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Titel: När frivilligt blir tvång - En longitudinell kvantitativ innehållsanalys av 

hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag 

 

Inledning: Hållbarhetsredovisning är ett verktyg som används för att främja arbetet med 

hållbarhet. Utifrån denna synvinkel införde den svenska regeringen år 2008 ett ägardirektiv kring 

hållbarhetsredovisning. Ägardirektivet berör de statligt ägda företagen och innebär att de ska 

upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer.  
 

Forskningsfråga: Hur påverkas hållbarhetsredovisningen i statligt ägda företag när frivilligt blir 

tvång? 

 

Syfte: Studiens syfte är att förklara hur hållbarhetsredovisning påverkas när frivilligt blir tvång. 

Detta görs genom dominerande teorier inom fältet för frivillig redovisning på ett longitudinellt 

fall med svenska statligt ägda företag. 
 

Metod: De aspekter som studien ämnar att undersöka har härletts utifrån dominerande inom 

fältet för frivillig redovisning samt en deduktiv forskningsansats. Studien baseras på 

hållbarhetsredovisningar och studerar förändringen i antalet rapporterade GRI indikatorer för 

statligt ägda företag mellan åren 2003, 2007, 2008, 2009 och 2013.  
 

Slutsats: Studien visar att regeringens införande av ägardirektivet på hållbarhetsredovisning har 

lett till en ökning av mängden hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag. Vidare visar studien 

att de företag som hållbarhetsredovisar minst under frivillighet, har gjort den kraftigaste ökningen 

av mängden hållbarhetsredovisning under den undersökta perioden. 



 

 

 

 iii 

Abstract  
Master Thesis in Business Administration  

Author: Anna Rydberg and Emmy Söderbom 
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Co examiner: Ola Nilsson 

Examiner: Karin Jonnergård 

 

Title: When voluntarily becomes mandatory - A longitudinal quantitative content analysis of 

sustainability report in stated-owned companies 

 

Introduction: Sustainability reporting is a tool for promoting sustainability. From this point of 

view, the Swedish government introduced a directive for sustainability reporting in 2008. The 

directive is affecting state-owned companies and involves the establishment of a sustainability 

report in accordance with the GRI guidelines. 
 

Problem: How is the sustainability report affected in state-owned companies when voluntarily 

becomes mandatory? 

 

Purpose: The purpose of the study is to explain, how sustainability reporting is affected when 

voluntarily becomes mandatory. This is done through dominant theories in  

 the field of voluntary accounting on a longitudinal case with Swedish state-owned companies.  
 

Method: The aspects that the study intends to investigate has been derived from dominant 

theories in the field of voluntary accounting and a deductive method. The study is based on 

sustainability reports and studies the change in the number of reported GRI indicators for state-

owned companies between 2003, 2007, 2008, 2009 and 2013. 
 

Conclusion: The study shows that the directive has led to an increase in the amount of 

sustainability reporting in state-owned companies. Furthermore, the study shows that companies 

reporting sustainability in least extent under voluntariness has made the most significant increase 

in the amount of sustainability reporting during the surveyed period. 
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1. Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel behandlas begreppet hållbarhet och dess koppling till CSR. 

Därefter beskrivs tillvägagångssättet för upprättandet av hållbarhetsredovisning följt av en 

presentation av ramverket GRI. Inledningen avslutas med en beskrivning av ägardirektivet som 

infördes år 2008 av den svenska regeringen. Därefter behandlas uppsatsens problematisering 

som leder fram till en forskningsfråga och ett syfte. 

 
1.1 Bakgrund 
 
Hållbar utveckling introducerades i Brundtlandsrapporten år 1987. Begreppet beskrevs då som att 

tillfredsställa dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina (World Commission on Environment and Development, 1987). Hållbar 

utveckling är ett begrepp som på senare tid har fått olika definitioner. Gray (2010) menar att när 

företagen engagerar sig i aktiviteter som är positiva för världen i stort, arbetar de mot en hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling behandlas i följande uppsats enligt Bonn och Fishers (2011) 

definition om ansvarstagande inom tre olika perspektiv. Det första perspektivet benämns 

miljöperspektivet och fokuserar på en effektiv förvaltning av resurser. Det andra perspektivet är 

den ekonomiska delen och syftar till den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i företag. Det 

tredje och sista perspektivet är den sociala delen för hållbar utveckling som handlar om social 

rättvisa (Bonn & Fisher, 2011). 

 

CSR eller Corporate Social Responsibility handlar om företagens sociala ansvar och förknippas 

ofta med hållbarhet och hållbar utveckling då dessa begrepp går hand i hand (Westermark, 2013). 

Det finns olika ramverk för hur företag kan utveckla sitt hållbarhetsarbete. Företag kan 

exempelvis välja mellan att följa standarden SS-ISO 26000 eller FN:s Global Compact. SS-ISO 

26000 är en global standard som behandlar områdena miljö och klimat, mänskliga rättigheter, 

affärsetik, antikorruption och krav på transparens. SS-ISO 26000 ger därför vägledningen för hur 

företagen ska agera på ett mer hållbart sätt (SS ISO, 2017). Global Compact är ett organ inom FN 

som innehåller principer för främjandet av hållbar utveckling. Principerna berör kategorierna 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption (Regeringskansliet, 2014).  
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Att redovisa för det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagandet kallas för 

hållbarhetsredovisning. Företagen redovisar då hur deras organisations ambition, vision, strategi 

och aktiviteter relaterar till hållbar utveckling. I redovisningen ska det framgå vilka problem 

företaget möter inom de tre områdena samt hur de aktivt arbetar för att motverka dessa 

(Westermark, 2013). Redovisningen upprättas av företag i syfte att ge intressenter användbar 

information (Schaltegger, Bennett & Burritt, 2006). Många företag använder även 

hållbarhetsredovisning som en strategisk framgångsfaktor, där företag bland annat kan få 

ekonomisk vinning och konkurrensfördelar (Carroll & Shabana, 2010). Redovisningen ska 

publiceras i årsredovisningen eller i en separat hållbarhetsrapport (Westermark, 2013). 

 

Vidare är redovisningen mycket viktig eftersom det är den primära källan för information till 

investerare (Dawkins & Fraas, 2013). Den granskas även av en oberoende part och uppfattas 

därför som trovärdig trots att den innehåller frivillig information (Dawkins & Fraas, 2013; Gray 

et al., 1997; Jones, Comfort & Hillier, 2015). Gray et al. (1997) menar att företagen även bör 

använda sig av ett utarbetat ramverk vid upprättandet av hållbarhetsredovisning, detta för att 

uppnå ytterligare trovärdighet i redovisningen. Det mest använda ramverket för att upprätta en 

hållbarhetsredovisning benämns GRI (Wilburn & Wilburn, 2013; Levy, Szejnwald & de Jong, 

2010; Rasche, 2009).  

 
GRI eller Global Reporting Initiative är en organisation som arbetar med målet om att öka 

användandet av hållbarhetsredovisning (GRI, 2017). Organisationen grundades år 1997 och året 

efter lanserades ett globalt ramverk för hållbarhetsredovisning. Med andra ord är ramverket en 

internationell standard som beskriver vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla (Westermark, 

2013; Walter, 2010). Ramverket innehåller tre områden för vilka företagen ska redovisa olika 

indikatorer, dessa områden är ekonomi, miljö och social påverkan (GRI, 2017). Idag är GRI det 

mest använda ramverket runt om i världen (Wilburn & Wilburn, 2013; Levy et al., 2010; Rasche, 

2009). Det är även konstaterat att GRI är det ultimata ramverket som finns tillgängligt för att 

redovisa för företagets hållbarhetsarbete (Manetti, 2011). Organisationens vision är att främja en 

hållbar global ekonomi. Målet är att företagen sköter sina ekonomiska-, miljömässiga- och 

sociala ansvar samt presenterar detta på ett transparent sätt (GRI, 2017). Detta är något 

organisationen vill uppnå med hjälp av hållbarhetsredovisning och hänvisar till tesen MEMA, 
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What Gets Measured Gets Managed, att mätning och redovisning leder till handling 

(Westermark, 2013).  

 

Hållbarhetsredovisning är ett verktyg som används för att främja arbetet med hållbarhet 

(Borglund, Frostensson & Windell, 2010). Utifrån denna synvinkel beslutade regeringen den 29 

november år 2007 om nya riktlinjer genom ett ägardirektiv för hållbarhetsredovisning. 

Ägardirektivet gäller samtliga statligt ägda företag som efter införandet ska upprätta en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Företagen ska med andra ord redovisa för sin 

sociala-, ekonomiska- och miljöpåverkan i verksamheten och denna ska även granskas av en 

tredje part. Det nya ägardirektivet trädde i kraft den 1 januari 2008 och upprättades för första 

gången i samband med årsredovisningen samma år. Ägardirektivet utgår från principen följa eller 

förklara vilket innebär att företagen måste återge en förklaring i sin årsredovisning om de bortser 

från att hållbarhetsredovisa (Näringsdepartementet, 2009). Syftet med ägardirektivet var att öka 

företagens hållbarhetsarbete, öka transparensen samt att underlätta uppföljning av företagens 

arbete (Borglund et al., 2010). 

 

“Ledord för förvaltningen av de statligt ägda företagen är öppenhet, aktivt ägande samt 

ordning och reda. De statligt ägda företagen ägs ytterst gemensamt av det svenska folket, 

vilket ställer krav på öppenhet och professionell informationsgivning.” 

 

(Statens ägarpolicy, 2009 s. 6) 

 

Staten var år 2016 ägare till 49 hel- och delägda företag i varierande storlek. De statligt ägda 

företagen varierar även i sin verksamhet. Det handlar exempelvis om att sälja alkoholhaltiga 

drycker på Systembolaget, transportera passagerare via SJ:s tåg och uppträda på den Kungliga 

Operan. Regeringen har som uppgift att förvalta dessa företag på ett professionellt sätt med 

långsiktigt värdeskapande som målsättning. Statligt ägda företag lyder, likt privatägda företag, 

under aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen (Näringsdepartementet, 2017). 

Utöver detta ska statligt helägda företag tillämpa statens ägarpolicy, vilken behandlar olika 

principer för hur bolagsstyrningen ska skötas i företagen. I företag med staten som delägare ska 

beslut tas med övriga ägare om policyn ska tillämpas eller inte. I statens ägarpolicy återges det att 
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företagens ansvar för hållbar utveckling blivit en allt viktigare faktor för att skapa värde åt sina 

ägare. Därför bör detta också vara en självklar del i affärsstrategin, ägardirektivet för 

hållbarhetsredovisning återfinns därför i policyn (Näringsdepartementet, 2015). Att de statligt 

ägda företagen ägs av de svenska skattebetalarna samt utgör en betydande del av svenskt 

näringsliv leder till att de har ett stort samhällsansvar och bör därför agera professionellt på så 

sätt att de främjar hållbar utveckling (Ball & Grubnic, 2007). Därför ställer vi oss frågan, hur 

påverkar regeringens ägardirektiv hållbarhetsredovisningen i de statligt ägda företagen?  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Regeringens syfte med införandet av ägardirektivet var att öka ambitionen för hållbarhetsarbetet, 

öka transparensen samt att underlätta övervakning av företagens arbete (Näringsdepartementet, 

2009). Borglund et al. (2010) har tidigare utfört en studie om ägardirektivets effekter i statligt 

ägda företag. Resultatet för studien visade att ägardirektivet bidragit till uppmärksamhet och 

medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i företagen. Även att rutinerna för upprättandet av 

hållbarhetsredovisning har förbättrats. Borglund et al. (2010) menar att om ägardirektivet ska 

uppnå sitt syfte krävs det att förtagen innehar mer erfarenhet och kunskap inom området 

hållbarhet. Studien kunde därmed endast påvisa att det hade skett ett startskott till förändring.  

 

Bonn och Fisher (2011) menar att det är en komplex uppgift att utveckla hållbarhetsarbetet i 

företag. Det är en lång process och det krävs kontinuerligt arbete samt uppföljning för att främja 

utvecklingen. Eftersom det nu har gått ytterligare några år sedan ägardirektivet trädde i kraft, är 

det därför möjligt att de statligt ägda företagen har fått mer erfarenhet och kunskap inom området 

och därmed utvecklat sin hållbarhetsredovisning ytterligare. Utifrån detta resonemang är det 

motiverat att genomföra en longitudinell studie som förklarar hur ägardirektivet har påverkat 

hållbarhetsredovisningen i statligt ägda företag. Inom litteraturen finns ett antal förklaringar till 

varför och i vilken omfattning företag väljer att hållbarhetsredovisa även om det inte är reglerat. 

Litteraturen kan således förklara varför företag väljer att hållbarhetsredovisa under frivillighet.  

 

Elsakit och Worthington (2012) utgår från intressentteorin och påstår att påtryckningar från 

företagets intressenter leder till att företag producerar en större mängd hållbarhetsredovisning.  
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Detta eftersom intressenter innehar rätt att få information om effekterna av organisationernas 

verksamhet, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Intressenter påtryckningar påverkar 

därför företagens praxis gällande hållbarhetsredovisning. Vidare menar Abbott och Monsen 

(1979) samt Patten (1991) att stora företag är föremål för påtryckningar från sina intressenter i 

större utsträckning. Enligt Tagesson et al. (2009) leder detta till att stora företag 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning än små företag.  Om företag blir granskade i offentliga 

sammanhang som exempelvis media, leder det också till att företagen producerar en större mängd 

hållbarhetsredovisning. Små företag blir inte granskade i offentliga sammanhang i lika stor 

utsträckning som stora företag, detta leder till att små företag kan känna sig lättade och bortser 

från att hållbarhetsredovisa (Vormedal & Ruud, 2009; Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011). 

Intressentteorin förklarar därmed att företag hållbarhetsredovisar under frivillighet som resultat 

av dess intressenters påtryckningar. Vidare hållbarhetsredovisar stora företaget i större 

utsträckning än små företag under frivillighet.  

 

En ytterligare teori som kan förklara varför företag hållbarhetsredovisar under frivillighet är 

legitimitetsteorin. Carroll och Shabana (2010) utgår från legitimitetsteorin och menar att företag 

vill visa sitt hållbarhetsarbete genom en hållbarhetsredovisning för att förbättra sitt rykte och på 

så sätt öka sin legitimitet. Att företagen ökar sin legitimitet handlar om att företagets beteende 

accepteras hos en stor social grupp, vilket bidrar till företagets fortlevnad (Suchman, 1995). 

Vidare menar Deegan och Rankin (1996) att företagets verksamhet påverkar omfattningen av 

hållbarhetsredovisningen. Enligt Farache och Perks (2010), Grafström et al. (2008) samt 

Gamerschlag et al. (2011) hållbarhetsredovisar företag med sociala- eller miljömässiga 

konsekvenser i sin verksamhet i större utsträckning än andra företag. Detta förklaras av att 

företagen vill uppfattas som legitima av sina intressenter och därmed redovisar de mest inom de 

områden som är kopplade till verksamhetens konsekvenser. Detta för att påvisa för sina 

intressenter att de är medvetna om samt arbetar med dessa områden.  

 

Agentteorin är ytterligare en teori som förklarar varför och i vilken omfattning företag 

hållbarhetsredovisar under frivillighet. Utifrån agentteorin menar Jensen och Meckling (1976) att 

företagets ägare kan sätta press på att företagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Hubbard 

(2011) påstår att företagets ägarstruktur påverkar hållbarhetsredovisningens omfattning. Företag 



 

 

 

 6 

som är föremål för starkare påtryckningar från dess ägare producerar en större mängd 

hållbarhetsredovisning (Hubbard, 2011; Vormedal & Ruud, 2009).  Vidare påstår Tagesson et al. 

(2009) att företag med spritt ägande har högre krav på sig att hållbarhetsredovisa än företag med 

ett mer koncentrerat ägande. Således ger agentteorin en ytterligare förklaring till varför företag 

väljer att hållbarhetsredovisa under frivillighet.  

 

Trots att de nämnda teorierna tydligt förklarar att företag har skäl till att hållbarhetsredovisa 

under frivillighet, har ambitionen om att hållbarhetsarbetet ska utföras genom frivilliga aktiviteter 

varit svårt att etablera i Sverige (Tengblad & Ohlsson, 2010). De Geer et al. (2009) menar att det 

har funnits en viss skepsis gentemot hållbarhet i den ”svenska modellens” uppdelningen av 

ansvar för hållbarhet mellan politik, organisationer och företag. För att öka användandet av 

hållbarhetsredovisning beslutade därför den svenska regeringen år 2007, att samtliga statligt ägda 

företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer 

(Näringsdepartementet, 2009). Regeringens införande av ägardirektivet är ett steg mot förbättring 

av den ”svenska modellen”, genom att låta företagen ta ett större ansvar för hållbar utveckling 

(Borglund et al., 2010). 

 

Matten och Moon (2008) menar att när staten ökar sitt inflytande i samhället och exempelvis 

genomför reglering blir regleringen institutionaliserad. Att regleringen blir institutionaliserade 

betyder i detta sammanhang att det anses legitimt att följa denna. Därför kommer företagen 

förändra sitt beteende genom att de följer regleringen, med förhoppning om att uppnå legitimitet 

(Hedberg och Von Malmborg, 2003). Campbell (2007) menar att om ämnet hållbarhet får större 

plats i företag genom statlig reglering kommer företagen förändra sitt beteende, agera mer 

hållbart och upprättandet av hållbarhetsredovisningen kommer därför att öka. 

 

Eftersom tidigare studie enbart kunnat påvisa ett startskott till förändring som resultat av 

regeringens ägardirektiv, har vi valt att genomföra en longitudinell studie som ska förklara hur 

ägardirektivet har påverkat hållbarhetsredovisningen i statligt ägda företag. Studien kommer 

därför baseras på redovisning från år 2003 när hållbarhetsredovisning var frivillig till år 2013 när 

den frivilliga redovisningen, efter införande av ägardirektivet, blivit tvång. 
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1.3 Forskningsfråga 

 
Hur påverkas hållbarhetsredovisningen i statligt ägda företag när frivilligt blir tvång? 
 

1.4 Syfte 
 

Studiens syfte är att förklara hur hållbarhetsredovisning påverkas när frivilligt blir tvång. Detta 

görs genom dominerande teorier inom fältet för frivillig redovisning på ett longitudinellt fall med 

svenska statligt ägda företag. 

 
1.5 Teoretiskt bidrag  
 
Studiens syfte är att förklara hur hållbarhetsredovisning påverkas när frivilligt blir tvång. Detta 

görs genom dominerande teorier inom fältet för frivillig redovisning på ett longitudinellt fall med 

svenska statligt ägda företag. Borglund et al. (2010) har tidigare utfört studier för att förklara om 

regeringens ägardirektiv har påverkat hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag. Resultatet för 

studien visade att ägardirektivet bidragit till uppmärksamhet och medvetenhet kring 

hållbarhetsfrågor i företagen. Även att rutinerna för hållbarhetsredovisningen har förbättrats. 

