”GRI” presenteras ett ”Ja” i de fall företaget 
har presenterat en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. ”Nej” står således för att 
GRI kravet ej uppfyllts och ”Delvis” i de tre fall som inte följt riktlinjerna fullt ut. 
Kolumnen ”Bestyrkt” visar på förekomsten av en extern oberoende granskare av 
redovisningen där det antingen är ”Ja” eller ”Nej”. Den sista kolumnen, ”Nivå”, visar 
vilken tillämpningsnivå företaget har angett. Plustecknet indikerar således på de företag 
som har ett ”Ja” i den förgående kolumnen. I fyra fall (Green Cargo, Kungliga Operan, 
Miljömärkning Sverige och Norrland Center) har ”?” i denna kolumn vilket visar på att de 
inte har utgett någon tillämpningsnivå på sin redovisning. 
 

5.4 Utvalda resultat i korthet   
TABELL 2. UTVALDA RESULTAT I KORTHET 
  Antal Totalt 

Fristående 28  
Integrerad i 

årsredovisningen 15  
 Hållbarhetsredovisningen 

redovisad 
Nej 7 50 
Ja 39  

Delvis 3  Redovisat enligt GRI 
Nej 1 43 
C+ 28  
C 4  

B+ 3  
B 1  

A+ 2  

Tillämpningsnivå 

Ej angett 4 42 
Ja 35  Bestyrkt av extern 

oberoende part Nej 8 43 
 

5.4 Presentation av funna resultat 
Av de resterande femtio företag som fanns kvar efter att Fouriertransform, Svevia och 
Vectura räknats bort var det sju företag som ej uppfyllde kriterierna för en noggrannare 
undersökning. Av dessa publicerade både Arbetslivsresurs och Svenska 
Skeppshypotekskassan sin årsredovisning på sin respektive hemsida, men de redovisade ej 
en hållbarhets- redovisning. För de övriga fem företagen, Arlandabanan Infrastructure, 
Dom Shevetsii, ExStattum, Preaktio, och Zenit Shipping påträffades ingen publicerad 
rapport alls och således omöjliggjordes en undersökning och därmed fortskred studien av 
2008års hållbarhetsredovisningar på 43 företag.  

Av de 43 företag som presenterat en hållbarhetsredovisning använde 39 företag sig helt av 
GRI:s riktlinjer, i enlighet med ägarnas önskemål och krav. Tre företag (Kungliga Operan, 
Miljömärkning Sverige och Norrland Center) använde sig delvis av riktlinjerna medan 
Botniabanan redovisar en utförlig hållbarhetsredovisning, men valde att ej använda sig av 
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riktlinjerna. Detta då de anser att eftersom de arbetar på ett tidsbestämt uppdrag behöver de 
ej redovisa enligt GRI.  

5.4.1 Tillämpningsnivåer och extern granskare  

Majoriteten företag skrev uttryckligen i inledningen av sina redovisningar att det var det 
första året de redovisade en hållbarhetsredovisning och/ eller redovisade enligt GRI vilket 
kan förklara den övervägande delen av C+ redovisningar, 28 stycken. Både SAS och 
Vattenfall har presenterat en hållbarhetsredovisning under flera år vilket kan vara en del i 
förklaringen till att de båda redovisar A+. Dock skriver Akademiska Hus att de har arbetat 
och redovisat med hållbarhet i fokus under femton år, men de är ett av de 28 företag som 
redovisar på en C+ nivå. Vattenfall och SAS var för övrigt de enda företagen som 
redovisade enligt A+. Sveaskog, som redovisat sin miljöpåverkan under lika många år som 
Vattenfall, fem år, redovisar på en C+ nivå.  

Som nämndes har tre företag valt att endast delvis använda sig av GRI:s riktlinjer vilket 
medför att det är omöjligt att avgöra vilken tillämpningsnivå de eftersträvat, och de har inte 
heller uttryckt vilken tillämpningsnivå de eftersträvat. Ett av dessa företag, Kungliga 
Operan har fått sin redovisning bestyrkt av en extern part. Även Green Cargo, som har 
använt sig av GRI samt fått sin redovisning granskad av en oberoende part, har ej uttryckt 
någon tillämpningsnivå.  

Vidare har Göta kanalbolaget, Kungliga Dramaten, SBAB, Statens Bostadsomvandling 
samt TeliaSonera samtliga redovisat enligt GRI:s riktlinjer och även angett 
tillämpningsnivå, där samtliga bolag eftersträvade “C” utom TeliaSonera som angett “B”, 
men de har ej en bestyrkt redovisning. Totalt använde sig 35 företag av en extern oberoende 
granskare, även om enbart 33 företag även redovisade, och uppgav tillämpningsnivå, enligt 
GRI, vilket även är synligt i Tabell 2. 