Däremot tar det tar lång tid att genomföra förändringar i praktiken och studien kunde därmed 

endast påvisa ett startskott till förändring. Eftersom det nu har gått ytterligare några år sedan 

ägardirektivet trädde i kraft, är det därför är möjligt att företagen har utvecklat sin 

hållbarhetsredovisning ytterligare. Genom att utgå från dominerande teorier inom fältet för 

frivillig redovisning samt en longitudinell metod finns det möjlighet att ge ett teoretiskt bidrag. 

Genom dominerande teorier inom fältet för frivillig redovisning, har vi förhoppning om att kunna 

belysa nya aspekter som inte tagits i beaktande i tidigare studier. Genom den longitudinella 

metoden har vi även utökat perioden som undersöks av Borglund et al., för att förklara om 

ägardirektivet har påverkat hållbarhetsredovisningen i ett längre perspektiv.  
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2. Metod 
Det andra kapitlet behandlar uppsatsens metod. Metoden inleds med en diskussion kring 

teoretisk utgångspunkt följt av teorival. Därefter behandlas valet mellan deduktiv och induktiv 

ansats och slutligen presenteras de etiska aspekterna som vi har tagit hänsyn till i uppsatsen.  

 
 
2.1 Teoretisk utgångspunkt och teorival 
 
Tidigare forskning som har undersökt om ägardirektivet har påverkat hållbarhetsredovisningen i 

statligt ägda företag har utförts av Borglund et al. (2010). Studien genomfördes året efter 

införandet (2009). Resultatet för studien visade att ägardirektivet bidragit till uppmärksamhet och 

medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i företagen. Vidare visade resultatet att rutinerna för 

hållbarhetsredovisningen har förbättrats, däremot tar det tar lång tid att genomföra förändringar i 

praktiken och studien kunde därmed endast påvisa ett startskott till förändring (Borglund et al., 

2010). Eftersom det nu har gått ytterligare några år sedan ägardirektivet trädde i kraft, är det 

därför är möjligt att företagen har utvecklat sin hållbarhetsredovisning ytterligare. Genom att utgå 

från en longitudinell metod samt dominerande teorier inom fältet för frivillig redovisning, finns 

det därför möjlighet att ge ett teoretiskt bidrag till ämnet. Studien kommer att baseras på 

redovisning från år 2003 när hållbarhetsredovisning var frivillig till år 2013 när den frivilliga 

redovisningen, efter införande av ägardirektivet, blivit tvång. För att uppnå studiens syfte 

presenteras sju hypoteser som är hänförda utifrån dominerande teorier inom fältet för frivillig 

redovisning. Teorierna är institutionell teori, intressentteorin och legitimitetsteorin samt 

agentteorin (Deegan & Unerman, 2011).  

 
Deegan och Unerman (2011) menar att den institutionella teorin är intressant att studera i 

förhållande till hållbarhetsredovisning eftersom det ger en förklaring till hur företag bemöter 

institutionella påtryckningar och förväntningar. Intressentteorin och legitimitetsteorin ger andra 

synvinklar än den institutionella teorin. Enligt intressentteorin kan ett företag använda sig av 

hållbarhetsredovisning för att påvisa en positiv bild av företaget gentemot sina intressenter 

(Maltby, 1997; Fallan & Fallan, 2009). Företagen ändrar alltså sitt beteende när intressenterna 

ställer krav. Om intressenterna inte ställer krav kommer företagen att bortse från att främja 

hållbar utveckling och att hållbarhetsredovisa (Amran & Keat Ooi, 2014). Legitimitetsteorin och 
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intressentteorin är två̊ liknande teorier, eftersom både teorierna handlar om att företagen ska 

tillgodose utomstående parters behov (Deegan & Unerman, 2011). I enlighet med 

legitimitetsteorin vill företagen förmedla att de följer samhällets värderingar och normer genom 

sin hållbarhetsredovisning (Schaltegger et al., 2006). Agentproblematiken som är hänförd från 

agentteorin, kan uppstå i ett företag när ägande och kontroll är separerade (Jensen och Meckling, 

1976; Fama, 1980). För att minska agentproblematiken kan ägaren ställa krav på redovisning 

(Jensen och Meckling, 1976). Företag som är föremål för starka påtryckningar från sina ägare 

upprättar också en större mängd hållbarhetsredovisning (Hubbard, 2011; Vormedal & Ruud, 

2009). Därav blir även agentteorin applicerbar i vår uppsats.  

 
Vid utformandet av den teoretiska referensramen har vetenskapliga artiklar hämtats från 

databasen OneSearch via Linnéuniversitetet samt Google Scholar. Den teoretiska referensramen 

har även kompletterats med information från facklitteratur inom ämnet.  

 

2.2 Forskningsansats  
 
De vanligaste forskningsansatserna benämns som deduktiv och induktiv (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2008). Inom den deduktiva metodansatsen försöker forskaren få en uppfattning om de 

omständigheter som ligger till grund för studien genom befintliga teorier och därefter undersöka 

dessa (Bryman & Bell, 2013). Vår uppsats kommer att ha en deduktiv ansats, eftersom vi 

utformar hypoteser utifrån dominerande teorier inom fältet för frivillig redovisning. En deduktiv 

forskningsansats anses vara den mest lämpliga för vår uppsats eftersom det finns gott om 

befintlig forskning kring de valda teorierna i studien. Vi anser att det är lämpligt att ta tillvara på 

den kunskap som redan finns tillgänglig, på så sätt kan vi utforma hypoteser och skapa oss en 

förväntan om de resultat som vår studie kan komma att få.  

 
Valet av deduktiv forskningsansats underlättar vidare vår insamling av empiri, eftersom de valda 

teorierna ger en indikation på vilka faktorer som ska undersökas i företagens 

hållbarhetsredovisning. Materialet som ska samlas in till studiens empiri är omfattande, därför 

anser vi att en deduktiv ansats effektiviserar detta arbete. Det är vidare viktigt att uppnå ett 

material som går att jämföra mellan företag och år. Utifrån detta resonemang anser vi att en 
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deduktiv ansats är mest lämplig för vår studie, tillvägagångssättet illustreras i en egenupprättad 

bild nedan.  

 
Alternativet till en deduktiv forskningsansats hade istället varit att använda sig av en induktiv 

ansats. Vid en induktiv metodansats ser tillvägagångssättet annorlunda ut, då uppkommer teorin 

istället som ett resultat av studiens observationer (Bryman och Bell, 2013). Vi finner problem 

med en induktiv ansats eftersom det då finns en osäkerhet i vad som ska observeras i företagens 

hållbarhetsredovisning. Det hade inneburit att vi hade behövt observera företagens 

hållbarhetsredovisning utan någon indikation på vilka faktorer som bör beaktas. Detta hade 

försvårat insamlingen av det empiriska materialet vilket också kan försvåra jämförelsen mellan 

olika företag och år. Vidare finns det problem med en induktiv ansats eftersom vi önskar att 

förklara om hållbarhetsredovisningen påverkas av införandet av ägardirektiv och även uppnå ett 

resultat som går att generalisera. Patel och Davidsson (2011) menar att man riskerar att förlora 

generaliserbarheten vid en induktiv ansats. Utifrån detta resonemang blir valet av en deduktiv 

ansats självklart, eftersom det anses mest lämpligt för vår uppsats.  

 
2.3 Etiska aspekter 
 
Bryman & Bell (2013) anser att det finns fem etiska aspekter som bör tas i beaktande vid 

genomförandet av en studie. Dessa aspekter är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. Eftersom vi 

genomför en innehållsanalys där redan publicerat samt offentligt material undersöks anser vi inte 

att vi bryter mot samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet eller 

falska förespeglingar.  

Teori Hypoteser Empiri Analys 
och slutats 
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Informationskravet är den aspekt som vi i vår uppsats har behövt ta hänsyn till. Enligt Bryman 

och Bell (2013) innebär informationskravet att forskarna bör upplysa de berörda personerna om 

arbetets syfte. Denna aspekt har vi tagit i beaktande vid de tillfällen vi inte fått tag på 

hållbarhetsredovisningar på företagens hemsida. Vi har då skickat mail till någon på företaget. I 

mailet beskrev vi varför vi behövde materialet, samt vad det skulle användas till och därmed 

anses informationskravet vara uppfyllt. 
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3. Teoretisk referensram   
I uppsatsens tredje kapitel återfinns den teoretiska referensramen och där presenteras de teorier 

som utgör uppsatsens teoretisk grund. Kapitlet behandlar dominerande teorierna inom fältet för 

frivillig redovisning vilka är institutionell teori, intressentteorin, legitimitetsteorin samt 

agentteorin. Varje enskild teori avslutas med en härledning av en eller flera hypoteser.  

 

3.1 Institutionell teori 
 
Den institutionella teorin förklarar varför företag inom ett visst område tenderar att likna varandra 

och anta liknande strategier (Peng, 2003). Organisationer påverkas hela tiden av tryck från 

externa och interna källor. Det kan exempelvis vara tryck från staten eller tryck som uppstår 

inifrån den egna organisationen. Dessa påtryckningar kan göra så att organisationer tenderar att 

likna varandra och anta samma strategier (Zucker, 1987). Inom den institutionella teorin 

behandlas bland annat begreppet isomorfism (DiMaggio och Powell, 1983). DiMaggio och 

Powell beskriver isomorfism som en process där en enhet i en population efterliknar andra 

enheter inom samma organisatoriska fält. Ett organisatoriskt fält definieras enligt DiMaggio och 

Powell:   

 
“By organizational field, we mean those organizations that, in the aggregate, constitute a 

recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product consumers, 

regulatory agencies, and other organizations that produce similar services or products.” 

 
(DiMaggio & Powell, 1983 s. 148). 

 
Företag inom ett organisatoriskt fält tenderar att ta beslut utifrån den miljön de omringas av. På 

grund av isomorfism sker en homogenisering och organisationer börjar likna varandra gällande 

struktur, beteende och processer. Det finns tre typer av isomorfism; tvingande, imiterande och 

normativ (1983).  

 
Tvingande isomorfism uppstår enligt DiMaggio och Powell (1983) när organisationen förändras 

på grund av press från de intressenter organisationen är beroende av. Det kan exempelvis handla 

om formella påtryckningar, som lagar och regler. Det kan även handla om informella 
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påtryckningar, dessa har sitt ursprung i sociala samt kulturella påtryckningar. Imiterande 

isomorfism beskriver DiMaggio och Powell istället som att organisationer kopierar eller försöker 

efterlikna andra organisationer vars strukturer ger ett fungerande intryck. Imiterande isomorfism 

används oftast när det finns osäkerheter inom företaget, exempelvis när målen är tvivelaktiga 

eller då den organisatoriska miljön skapar osäkerhet.  

 
Den normativa isomorfismen kan spridas oavsiktligt genom att en nyanställd förändrar 

organisationen, eller avsiktligt genom exempelvis ett konsultföretag. Normativ isomorfism 

förklaras av professionalisering och innebär att organisationer förändrar sina strukturer och 

processer på grund av press från gruppnormer eller kulturer. Det finns framför allt två typer av 

professioner som är viktiga inom normativ isomorfism, formell utbildning och professionella 

nätverk. Grupper som går samma utbildning kommer agera på liknande sätt och chefer med 

samma nätverk kommer tendera att agera likt varandra (DiMaggio och Powell, 1983).  

 
Den institutionella teorin kan alltså användas för att förstå företagens val av strategier och 

beteende. Detta eftersom att företag inom ett visst område tenderar att likna varandra och anta 

liknande strategier (Peng, 2003; Zucker, 1987). Campbell (2007) menar att institutionella 

förhållanden leder till att företagen förändrar sitt beteende och agerar mer hållbart. Exempel på 

institutionella förhållanden är när företag möter en stark statlig reglering, en kollektiv 

självreglering, närvaro av oberoende organisationer som övervakar företagens beteende och 

institutionaliserade normer om företagens beteende. Dessa påverkar företagen till att agera mer 

hållbart. Institutionella förhållanden är inte statiska, utan dessa förändras med tiden. Campbell 

menar att om ämnet hållbarhet får en större plats i organisationer, genom exempelvis statlig 

reglering, förändras företagens beteende, de börjar då agera mer hållbart och hållbarhetsredovisar 

i större utsträckning. 

 

3.1.1 Reglering 
 
När stora organisationer som exempelvis staten ökar sitt inflytande i samhället genom införandet 

av reglering, tenderar regleringen att bli institutionaliserad. När reglering blir institutionaliserad, 

anses det legitimt att följa denna. Företag kommer således förändra sitt beteende och följa den 

reglering som staten infört, med förhoppning om att uppnå legitimitet (Matten & Moon, 2008). 
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Detta konstaterar även Hedberg och von Malmborg (2003) som menar att företagen kommer att 

hållbarhetsredovisa i enlighet med det som är institutionaliserat. Detta utifrån en förhoppning om 

att uppnå legitimitet. Utifrån detta resonemang bör regeringens ägardirektiv bli institutionaliserat. 

De statligt ägda företagen bör därför förändra sitt beteende på så sätt att de anpassar sin 

hållbarhetsredovisning efter ägardirektivet.  

 

Brammer, Jackson och Matten (2012) hävdar att reglering är ett institutionellt förfarande som kan 

leda till att hållbarhetsredovisningen kommer att utvecklas och få ett större fokus i företag. 

Campbell (2007) menar att om ämnet hållbarhet får en större plats i företag genom exempelvis 

statlig reglering, sker det en förändring i institutionen. Detta leder till att företagen förändrar sitt 

beteende, börjar agera mer hållbart samt ökar upprättandet av hållbarhetsredovisning. 

Ägardirektivet borde utifrån denna ståndpunkt leda till en ökning av mängden 

hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag. 

 
Borglund et al. (2010) har tidigare utfört studier där de undersökte effekterna av regeringens 

ägardirektiv. Resultatet för studien visade att ägardirektivet bidragit till uppmärksamhet och 

medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i företagen. Resultatet visade även att rutinerna för 

hållbarhetsredovisningen har förbättrats. De poängterar i sin studie att de endast kunde påvisa ett 

startskott till förändring. Eftersom det nu har gått ytterligare några år sedan ägardirektivet trädde i 

kraft, finns det därför en möjlighet att företagen har utvecklat sin hållbarhetsredovisning 

ytterligare.   

 

Ovanstående resonemang leder fram till följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Regeringens införande av ägardirektivet leder till en ökning av 

hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag. 
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3.2 Intressentteorin 
 
Intressentteorin handlar om att företag påverkas av och påverkar intressenter i sin närhet (Deegan 

& Unerman, 2011). Intressenter finns både utanför och innanför företaget och dessa har skilda 

åsikter kring företagets roll i samhället. En intressent definieras som en person eller organisation 

som på något sätt berörs av företagets verksamhet. Med andra ord, någon som har ett intresse i 

företaget (Freeman, 1984). Intressenterna kan enligt Clarkson (1995) delas in i grupperna primära 

och sekundära. De primära intressenterna påverkar företaget på så sätt att företaget inte kan 

överleva utan deras prestation. Effekten av att en primär intressent är missnöjd, kan därför skada 

företaget allvarligt. Primära intressenter är exempelvis aktieägare och investerare samt anställda, 

kunder och leverantörer. De sekundära intressenterna påverkar eller påverkas av företaget men de 

är inte nödvändiga för företagets överlevnad (Clarkson, 1995). Donaldson och Preston (1995) 

menar dock att företaget bör agera till samtliga intressenters förmån, detta oavsett intressenternas 

påverkan på företaget. Den klassiska intressentmodellen är upprättad av Freeman (1984) och 

illustreras nedan.  
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Den klassiska intressentmodellen av Freeman (Grafström et al. 2008, s.67)  

 
Mellan företaget och intressenterna finns ett ömsesidigt behov som behöver fungera för att 

företaget ska överleva. Relationen mellan företaget och dess intressenter kan ses som ett 

resursutbyte. För att utbytet ska fungera effektivt behöver företaget identifiera intressenterna och 

tillgodose deras behov. Då intressenterna har olika behov, viljor och önskemål kan det vara svårt 

för företaget att tillfredsställa samtliga. Ett sätt att nå ut till intressenterna och informera dem om 

företagets arbete kring hållbarhetsfrågor är genom att upprätta en hållbarhetsredovisning. 
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Hållbarhetsredovisningen kan dessutom fungera som ett effektivt medel för att påverka 

intressenterna så att deras åsikt om företaget blir positivt. Genom att visa intressenterna att 

företaget aktivt arbetar med hållbarhet kan företaget anses vara förtroendeingivande, eftersom de 

på så sätt värnar om omvärlden (Ljungdahl, 1999).  

 
Att företagen väljer att hållbarhetsredovisa kan i vissa fall förklaras av att de vill tillfredsställa 

sina intressenter snarare än att de vill gynna hållbar utveckling (Maltby, 1997; Fallan & Fallan, 

2009). Företag kan ha olika intressenter och måste därför arbeta för att identifiera dessa innan de 

upprättar en hållbarhetsredovisning. Misslyckas företagen med att identifiera vilka som är deras 

intressenter, ökar risken för att hållbarhetsredovisningen inte blir relevant (Amran & Keat Ooi, 

2014). Elsakit och Worthington (2012) menar att det är rimligt att intressenterna innehar en rätt 

att få information om effekterna av organisationernas verksamhet, både ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt. Vidare är det allmänt känt att intressenter har en förmåga att påverka företagens 

praxis gällande hållbarhetsredovisning (Elsakit & Worthington, 2012). Företagen påverkas och 

förändrar alltså sitt beteende som resultat av intressenternas påtryckningar (Amran & Keat Ooi, 

2014; Elsakit & Worthington, 2012; Vormedal & Ruud, 2009). Intressenters påtryckningar på 

företagen resulterar därmed i en större omfattning av hållbarhetsredovisning i företag (Vormedal 

& Ruud, 2009).  

 

3.2.1 Storlek 
 
Företagens intressenter påverkar hållbarhetsredovisningen i stor utsträckning (Amran & Keat 

Ooi, 2014; Elsakit & Worthington, 2012; Vormedal & Ruud, 2009). Vormedal och Ruud (2009) 

menar att intressenters påtryckningar påverkar kvalitén och därmed omfattningen av företagens 

hållbarhetsredovisning. Studier har även konstaterat att stora företag i större utsträckning är 

föremål för påtryckningar från dess intressenter. Detta leder till att stora företag 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning (Abbott & Monsen, 1979; Patten, 1991). Tagesson et al. 

(2009) har utfört en studie där de har konstaterat att stora företag redogör för sitt 

hållbarhetsarbete i större utsträckning än små företag. Detta förklarar de utifrån att stora företag i 

större utsträckning är föremål för påtryckningar från sina intressenter. 
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Det är vidare kostsamt att samla in den information som krävs för att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Bonsón & Bednárová, 2014; Habek, 2013). Tagesson et al. (2009) menar 

därför att stora företag med en högre omsättning, har en större möjlighet till att ha fler anställda 

involverade i redovisningsprocessen. Stora företag har därför bättre förutsättningar för att samla 

in den information som krävs för att redogöra för sitt hållbarhetsarbete. Detta är ytterligare 

argument till att stora företag hållbarhetsredovisar i större utsträckning. 

 
Små företag redogör för sitt hållbarhetsarbete i mindre utsträckning än stora företag. Intressenter 

har högre krav på stora företag, därför känner inte små företag av intressenters påtryckningar i 

lika stor utsträckning. Detta kan leda till att de bortser från att hållbarhetsredovisa (Tagesson et 

al., 2009; Stubbs, Colin & Milne, 2013). Små företag blir även granskade i offentliga 

sammanhang, som exempelvis media, i mindre utsträckning än stora företag. Detta leder till att 

små företag kan känna sig lättade och därmed bortser från att upprätta en hållbarhetsredovisning 

(Vormedal & Ruud, 2009; Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011). Detta resonemang leder till 

att små företag hållbarhetsredovisar i mindre utsträckning än stora företag.   

 
Stora statligt ägda företag kan utifrån detta resonemang antas hållbarhetsredovisa i större 

utsträckning än små statligt ägda företag. Därför bör de stora företagens anpassning till 

regeringens ägardirektiv inte bli lika omfattande som för de små företagen. Således bör den 

eventuella påverkan av ägardirektivet bli mindre i de stora företagen. Små företag borde tvärtom, 

ha en kraftigare ökning av mängden hållbarhetsredovisning efter införandet av ägardirektivet.  

 

Ovanstående resonemang leder fram till följande hypoteser: 

 

Hypotes 2a: Stora statligt ägda företag hållbarhetsredovisar i större utsträckning än små statligt 

ägda företag. 

 

Hypotes 2b: Efter införandet av ägardirektivet kommer de små företagen ha gjort en kraftigare 

ökning av mängden hållbarhetsredovisningen än de stora företagen. 
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3.3 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin och intressentteorin är två̊ liknande teorier, eftersom både teorierna handlar om 

att företagen ska tillgodose utomstående parters behov. Medan intressentteorin inriktas på̊ 

intressenter fokuserar legitimitetsteorin på̊ samhället som helhet. Grunden i legitimitetsteorin är 

att företagen ska försäkra sig om att deras handlingar ses som legitima av samhället (Deegan & 

Unerman, 2011). Företagen försöker skapa legitimitet genom att följa samhällets normer och 

värderingar. Dessa förändrar sig dock över tid, vilket kräver att organisationerna är lyhörda mot 

förändringar (Nasi et al., 1997).         

 
Legitimitet är ett socialt konstruerat begrepp baserat på kulturella normer gällande företagens 

uppförande. Begreppet handlar om att ett beteende hos en enhet accepteras hos en stor social 

grupp. Legitimitet bidrar till företagens fortlevnad, eftersom konsumenterna tillhandahåller 

resurser från de företag som beter sig önskvärt (Suchman, 1995). Legitimitet används också för 

att företagen ska förvalta sina relationer med de parter som de är beroende av (Nasi et al. 1997). 

Vidare bygger teorin på att det finns ett socialt kontrakt mellan organisationen och samhället de 

verkar i. Det sociala kontraktet består av en mängd implicita och explicita antaganden som 

samhället har gällande hur organisationen bör bedriva sin verksamhet. Explicita antaganden är 

exempelvis lagkrav medan implicita antaganden istället är icke- lagreglerade förväntningar. Om 

ett företag inte följer det sociala kontraktet kommer det straffas och företagets rykte försämras. 

Med hjälp av sin årsredovisning kan organisationer förmedla sina strategier och processer till 

samhället och på så sätt skapa legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Många företag väljer även 

att hållbarhetsredovisa för att bli mer konkurrenskraftiga och förbättra sin legitimitet (Schltergger 

et al., 2006). 

 

Legitimitetsteorin kan alltså användas för att förklara varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. 

Företag använder sig av hållbarhetsredovisning för att förbättra sitt rykte och på så sätt öka sin 

legitimitet (Carroll & Shabana, 2010; Abbott & Monsen, 1979). Aktiviteter som företagen 

genomför för hållbar utveckling förklaras med andra ord av ett frivilligt beteende och målet är att 

skapa legitimitet hos företagets intressenter (Brammer et al., 2012). Att förklara användandet av 

hållbarhetsredovisning utifrån legitimitetsteorin, leder till att användandet skiljer sig mellan 
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företag. Företagets verksamhet påverkar i vilken utsträckning företag måste hållbarhetsredovisa 

för att anses som legitima i samhället (Grafström, Götheberg & Windell, 2008).  

 
 
3.3.1 Verksamhetens påverkan 
 
Hur företagets verksamhet påverkar användandet eller uteslutandet av hållbarhetsredovisning är 

ett ämne som tidigare har undersökts i ett antal studier. Gamerschlag et al. (2011) samt Deegan 

och Rankin (1996) menar att företagens verksamhet påverkar hållbarhetsredovisningens 

omfattning och innehåll. Enligt Farache och Perks (2010), Grafström et al. (2008) samt 

Gamerschlag et al. (2011) redovisar företag mest inom de områden som är kopplade till 

verksamhetens konsekvenser. Detta eftersom de vill upplysa intressenterna om att de arbetar med 

dessa områden, i förhoppning om att anses legitima. Företag med sociala- eller miljömässiga 

konsekvenser i sin verksamhet hållbarhetsrapporterar därmed i större utsträckning än andra 

företag. Detta eftersom de i större utsträckning behöver ge upplysningar om sin verksamhet för 

att uppfattas som legitima.  

 
Att företag med miljömässiga konsekvenser i verksamheten hållbarhetsredovisar i större 

utsträckning är även konstaterat av Amran och Keat Ooi (2014). Företag vars verksamhet har en 

stor miljöpåverkan tenderar att använda sig av en mer omfattande hållbarhetsredovisning. Detta 

eftersom de på så sätt önskar att bevara sin legitimitet.  

 
Företag upprättar en hållbarhetsredovisning för att påvisa sin legitimitet. De vill genom 

upprättandet av hållbarhetsredovisning, påvisa att de tar sitt sociala- samt miljömässiga ansvar. 

Företag som inte har miljömässiga- eller sociala konsekvenser i sin verksamhet, behöver således 

inte hållbarhetsredovisa i lika stor utsträckning för att uppfattas som legitima (Grafström et al., 

2008; Hubbard, 2011).  

 
Statligt ägda företag som har sociala- eller miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet kan 

utifrån detta resonemang antas hållbarhetsredovisa i större utsträckning än företag som inte har 

det, så kallade neutrala företag. Därför bör anpassningen till regeringens ägardirektiv i företagen 

med sociala- eller miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet inte bli lika omfattande som för 

de neutrala företagen. Således bör den eventuella påverkan av ägardirektivet bli mindre i företag 
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med sociala- eller miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet. Neutrala företag borde tvärtom, 

ha en kraftigare ökning av mängden hållbarhetsredovisning efter införandet av ägardirektivet. 

 

Ovanstående resonemang leder fram till följande hypoteser: 

 

Hypotes 3a: Statligt ägda företag med sociala- eller miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning än neutrala företag.  

 

Hypotes 3b: Efter införandet av ägardirektivet kommer de neutrala företagen ha gjort en 

kraftigare ökning av mängden hållbarhetsredovisningen än företag med sociala- eller 

miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet.  
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3.4 Agentteorin 
 
Agentteorin är en kontraktsteori som beskriver det förfarande inom företaget då samtliga parter 

har ett kontrakt. Kontraktsinnehavare ska tillsammans skapa ett större värde än det de hade 

åstadkommit på egen hand. För att detta förhållande ska fungera, finns det utarbetade villkor för 

samtliga av dessa kontrakt (Alchian & Demsetz, 1972). Trots dessa villkor existerar det i vissa 

fall en agentproblematik. Denna problematik har sin grund i att ägande och kontroll är separerade 

i företaget. Som resultat av separationen kan det uppstå en konflikt mellan ägaren (principalen) 

och ledningen (agenten). Konflikten uppstår eftersom agenten i företaget vill maximera sin 

egennytta och gynna sina egna preferenser istället för principalens (Jensen & Meckling, 1976; 

Fama, 1980). Detta kan ske eftersom det uppstår en informationsasymmetri, där agenten besitter 

mer information än principalen. Principalen kan då inte kontrollera att agenten inte enbart 

tillgodoser sitt eget behov (Fama, 1980). 

 
Det uppstår då en så kallad agentkostnad som följd av att principalens intresse inte blir uppfyllt 

(Jensen och Meckling, 1976; Fama, 1980). Om det finns en samverkan mellan agenten och 

principalen minimeras agentkostnaderna i företaget (Fama,1980). Ett sätt att minska 

informationsasymmetrin mellan principal och agent är, enligt Jensen och Meckling (1976), 

genom att använda sig av redovisning. Redovisningen är således mycket viktig eftersom det är 

den primära källan för information till principalen (Dawkin & Fraas, 2013). Enligt Adrem (1999) 

är agentproblematiken mer förekommande i företag med en lägre ägarkoncentration. 

Principalerna övervakar då i större omfattning och sätter större press på att företaget ska 

producera information i form av redovisning.  

 
 
3.4.1 Ägarstruktur  
 
Agentproblematiken uppstår i ett företag då ägande och kontroll är separerade. Det uppstår en 

konflikt eftersom agenten i företaget kan komma att maximera sin egen nytta istället för 

principalens. Detta kan ske eftersom det uppstår en informationsasymmetri, där agenten besitter 

mer information än principalen (Jensen och Meckling, 1976; Fama, 1980). För att minska 

informationsasymmetrin kan principalen ställa krav på redovisning (Jensen och Meckling, 1976). 

Agentproblematiken är mer förekommande i företag med en lägre ägarkoncentration (Adrem, 
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1999). Teorin blir därför särskilt applicerbar på statligt delägda företag eftersom ägandet är mer 

spritt än i de statligt helägda företagen. I de statligt delägda företagen finns det alltså ett flertal 

ägare, eller med en annan benämning principaler.  

 
Hubbard (2011) menar att ägarstrukturen påverkar omfattningen på företagens 

hållbarhetsredovisning. Företag som är föremål för starkare påtryckningar från dess ägare 

producerar en större mängd hållbarhetsredovisning (Hubbard, 2011; Vormedal & Ruud, 2009). 

Vidare påstår Tagesson et al. (2009) att intressenter ställer högre krav på företag med spritt 

ägande att hållbarhetsredovisa än företag med ett mer koncentrerat ägande.  

 
Statligt delägda företagen kan därmed antas hållbarhetsredovisa i större utsträckning än statligt 

helägda företag. Därför bör anpassningen till regeringens ägardirektiv i de statligt delägda 

företagen inte bli lika omfattande som för de statligt helägda företagen. Således bör den 

eventuella påverkan av ägardirektivet bli mindre i statligt delägda företag. Statligt helägda företag 

borde tvärtom, ha en kraftigare ökning av mängden hållbarhetsredovisning efter införandet av 

ägardirektivet. 

 
Ovanstående resonemang leder fram till följande hypoteser: 

 

Hypotes 4a: Statligt delägda företag hållbarhetsredovisar i större utsträckning än helägda.  

 

Hypotes 4b: Efter införandet av ägardirektivet kommer de statligt helägda företagen ha gjort en 

kraftigare ökning av mängden hållbarhetsredovisning än statligt delägda företag.   
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4. Empirisk Metod 
Det fjärde kapitlet inleds med en beskrivning av kvantitativ- och kvalitativ forskningsstrategi. 

Därefter presenteras studiens undersökningsmetod som benämns longitudinell kvantitativ 

innehållsanalys. I kapitlet presenteras även studiens urval, begränsningar och 

tillvägagångssättet vid datainsamlingen. Begreppen validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

presenteras även i kapitlet. Den empiriska metoden avslutas med studiens operationalisering där 

det bland annat redogörs för uppbyggnaden kring GRI:s riktlinjer. 

 
 
4.1 Kvantitativ forskningsstrategi 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två dominerande forskningsstrategier. Den första är 

kvalitativ forskning och den andra är kvantitativ forskning. Jacobsen (2002) beskriver den 

kvantitativa forskningen som insamling av numerisk data medan den kvalitativa forskningen är 

mer inriktad på ord än siffror. Den kvantitativa forskningen baseras huvudsakligen på ett 

deduktivt synsätt i och med att strategin fokuserar på teoriprövning. Den kvalitativa forskningen 

utgår istället från ett induktivt synsätt och fokuserar därmed på att generera teorier.  

 

Studiens syfte är att förklara hur hållbarhetsredovisning påverkas när frivilligt blir tvång. Detta 

görs genom dominerande teorier inom fältet för frivillig redovisning på ett longitudinellt fall med 

svenska statligt ägda företag. Detta har motiverat vårt val av studie med en deduktiv 

forskningsansats. För att kunna genomföra denna studie har även en kvantitativ forskningsstrategi 

valts. Studien ska sträcka sig över många enheter i och med att hållbarhetsredovisningar i 32 

företag kommer att undersökas från åren 2003, 2007, 2008, 2009 och 2013. Detta innebär att 

totalt 160 hållbarhetsredovisningar ingår i studien. Jacobsen (2002) hävdar att en kvantitativ 

metod är att föredra då många enheter ska undersökas och målet med studien är att uppnå ett 

generaliserbart resultat. Det empiriska materialet i studien kommer därför kvantifieras och kodas 

om till siffror, vilket underlättar jämförbarheten mellan år och företag. 

 
Alternativt hade en kvalitativ forskningsstrategi varit tillämpbar i studien. Detta eftersom en 

kvalitativ forskningsstrategi riktar in sig på ord och studien baseras på företagens 

hållbarhetsredovisningar. Eftersom studien sträcker sig över många enheter anses detta vara 
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alldeles för tidskrävande. Alternativet hade då varit en kvalitativ forskningsstrategi med färre 

antal företag, men då hade studien inte uppnått generaliserbarhet. En kvalitativ studie är även 

enligt Jacobsen (2002) mer inriktad mot ett induktivt synsätt och att generera teorier. Detta 

förhållningssätt passar inte vår studie då den ämnar att testa teorier. Utifrån resonemang anses 

valet av en kvantitativ forskningsstrategi vara en självklarhet för vår uppsats.  

 
4.2 Longitudinell kvantitativ innehållsanalys 
 
För att uppfylla studiens syfte har en longitudinell kvantitativ innehållsanalys valts som 

undersökningsmetod. Kvantitativ innehållsanalys är en metod som analyserar skriftligt och 

muntligt textmaterial och är vanligt förekommande inom företagsekonomisk forskning (Insch, 

Moore & Murphy, 1997). Vidare används longitudinella studier för att kartlägga förändringar. 

Den longitudinella metoden genomförs genom att urvalet studeras först en gång och sedan en 

gång till, men vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2013). Vår studie är longitudinell i och med 

att vi studerar de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar vid fem olika tillfällen under 

en tioårsperiod. 

 
Scott (1990) påstår att de dokument som innehållsanalysen bygger på måste uppnå tre kriterier; 

autencitet, trovärdighet och representativitet. Autencitet handlar om att dokumenten måste vara 

vad de utger sig för att vara, trovärdighet handlar om att dokumenten inte ska vara förfalskade 

och representativitet handlar om att dokumenten ska vara representativa för andra dokument 

(Scott, 1990). Hållbarhetsredovisningar används som analysunderlag och samtliga kriterier antas 

vara uppfyllda. Autencitet och trovärdighet anses vara uppfyllda i och med att informationen är 

utgiven av företagen själva. Representativitet uppnås genom tillgänglighet eftersom 

hållbarhetsredovisningarna antas vara tillgängliga för allmänheten även efter studien är 

genomförd.  

 
Vidare är objektivitet och systematik två viktiga komponenter att ta hänsyn till när en 

innehållsanalys ska genomföras. Objektivitet handlar om att det tydligt ska framgå hur 

materialets innehåll kategoriseras för att motverka att forskarens personliga värderingar påverkar 

analysen. Systematik handlar om att studien genomförs konsekvent för att eventuella felkällor 

inte ska uppstå (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå objektivitet i vår studie har en 
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standardiserad kodningsmanual använts för respektive företag innehållande samtliga GRI 

indikatorer. Kodningsmanualen har använts för att materialet ska kodas på ett konsekvent sätt och 

genom kodningsmanualen bibehåller därmed studien också systematik. Sökord till varje indikator 

har också arbetats fram innan studiens genomförande. Detta för att bibehålla konsekvens och 

systematik under hela studiens genomförande. Sökorden har använts för att identifiera om 

indikatorn förekommer i hållbarhetsredovisningen i de fall företagen inte redovisade enligt GRI. 

Vidare bidrar sökorden till objektivitet i och med att de används för att koda texten till de olika 

GRI indikatorerna. Kodningsmanualen med tillhörande sökord återfinns i bilaga två.  

 

4.2.1 Alternativa tillvägagångssätt 
 
Alternativa tillvägagångssätt för att genomföra innehållsanalysen hade kunnat vara genom 

jämföra antalet sidor i företagens hållbarhetsredovisningar. Alternativt skulle vi också kunnat 

undersöka hur ofta specifika ord eller fraser förekommer i redovisningen (Bryman & Bell, 2013). 

Att jämföra antalet sidor kan ge en missvisande bild av redovisningens innehåll, eftersom företag 

som använder bilder i sin redovisning kan ha fler sidor i sin hållbarhetsredovisning utan att 

innehållet är mer informativt. Därför anses antalet sidor inte ge ett rättvist resultat.  

 
För att uppfylla studiens syfte anses inte specifika ord eller fraser heller vara en god indikator. 

Vissa ord eller fraser kan nämligen varit vanligt förekommande ett år, samtidigt som de inte var 

lika populära ett annat år. Under undersökningsperioden har troligtvis språket också förändrats 

och nya ord och uttryck har blivit aktuella. Utifrån detta resonemang anses ett jämförande av 

antalet GRI indikatorer vara en bra metod.  

 
 
4.3 Urval 
 
I studien har de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar granskats. Uppsatsen bortser 

därmed från information gällande hållbarhet som återfinns på respektive företags hemsida. Detta 

har dock inte varit ett problem i praktiken, eftersom det enligt ägardirektivet är obligatoriskt att 

upprätta en hållbarhetsredovisning, inte att skriva om hållbarhet på hemsidan. 