5.4.2 Tillgänglighet och presentation 

Av de företag som ingick i undersökningen hade samtliga företag sina 
hållbarhetsredovisningar tillgängliga för nedladdning från sina respektive hemsidor med 
undantag av Swedesurvey. Swedesurvey har valt att enbart ha en kort sammanfattning av 
redovisningen på sin hemsida och den fullständiga hållbarhetsredovisningen i den tryckta 
årsredovisningen.  

Av de företag som redovisade sin CSR gjorde 28 företag det i en separat 
hållbarhetsredovisning där Swedfund valde att kalla sin för GRI- rapport och Nordea Bank 
för CSR-rapport. Övriga företag, femton stycken, presenterade sin integrerad i årsrapporten. 
Detta kan jämföras med Hatt och Larssons undersökning där sju av tretton företag 
publicerade en fristående hållbarhetsredovisning och sex företag valde att ha den i den 
tryckta årsredovisningen. Detta ger att det nu är procentuellt fler företag som publicerar en 
fristående redovisning än tidigare.1 Fördelningen är synlig i Tabell 2. 

Övergripande fann jag, i likhet med Hatt och Larsson, att det var en stor spridning på 
kvalitén av redovisningarna mellan företagen. Spännvidden mellan företagens olika 
                                                        

1 28 av 50= 56 procent respektive 7 av 13= 53.8 procent 
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affärsområden är stort, såväl som deras omsättning, och det är även en synbar skillnad 
mellan deras hållbarhetsredovisningar. Vissa är mer stilistiskt utformade medan andra är 
rent informativa utan någon extra tanke på att presentera det i en snygg förpackning. 
TeliaSonera presenterade förutom en nedladdingsbar version även en version där VD och 
koncernchefen guidar lyssnaren genom årsredovisningen. SBAB, ett av få företag som 
skriver att de utsett en CR-ansvarig, och även ett företag som staten ämnar minska sitt 
ägande i, har följt GRI G3 om än inte lika utförligt och omfattande som övriga företag.  

5.4.3 Uppförandekoder i urval  

Förutom att de flesta företagen skrev att det var premiär för redovisning enligt G3 nämnde 
majoriteten även att de följde Koden. Apoteket, Akademiska Hus, Posten och Sveaskog var 
några företag som även beskrev sitt arbete för att uppnå olika ISO standarder. SJ tog upp 
samarbetet med Globalt Ansvar, SAS betonade sitt samarbete med Rädda Barnen medan 
LKAB tryckte mycket på sitt arbete med FN och mänskliga rättigheter. LKAB 
presenterade, förutom en tydlig beskrivning av sitt samhällsuppdrag, även en tydlig plan 
med sitt hållbarhetsarbete där de om tre år ska ha globala, tydliga och effektiva processer 
för sitt hållbarhetsarbete. Målsättningen är att hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del av 
bolagsstyrningen om fem år. LKAB var även mycket tydlig i sin redovisning av arbetsmiljö 
och hälsa med bl.a. en tydlig redovisning av antal olyckor och frånvarodagar till följd av 
dessa. SAS ger, förutom att betona samarbetet med Rädda Barnen, en grundlig genomgång 
av klimatfrågan och dess problematik samt hur företaget både påverkar miljön, både i form 
av utsläpp från flyget och genom förbrukningsmateriel, och hur de arbetar med tydlig 
hänvisning till Agenda21 och därmed ’Polluters Pays Principle’ men även Kyotoavtalet.  

Apoteket, ett företag som “ska inspirera och hjälpa människor till ett liv i hälsa” (Apotekets 
årsredovisning 2008: 4) är ett exempel på företag vars marknad står under stora 
förändringar med tanke på att apoteksmonopolet sägs upp. Vilket är en aspekt de redovisar 
mycket bra och de gör en tydlig identifiering av sina intressenter och dialogen dem 
emellan. Svensk Bilprovning är ett annat företag som står inför en avreglering av 
besiktningsrätten för tunga och lätta fordon, och de gör en ingående analys av hur 
marknaden ser ut i Norden. Green Cargo varslade 400 medarbetare vilket de redovisar på 
ett exemplariskt sätt och även de åtgärder de satte in i samband med varslet för att 
underlätta övergången för samtliga anställda. Svenska Spel betonar sin medarbetarpolicy 
såväl som sitt ansvar gentemot spelarna genom sin spelansvarspolicy. Här nämner de bl.a. 
sitt samarbete med Hjärnfonden.  
  
Sveaskog är ett exempel på företag som förutom redovisning av en gedigen etikpolicy och 
ett arbete för jämställdhet även poängterade ett arbete för att underlätta för anställda att vara 
föräldralediga. Samtliga företag redovisade sina styrelsemedlemmar där det blev tydligt att 
Samhall utmärker sig genom att sex utav elva styrelsemedlemmar är kvinnliga. I övriga 
styrelser låg den kvinnliga närvaron i styrelserummet på en andel mellan tio och 40 
procent.  
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5.5 Jämförelse mellan studiens resultat och den tidigare genomlysningen 
Givet de redovisade resultaten vilka är synliga i tabell 2 är det möjligt att konstatera att av 
samtliga företag (borträknat de tre som bildades under år 2009)   

 redovisade 78 procent (39 av 50) i enlighet med GRI:s riktlinjer 
 70 procent (35 av 50) av företagen uppvisade en bestyrkt redovisning 
 Då Swedesurvey valde att enbart ha en sammanfattning på hemsidan och den 

kompletta CSR- redovisningen i den tryckta årsredovisningen något som strider mot 
ägarens önskemål och krav gjorde 84 procent (42 av 50) sin CSR- redovisning 
tillgänglig på hemsidan. 

Dessa resultat kan sättas i jämförelse med Hatt & Larssons genomlysning där: 
 46,2 procent (6 av 13) redovisade med tydlig hänvisning till GRI 
 15,4 procent (2 av 13) visade en bestyrkt redovisning 
 Det går utifrån deras rapport ej att utläsa om företagen hade publicerat sina CSR- 

redovisningar på sina respektive hemsidor.  

 
I Tabell 2 går det att utläsa att endast 33 företag uppvisar en bestyrkt tillämpningsnivå 
vilket utgör 66 procent (33 av 50) av samtliga statligt ägda företag. Gällande antalet 
hållbarhetsredovisningar med hänvisning till GRI syns en ökning på 31,8 procentenheter 
(46,2 till 78 procent). Antalet hållbarhetsredovisningar bestyrkta av en extern part har ökat 
markant sedan Hatt och Larssons genomlysning, med en ökning på 54,6 procentenheter 
(ökning från 15,4 till 70 procent).  
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6. Analys och funna resultat 
_________________________________________________________________________ 
Nu är det dags att konfrontera de funna resultaten med både den teoretiska ramen 
och den tidigare gjorda genomlysningen för att på så sätt tydliggöra förändringar. 
_________________________________________________________________________ 
6.1 Finns bra hållbarhetsredovisningar? 
De statliga företagen är indelade i två huvudgrupper, de företag vilka verkar under 
marknadsmässiga villkor och de företag med särskilda samhällsintressen. Oberoende av 
vilken grupp företaget tillhör är en gedigen beskrivning av företagets verksamhetsområde 
av vikt då det visar på vilket eventuellt behov verksamheten kan tillgodose, och därmed 
även utsikter på värdeskapande. Apoteket, Systembolaget, Sveaskog och LKAB är alla 
exempel på företag som alla tydligt beskrev sitt samhällsvärde. Framställningen av 2008-
års hållbarhetsredovisning var av varierande kvalité, vilket även var synlig i Hatt och 
Larsson genomlysning. I mångt och mycket sägs det att det inte är utsidan som räknas, 
dock är ett pedagogiskt upplägg där det är lätt att finna informationen att föredra. Detta är 
kanske en aspekt som är än viktigare när den som läser redovisningen är ovan, både vid 
fackspråket och hur man tolkar den redovisade informationen. TeliaSonera utmärker sig här 
på ett positivt sätt genom sin web-baserade upplästa hållbarhetsredovisning. De statliga 
företagen ska även vara ett föredöme och därigenom ligga i framkant när det gäller att både 
ta ansvar för och att redovisa sin hållbarhet. Det finns flera företag som redovisar bra 
miljöavsnitt och det gäller även avsnitten etik och mänskliga rättigheter. Det sistnämnda är 
något som LKAB tryckte lite extra på i sin redovisning. I Hatt och Larssons 
(Regeringskansliet, 2007a: 8) undersökning framkom att LKAB fått kritik i en rapport från 
Amnesty Business Group avseende deras kontroll av just mänskliga rättighets risker i Kina. 
Måhända är det denna kritik som gjort att de gjorde en större satsning på detta område 
vilket i sådanafall är ett synbart tecken på att intresseorganisationerna har ett stort 
inflytande på företagens agerande.   
 