Hållbarhetsredovisningarna har i de flesta fall hittats på företagens hemsida alternativt via 

databasen Infotorg. Om dokumenten inte har funnits att tillgå genom dessa källor har vi tagit 
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kontakt med företaget och de har då i de flesta fall skickat sina hållbarhetsredovisningar. I de fall 

vi inte har hittat hållbarhetsredovisningen via företagens hemsida, Infotorg eller fått kontakt med 

företaget har en avgränsning mot dessa företag varit nödvändig. Dessa företag är Kungliga 

Dramatiska Teatern, Nordea, SAS och Statens väg- och Baninvest. 

 
En avgränsning gentemot företag som endast har verksamhet utomlands har också varit 

nödvändig på grund av att de inte berörs av regeringens ägardirektiv. Dessa företag är 

Vokensåsen AS, A/O Dom Shvetsii, Sweroad samt Swedfund. Företag som har avvecklats sedan 

år 2013 har också avgränsats i studien, eftersom information om deras hållbarhetsredovisning inte 

finns att tillgå. Dessa företag är Miljöstyrningsrådet, Innovationsbron, Norrland Center, Vectura, 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Apotekens Service, Ersättningsmark i Sverige och 

Luftfartsverket. Utöver de nämnda avgränsningarna har samtliga statligt hel- och delägda företag 

som har haft verksamhet mellan åren 2003 och 2013 varit en del av urvalet. En kort beskrivning 

om respektive företag i urvalet återfinns i bilaga ett. 

 
Studien har genomförts under fem specifika årtal 2003, 2007, 2008, 2009 och 2013. Åren 2007, 

2008 och 2009 har valts för att undersöka om ägardirektivet innebär en direkt förändring, i och 

med att det infördes 2008. Åren 2003 och 2013 används för att ge ett mer långsiktigt perspektiv. 

Genom att jämföra tidigare års hållbarhetsredovisningarna med 2013 undersöks ifall 

ägardirektivet har lett till förändringar på lång sikt. 2003 års hållbarhetsredovisningar används för 

att skapa en bild av hur hållbarhetsredovisningarna såg ut innan ägardirektivet blev aktuellt. För 

att analysera mängden hållbarhetsredovisning och göra en jämförelse mellan företag har 

innehållet kvantifieras genom att beräkna antalet GRI indikatorer med utgångspunkt ur ramverket 

GRI G3. 

 

4.3.1 GRI G3 
 
I uppsatsen har studien genomförts med utgångspunkt i GRI G3, eftersom denna version av 

ramverket var aktuell när regeringen införde ägardirektivet. Vidare tillämpades GRI G3 under 

fyra av de fem årtal som ska undersökas, vilket också motiverar valet. Under 2003 var GRI:s 

version G2 aktuell. Då inget företag använde sig av GRI som ramverk för 

hållbarhetsredovisningen år 2003 har ingen jämförelse mellan G2 och G3 behövt göras. Om det 
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senaste ramverket, GRI G4, istället hade använts i undersökningen hade en beskrivning av 

skillnaderna mellan G3 och G4 behövts för att skapa en rättvis bild. Men eftersom GRI G4 inte 

använts under de valda åren har detta inte varit nödvändigt. GRI G3 anses därmed vara den 

version av ramverket som passar bäst för denna uppsats. Ramverket är uppbyggt i två delar; 

redovisningsprinciper och vägledning om rapportering samt standardupplysningar inklusive 

resultatindikatorer (GRI, 2006). Uppsatsen avgränsar sig till att endast jämföra 

resultatindikatorer, eftersom denna del av ramverket är skapad för att vara jämförbar information 

mellan företags miljömässiga-, sociala- och ekonomiska redovisning (GRI, 2006). 

 
Alternativet till att använda GRI skulle kunna vara att använda ramverken Global Compact och 

SS-ISO 26000. De båda ramverken ger indikationer för hur företagen ska agera för att främja 

hållbar utveckling, de ger dock ingen vägledning för upprättandet av hållbarhetsredovisning. I vår 

uppsats har vi därför valt att använda GRI:s ramverk, eftersom ramverket innehåller indikationer 

för hur företagen faktiskt ska redovisa sitt hållbarhetsarbete (Westermark, 2013). GRI är även det 

ramverk som statligt ägda företag ska använda sig av enligt regeringens ägardirektiv 

(Näringsdepartementet, 2009). Det är dessutom världens mest använda ramverk (Wilburn & 

Wilburn, 2013; Levy, Szejnwald & de Jong, 2010; Rasche, 2009). Utifrån detta resonemang har 

vi valt att beräkna antal GRI indikatorer i företagens hållbarhetsredovisning.   

 

4.4 Datainsamling 
 
Datainsamling kan genomföras på olika sätt och de vanligaste tillvägagångsätten är intervjuer, 

enkäter och datainsamling av existerande material (Bryman & Bell, 2013). I vår studie sker 

datainsamlingen av existerande material, datan samlas in från företagens 

hållbarhetsredovisningar. Jacobsen (2002) menar att data som samlats direkt från 

informationskällan tillhör kategorin primärdata. Därmed räknas vår insamlade data till denna 

kategori.  

 

Alternativet till datainsamling av existerande material hade varit intervjuer eller enkäter. Om vi 

istället använt oss av de två nämnda metoderna, hade risken varit stor att respondenternas svar 

inte varit objektiva. Detta beror på att respondentens åsikter kan påverka deras svar. Vi hade då 
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riskerat att förlora objektiviteten i det empiriska materialet. Utifrån detta resonemang blir valet att 

samla in studiens material ifrån existerande material i form av företagens hållbarhetsredovisning. 

 

4.4.1 Databearbetning 
 

Det insamlade materialet i vår studie har bearbetats i statistikprogrammet SPSS. Vi har valt att 

genomföra ett beroende relaterat eller även kallat Paired Sample T-test för samtliga hypoteser i 

studien. Detta val har vi gjort eftersom vi vill mäta medelvärdet för ett fenomen. Alltså 

medelvärdet innan ägardirektivet och jämföra detta med medelvärdet efter ägardirektivet. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är T-test lämpligt när medelvärden ska jämföras. Enligt Saunders, Lewis 

och Thornhill (2007) ska studier innehållande två variabler som mäter samma fenomen, vid olika 

tidpunkter använda ett så kallat Paired-samples T-test. Testet visar om medelvärdet ökar eller 

minskar och testar skillnaden mellan två medelvärden för signifikans och om skillnaden beror på 

en slump eller om det finns ett statistiskt samband.  

I vår studie har det insamlade materialet i varje hypotes delats in i två grupper. Den ena gruppen 

består av material innan ägardirektivet trädde i kraft, det vill säga åren 2003 och 2007. Den andra 

gruppen består av material efter ägardirektivet trädde i kraft, det vill säga åren 2008, 2009 och 

2013. Gruppen ”innan” och gruppen ”efter” är mätta på samma skala, minst 0 och maximalt 79 

indikatorer. Detta styrker vårt val av Paired sample T-test, eftersom vi är intresserade av att 

analysera hur medelvärdena skiljer sig åt före och efter ägardirektivet trätt i kraft samt att det 

empiriska materialet är mätt på samma skala. Testet har vidare genomförts eftersom vi vill 

säkerställer signifikansen i det empiriska materialet 

 

När signifikansnivån undersöks för det insamlade materialet, ger detta en indikation på om 

resultaten kan generaliseras eller ej. Signifikansnivån visar dessutom hur stor risken är att 

resultaten enbart var en slump. Signifikansnivån visar alltså den risknivå som accepteras när 

slutsatser dras utifrån det statistiska resultatet (Bryman & Bell, 2013). Signifikansnivån som 

används i vår uppsats 5%. Detta innebär att om 100 stickprov tas är det högst 5 stycken som visar 

ett samband som sedan inte kan hittas i populationen och resultaten beror då med störst 

sannolikhet inte av en slump. Därför anses en signifikansnivå på 5% ge ett tillförlitligt resultat.   
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Vid ett T-test sker en jämförelse mellan två normalfördelade populationer (Jacobsen, 2002). För 

att säkerställa att populationen i vår studie är normalfördelad och att det inte finns några 

avvikande observationer har vi utarbetat ett boxplotdiagram. Resultatet för boxploten visade att 

populationen är normalfördelad och därmed är Paried Sample T-test genomförbart. Om 

populationen inte hade varit normalfördelad hade vi behövt använda oss av ett icke parametriskt 

test, som exempelvis Mann-Whitley. Ett icke parametriskt test baseras på medianen, vilket gör att 

testet tar bättre hänsyn till avvikande observationer (Jacobsen, 2002). Eftersom vårt urval består 

av normalfördelade populationer anser vi att ett paired sample T-test är det mest lämpliga för att 

påvisa resultat i vår studie.  

 
 
4.5 Datainsamlingens trovärdighet 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det tre viktiga kriterier som bör tas i beaktande vid 

företagsekonomisk forskning. Kriterierna är: reliabilitet, replikerbarhet samt validitet. Reliabilitet 

handlar om studiens tillförlitlighet, om resultatet skulle bli samma om en likadan studie 

genomfördes igen. Reliabilitet berör främst måtten och mätningarnas tillförlitlighet (Bryman & 

Bell, 2013).  

Validitet visar ifall slutsatserna i en undersökning hänger ihop eller inte. Det finns olika slags 

validitet, intern validitet och extern validitet (Bryman & Bell, 2013). Intern validitet undersöker 

om det finns ett kausalitetssamband mellan variablerna, det vill säga om den oberoende variabeln 

verkligen svarar för variationen i den beroende variabeln. Extern validitet visar hur väl studiens 

resultat kan generaliseras till andra situationer. För att bestämma validiteten kan exempelvis 

begreppsvaliditet användas som handlar om huruvida ett mått mäter det som avses mätas 

(Bryman & Bell, 2013). 

Ibland vill en forskare upprepa en studie och därmed måste studien uppnå replikerbarhet, det 

måste alltså gå att reproducera studien. För att uppnå replikerbarhet måste forskaren i detalj 

beskriva sitt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2013). Yin (2013) menar likt Jacobsen (2002) att 

dessa tre begrepp bör utredas för att kontrollera kvalitén i studien. Följande avsnitt ämnar därför 

att utreda hur dessa begrepp kommer till uttryck i vår uppsats.  
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4.5.1 Reliabilitet 
 
Att studien innehar reliabilitet innebär att resultaten som uppkommit blir detsamma om studien 

utförs flera gånger. Om man istället i samma studie får olika resultat, kan denna ses som icke 

reliabel och trovärdigheten kan då ifrågasättas. För att uppnå reliabilitet i vår uppsats har vi 

därför lagt stort fokus samt mycket tid på att bestämma metod för insamling och kodning av 

material. Vi kom fram till att det mest optimala för vår studie var att arbeta efter en 

kodningsmanual innehållande de indikatorer som finns i GRI G3. Genom kodningsmanualen 

kunde vi enkelt registrera de antal indikatorer som respektive företag hade rapporterat. I de fall 

företagen inte redovisat enligt GRI:s riktlinjer har vi använt sökord för att kontrollera för vilka 

indikatorer de rapporterat. Detta tillvägagångsätt minskar risken och utrymmet för egen tolkning 

av det empiriska materialet. Då kan vi också säkerställa att resultatet blir densamma om vi gör 

studien en gång till. 

 

Ett ytterligare hot för reliabiliteten i vår uppsats är det faktum att vi är två författare. Detta 

medföljer att vi genom sökorden kan bedömas olika. Eftersom vi önskar att datan i vår studie ska 

vara oberoende av vem som är författare anser vi att en kontroll av varandra har varit nödvändig. 

Vi har genomfört kontrollen genom att båda har använt sig av sökord på samma 

hållbarhetsredovisning. Kontrollen genomfördes på samtliga av företagen där sökord användes 

och vi fick mer eller mindre samma resultat. Reliabiliteten har stärkts ytterligare genom att 

programmet SPSS har använts, eftersom detta minskar risken för att en personlig tolkning 

påverkar resultaten. Bryman och Bell (2013) poängterar dock att författarnas kunskaper och 

förståelse till programmet påverkar utfallet i stor utsträckning. För att minska denna risk har vi 

använt oss av boken SPSS steg för steg skriven av Lars Wahlgren (2013). Utifrån detta 

resonemang anser vi att reliabiliteten i studien blir positiv.   

 

Något som vi inte kontrollerat för i denna studie är hållbarhetsredovisningens brister i reliabilitet. 

Vi har inte utfört någon kontroll vidare om hållbarhetsredovisningen är kontrollerad eller externt 

granskad. Vi har inte heller kontrollerat för om de indikatorer företagen presenterar, uppfyller 

kraven från GRI:s ramverk. Detta medför att det finns en viss osäkerhet i materialet vi använt, 
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men vi anser att detta är något som delvis ligger utanför vår kontroll och kommer därför inte att 

behandlas ytterligare.  

 

4.5.2 Validitet 
 
Validitet beskriver som tidigare nämnts hur väl den data man tagit fram mäter det fenomen som 

man i uppsatsen ämnar studera. Validitet går också att dela in i två olika grupper, nämligen i 

extern och intern. Den externa validiteten påvisar om man kan generalisera resultaten man genom 

studien får fram till andra situationer. Den interna validiteten visar istället om de slutsatser man 

kommit fram till kan förklaras av oberoende variabeln eller om det påverkats av externa faktorer 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Utgångspunkten var från början att studera det totala urvalet för de företag som var statligt ägda 

från år 2003 till år 2013. Dessvärre var vi tvungna att göra vissa avgränsningar, som exempelvis 

från de som hade verksamhet utomlands. Enstaka bortfall har också skett som resultat av det inte 

funnits någon information att tillgå eller att vi inte lyckats få kontakt med någon på företaget. Vi 

anser dock fortfarande att vi kan upprätthålla ett så pass stort urval så att vi kan generalisera våra 

resultat till andra situationer. Därmed anses den externa validiteten vara hög i vår uppsats.   

 

Vi anser vidare att den interna validiteten är relativt hög, detta eftersom att de slutsatser vi 

kommit fram till hänger ihop med syftet för vår uppsats. Vi har även sett till studiens resultat, så 

att dessa stämmer överens med den befintliga teorin inom området. Detta är enligt Jacobsen 

(2002) ett viktigt steg för att uppnå intern validitet. De resultat som uppkommit i studien stämmer 

överens med befintlig litteratur samt teori inom området. En annan viktig faktor för att uppnå en 

hög intern validitet, är att man mäter det begreppen faktiskt avser. För att uppnå detta har vi 

utarbetat en operationalisering.  

 

4.5.3 Replikerbarhet  
 
Bryman och Bell (2013) menar att studien bör uppfylla replikerbarhet för att den ska inneha en 

god nivå. Med andra ord ska det vara möjligt att replikera metoden i studien om så önskas. Om 

studiens metod inte går att replikera kan också studiens validitet ifrågasättas. Det är således 
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viktigt för oss att vidta åtgärder i metodbeskrivningen för att uppnå replikerbarhet.  För att 

möjliggöra detta har vi i vår studie beskrivit metoden ingående och konkret. Detta för att 

underlätta för andra forskare att replikera vår studie. Metoden för uppsatsen är longitudinell 

innehållsanalys. Vilket enligt Bryman och Bell (2013) är en relativt öppen samt objektiv metod. 

Metoden underlättar beskrivning av urval samt utformning av kodningsschema. I uppsatsens 

bilagor återfinns studiens kodningsschema samt sökord som använts. Även detta påverkar 

studiens replikerbarhet positivt vilket vi anser genomsyrar hela studien.  

 

4.6 Operationalisering 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de variabler som ingår i vår studie. I avsnittet framgår 

det hur dessa har operationaliserats utifrån våra hypoteser samt hur de är insamlade. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är operationalisering en viktig del i en kvantitativ uppsats. I 

operationaliseringen definieras och utformas nämligen begreppen, vilket gör att studien blir 

tydligare och en mätning blir därmed möjlig att genomföra. Operationaliseringen underlättar 

också kodningen av det insamlande materialet i och med att kategorierna konkretiseras (Jacobsen, 

2002). Vår studie baseras på fyra olika aspekter som presenteras i följande ordning: GRI 

indikatorer, storlek, verksamhetens konsekvenser och ägarstruktur.  

 
 
4.6.1 GRI indikatorer 
 
Regelverket GRI G3 används i studien eftersom denna version av regelverket var aktuell under 

fyra av fem år som är föremål för studien. Under 2003 var GRI G2 aktuellt, eftersom inget 

företag redovisade enligt denna version av regelverket har ingen beskrivning av versionen varit 

nödvändig. Regelverket GRI G3 är uppdelat enligt följande tre kategorier: ekonomisk påverkan, 

miljöpåverkan samt social påverkan. Inom varje kategori finns ett antal aspekter för att materialet 

ska bli lättare att skilja på. Inom aspekterna finns det sedan indikatorer som används för att 

jämföra innehållet i hållbarhetsredovisningarna. I operationaliseringen har vi utgått ifrån GRI:s 

definition av kategorierna. 

 
Ekonomisk påverkan: 
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Denna kategori förklarar hur företagen påverkar de ekonomiska förhållandena hos sina 

intressenter samt den ekonomiska påverkan på samhället. Inom denna kategori finns det nio 

resultatindikatorer som delas upp på tre aspekter: företagets ekonomiska resultat, dess 

marknadsnärvaro samt företagets indirekta ekonomiska påverkan. Inom aspekten ekonomiskt 

resultat ska företaget exempelvis redovisa det finansiella stödet från den offentliga sektorn samt 

omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden. Inom aspekten marknadsnärvaro 

ska företaget exempelvis redovisa sina rutiner för lokalanställning och skalan för ingångslönerna 

jämfört med de minimilöner som finns där företaget är verksamt. Inom den sista aspekten, 

indirekt ekonomisk påverkan, ska företaget exempelvis redovisa om utvecklingen och påverkan 

av investeringar i infrastruktur som huvudsakligen görs för allmänhetens nytta (GRI, 2006). 

 
Miljöpåverkan: 
 
Enligt GRI (2006) handlar kategorin miljöpåverkan om hållbarhet som berör det företagets 

påverkan på det levande och icke levande naturliga systemet. Inom kategorin finns det 30 

indikatorer som delas in i nio aspekter: material, energi, vatten, biologisk mångfald, utsläpp till 

luft och vatten samt avfall, produkter och tjänster, efterlevnad, transport och slutligen en 

övergripande aspekt. Inom dessa aspekter ska företaget exempelvis redovisa sitt utsläpp av 

växthusgaser, den totala vattenanvändningen och materialanvändningen (GRI, 2006). 

 
Social påverkan: 
 
Kategorin om social påverkan ska företaget beskriva sin påverkan på de sociala system som den 

verkar inom. Social påverkan har 40 indikatorer med fyra underkategorier och respektive 

underkategori innehåller i sin tur aspekter. I underkategorin anställningsförhållanden och 

arbetsvillkor återfinns aspekterna: anställning, relationen mellan anställda och ledning, hälsa och 

säkerhet i arbetet, utbildning samt mångfald och jämställdhet. Här ska företaget bland annat 

redovisa det genomsnittliga antalet utbildningstimmar samt andelen av personalstyrkan som 

omfattas av kollektivavtal (GRI, 2006). 