Både Green Cargo och SAS har tidigare emottagit pris för bästa hållbarhetsredovisning och 
bådas 2008års hållbarhetsredovisningar är gedigna. SAS är stilren, informativ och ger även 
information för att man som läsare ska förstå ”den större bilden”. De beskriver klimatfrågan 
och dess problematik, sitt arbete med avseende på Kyotoavtalet och hur företaget ser på 
’Polluter Pays Principle’. Avseende deras 2008års hållbarhetsredovisning redovisar SAS i 
enlighet med tillämpningsnivå A+. Även Green Cargo:s redovisning är informativ, men 
frågan uppkommer att då de har vanan inne av att redovisa sin hållbarhet, varför väljer de 
att inte redovisa en tillämpningsnivå? Det finns de kritiker som menar att det enbart är de 
företag som syns i media och blir bevakade som egentligen har ett intresse av att redovisa 
sin hållbarhet. Enligt detta synsätt har SAS ett större egenintresse än Green Cargo att 
redovisa då de oftare förekommer i mediernas rapportering om koldioxidutsläpp och 
emissioner.  
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6.2 Internationalisering, makt och ansvar 
Apoteket lyfter i likhet med sin 2006års hållbarhetsredovisning fram företagets mångfald 
som en tillgång med hänvisning till att kulturella och språkliga skillnader lättare kan 
överbyggas när kund kan möta en personal som behärskar dennes språk och även har en 
förståelse för dennes kulturella regler. Det visar på att det inte enbart är företagen som 
internationaliseras och verkar i fler länder, även kundunderlaget inom ett och samma land 
blir mer internationellt och därmed en faktor att ta hänsyn till. Där de flesta företag nämner 
mångfald i termer av språk, kultur, religion och ålder tar Posten det ett steg längre där de 
skriver att mångfald utgår från ”etnisk tillhörighet, kön, ålder, religion, funktionshinder, 
sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck”. Att företag tar ett aktivt 
ställningstagande i att alla sorters människor ska få synas i samhället verkar för att minska 
den sociala utslagningen bland vissa grupper vilket annars skulle vara en risk. Det är inte 
alltför många år sedan psykiskt sjuka och rullstolsburna skulle vårdas och helst inte synas 
utanför hemmets väggar. Samhall har här ett tydligt uppdrag att skapa utveckling genom 
arbete åt individer med funktionsnedsättning.  
 
Ekonomi är inte skilt från seder och bruk och företagande är en global angelägenhet. 
Många företag agerar på marknader av politisk instabilitet och det ställer om möjligt ett än 
större behov av att företagen agerar etiskt. Detta grundas på att de multinationella företagen 
är starkare än nationalstaten. Genom att harmonisera redovisningarna, där GRI i dagsläget 
är det redovisningssätt som kommit längst och framförallt har flest användare, blir det 
tydligare för intressenterna vad företagen gör och inte gör. Det är något oklart vilket ansvar 
företaget egentligen har gentemot sina anställda (ett ansvar att enbart ge dem en lön i slutet 
av månaden eller att även ge dem ett meningsfullt arbete? En bra arbetsmiljö?) ägarna 
(vinstmaximering enligt etisk partikularism eller etisk universalism?) och samhället i stort? 
Genom en intressentdialog och med hjälp av medier som förenklar språket så att även 
lekmän förstår argumenten och resultaten därav får både företaget och dess intressenter 
vetskap om vilka områden som anses viktiga av de andra parterna.  

Svenska Spel tar sitt sociala ansvar på allvar och anger sitt engagemang i ”Spela lagom” 
kampanjen som ett exempel därpå. De är även samarbetspartners med bl.a. Hjärnfonden där 
de hjälper till att finansiera forskning kring spelberoende och hjärnans belöningssystem. I 
detta ligger en fara i att forskarna ej ska erhålla total frihet i vad de kommer fram till, men 
genom att det inte är Svenska Spel som är direkt involverad i forskningen får denna risk 
anses vara av det mildare slaget.   
 
Under 2008 varslade Green Cargo 400 medarbetare till följd av finanskrisen och en 
sviktande efterfrågan på deras tjänster. Som en följd av det satsade företaget på att utbilda 
chefer och arbetsledare så att de på ett bättre sätt skulle kunna möta de psykosociala frågor 
som förväntades uppkomma. Företaget har en tydlig motivationsaspekt i sitt förhållande till 
de anställda vilket, enligt motivationsteorin, är det som gör att de anställda känner sig 
delaktiga och stolta över sin arbetsplats. Utan klara motivationsfaktorer skulle de anställda 
inte vara motiverade till att göra ett bra arbete för företaget och det bidrar även till ”vi” 
känslan vilket skapar ett företag som är uppbyggt av flera individer.  
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6.3 Gender och kön och viljan att vara en förebild 
Samtliga företag som ingick i denna undersökning tog upp flera aspekter gällande sina 
anställda, bland annat antal anställda, antal sjukdagar, fördelning på olika nivåer i företaget, 
andel kvinnor på olika positioner i företagen m.m. Att framhäva och poängtera andelen 
kvinnor i bolagsstyrelsen är en del av dygdetiken där de ska spegla en förebild, uppvisa en 
dygd och egenskap som vi som läsare ska tycka om. Men genom att poängtera och lyfta 
fram kvinnliga ledare finns det även en risk i att de tillskrivs andra egenskaper än just 
ledande egenskaper. Vilket skrevs tidigare är det dock viktigt att påpeka att olika 
yrkesroller värdesätter olika dygder, med det gemensamma att de alla företräder det goda 
företaget. Att fokusera på kvinnliga ledare kan försvaras utifrån utilitarismen vilken säger 
att det är bäst, i det långa loppet, för flest inblandade. Detta är dock ett område som det går 
att studera utifrån flera aspekter och vilket är något jag överlåter till ett annat tillfälle.  
 
Kvotering av kvinnor till svenska företagsstyrelser har diskuterats en tid, där regeringen 
hittills sagt att det är en möjlighet, men att de har förtroende i att företagen själva kommer 
att reglera och rösta in fler kvinnor i styrelserna. En titt på fördelningen bland de statliga 
företagen visar att än så länge är de statliga företagen ingen förebild avseende en jämn 
könsfördelning. Samhall är ett undantag med sex kvinnor av totalt elva medlemmar vilket 
innebär att kvinnorna är i majoritet med en plats. Annars är kvinnorna i en klar minoritet 
med en andel på mellan 10 och 40 procent.  
 
Det går att argumentera för att genom att publicera en hållbarhetsredovisning vill företagen 
visa sig duktiga i enlighet med dygdetiken vilket är en jämförelse som är möjlig att göra 
även då redovisningen är ett krav från ägarna. Kravet är att företaget redovisar enligt 
tillämpningsnivån C+, men genom att redovisa på en högre tillämpningsnivå skickar 
företaget ut signaler på att de tar sitt ansvar, och de agerar på sitt ansvar. Akademiska Hus 
är ett företag som säger sig ha redovisat med hållbarhet i fokus i femton år. Ändå redovisar 
de enbart enlig C+ nivån vilket även är den nivå Sveaskog redovisar. Sveaskog har 
redovisat sin miljöpåverkan under lika många år som Vattenfall, men ändå redovisar 
Sveaskog C+ och Vattenfall A+. En förklaring till Sveaskogs C+ kan vara att det är första 
året företaget tillämpar GRI. Även om det inte var min mening att rangordna företagen 
sinsemellan anser jag ändock att det är anmärkningsvärt att det endast är två företag, SAS 
och Vattenfall som redovisar enligt A+.  
 
6.4 Vara god 
Som framgår både av tabell 2 och vilket har redovisats är det enbart 66 procent av de 
statliga företagen som presenterar en hållbarhetsredovisning baserad på GRI:s riktlinjer, har 
den granskad av en extern oberoende granskare samt presenterat redovisningen i sin helhet 
på företagets hemsida. Botniabanan vilket var det företaget som presenterade en utförlig 
hållbarhetsredovisning, men valde att ej använda sig av GRI:s riktlinjer gjorde så med 
hänvisning till att de arbetar på ett tidsbestämt uppdrag och ansåg sig därmed ej behöva 
redovisa enligt GRI. Kungliga Operan, Miljömärkning Sverige och Norrland Center 
redovisade samtliga endast delvis efter G3 där Kungliga Operan poängterade att den 
ordinarie verksamheten varit krävande och således hade de ej haft tid till att sätta sig in i 
och samla in all nödvändig information, men att förhoppningen var att nästkommande år 
redovisa fullt ut. Varför övriga företag endast delvis eller helt undlåtit att redovisa enligt G3 
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går enbart att spekulera om. En anledning kan vara att de, i likhet med Kungliga Operan 
inte tagit sig tid till att samla in och sammanställa nödvändig information. Att Swedesurvey 
valde att enbart presentera en förkortad version av sin hållbarhetsredovisning på hemsidan 
kan häröra sig från att de tror att intresserade intressenter beställer den kompletta 
årsredovisningen. Vilket i sig tyder på att de anser att flertalet intressenter beställer en 
redovisning i pappersformat och inte laddar ner från hemsidan. Vilket mycket väl kan vara 
gällande för företagets intressenter, men genom att anta den ståndpunkten kan de indirekt 
bidra till att exkludera de intressenter som enbart använder sig av internet för att söka 
information. 