 
Gällande underkategorin mänskliga rättigheter ska företaget bland annat redovisa i vilken 

utsträckning mänskliga rättigheter tas i beaktande vid investeringar och val av leverantörer. 

Mänskliga rättigheter innehåller följande aspekter: investerings- och upphandlingsrutiner, icke-
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diskriminering, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, förbud mot barnarbete, förhindrande av 

tvångsarbete och obligatoriskt arbete, klagomålshantering, säkerhetsåtgärder och 

ursprungsbefolkningars rättigheter. Inom underkategorin organisationens roll i samhället ska 

företagets påverkan på samhällets redovisas samt de risker som uppstår när företaget interagerar 

med andra. Underkategorin innehåller aspekterna: samhälle, korruption, politik, 

konkurrenshämmande aktiviteter och efterlevnad. I den sista underkategorin produktansvar ska 

företaget redovisa hur företagens produkter eller tjänster påverkar sina kunder.  Följande aspekter 

finns inom produktansvar: kundernas hälsa och säkerhet, märkning av produkter och tjänster, 

marknadskommunikation, kundernas integritet (GRI, 2006). 

 
Totalt finns det 79 indikatorer för vilka företagen kan välja att rapportera. Vi har sedan undersökt 

hur många GRI indikatorer som har rapporterats för respektive företag under de fem valda åren 

för studien. Har en indikator varit rapporterad i företagets hållbarhetsredovisning har detta 

markerats med 1 i kodningsmanualen och har den varit ej rapporterad har den markerats som 0. 

Varje företag fick således en siffra med totalt antal rapporterade indikatorer inom de tre 

kategorierna ekonomisk-, miljö- och social påverkan.  

 
I de fall företagen inte rapporterat enligt GRI, har istället utarbetade sökord använts för att 

analysera innehållet i hållbarhetsredovisningen. Sökorden har arbetats fram från respektive 

indikator i GRI G3. Dessa återfinns i bilaga två. I hållbarhetsredovisningen har vi använt 

sökorden för att bedöma vilka indikatorer som är rapporterade. Har vi genom sökorden kunnat 

identifierat en indikator har detta markerats med 1 i kodningsmanualen och har den varit ej 

rapporterad har den markerats som 0. Utfallet vid användandet av sökorden blir således 

detsamma som om företagen redovisade enligt GRI.  

 
4.6.2 Storlek 
 
För att utreda om aspekten storlek påverkar utfallet krävs en operationalisering av stora samt små 

företag. Bonsón och Bednárová (2014) menar att omsättningen påverkar mängden 

hållbarhetsredovisning som redovisas. Även Vormedal och Ruud (2009), Abbott och Monsen 

(1979), Patten (1991) samt Tagesson et al. (2009) har använt detta mått i sina studier för att 

klassificera företag som stora och små. I denna studie har vi därför valt att utgå från måttet 
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omsättning för att bedöma om ett företag räknas som stort eller litet. Vi har valt att använda 

bolagsverkets definition, företag som omsätter mer än 80 miljoner kronor är stora företag. Små 

företag är de som har en omsättning mindre än 80 miljoner kronor (Bolagsverket, 2017). 

För att beräkna om företagen i urvalet är stora eller små har ett snitt på omsättningen för åren 

2003 och 2007 räknats ut. Därefter har också ett snitt för åren 2008, 2009 och 2013 räknats ut. 

Var snittet under 80 miljoner kronor räknas företaget som ett litet företag. Detta har varit 

nödvändigt eftersom företagens omsättning varierar under perioden som vi undersöker. Detta 

hade kunnat bli ett problem om företagens omsättning varierar stort mellan åren. Men resultatet 

visade att de företag som räknas till små under 2003 och 2007, även räknas till små under åren 

2008, 2009 och 2013. Samma resultat gäller för stora företag. De företag i urvalet som i studien 

räknas till gruppen små företag är Arlandabanan, Göta kanalbolag, Swedesurvey, Bostadsgaranti 

samt Statens Bostadsomvandling.  

 

4.6.3 Verksamhetens konsekvenser 

De statligt ägda företagen varierar i sin verksamhet, det handlar exempelvis om att sälja 

alkoholhaltiga drycker på Systembolaget, transportera passagerare via SJ:s tåg och uppträda på 

den Kungliga Operan (Näringsdepartementet, 2017). Man kan då ställa sig frågan hur dessa 

skilda verksamheter påverkas av att ägardirektivet införts. Farache och Perks (2010), Grafström 

et al. (2008) samt Gamerschlag et al. (2011) menar att företag med sociala- eller miljömässiga 

konsekvenser i sin verksamhet kommer att hållbarhetsredovisa i större utsträckning. Amran och 

Keat Ooi (2014) menar att företag vars verksamhet har en stor miljöpåverkan tenderar att 

använda sig av en mer omfattande hållbarhetsredovisning. Därför kan verksamhetens 

konsekvenser påverka mängden hållbarhetsredovisning.  

 

Moneva, Archel och Correa (2006) hävdar att företag som följer GRI:s ramverk fokuserar på de 

indikatorer som ligger i nära relation till företagets verksamhet. Det är även konstaterat att de 

företag med sociala- och miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet, rapporterar flest GRI 

indikatorer inom dessa kategorier (Moneva et al., (2006); Gamerschlag et al., (2011). För att 

kunna dela upp företagen utefter verksamhetens konsekvenser har detta operationaliserats utefter 
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vilken grupp av indikatorer företagen redovisade för mest år 2013. Verksamhetens konsekvenser 

anses speglas i de indikatorer företagen redovisar i störst utsträckning. Detta eftersom GRI:s 

indikatorer är uppbyggda på så sätt att företagen kan välja att rapportera de indikatorer som är 

väsentliga för företagets verksamhet (GRI, 2006). Det finns tre grupper av indikatorer, 

ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer. Utefter denna uppdelning tillhör varje företag 

antingen ett så kallat neutralt, alltså de som redovisade mest ekonomiska indikatorer år 2013. 

Eller ett så kallat icke neutralt företag, alltså de som redovisade flest miljö- eller sociala 

indikatorer. De icke neutrala företagen är Apoteket, Kungliga Operan, Svenska Spel, Akademiska 

Hus, Teracome, Samhall, Systembolaget, Svensk bilprovning, Green Cargo, Lernia, Sveaskog, 

Vasallen, Miljömärkning och SJ.   

 

4.6.4 Ägarstruktur 
 

De statligt delägda företagen kan antas ha starkare påtryckningar från dess aktieägare än statligt 

helägda företag som resultat av agentteorin. Detta eftersom agentproblematiken är mer 

förekommande i företag med ett spritt ägande. Vid ett spritt ägande övervakar principalerna i 

större omfattning än vid ett koncentrerat ägande. Således sätter principalen större press på att 

företaget ska producera redovisning vid ett spritt ägande än vid en koncentrerat ägande (Adrem, 

1999). Enligt Tagesson et al. (2009) påverkar ägarstrukturen mängden hållbarhetsredovisning 

som företaget producerar. Hubbard (2011) menar att ägarstrukturen påverkar företagens 

hållbarhetsredovisning. Företag med ett spritt ägande kommer således hållbarhetsredovisa i större 

utsträckning. För att undersöka denna aspekt i vår studie krävs en indelning av företagen i urvalet 

och vi har valt att baseras detta på ägarkoncentration likt Tagesson et al. (2009) samt Hubbard 

(2011). Vi har därför delat in företagen i hel- och delägda företag. Delägda företag kommer då 

spegla det spridda ägandet och antas hållbarhetsredovisa i större utsträckning. De statligt delägda 

företagen är Bostadsgaranti, SOS Alarm, Telia, Svensk Bilprovning och Miljömärkning Sverige.  
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5. Empiri 
I det femte kapitlet behandlas uppsatsens empiri. I kapitlet ges en kort presentation av varje 

företag i urvalet tillsammans med en tabell över det antal GRI indikatorer de rapporterat för de 

valda åren i studien.  

 
 

5.1 Akademiska hus 

 
Tabell 1. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
 
5.2 Almi företagspartner 

 
Tabell 2. Antal rapporterade GRI indikatorer. 
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5.3 Apoteket  

 
Tabell 3. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.4 Arlandabanan  

  
Tabell 4. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.5 Svensk Bilprovning 

 
Tabell 5. Antal rapporterade GRI indikatorer. 
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5.6 Bostadsgaranti 

 
Tabell 6. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.7 Green Cargo 

 
Tabell 7. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.8 Göta Kanalbolag 

 
Tabell 8. Antal rapporterade GRI indikatorer. 
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5.9 Lernia 

 
 Tabell 9. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.10 LKAB 

 
Tabell 10. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.11 Miljömärkning Sverige 

 
Tabell 11. Antal rapporterade GRI indikatorer. 
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5.12 Kungliga Operan 
 

 
Tabell 12. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.13 RISE 

 
Tabell 13. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.14 Samhall 

 
Tabell 14. Antal rapporterade GRI indikatorer 
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5.15 SBAB 

 
Tabell 15. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.16 Svenska skeppshypotek  

 
Tabell 16. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.17 Svensk exportkredit (SEK)  

 
Tabell 17. Antal rapporterade GRI indikatorer. 
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5.18 SJ 

  
Tabell 18. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.19 SOS Alarm 

 
Tabell 19. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 

5.20 Specialfastigheter  

 
Tabell 20. Antal rapporterade GRI indikatorer. 
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5.21 Svenska rymdaktiebolaget 
 

 
Tabell 21. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.22 Statens bostadsomvandling 

 
Tabell 22. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.23 Sveaskog  

 
Tabell 23. Antal rapporterade GRI indikatorer. 
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5.24 Svedab  

 
Tabell 24. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

   

5.25 Svenska spel    

  
Tabell 25. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.26 Swedesurvey  

 
Tabell 26. Antal rapporterade GRI indikatorer.      
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5.27 Systembolaget 

 
Tabell 27. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.28 Telia Sonera  

 
Tabell 28. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 

5.29 Teracom Group 

 
Tabell 29. Antal rapporterade GRI indikatorer. 
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5.30 Vasallen  

 
Tabell 30. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.31 Vattenfall  

 
Tabell 31. Antal rapporterade GRI indikatorer. 

 
5.32 V.S Visitsweden  

 
Tabell 32. Antal rapporterade GRI indikatorer. 
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6. Empirisk analys  
Uppsatsens sjätte kapitel inleds med en presentation av uppsatsens hypoteser tillsammans med de 

resultat som uppkommit vid genomförd hypotesprövning. Resultaten innefattar även Paired 

Sample T-test för att visa om resultaten kan säkerställas eller inte. Tillsammans med resultaten 

redogörs även den empiriska analysen.  

 

6.1 Reglering 
 
Hypotes 1: Regeringens införande av ägardirektivet leder till en ökning av 

hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag. 

 

Resultatet för Paired Sample T-testet blev enligt följande: 

 
          

Variabel Medelvärde Antal 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Innan 17,3 32 24,8 4,3 

     Efter 62,4 32 41,8 7,4 
 
Tabell 33. Paired Samples Statistics 
 
                  

Variabel Medelvärde 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper t df 
Sig. (2-
tailed) 

Innan- 
Efter -45,2 28,9 5,1 -55,6 -34,7 -8,8 31 0 

 
Tabell 34. Paired Sample Test 
 
Antal företag som användes i testet är 32 stycken för varje enskilt år, vilket är det totala urvalet i 

studien. Det genomförda Paired Sample T-testet visar att medelvärdet för antalet rapporterade 

GRI indikatorer är högre efter införandet av ägardirektivet. Innan ägardirektivet infördes var 

medelvärdet för antalet rapporterade GRI indikatorer 17,3. Efter införandet av ägardirektivet har 

medelvärdet höjts betydligt, då medelvärdet för antal rapporterade GRI indikatorer istället var 
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62,4. Signifikansnivån understiger 5%, detta innebär att vi kan säkerställa testets resultat med 

95% säkerhet. För att visa resultatet ytterligare, sammanställs det i ett egenupprättat diagram 

nedan. Diagrammet visar genomsnitt antal rapporterade GRI indikatorer för samtliga företag 

under respektive år. Diagrammet visar att genomsnittet för antalet rapporterade GRI indikatorer 

har ökat från 2003 till 2009. Antalet rapporterade indikatorer har dock stabiliserats mellan 2009 

och 2013.   

 

 

Tabell 35. Medelvärdet för antal rapporterade GRI indikatorer. 

 

6.1.1 Analys Reglering  
 
När stora organisationer som exempelvis staten ökar sitt inflytande i samhället genom införandet 

av reglering, tenderar regleringen att bli institutionaliserad. När reglering blir institutionaliserad, 

anses det legitimt att följa denna. Företag kommer således förändra sitt beteende och följa den 

reglering som staten infört, med förhoppning om att uppnå legitimitet (Matten & Moon, 2008). 

Detta konstaterar även Hedberg och von Malmborg (2003) som menar att företagen kommer att 

hållbarhetsredovisa i enlighet med det som är institutionaliserat. Detta utifrån en förhoppning om 

att uppnå legitimitet. Utifrån detta resonemang bör regeringens ägardirektiv bli institutionaliserat. 

De statligt ägda företagen bör därför förändra sitt beteende på så sätt att de anpassar sin 

hållbarhetsredovisning efter ägardirektivet.  
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Campbell (2007) menar att om ämnet hållbarhet får större plats i företag genom exempelvis 

statlig reglering, sker det en förändring i institutionen. Detta leder till att företagen förändrar sitt 

beteende, börjar agera mer hållbart och därmed öka upprättandet av hållbarhetsredovisning. 

Brammer et al. (2012) hävdar att reglering kan leda till att hållbarhet får ett större fokus i företag 

och hållbarhetsredovisningen därmed utvecklas. Regeringens införande av ägardirektivet 2008 

bör därmed leda till en ökning av mängden hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag.  

 

Resultatet av Paired Sample T-testet visar att statligt ägda företag i genomsnitt rapporterade en 

större mängd GRI indikatorer efter införandet av ägardirektivet än tidigare. Mängden 

hållbarhetsredovisning har därmed ökat efter införandet av ägardirektivet. I det empiriska 

materialet kan vi utläsa att 15 företag började hållbarhetsredovisa i samband med införandet av 

ägardirektivet år 2008. Vårt resultat kan därmed bekräfta Matten och Moons (2008) tes om att när 

staten ökar sitt inflytande i samhället genom införandet av reglering, leder detta till att företag 

förändrar sitt beteende och följer den reglering som staten infört. Detta konstaterar vår studie 

genom att visa att företagen har anpassat sin hållbarhetsredovisning för att uppfylla kraven i 

ägardirektivet. 

 
Eftersom regeringens ägardirektiv enligt Matten och Moon (2008) blir institutionaliserat, kan vi 

även bekräfta Hedberg och von Malmborgs (2003) tes om att företagen kommer att 

hållbarhetsredovisa i enlighet med det som är institutionaliserat. Detta eftersom vår studie visar 

att de statligt ägda företagen väljer att hållbarhetsredovisa i enlighet med ägardirektivet. Vårt 

resultat bekräftar också Campbells (2007) tes om att införandet av statlig reglering leder till ett 

ökat upprättande av hållbarhetsredovisning. Vårt resultat bekräftar vidare Brammer et al. (2012) 

tes om att reglering leder till att företagen utvecklar sin hållbarhetsredovisning.  

 

Vidare visar det empiriska materialet att sju företag började redovisa GRI indikatorer under 2007. 

Att flertalet företag började redovisar redan under 2007 beror troligtvis på att företagen visste att 

ägardirektivet skulle införas. Fem stycken företag började redovisa GRI indikatorer år 2009, 

alltså ett år efter införandet av ägardirektivet. Ägardirektivet utgår från principen följa eller 

förklara. De företag som då bortsåg från att hållbarhetsredovisa 2008, var därmed tvungna att 
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förklara varför (Näringsdepartementet, 2009). Exempel på en sådan förklaring gavs från Svenska 

skeppshypotek år 2008 då de i sin årsredovisning skrev följande: 

 
“Kassans styrelse har beslutat att ej avge en hållbarhetsredovisning. Avvikelse från ägarens 

riktlinjer sker mot bakgrund av verksamhetens art och omfattning. Kassan har 8 st anställda 

inklusive VD, varav två administrerar det statliga rederistöd som via Rederinämnden lämnas till 

svenskflaggade handelsfartyg. Den begränsade verksamheten i sig anser styrelsen utgöra skäl nog 

för att ej avge en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer.” 

 
(Svenska skeppshypotek, 2008 s.9)   

 
 

Borglund et al. (2010) har tidigare utfört studier där de undersökte effekterna av regeringens 

ägardirektiv. Det framkom då att hållbarhetsfrågor har fått större plats, rutiner för 

hållbarhetsredovisning har förbättrats i många företag och att kunskapen kring ämnet har ökat. 

De poängterar i sin studie att de kunde påvisa ett startskott till förändring. Vi kan genom vår 

studie ge ett bidrag till diskussionen kring om ägardirektivet har påverkat 

hållbarhetsredovisningen i statligt ägda företag. Vårt resultat visar att antalet rapporterade GRI 

indikatorer har ökat mellan åren 2003 och 2009, mängden hållbarhetsredovisning har alltså ökat 

mellan dessa år. Antalet GRI indikatorer har stabiliserats från år 2009 till 2013. Stabiliseringen 

innebär att mängden hållbarhetsredovisning har minskat något, men till en nivå som är högre än 

innan regeringen införde ägardirektivet år 2008.  

 
Sammanfattningsvis vi kan utläsa från vårt resultat att regeringens införande av ägardirektivet år 

2008 har resulterat i en större mängd hållbarhetsredovisning. Utifrån detta resonemang accepterar 

vi hypotes ett, regeringens införande av ägardirektivet leder till en ökning av 

hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag.   
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6.2 Storlek 
 
Hypotes 2a: Stora statligt ägda företag hållbarhetsredovisar i större utsträckning än små statligt 

ägda företag. 

 

Hypotes 2b: Efter införandet av ägardirektivet kommer de små företagen ha gjort en kraftigare 

ökning av mängden hållbarhetsredovisningen än de stora företagen. 