Jämfört med Hatt och Larssons genomlysning har det skett en ökning både gällande 
hållbarhetsredovisningar som blivit bestyrkta av en extern oberoende part samt i antalet 
redovisningar som följer GRI. En hållbarhetsredovisning innehåller som bekant både 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter och genom att redovisa både positiva såväl 
som de negativa aspekterna av företagets förehavande visar företaget sitt ansvar. Utifrån 
intressentteorin vill företaget skapa långsiktiga relationer för att genom de goda kontakterna 
skapa vinster vilket innebär att företaget vill vara goda. Detta kan för vissa vara en paradox, 
genom att visa sig god gentemot vissa intressenter innebär det ofta att andra upplever 
företaget som det motsatta och det är denna paradox som GRI försöker minska. Genom att 
företaget öppet redovisar alla sina förehavanden är det genom denna transparens i alla 
förehavanden som företaget kan uppfattas som god och även göra gott. 

Sammantaget leder detta till att för att de statliga företagen på riktigt ska kunna agera som 
förebilder krävs det att fler företag gör bättre ifrån sig. I likhet med det enskilda företaget 
som är uppbyggt av olika individer bedöms de statliga företagen i egenskap av en helhet 
och då behövs det att fler än bara vissa företag presterar och redovisar föredömligt. Med en 
andel på 66 procent som redovisar enligt regeringens direktiv blir således svaret på 
problemformuleringen att staten inte lyckats och att en andel på 66 procent lämnar stora 
utrymmen för förbättring. 
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7. Konklusion 
Här presenteras uppsatsens centrala iakttagelser samt hur uppsatsen står sig i 
förhållande till sanningskriterierna.  
_________________________________________________________________________ 
7.1 Viktiga upptäckter  
Att endast 66 procent av företagen uppfyllde regeringens uppsatta mål är 
uppseendeväckande. Statliga företag är (ö)kända för att ha långa beslutsvägar och att det tar 
tid innan en förändring märks i verksamheten. Detta till trots förväntades utfallet vara 
mycket högre, kanske på grund av att miljö och hållbarhet varit uppsatt på den politiska 
agendan i flera år.  
 
Hela åtta företag valde att inte få sin hålbarhetsredovisning granskad av en extern 
oberoende part. Anledningen till det kan enbart spekuleras om, men då deras finansiella 
redovisning blivit granskad är förfaringssättet inget nytt för dem.  
 
Det finns många intresseorganisationer som arbetar för ’hållbar utveckling’ och det finns 
även flera uppförandekoder. Dessa koder bygger på olika sätt på varandra vilket öppnar upp 
för frågan om de på sikt kan lieras.  
 
Intresseorganisationer påverkar både allmänhetens opinion och företagens hållbarhets- 
redovisningar. Detta både genom att NGO:erna agerar som opinionsbildare samt genom att 
GRI som organisation är uppbyggt av ett nätverk av intressenter.   
 
7.2 Studiens densitet 
Sanningskriterierna består av reliabilitet, replikation och validitet. Denna studie utgörs av 
en totalstudie av de statligt ägda företagen och därmed påverkas den inte av slumpmässiga 
variabler vilket gör att realibiliteten är hög, studien går att upprepa. Det går även att 
upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat då samtliga 
hållbarhetsredovisningar är publicerade i sin helhet på företagens hemsidor. Även 
validiteten är hög då det är förekomsten av hållbarhetsredovisningar som mätts. 
Sammantaget leder det till att studien har en hög densitet gällande sanningskriterierna. 
 

7.3 Reflektioner och funderingar 
Ibland ställs frågan att om chansen gavs, skulle någonting ändras och göras annorlunda om 
möjligheten gavs till att starta om. Under arbetets gång med föreliggande uppsats har idéer 
kommit och gått, vissa har implementerats i uppsatsen och andra har förkastats. Om då 
möjligheten till att göra om någonting skulle svaret ändock bli ”nej”. Det finns flera olika 
tillvägagångssätt att både komma fram till samma slutresultat såväl som till en annorlunda 
slutprodukt än den som här presenteras, men detta är en väg, en resa, och jag är nöjd med 
slutprodukten. Självfallet är detta arbete inte fulltäckande, det finns fler områden som kan 
belysas. Har då denna process varit lärorik? Javisst! Då syftet med arbetet var att både få en 
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djupare förståelse för framväxten av ’hållbar utveckling’ och hur den har influerat 
utvecklingen mot dagens regelverk gällande hållbarhetsredovisningar har syftet definitivt 
på ett personligt plan uppfyllts.  

Varje individ har sina personliga egenskaper, sina dygder, men även mindre bra 
egenskaper, sk. laster, vilka i många fall blir extra tydliga när de är som minst önskvärda. 
Ett sådant här arbete ger därmed inte enbart ny kunskap om ämnet för handen utan även en 
chans till självkännedom. Seder, kulturer och därmed våra socioekonomiska förhållanden 
påverkar vårt handlande och syn på miljöfrågor. Jag är uppvuxen i en västerländsk kultur, 
hade min syn på utvecklingen sett annorlunda ut om jag kommit från en annan 
socioekonomisk bakgrund? Det hade varit intressant att mer ingående studera 
hållbarhetsfrågorna och framväxten av dem i ett ej västeuropeiskt land för jämförelse.  

Tidigare hördes röster på att företag enbart skulle komma att redovisa sin CSR i ”goda 
tider”, när en lågkonjunktur kom skulle flertalet inte redovisa den längre då det kräver både 
tid och resurser för att upprätta den. Att det numer åligger de statliga företagen att redovisa 
oavsett konjunktur är bra för kontinuiteten. Upprättandet av en hållbarhetsredovisning 
kommer därmed bli en naturlig del av rapporterandet inom företaget och årliga 
redovisningar främjar intressentdialogen, både internt och externt. Detta kräver dock att 
företagen följer ägarens direktiv. Denna studie visade på att endast 66 procent redovisade 
enligt GRI:s  riktlinjer, de resterade 34 procenten, kommer de att bli ålagda något sorts 
straff för att skynda på deras process av implementering? 
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Appendix 1: Exempel på intresseorganisationer och NGO:s  
 
Accounting for sustainability är ett projekt drivet av prins Charles av England som arbetar 
för ett ökat engagemang och förståelse för hållbarhetsfrågor bland företag. 
Amnesty International grundades av en brittisk advokat år 1961. Idag ligger 
huvudkontoret i London,  finns presenterat i mer än 150 länder samt har fler än 2,2 miljoner 
medlemmar. EU Office Amnesty International baserar i Bryssel och har som huvuduppgift 
att lobbya i EUs alla institutioner. Arbetar för mänskliga rättigheter.    
Amnesty Business Group, ABG, är en specialgrupp inom Amnesty och drivs i form av en 
ideell förening. Arbetar för att påverka och utbilda svenska företag till att ta hänsyn till de 
mänskliga rättigheterna där de agerar.  
Caux Round Table, CRT, är en klubbliknande sammanslutning av företagsledare som 
arbetar för att förbättra det globala samhället och som bildades i sin nuvarande form 1994.   
CSR Sweden är ett systerföretag till CSR Europe och agerar som ett nätverk för att 
inspirera företag till CSR aktiviteter i form av samhällsaktiviteter och 
samhällsengagemang. Har i skrivande stund 17 medlemmar.  
FAR SRS, Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, bildades 1923 och var först i 
världen med att arbeta fram en standard för granskning av hållbarhetsredovisningar.  
FEE, the Fédération des Experts Comptables Européens, grundades 1987 under Belgisk 
lag. Är en NGO för europeiska revisorer och finns representerat i alla EUs medlemsländer 
och General församlingen är dess uppdragsgivare. Baserad i Bryssel, Belgien. 
Greenpeace grundades av ett litet team av aktivister i Vancouver, Canada år 1971. Från 
dess har organisationen vuxit till att bli en global aktivist med kontor i 41 länder och 2,8 
miljoner medlemmar. Är numer baserad i Amsterdam, Nederländerna. 
IFAC, International Federation of Accountants, grundades vid den elfte kongressen för 
revisorer i München år 1977 och är alltsedan starten baserad i New York, USA. 
Representerat i 123 länder och med 157 medlemsorganisationer företräder organisation 2,5 
miljoner individuella medlemmar. Arbetar fram internationella redovisningsstandarder 
inom etik, revision, försäkring, utbildning och offentlig sektor. 
IMF, International Monetary Fund, grundades efter andra världskriget och finns i dag 
representerat i 185 länder.  Arbetar för att främja en hållbar ekonomisk utveckling. 
UN Environment Programme, UNEP, vilket är en av organisationerna bakom GRI. 
Kommissionen för hållbar utveckling, the Commission on Sustainable Development, 
CSD, är det FN organ som har till uppgift att se till att Agenda 21 efterföljs (UN, 2009a). 
SIS Miljömärkning AB är ett icke- vinstdrivande företag där 90% ägs av Sveriges 
Standardiseringsråd, SSR, och 10% ägs av staten. Är ansvarig för märkningen av Svanen 
och EU Blomman där Svanen är Nordens officiella miljömärkning sedan 1989. Sedan år 
1994 har SIS Miljömärkning även hand EU Blomman. EUs medlemsländer bestämmer på 
uppdrag av EU Kommissionen kraven för Blomman. Både Svanen och Blomman granskar 
varor och tjänsters miljöpåverkan. Svanen har ca 66 produktområden och Blomman har ca 
25 produktområden (SIS Miljömärkning). 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Appendix 2: Uppförandekoder 
 