 
 
Resultatet för Paired Sample T-testet för stora företag blev enligt följande: 
 
          

Variabel Medelvärde Antal 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Innan 20 27 26,2 5 

     Efter 68,6 27 42,7 8,2 
 
Tabell 36. Paired Samples Statistics 
 
 
                  

Variabel Medelvärde 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper t df 
Sig. (2-
tailed) 

Innan- 
Efter 

-48,5 30,2 5,8 -60,5 -36,6 -8,4 26 0 

 
Tabell 37. Paired Sample Test 
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Resultatet för Paired Sample T-testet för små företag blev enligt följande: 
 
          

Variabel Medelvärde Antal 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Innan 2,2 5 2,6 1,2 

     Efter 29 5 7,5 3,4 
 
 
Tabell 38. Paired Samples Statistics 
                  

Variabel Medelvärde 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper t df 
Sig. (2-
tailed) 

Innan- 
Efter 

-26,8 6,8 3,1 -35,3 -18,3 -8,8 4 0,001 

 
Tabell 39. Paired Sample Test 
 

För att besvara uppsatsens andra hypotes har företagen delats upp i stora och små företag. I 

urvalet med stora företag finns 27 stycken. I urvalet med små företag finns fem stycken. Det 

genomförda Paired sample T-testet visar de stora företagen i genomsnitt har redovisat fler GRI 

indikatorer än de små företagen både innan och efter införandet av ägardirektivet. Innan 

ägardirektivet infördes rapporterade de stora företagen i genomsnitt 20 stycken GRI indikatorer. 

Efter införandet av ägardirektivet höjdes de stora företagens medelvärdet för antal rapporterade 

GRI indikatorer istället till 68,6. Innan ägardirektivet infördes rapporterade de små företagen i 

genomsnitt 2,2. Efter införandet av ägardirektivet höjdes de små företagens medelvärde för antal 

rapporterade GRI indikatorer istället till 29. Signifikansnivån för testet företagen understiger 5%, 

vilket betyder att vi kan säkerställa testets resultat med 95% säkerhet.  

 

För att beräkna den procentuella ökningen av antalet rapporterade GRI indikatorer divideras 

medelvärdena efter och innan. Resultatet visar att de stora företagen ökar rapporteringen av 

antalet GRI indikatorer med 343 % efter införandet av ägardirektivet. De små företagen ökar 

rapporteringen av antalet GRI indikatorer med 1318 % efter införandet av ägardirektivet. 
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Resultatet visar därmed att de små statligt ägda företagen procentuellt har ökat redovisningen av 

antalet indikatorer mer än de stora företagen. 

 
 
6.2.1 Analys Storlek 
 
Intressentteorin handlar om att företag påverkas av och påverkar intressenter i sin närhet (Deegan 

& Unerman, 2011). Exempelvis påverkar företagens intressenter hållbarhetsredovisningen i stor 

utsträckning (Amran & Keat Ooi, 2014; Elsakit & Worthington, 2012; Vormedal & Ruud, 2009). 

Studier har även konstaterat att stora företag i större utsträckning är föremål för påtryckningar 

från dess intressenter. Detta leder till att stora företag hållbarhetsredovisar i större utsträckning 

(Abbott & Monsen, 1979; Patten, 1991). Tagesson et al. (2009) har utfört en studie där de har 

konstaterat att stora företag redogör för sitt hållbarhetsarbete i större utsträckning än små företag. 

Detta förklarar de utifrån att stora företag i större utsträckning är föremål för påtryckningar från 

sina intressenter. 

 

Tagesson et al. (2009) samt Stubbs et al. (2013) fastställer dessutom att små företag redogör för 

sitt hållbarhetsarbete i mindre utsträckning än stora företag. Intressenter har högre krav på stora 

företag, vilket leder till att små företag inte känner av intressenters påtryckningar i lika stor 

utsträckning. Detta kan leda till att de bortser från att hållbarhetsredovisa.  

 

Studiens resultat visar att de stora företagen i genomsnitt hållbarhetsredovisar mer än de små 

företagen både innan och efter införandet av ägardirektivet. Vårt resultat bekräftar därmed Patten 

(1991), Tagesson et al. (2009) samt Abbott & Monsen (1979) studier om att stora företag 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning. Detta kan förklaras genom att stora företag är föremål 

för mer påtryckningar från dess intressenter. Således kan detta vara en orsak till vår studies 

resultat, att större företag hållbarhetsredovisar i större utsträckning än små företag.  

 
Vidare är det kostsamt att samla in den information som krävs för att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Bonsón & Bednárová, 2014; Habek, 2013). De stora företagen har en 

högre omsättning, vilket enligt Tagesson et al. (2009) leder till att de har en bättre möjlighet att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta eftersom de kan involvera fler anställda i 
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redovisningsprocessen. Stora företag har därmed bättre förutsättningar för att samla in den 

information som krävs för att redogöra för sitt hållbarhetsarbete.  

 
Vårt resultat visar vidare att de små företagen i genomsnitt hållbarhetsredovisar en mindre mängd 

GRI indikatorer än de stora företagen, både innan och efter införandet av ägardirektivet. En 

möjlig orsak till vårt resultat är, är enligt Tagesson et al. (2009) samt Stubbs et al. (2013) att små 

företag inte känner lika stor press från sina intressenter och därmed hållbarhetsredovisar de inte i 

lika stor utsträckning. Vidare blir små företag granskade i offentliga sammanhang, som 

exempelvis media, i mindre utsträckning än stora företag. Detta leder till att små företag kan 

känna sig lättade och därmed bortser från att hållbarhetsredovisa (Vormedal & Ruud, 2009; 

Gamerschlag et al., 2011). Detta kan också vara en möjlig orsak till att vårt resultat, som visar att 

de små företagen hållbarhetsredovisar i mindre utsträckning än stora företag.  

 
Under frivillighet kan vårt resultat därmed bekräfta Tagesson et al. (2009) samt Stubbs et al. 

(2013) teser om att små företag hållbarhetsredovisar en mindre mängd än stora företag. Vår 

studie ger även ett bidrag till denna diskussion, eftersom vi fann att de små företagen gör den 

största ökningen procentuellt sett när den frivilliga hållbarhetsredovisningen blivit tvång. Vårt 

resultat visar därmed att de små företagen, som redovisade i minst utsträckning under frivillighet, 

gör den största ökningen efter införandet av ägardirektivet.  

 
Utifrån detta resonemang kan vi genom vår studie konstatera att teorin stämmer, stora företag 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning än små företag. Vår studie ger ett bidrag till 

diskussionen eftersom vi även kan konstatera att små företag gör den kraftigaste ökning av 

antalet rapporterade GRI indikatorer. Därmed ökar de små företagen mängden 

hållbarhetsredovisning i större utsträckning än stora företag. Införandet av ägardirektivet leder 

därmed till att de företagen som hållbarhetsredovisar i minst utsträckning under frivillighet, gör 

den kraftigaste ökningen när frivilligt blivit tvång.   

 
Vi accepterar därmed hypotes 2a och 2b. Stora statligt ägda företag hållbarhetsredovisar i större 

utsträckning. Men efter införandet av ägardirektiv gör de små företagen en kraftigare ökning av 

mängden hållbarhetsredovisning. 
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6.3 Verksamhetens konsekvenser 

 

Hypotes 3a: Statligt ägda företag med sociala- eller miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning än neutrala företag.  

 

Hypotes 3b: Efter införandet av ägardirektivet kommer de neutrala företagen ha gjort en 

kraftigare ökning av mängden hållbarhetsredovisningen än företag med sociala- eller 

miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet.  

 

Resultatet för Paired Sample T-testet för icke neutrala företag blev enligt följande: 
          

Variabel Medelvärde Antal 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Innan 20,9 14 18,9 5 

     Efter 75,2 14 45,9 12,7 
 

Tabell 40. Paired Samples Statistics 
 

                  

Variabel Medelvärde 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper t df 
Sig. (2-
tailed) 

Innan- 
Efter 

-54,3 37,6 10 -76 -32,6 -5,4 13 0 

 

Tabell 41. Paired Sample Test 
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Resultatet för Paired Sample T-testet för neutrala företag blev enligt följande: 
 
          

Variabel Medelvärde Antal 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Innan 14,3 18 28,9 6,8 

     Efter 52,4 18 36,6 8,6 
 
 
Tabell 42. Paired Samples Statistics 
                  

Variabel Medelvärde 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper t df 
Sig. (2-
tailed) 

Innan- 
Efter 

-38 17,9 4,2 -46,9 -29,1 -9 17 0 

 
Tabell 43. Paired Sample Test 
 
För att besvara uppsatsens tredje hypotes har företagen delats upp i neutrala och icke neutrala 

företag. I urvalet med icke neutrala företag finns 14 stycken, i urvalet med neutrala företag finns 

18 stycken. Resultatet från vår studie visar att icke neutrala företag i genomsnitt redovisade fler 

indikatorer både innan och efter införandet av ägardirektivet. Innan ägardirektivet infördes 

rapporterade de icke neutrala företagen i genomsnitt 20,9 stycken GRI indikatorer. Efter 

införandet av ägardirektivet höjdes de icke neutrala företagens medelvärde för antal rapporterade 

GRI indikatorer istället till 75,2. Innan ägardirektivet infördes rapporterade de neutrala företagen 

i genomsnitt 14,3. Efter införandet av ägardirektivet höjdes de neutrala företagens medelvärde för 

antal rapporterade GRI indikatorer istället till 52,4. Signifikansnivån för testet understiger 5%, 

vilket betyder att vi kan säkerställa testets resultat med 95% säkerhet.  

 

För att beräkna den procentuella ökningen av antalet rapporterade GRI indikatorer divideras 

medelvärdena efter och innan. Resultatet visar att de icke neutrala företagen ökar rapporteringen 

av antalet GRI indikatorer med 360 % efter införandet av ägardirektivet. De neutrala företagen 

ökar rapporteringen av antalet GRI indikatorer med 366% efter införandet av ägardirektivet. 
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Resultatet visar därmed att de neutrala företagen procentuellt har ökat redovisningen av antalet 

indikatorer mer än de icke neutrala företagen. 

 
6.3.1 Analys verksamhetens konsekvenser  
 
Legitimitetsteorin kan användas för att förklara varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. 

Företag använder sig av hållbarhetsredovisning för att förbättra sitt rykte och på så sätt öka sin 

legitimitet (Carroll & Shabana, 2010; Abbott & Monsen, 1979). Gamerschlag et al. (2011) samt 

Deegan och Rankin (1996) har konstaterat att företagets verksamhet har stor betydelse för 

hållbarhetsredovisningens omfattning och innehåll. Enligt Farache och Perks (2010), Grafström 

et al. (2008) samt Gamerschlag et al. (2011) redovisar företag mest inom de områden som är 

kopplade till verksamhetens konsekvenser. Detta eftersom de vill upplysa intressenterna om att 

de arbetar med dessa områden, i förhoppning om att anses legitima. Företag med sociala- eller 

miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet hållbarhetsrapporterar i större utsträckning än andra 

företag. Detta eftersom de i större utsträckning behöver ge upplysningar om sin verksamhet för 

att uppfattas som legitima. Att företag med miljömässiga konsekvenser i verksamheten 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning är även konstaterat av Amran och Keat Ooi (2014). 

 
Företag upprättar utifrån detta resonemang en hållbarhetsredovisning med förhoppning om att 

anses legitima. De vill genom upprättandet av hållbarhetsredovisning, påvisa att de tar sitt 

sociala- samt miljömässiga ansvar. Företag som inte har dessa konsekvenser i sin verksamhet, 

behöver således inte hållbarhetsredovisa i lika stor utsträckning för att uppfattas som legitima 

(Grafström et al., 2008; Hubbard, 2011).  

 
Studiens resultat visar att icke neutrala företagen i genomsnitt hållbarhetsredovisar mer än de 

neutrala både innan och efter införandet av ägardirektivet. Vårt resultat stödjer därmed Farache 

och Perks (2010), Grafström et al. (2008) samt Gamerschlag et al. (2011) studier om att företag 

med sociala- eller miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet hållbarhetsredovisar i större 

utsträckning. Resultatet kan bero på att företag redovisar mest inom de områden som är kopplade 

till verksamhetens konsekvenser, eftersom de vill upplysa intressenterna om att de arbetar med 

dessa områden. Vidare stödjer vårt resultat Amran och Keat Ooi (2014) påstående om att företag 

med miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet hållbarhetsredovisar i större omfattning.  
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Genom vår studie kan vi under frivillighet bekräfta Grafström et al. (2008) samt Hubbard (2011) 

studier om att företag som inte har sociala- eller miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet 

hållbarhetsredovisar i mindre utsträckning. Vår studie ger även ett bidrag till denna diskussion, 

eftersom vi fann att de neutrala företagen gör den största ökningen procentuellt sett när den 

frivilliga hållbarhetsredovisningen blivit tvång. Vårt resultat visar därmed att de neutrala 

företagen som redovisade i minst utsträckning under frivillighet, gör den största ökningen efter 

införandet av ägardirektivet.  

 
Utifrån detta resonemang kan vi genom vår studie konstatera att teorin stämmer, de icke-neutrala 

företagen hållbarhetsredovisar fler GRI indikatorer än neutrala företag både innan och efter 

införandet av ägardirektivet. Vi kan ur vårt resultat påvisa att de neutrala företagen gör en 

kraftigare ökning av antalet rapporterade GRI indikatorer och därmed mängden 

hållbarhetsredovisning än icke neutrala företagen. Införandet av ägardirektivet leder därmed till 

att de företagen som hållbarhetsredovisar i minst utsträckning under frivillighet, gör den 

kraftigaste ökningen när frivilligt blivit tvång. 

 
Vi accepterar därmed hypotes 3a och 3b. Statligt ägda företag med sociala- eller miljömässiga 

konsekvenser i sin verksamhet hållbarhetsredovisar i större utsträckning. Men efter införandet av 

ägardirektivet har de neutrala företagen gjort en kraftigare ökning av mängden 

hållbarhetsredovisning. 
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6.4 Ägarstruktur 
 
Hypotes 4a: Statligt delägda företag hållbarhetsredovisar i större utsträckning än helägda.  

 

Hypotes 4b: Efter införandet av ägardirektivet kommer de statligt helägda företagen ha gjort en 

kraftigare ökning av mängden hållbarhetsredovisning än statligt delägda företag.   

 

 

Resultatet för Paired Sample T-testet för delägda företag blev enligt följande: 
 
          

Variabel Medelvärde Antal Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Innan 14,8 5 27,7 12,4 

     Efter 59,4 5 44,5 8,1 
 
Tabell 44. Paired Samples Statistics 
 

                  

Variabel Medel-
värde 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean Lower Upper t df Sig. (2-

tailed) 

Innan- 
Efter 

-44,6 22,8 10,2 -72,9 -16,3 -4,4 4 0,0119 

 
Tabell 45. Paired Sample Test 
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Resultatet för Paired Sample T-testet för helägda företag blev enligt följande: 
 

          

Variabel Medelvärde Antal 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Innan 17,1 27 24,9 12,4 

     Efter 63 27 42,2 19,9 
 

Tabell 46. Paired Samples Statistics 
 

                  

Variabel Medelvärde 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper t df 
Sig. (2-
tailed) 

Innan- 
Efter 

-45,2 30,2 5,8 -57,2 -33,3 -7,8 26 0 

 
Tabell 47. Paired Sample Test 
 

För att besvara uppsatsens hypotes 4a och 4b har företagen delats upp i helägda och delägda 

företag. I urvalet med helägda företag finns 27 stycken, i urvalet med delägda företag finns 5 

stycken. Studiens resultat visar att helägda företag i genomsnitt redovisade fler GRI indikatorer 

både innan och efter införandet av ägardirektivet. Innan ägardirektivet rapporterade de helägda 

företagen i genomsnitt 17,1 GRI indikatorer. Efter införandet av ägardirektivet höjdes de helägda 

företagens medelvärde för antal rapporterade GRI indikatorer istället till 63. Innan ägardirektivet 

infördes redovisade de delägda företagen i genomsnitt 14,8 GRI indikatorer. Efter införandet av 

ägardirektivet höjdes de delägda företagens medelvärde för antal rapporterade GRI indikatorer 

istället till 59,4. Signifikansnivån för testet understiger 5%, vilket betyder att vi kan säkerställa 

testets resultat med 95% säkerhet.  

 

För att beräkna den procentuella ökningen av antalet rapporterade GRI indikatorer divideras 

medelvärdena efter och innan. Resultatet visar att de delägda företagen ökar rapporteringen av 
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antalet GRI indikatorer med 401 % efter införandet av ägardirektivet. De helägda ökar 

rapporteringen av antalet GRI indikatorer med 368 % efter införandet av ägardirektivet. 

Resultatet visar därmed att de delägda företagen procentuellt har ökat redovisningen av antalet 

indikatorer mer än de helägda företagen. 

 
 
6.4.1 Analys ägarstruktur  
 
I enlighet med agentteorin kan det uppstå en informationsasymmetri, där agenten besitter mer 

information än principalen. Informationsasymmetri kan uppstå då ägande och kontroll är 

separerade i företaget (Jensen och Meckling, 1976; Fama, 1980). För att minska 

informationsasymmetrin kan principalen ställa krav på redovisning (Jensen och Meckling, 1976).  

 
I enlighet med agentteorin kan det uppstå en informationsasymmetri, där agenten besitter mer 

information än principalen. Informationsasymmetri kan uppstå då ägande och kontroll är 

separerade i företaget (Jensen och Meckling, 1976; Fama, 1980). För att minska 

informationsasymmetrin kan principalen ställa krav på redovisning (Jensen och Meckling, 1976). 

Hubbard (2011) menar att ägarstrukturen påverkar företagens hållbarhetsredovisning och att 

företag med ett starkare tryck ifrån dess ägare kommer att hållbarhetsredovisa i större 

utsträckning. Således producerar företag som är föremål för starka påtryckningar från dess ägare 

en större mängd hållbarhetsredovisning (Hubbard, 2011; Vormedal & Ruud, 2009). Tagesson et 

al. (2009) menar att intressenter ställer högre krav på företag med spritt ägande att 

hållbarhetsredovisa än företag med ett mer koncentrerat ägande.  

 
Vi härledde därför utifrån agentteorin att de delägda företagen borde redovisa i större 

utsträckning än helägda. Eftersom ägarstrukturen är mer spridd i de statligt delägda 

företagen.  Resultatet visar dock tvärtom, att de helägda företagen i genomsnitt har 

hållbarhetsredovisat mer än de delägda företagen både innan och efter införandet av 

ägardirektivet. Att de statligt helägda företagen redovisade fler indikatorer än de delägda kan 

bero på att staten är en stark ägare. Näringsdepartementet beskriver statens förvaltning av företag 

enligt följande: 
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“Ledord för förvaltningen av de statligt ägda företagen är öppenhet, aktivt ägande samt 

ordning och reda. De statligt ägda företagen ägs ytterst gemensamt av det svenska folket, 

vilket ställer krav på öppenhet och professionell informationsgivning.”  

 

(Statens ägarpolicy, 2009 s. 6)  

 
Att de delägda företagen redovisade färre indikatorer än de helägda företagen kan även bero på 

att majoriteten av de delägda företagen ägs tillsammans med, exempelvis kommuner och 

landsting. För att kunna finna ett resultat där delägda rapporterar mer hållbarhetsredovisning än 

helägda, bör det ingå fler börsnoterade företag i urvalet. Detta eftersom det då finns fler 

principaler i form av aktieägare och agentproblematiken blir tydligare. Hade urvalet bestått av ett 

flertal börsnoterade företag hade troligtvis resultatet blivit annorlunda. Det bör även nämnas att 

skillnaden mellan hur många indikatorer helägda och delägda företag rapporterade inte skiljer sig 

avsevärt. De helägda företagen redovisar i genomsnitt en till två indikatorer mer än de delägda 

företagen efter införandet av ägardirektivet.  

 
Utifrån detta resonemang kan vi genom vår studie konstatera att teorin inte är applicerbar på 

statligt ägda företag, eftersom de helägda hållbarhetsredovisar fler GRI indikatorer än neutrala 

företag både innan och efter införandet av ägardirektivet. Vi kan ur vårt resultat även utläsa att 

helägda företagen gör en kraftigare ökning av antalet rapporterade GRI indikatorer och därmed 

mängden hållbarhetsredovisning än delägda företagen.  

 
Vi förkastar därmed hypotes 4a och 4b. Statligt delägda företag hållbarhetsredovisar inte i större 

utsträckning än helägda. De statligt helägda företagen gör inte en kraftigare ökning av mängden 

hållbarhetsredovisning än statligt delägda företag.  
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7. Slutsats 
Uppsatsens sjunde och avslutande kapitel behandlar slutsatsen. I kapitlet behandlas de slutsatser 

vi kan dra utifrån studiens resultat med hänsyn till uppsatsens syfte. Tillsammans med uppsatsens 

slutsatser behandlas även teoretiska implikationer. Kapitlet avslutas sedan med praktiska 

implikationer och en presentation av förslag till framtida forskning. 

 
 
Studiens syfte är att förklara hur hållbarhetsredovisning påverkas när frivilligt blir tvång. Detta 

görs genom dominerande teorier inom fältet för frivillig redovisning på ett longitudinellt fall med 

svenska statligt ägda företag. Studien har utgått från sju hypoteser som grundar sig i fyra 

perspektiv härledda från fyra dominerande teorier inom fältet för frivillig redovisning: reglering, 

verksamhetens konsekvenser, storlek och ägarstruktur. Det empiriska materialet har bestått av 

antalet GRI indikatorer som varit rapporterade i respektive företags hållbarhetsredovisning. Detta 

för att ge en indikation på mängden hållbarhetsredovisning. Det empiriska materialet har vidare 

samlats in från fem specifika årtal, 2003, 2007, 2008, 2009 samt 2013. 

 
 
7.1 Reglering  

I uppsatsens första aspekt som har härletts utifrån den institutionella teorin, ämnade vi att 

undersöka om regeringens införande av ägardirektivet leder till en ökning av 

hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag. När staten ökar sitt inflytande i samhället genom 

införandet av reglering, tenderar regleringen att bli institutionaliserad. När reglering blir 

institutionaliserad, anses det legitimt att följa denna. Företag kommer således förändra sitt 

beteende och följa den reglering som staten infört, med förhoppning om att uppnå legitimitet 

(Matten & Moon, 2008). Detta konstaterar även Hedberg och von Malmborg (2003) som menar 

att företagen kommer att hållbarhetsredovisa i enlighet med det som är institutionaliserat. Detta 

utifrån en förhoppning om att uppnå legitimitet. Campbell (2007) menar att statlig reglering leder 

till att företagen förändrar sitt beteende. Företagen börjar då agera mer hållbart och 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning. Brammer et al. (2012) hävdar att reglering leder till att 

hållbarhet får större fokus i företag och därmed utvecklas hållbarhetsredovisningen.  
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I vårt resultat kan vi utläsa att antalet rapporterade GRI indikatorer har ökat efter införandet av 

ägardirektivet. Detta bekräftar Matten och Moons (2008) tes om att när staten ökar sitt inflytande 

i samhället genom införandet av reglering, leder det till att företag förändrar sitt beteende och 

följer den reglering som staten infört. Eftersom regeringens ägardirektiv, enligt Matten och Moon 

(2008) blir institutionaliserat, kan vi även bekräfta Hedberg och von Malmborgs (2003) 

påstående om att företagen kommer att hållbarhetsredovisa i enlighet med vad som är 

institutionaliserat. Vårt resultat bekräftar därmed Campbells (2007) studie om att statlig reglering 

leder till att företagen förändrar sitt beteende, börjar agera mer hållbart och hållbarhetsredovisar i 

större utsträckning. Vidare bekräftar vårt resultat Brammer et al. (2012) studie om att reglering 

leder till att företagen hållbarhetsredovisar i större utsträckning. 

 
7.2 Storlek 

I aspekten storlek som härletts utifrån intressentteorin ämnade vi att undersöka om stora statligt 

ägda företag hållbarhetsredovisar i större utsträckning än små statligt ägda företag. Företagens 

intressenter påverkar hållbarhetsredovisningen i stor utsträckning (Amran & Keat Ooi, 2014; 

Elsakit & Worthington, 2012; Vormedal & Ruud, 2009). Vormedal och Ruud (2009) menar att 

intressenters påtryckningar påverkar kvalitén och därmed omfattningen av företagens 

hållbarhetsredovisning. Stora företag är föremål för mer påtryckningar från sina intressenter och 

förväntas därmed hållbarhetsredovisa i större utsträckning (Patten, 1991; Tagesson et al., 2009; 

Abbott & Monsen, 1979). Studiens resultat visar att de stora företagen redovisar fler GRI 

indikatorer både innan och efter införandet av ägardirektivet. Vårt resultat visar likt Patten 

(1991), Tagesson et al. (2009) samt Abbott och Monsen (1979), att stora företag 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning än små företag.  

 
Vi ämnade även i denna aspekt att undersöka om de små företagen har gjort en kraftigare ökning 

av mängden hållbarhetsredovisningen än de stora företagen efter införandet av ägardirektivet. 

Tagesson et al. (2009) och Stubbs et al. (2013) har i sina studier kommit fram till att små företag 

redogör för sitt hållbarhetsarbete i mindre utsträckning än stora företag.  Detta eftersom att små 

företag inte känner av en lika stor press från sina intressenter. Vi kan genom vår studie ge ett 

bidrag till diskussionen. Detta eftersom vi har påvisat att de små företagen har ökat sin 

redovisning, procentuellt sett, i större utsträckning än de stora företagen efter införandet av 
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ägardirektivet. Stora företag hållbarhetsredovisar mer än små företag redan innan ägardirektivet 

trädde i kraft. Därmed blev den procentuella ökningen av antalet rapporterade GRI indikatorer 

inte lika omfattande för de stora företagen. Under frivillighet kan vårt resultat därmed bekräfta 

Tagesson et al. (2009) samt Stubbs et al. (2013) teser om att små företag hållbarhetsredovisar en 

mindre mängd än stora företag. Däremot kan vi genom vår studie påvisa att de små företagen, gör 

den största ökningen procentuellt sett när den frivilliga hållbarhetsredovisningen blivit tvång. 

 
 
7.3 Verksamhetens konsekvenser 
 

I aspekten verksamhetens konsekvenser som härletts utifrån legitimitetsteorin ämnade vi att 

undersöka om statligt ägda företag som har sociala- eller miljömässiga konsekvenser i sin 

verksamhet hållbarhetsredovisar i större utsträckning än företag som inte har det. Dessa benämns 

som icke neutrala samt neutrala företag. Farache och Perks (2010) menar att företag med sociala- 

eller miljömässiga konsekvenser i sin verksamhet hållbarhetsredovisar i större utsträckning. Detta 

eftersom de vill ge upplysningar om sin verksamhet med mål om att uppfattas som legitima. 

Amran och Keat Ooi (2014) menar att företag vars verksamhet har en stor miljöpåverkan tenderar 

att använda sig av en mer omfattande hållbarhetsredovisning. Vårt resultat visar att icke neutrala 

företag redovisar en större mängd hållbarhetsredovisning både innan och efter införandet av 

ägardirektivet. Detta resultat stödjer Farache och Perks (2010), Grafström et al. (2008) samt 

Gamerschlag et al. (2011) studier om att företag med sociala- eller miljömässiga konsekvenser i 

sin verksamhet hållbarhetsredovisar i större utsträckning. Vårt resultat stödjer även Amran och 

Keat Oois (2014) studie, företag vars verksamhet har en stor miljömässig påverkan tenderar att 

använda sig av en mer omfattande hållbarhetsredovisning. 

 
Vi ämnade även i denna aspekt att undersöka om de neutrala företagen har gjort en kraftigare 

ökning av mängden hållbarhetsredovisningen än icke neutrala företag efter införandet av 

ägardirektivet. Grafström et al. (2008) samt Hubbard (2011) menar att företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning för att anses som legitima. De vill genom upprättandet av 

hållbarhetsredovisning påvisa att de tar sitt sociala- samt miljömässiga ansvar. Företag som inte 

har dessa konsekvenser i sin verksamhet behöver således inte hållbarhetsredovisa i lika stor 
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utsträckning för att anses som legitima. Vårt resultat visar att icke neutrala företag 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning än neutrala företag både innan och efter ägardirektivet 

trätt i kraft. Däremot har de neutrala företagen ökat sin redovisning, procentuellt sett, i störst 

utsträckning. Under frivillighet kan vårt resultat därmed bekräfta Grafström et al. (2008) och 

Hubbard (2011) studier om att neutrala företag hållbarhetsredovisar en mindre mängd än icke 

neutrala företag. Däremot kan vi genom vår studie påvisa att de neutrala företagen, gör den 

största ökningen procentuellt sett när den frivilliga hållbarhetsredovisningen blivit tvång. 

 
 
7.4 Ägarstruktur  
 

I aspekten ägarstruktur som härletts utifrån agentteorin ämnade vi att undersöka om statligt 

delägda företag hållbarhetsredovisar i större utsträckning än helägda företag. Vidare ämnade vi i 

denna aspekt att undersöka om de statligt helägda företagen har gjort en kraftigare ökning av 

mängden hållbarhetsredovisning än statligt delägda företag efter ägardirektivet. Resultatet för 

denna aspekt blev inte som vi förutspådde utifrån agentteorin. Vår studie visar istället att de 

helägda företagen redovisade en större mängd hållbarhetsredovisning både innan och efter 

införandet av ägardirektivet. Resultatet visade också att den största ökningen, procentuellt sett, 

genomfördes i de delägda företagen.  

 

7.5 Avslutningsvis   

Studiens syfte är att förklara hur hållbarhetsredovisning påverkas när frivilligt blir tvång. Detta 

görs genom dominerande teorier inom fältet för frivillig redovisning på ett longitudinellt fall med 

svenska statligt ägda företag. Hur de statligt ägda företagen har påverkats av ägardirektivet, kan 

förklaras genom aspekterna reglering, storlek samt verksamhetens konsekvenser. Vår studie visar 

att regeringens införande av ägardirektivet har lett till en ökning av mängden 

hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag. Vidare visar vår studie att de företag som 

hållbarhetsredovisar minst under frivillighet, har gjort den kraftigaste ökningen av mängden 

hållbarhetsredovisning under den undersökta perioden. 
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Avslutningsvis anser vi att studiens syfte har besvarats genom relevanta teorier och vår insamlade 

empiri. Vi kan nu konstatera att hållbarhetsredovisningen i statligt ägda företag påverkas när 

frivilligt blir tvång. 

 
7.6 Praktiska implikationer 
 
De praktiska implikationer som vår studie bidragit till riktar sig främst till den målgrupp som är 

intresserad av att ställa krav på hållbarhetsredovisning genom exempelvis ett ägardirektiv.  

Vår studie påvisar att ägardirektivet har lett till en ökning av mängden hållbarhetsredovisning. 

Vidare påvisar vår studie att de företag som hållbarhetsredovisar i minst utsträckning under 

frivillighet, gör den största ökningen efter att ägardirektivet införts.  

 

7.7 Förslag till framtida forskning 
 
I vår studie har vi beräknat antalet GRI indikatorer i de statligt ägda företagens 

hållbarhetsredovisning för att kunna göra en bedömning av innehållet. I vår studie visade 

resultatet att antalet rapporterade GRI indikatorer har ökat mellan år 2003 till år 2009. Antalet 

GRI indikatorer har dock stabiliserats mellan år 2009 och år 2013. En möjlig utgångspunkt för 

framtida forskning kan vara att undersöka orsakerna till stabiliseringen mellan år 2009 och 2013. 

Vår studie begränsar sig till att endast undersöka antal GRI indikatorer i företagens 

hållbarhetsredovisning, vilket leder till att vi inte kan göra bedömningen om en ökad rapportering 

av GRI indikatorer leder till ett mer hållbart företagande. Därför skulle framtida forskning kunna 

undersöka om en ökad omfattning av företagens hållbarhetsredovisning också leder till att 

företagen agerar mer hållbart. 

 
Vid tidpunkten för vår studies genomförande har även en ny lag gällande hållbarhetsredovisning 

trätt i kraft i Sverige. Den nya lagen gäller för stora privatägda företag och berör cirka 1600 

företag. Efter införandet av lagen ska de berörda företagen upprätta en hållbarhetsredovisning i 

samband med årsredovisningen för 2017 (Tidningen Balans, 2016). Lagen lyder likt regeringens 

ägardirektiv under principen följa eller förklara. Företagen kan då välja om de vill upprätta en 

hållbarhetsredovisning eller inte (Tidningen Balans, 2016). En möjlighet till framtida forskning är 

därför att genomföra en studie som undersöker om den nya hållbarhetslagen påverkar 
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hållbarhetsredovisningen i stora privatägda företag. Denna studie kan genomföras genom våra 

utarbetade sökord för att bedöma innehållet samt mängden i hållbarhetsredovisningen. Inom 

några år skulle det också vara intressant att undersöka om det har skett en liknande förändring i 

de stora privatägda företagen, som det har gjort i de statligt ägda företagen.  
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9. Bilagor 
9.1  Bilaga 1 - Företagsbeskrivning 
 
9.1.1 Akademiska hus 
 
Akademiska hus är ett av Sveriges största fastighetsföretag som äger, förvaltar, projekterar, 

bygger och utvecklar fastigheter. Akademiska hus är därmed verksamma inom 

fastighetsbranschen och har varit helägt av den svenska staten under hela studiens 

undersökningsperiod. Företaget har främst högskolor och universitet som kundsegment 

(Regeringskansliet, 2013). 

 
9.1.2 Almi företagspartner 
 
Almi företagspartner arbetar med rådgivning och finansiering för både små- och medelstora 

företag. Rådgivningen genomförs av Almis egna rådgivare eller företagets underkonsulter. Deras 

finansieringsverksamhet genomförs i samverkan med andra kreditgivare (Regeringskansliet, 

2013). 

 

9.1.3 Apoteket  

 
Apoteket bildades 1970 när apoteksmarknaden förstatligades. År 2009 upphörde apotekets 

monopol och året efter det såldes ungefär två tredjedelar av företagets butiksnät. Idag äger 

apoteket cirka 370 butiker i Sverige där de erbjuder läkemedel samt rådgivning till privatpersoner 

(Regeringskansliet, 2013).  

 

9.1.4 Arlandabanan  
 
Arlandabanan äger och förvaltar järnvägsförbindelsen till Arlanda flygplats. Företaget arbetar för 

att fler ska åka tåg till Arlanda flygplats samt att det finns en god trafiklösning för tåg och flyg på 

flygplatsen. Under 2003 och 2007 benämndes företaget som A-banan Projekt AB 

(Regeringskansliet, 2013). 
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9.1.5 Svensk Bilprovning 
 
Företaget har varit verksamt sedan 1963 och sysslar med besiktning av motordrivna fordon. 

Under 2010 försattes fordonsbesiktningsmarknaden i konkurs, vilket ledde till att nya aktörer 

kunde etablera sig på marknaden. Svensk bilprovning sålde då en del av sin verksamhet 

(Regeringskansliet, 2013).   

 

9.1.6 Bostadsgaranti 

 
Företaget startades år 1960 med mål om att säkerställa produktionen av bostadsrätter i Sverige. 

Sedan starten arbetar företaget med konsumentskydd vid bostadsbyggande. Genom sin 

verksamhet har AB bostadsgaranti bidragit till att projekt för bostadsrätter har utförts till förmån 

för de boende (Regeringskansliet, 2013).  

 

9.1.7 Green Cargo 
 
Green Cargo är ett logistikföretag och Sveriges största aktör inom järnvägsgods. Företaget kör 

järnvärnvägsgods med tåg både in- och utrikes. Green Cargo är statligt helägt och erbjuder även 

transport till och från järnvägen (Regeringskansliet, 2013).  

 

9.1.8 Göta Kanalbolag 

 
Göta kanal rinner genom Götaland i Sverige. Området kring Göta kanal är ett av Sveriges största 

besöksmål. Företaget förvaltar Göta kanal och har i uppgift att rusta upp och driva kanalen. 

(Regeringskansliet, 2013) 

 
9.1.9 Lernia 
 
Företaget startades redan under 1920-talet och arbetar sedan dess med utbildning, bemanning och 

omställning på arbetsmarknaden i Sverige. Målsättningen är att matcha människors kompetens 

med företagens behov. Även att människor som står utanför arbetsmarknaden ska få nya 

arbetsmöjligheter (Regeringskansliet, 2013). 
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9.1.10 LKAB 
 
Företaget är en gruvdrifts koncern och är världsledande producent av förädlade 

järnmalmsprodukter för ståltillverkning. Företagen grundades 1980 och levererar till kunder över 

hela världen (Regeringskansliet, 2013). 

 

9.1.11 Miljömärkning Sverige 

 
Företaget förvaltar den nordiska miljömärkningen Svanen samt EU:s miljömärkningssystem EU 

Ecolabel. Syftet med de två nämnda miljömärkningarna är att ge konsumenter möjlighet att välja 

miljöanpassade produkter samt ta hänsyn till miljön (Regeringskansliet, 2013). 

 

9.1.12 Kungliga Operan 

 
Kungliga operan verkar för att vara den ledande institutionen i Sverige inom opera och balett. 

Operan är den svenska nationalscenen och erbjuder ett brett utbud av opera, balett samt modern 

dans (Regeringskansliet, 2013).  

 

9.1.13 RISE 
 
Företagets verksamhet består av att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Genom 

forskning och innovativ nytta ska företaget skapa tillväxt för svenska institutioner.  Företagets 

syfte är att samla de statligt ägande institutionerna. Företaget bytte namn till RISE vid årsskiftet 

2008/2009 innan det hette företaget IRECO holding AB (Regeringskansliet, 2013).  