Flera av de nämnda organisationerna i Appendix 1 har utvecklat egna uppförandekoder som 
omväxlande kallas för både rekommendationer, principer och/ eller riktlinjer. Gemensamt 
för dessa är att de alla är frivilliga, men samtliga bygger på existerande lagstiftning och/ 
eller regler som företagen redan måste ta hänsyn till (Larsson, 2005: 143).  
Agenda 21, kallas även för “Dagordning från det 21:a århundradet” eller 
“Riodeklarationen” och är en vittomspännande arbetsplan som 178 regeringar 
undertecknade vid Rio- konferensen år 1992. Programmet innehåller 40 kapitel uppdelat på 
fyra avsnitt vilka behandlar sociala och ekonomiska dimensioner, bevara och förvalta 
resurser, stärka viktiga samhällsgrupper samt medel för genomförande. Agenda 21 
innehåller 27 grundläggande principer för miljö- och uthållighetsarbete, bland annat 
principen att förorenaren ska betala, försiktighets- och substitutionsprincipen (United 
Nations, 2009a).   
EMAS, EU Eco- Management and Audit Scheme, tillhandahåller management verktyg för 
att värdera, rapportera och förbättra sitt miljöarbete. Vid starten 1995 riktades EMAS 
enbart mot företag och organisationer inom industrin, men är sedan 2001 öppet för alla 
sektorer för företag och organisationer inom EU och EEA (Europa, EMAS).  
ISO, International Organization for Standardization, är en NGO som från bildandet 1947 
till idag har publicerat över 17500 ISO-standarder. Standarderna spänner över en vid bredd 
av områden såsom medicinsk apparatur, jordbruk och konstruktion. Består av 160 länder 
med huvudkontoret i Genève, Schweiz. ISO 26000 behandlar ’social responsibility’ är 
under arbete och planeras vara färdig under innevarande år, 2010 ISO, 2008). 
UN Global Compact instiftades i juli år 2000 och bygger på att företag arbetar efter tio 
principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti- korruption. Har sin 
grund i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (United Nations, 2008). 
Globalt Ansvar. Svenska regeringar har, oavsett partitillhörighet, fört diskussioner med 
svenskt näringsliv angående företagens sociala ansvar med utgångspunkt i OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag (Larsson, 2005: 145). Vid bildandet av Global 
Compact fördjupades diskussionerna och Globalt Ansvar tillkom, baserad på både Global 
Compact och OECD:s riktlinjer. Enligt regeringens hemsida skrev arton företag upp sig på 
listan och visade därigenom sitt ställningstagande i CSR frågor. I dagsläget har dock 
rekryteringen till denna upphört och intresserade hänvisas till FN:s Global Compact 
(Globalt Ansvar; Regeringskansliet, 2009a).  
Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse där länderna lovar att minska sina 
GHG, växthusgaser, med 5% jämfört med sina 1990- års nivåer. Enligt IPCCs fjärde 
utvärderingsrapport som presenterades år 2007 visar det på att utsläppen snarare har ökat 
Anmärkningsvärt är att USA ej har skrivit under(Regeringskansliet, 2009a).  

 

  
 

 

 