 

9.1.14 Samhall 

 
Företagets syfte är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med 

funktionsnedsättning som leder till nedsatt förmåga att arbeta. Samhall förser sina kunder med 

tjänster och varor exempelvis inom områdena tillverkning, montering och förpackning 

(Regeringskansliet, 2013). 
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9.1.15 SBAB 
 
SBAB startade sin verksamhet i syfte att finansiera de statliga bostadslånen. Från och med 2009 

bedriver företaget även bankrörelse till finansinspektionen. Idag består verksamheten därmed av 

bolån, lån till fastighetsägande företag och bostadsrättsföreningar, privatlån samt sparande 

(Regeringskansliet, 2013). 

 

9.1.16 Svenska skeppshypotek  
 
Svenska skeppshypotek startades år 1929 och arbetar med att underlätta finansieringen av fartyg 

för rederier i Sverige. Även medverka till svenska handelsflottans föryngring (Regeringskansliet, 

2013). 

 

9.1.17 Svensk exportkredit (SEK)  
 
Företagets verksamhet består i att säkerställa att de svenska exportföretagen får den bästa 

finansieringen för sina internationella affärer. Svensk exportkredit arbetar därmed med att finna 

hållbara finansiella lösningar för svenska exportföretag (Regeringskansliet, 2013).   

 

9.1.18 SJ 
 
SJ är statligt helägt vilket skedde som resultat av bolagiseringen av Statens järnvägar. SJ är ett 

svenskt rese- och transportföretag och är idag Sveriges största operatör av trafik på järnväg. Det 

går dagligen cirka 800 SJ-tåg till olika destinationer runt om i Sverige (Regeringskansliet, 2013). 

 

9.1.19 SOS Alarm 
 
SOS Alarm Sverige är statligt delägt och ägs av den svenska staten tillsammans med Sveriges 

kommuner samt landsting. Företaget arbetar med att på uppdrag av staten ansvara för tjänster 

kopplade till SOS i Sverige. Detta sker genom att arbeta med larm på nödnumret 112 samt 

dirigera ambulanser och brandkår (Regeringskansliet, 2013) 
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9.1.20 Specialfastigheter  
 
Specialfastigheter verkar för att skilja den statliga förvaltningen av fastigheter från brukandet av 

lokaler samt mark. Uppgiften företaget innehar är att erbjuda anpassade lokaler samt 

kvalificerade tjänster för offentligt verksamhet (Regeringskansliet, 2013).  

 

9.1.21 Svenska rymdaktiebolaget 
 
SSC är det svenska rymdaktiebolaget som driver rymdbasen Esrange Space Center samt arbetar 

med rymdteknik. Företaget tillhandahåller rymdtjänster och samt ansvarar över teknikutveckling 

inom rymdområdet (Regeringskansliet, 2013) 

 

9.1.22 Statens bostadsomvandling 
 
Statens bostadsomvandling har som uppgift att delta i bostadsmarknadens balans. Företag äger, 

förvaltar, utvecklar samt avvecklar fastigheter som övertas från kommuner. Under 2003 hette 

företaget Bothia Garanti AB, men bytte namn till Statens bostadsomvandling under 2004 

(Regeringskansliet, 2013).   

 

9.1.23 Sveaskog  
 
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och bildades ur Domänverket. Företaget äger och 

förvaltar 4,1 miljoner hektar skog och är även en stor leverantör av timmer, massaved samt flis 

(Regeringskansliet, 2013).   

 
9.1.24 Svedab  
 
Svedab är broförbindelsen mellan Sverige och Danmark. Företaget äger Öresundsbron med dess 

avgiftsfinansierade förbindelse fram till den Danska gränsen. Företaget äger och förvaltar även 

den svenska landsanslutningen (Regeringskansliet, 2013).  

 
9.1.25 Svenska spel   
 
Svenska spel bildades år 1997 och har sedan dess som uppdrag att efter regeringens tillstånd, 

anordna spel och lotterier på ett ansvarsfullt sätt. Företaget Svenska Spel tillhandahåller spel 
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inom sport, nummerspel samt poker. Detta sker både på nätet, butik eller i något av företagets 

kasinon (Regeringskansliet, 2013).    

 

9.1.26 Swedesurvey  
 
Swedesurvey bildades 2010 och är verksamt i nära samverkan med den statliga myndigheten 

Lantmäteriet. De arbetar i sin dagliga verksamhet med tillhandahållandet av kompetens inom 

fastighetsadministration samt geografisk informationsförsörjning på den internationella 

marknaden (Regeringskansliet, 2013).   

 

9.1.27 Systembolaget 
 
Systembolagets verksamhet går ut på att med ensamrätt sälja alkoholhaltiga drycker. Denna 

försäljning sker till allmänheten i form av detaljhandel och dess syfte är att begränsa 

tillgängligheten (Regeringskansliet, 2013).  

 

9.1.28 Telia Sonera  
 
Telia Sonera är verksamt inom telekom- och kommunikationsbranschen, verksamheten innehåller 

fast och mobil samt internet- och datakommunikation. Företaget har sin grund i Telia som 

startades år 1993 samt börsnoterades år 2000 (Regeringskansliet, 2013). 

 

9.1.29 Teracom Group 
 
Teracom Group är en radio och tv-operatör med verksamhet inom TV- och radiosändningar. 

Koncernen har verksamhet i Sverige och Danmark och äger samt driver det digitala marknätet 

dessa länder (Regeringskansliet, 2013).  

 
 
9.1.30 Vasallen  
 
Vasallen AB är ett fastighetsutvecklingsbolag och är verksamt inom fastighetsbranschen. 

Företaget arbetar med utvecklingsprojekt i samarbete med kommuner och lokalt näringsliv, för 

att utveckla samt förädla nedlagda regementen och övriga försvarsfastigheter (Regeringskansliet, 

2013). 
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9.1.31 Vattenfall  
 
Vattenfall startades år 1992 och har sedan starten varit verksamt inom industribranschen. 

Vattenfall är Europas största värmeproducent och en av europas största elproducenter. Vatenfall 

erbjuder en produktmix av vattenkraft, kärnkraft, kolkraft, naturgas, vindkraft och biomassa 

(Regeringskansliet, 2013).  

 

9.1.32 V.S Visitsweden  
 
Visitsweden är ett kommunikationsföretag som har ansvar för marknadsföringen av Sverige. De 

ansvarar för Sverige som turistland, varumärket Sverige samt Sverigebilden. Företaget startades 

år 1995 och hette då Sveriges rese- och turistråd, företaget bytte namn år 2006 till Visit Sweden 

(Regeringskansliet, 2013).  
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9.2 Bilaga 2 - Kodningsmanual och sökord 
 
 

Ekonomiska resultatindikatorer 
 Aspekt: Ekonomiska resultat 
 Indikator Beskrivning Sökord 

EC1 

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive 
intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor 
och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt 
betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn 

Intäkter, rörelsekostnader, ersättning till 
anställda, gåvor och andra 
samhällsinvesteringar, balanserad vinst, 
betalningar till finansiärer och den 
offentliga sektorn 

EC2 

Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter 
för organisationens aktiviteter, hänförliga till 
klimatförändringen. Finansiell påverkan, klimatförändring 

EC3 
Omfattningen av organisationens förmånsbestämda 
åtaganden. Förmånsbestämda åtaganden 

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn. Stöd offentlig sektor 

Aspekt: Marknadsnärvaro 
 

EC5 

Skalan för normala ingångslöner jämfört med 
minimilöner på orter där organisationen har betydande 
verksamhet Ingångslöner, minimilöner 

EC6 
Policys och praxis samt andelen utgifter som betalas till 
lokala leverantörer på väsentliga verksamhetsplatser. Lokala leverantörer 

EC7 

Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande 
befattningshavare som anställts lokalt där organisationen 
har betydande verksamhet Lokalanställning 

Aspekt: Indirekt ekonomisk påverkan 
 

EC8 

Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur 
och tjänster som huvudsakligen görs för allmänhetens 
nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning. Investeringar infrastruktur 

EC9 
Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta 
ekonomiska effekter, inklusive effekternas omfattning. Indirekta ekonomiska effekter 
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Miljömässiga resultatindikatorer 
 Aspekt: Material 
 EN1 Materialanvändning i vikt eller volym Material, ton, kg, volym 

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning Återvunnet, material 

Aspekt: Energi 
 EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla Energianvändning, energikälla 

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. Energianvändning, energikälla 

EN5 
Minskad energianvändning genom sparande och 
effektivitetsförbättringar. 

Energianvändning, 
effektivitetsförbättringar 

EN6 

Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som 
är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi, 
samt minskningar av energibehovet som ett resultat av 
dessa initiativ Energieffektiva, förnyelsebar energi 

EN7 
Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt 
uppnådd reducering. Indirekt energianvändning 

Aspekt: Vatten 
 EN8 Total vattenanvändning per källa Vattenanvändning, vatten 

EN9 
Vattenkällor som väsentligt påverkas av 
vattenanvändningen. Vattenkällor, vattenanvändning 

EN10 
Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror 
och i procent av totalt använd volym. Återvunnen, återanvänd vattenvolym 

Aspekt: Biologisk Mångfald 
 

EN11 

Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i 
eller intill skyddade områden och områden med högt 
biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden. 

Skyddat område, biologiskt 
mångfalsvärde 

EN12 

Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, 
produkter och tjänster på den biologiska mångfalden i 
skyddade områden, samt områden med hög biodiversitet 
utanför skyddade områden. 

Biologisk mångfald, skyddat område, 
biodiversitet 

EN13 
Skyddade eller restaurerade habitat 
(livsmiljöer). Skyddade habitat, skyddade livsmiljöer 

EN14 
Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent 
hantera påverkan på den biologiska mångfalden. Påverkan, biologisk mångfald 
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EN15 

Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade 
arter med habitat i områden som påverkas av 
verksamheten. IUCN, utrotning 

Aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall 
 

EN16 
Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i 
vikt. 

Direkta, indirekt utsläpp, växthusgaser, 
C02, CH4, N20 HFC, PFC, SF6, NF3 

EN17 
Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i 
vikt. 

Växthusgaser C02, CH4, N20 HFC, 
PFC, SF6, NF3 

EN18 
Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt 
uppnådd minskning. 

Minskning, växthusgas, C02, CH4, N20 
HFC, PFC, SF6, NF3 

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt 
Utsläpp, ozonnedbrytande ämnen, 
transport 

EN20 
NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt 
per typ. SO2, NOX, luftförorening 

EN21  Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient. Utsläpp, vatten 

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. Avfallsvikt, avfall 

EN23 Totalt antal och volym av väsentligt spill. Spill, utsläpp 

EN24 

Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller 
behandlat avfall, som klassats som miljöfarligt enligt 
villkoren i Baselkonventionens Bilagor I, II, III och 
VIII, samt procent transporterat avfall som transporterats 
internationellt. Miljöfarlig, avfall, transport 

EN25 

Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende 
biologisk mångfald för vattenmassor med tillhörande 
habitat som väsentligt påverkas av den redovisande 
organisationens utsläpp av vatten samt dess avgivna 
avrinningsvatten. Biologisk mångfald 

Aspekt: Produkter och tjänster 
 

EN26 
Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter 
och tjänster, samt resultat härav. Minskad, miljöpåverkan 

EN27 
Procent av sålda produkter och deras förpackningar som 
återinsamlas, per kategori. Förpackningar, återinsamlat, återvunnet 

Aspekt: Efterlevnad 
 

EN28 

Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet 
icke-monetära sanktioner till följd av överträdelser av 
miljölagstiftning och bestämmelser. Böter, icke-monetära sanktioner 
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Aspekt: Transport 
 

EN29 

Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter 
och andra varor och material som används i 
organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas 
arbetsresor/ tjänsteresor. 

Transport, miljöpåverkan, tjänsteresor, 
arbetsresor 

Aspekt: Övergripande 
 

EN30 
Sammanlagda kostnader och investeringar för 
miljöskydd, per typ Investeringar, miljöskydd 

  
Sociala resultatindikatorer 

 Underkategori: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 

Aspekt: Anställning 
 

LA1 
Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, 
anställningsvillkor och region. Personalstyrka 

LA2 
Antal anställda som slutat och personalomsättning, per 
åldersgrupp, kön och region. Personalomsättning 

LA3 

Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som 
inte omfattar tillfälligt eller deltidsanställda. 
Informationen ska ges för varje större verksamhet. Förmåner 

Aspekt: Relationer mellan anställda och ledning 
 

LA4 
Andel av personalstyrkan som omfattas av 
kollektivavtal. Kollektivavtal 

LA5 

Minsta varseltid angående betydande förändringar i 
verksamheten, med upplysning om huruvida detta är 
specificerat i kollektivavtal. Varseltid 

Aspekt: Hälsa och säkerhet i arbetet 
 

LA6 

Andel av personalstyrkan (i procent) som är 
representerad i formella och för ledning och personal 
gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet, som 
bistår med övervakning och rådgivning om program för 
hälsa och säkerhet. Kommittéer för hälsa och säkerhet 

LA7 

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, 
förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet 
arbetsrelaterade dödsolyckor per region. 

Omfattning av skador, arbetsrelaterade 
sjukdomar 
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LA8 

Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och 
riskhanteringsprogram på plats för att stödja de 
anställda, deras familjer eller samhällsmedlemmar 
beträffande allvarliga sjukdomar 

Utbildning, rådgivning, förebyggande 
åtgärder och riskhanteringsprogram 

LA9 
Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella 
överenskommelser med fackföreningar.  Överenskommelser med fackföreningar 

Aspekt: Utbildning 
 

LA10 
Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd 
och år, fördelat på personalkategorier. Utbildningstimmar 

LA11 

Program för vidareutbildning och livslångt lärande för 
att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda 
vid anställningens slut. Vidareutbildning 

LA12 

Andel anställda (i procent) som får regelbunden 
utvärdering och uppföljning av sin prestation och 
karriärutveckling. 

Regelbunden utvärdering, 
karriärutveckling 

Aspekt: Mångfald och jämställdhet 
 

LA13 

Sammansättning av styrelse och ledning samt 
uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, 
minoritetsgrupptillhörighet och andra 
mångfaldsindikatorer. 

Kön, åldersgrupp, 
minoritetsgrupptillhörighet och andra 
mångfaldsindikatorer. 

LA14 
Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per 
personalkategori. Löneskillnad 

Underkategori: Mänskliga rättigheter 
 Aspekt: Investerings- och upphandlingsrutiner 
 

HR1 

Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut 
som inkluderar krav gällande mänskliga rättigheter, eller 
som har genomgått en granskning av hur mänskliga 
rättigheter hanteras 

Investeringsbeslut, mänskliga 
rättigheter 

HR2 

Procent av betydande leverantörer och underleverantörer 
som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga 
rättigheter, samt vidtagna åtgärder Leverantörer, mänskliga rättigheter 
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HR3 

Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt 
utbildning i policyer och rutiner för mänskliga 
rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt 
andelen av de anställda som genomgått sådan utbildning. 

Personalutbildningstimmar, mänskliga 
rättigheter 

Aspekt: Icke-diskriminering 
 

HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. Diskriminering 

Aspekt: Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal 
 

HR5 

Verksamheter för vilka man uppmärksammat att 
föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara 
väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits för att 
stödja dessa rättigheter Föreningsfriheten 

Aspekt: Barnarbete 
 

HR6 

Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det 
finns väsentlig risk för fall av barnarbete och åtgärder 
som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete. Barnarbete 

HR7 

Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det 
finns väsentlig risk för tvångsarbete och obligatoriskt 
arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till 
avskaffande av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete Tvångsarbete 

Aspekt: Säkerhetsrutiner 
 

HR8 

Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning 
i organisationens policyer och rutiner som handlar om 
mänskliga rättigheter, som är relevanta för 
verksamheten.  Säkerhetspersonal 

Aspekt: Ursprungsbefolkningars rättigheter 
 

HR9 

Totalt antal fall av kränkningar mot 
ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna 
åtgärder. Kränkningar 

Underrubrik: Organisationens roll i samhället 
 Aspekt: Samhälle 
 

SO1 

Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program 
och rutiner som utvärderar och styr verksamhetens 
påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet 
och utträde. Verksamhetens påverkan på samhället 
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Aspekt: Korruption 
 

SO2 
Procentandel och totala antalet affärsenheter som 
analyserats avseende risk för korruption. Risk för korruption 

SO3 

Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i 
organisationens policyer och rutiner avseende 
motverkan mot korruption. Motverkan mot korruption, utbildning 

SO4 
Åtgärder som vidtagits på grund av 
korruptionsincidenter. Korruptionsincidenter 

Aspekt: Politik 
 

SO5 
Politiska ställningstaganden och delaktigheter i politiska 
beslutsprocesser och lobbying. Politiska beslutsprocesser, lobbying 

SO6 

Totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar eller 
in natura till politiska partier, politiker och likartade 
institutioner, per land Gåvor, politiska partier, politiker 

Aspekt: Konkurrenshämmande aktiviteter 
 

SO7 

Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot 
organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter, 
överträdelse av konkurrenslagstiftning och 
monopolbeteende, samt utfallet härav. 

Konkurrenshämmande aktiviteter, 
konkurrenslagstiftning, 
monopolbeteende 

Aspekt: Efterlevnad 
 

SO8 

Belopp för betydande böter och totalt antal icke-
monetära sanktioner mot organisationen för brott mot 
gällande lagar och bestämmelser. 

Icke-monteära sanktioner, bröter, brott 
mot gällande lagar och bestämmelser 

Underkategori: produktansvar 
 Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet 
 

PR1 

De faser i livscykeln då produkters och tjänsters 
påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i 
förbättringssyfte, och andelen av väsentliga produkt- och 
tjänstekategorier som genomgått sådana 
utvärderingsprocesser. 

Produkter/tjänster påverkan på hälsa 
och säkerhet 

PR2 

Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande 
hälso- och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster 
under deras livscykel inte efterlevts. Informationen ska 
ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. 

Produkter/tjänster påverkan på hälsa 
och säkerhet 

Aspekt: Märkning av produkter och tjänster 
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PR3 

Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt 
rutinerna, samt andel i procent av produkter och tjänster 
som berörs av dessa krav. Produkt-och tjänsteinformation 

PR4 

Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för 
information om och märkning av produkter och tjänster 
inte följts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten 
av bristen på efterlevnad. Märkning av produkter och tjänster. 

PR5 
Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från 
kundundersökningar. Kundnöjdhet 

Aspekt: Marknadskommunikation 
 

PR6 

Program för efterlevnad av lagar, standarder och 
frivilliga koder för marknadskommunikation, inklusive 
marknadsföring, PR och sponsring. 

Efterlevnad av lagar, standarder och 
frivilliga koder. 

PR7 

Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder 
gällande marknadskommunikation, inklusive 
annonsering, marknadsföring och sponsring inte följts. 
Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen 
på efterlevnad. Marknadskommunikation. 

Aspekt: Kundernas integritet 
 

PR8 

Totalt antal underbyggda klagomål gällande 
överträdelser mot kundintegriteten och förlust av 
kunddata. Överträdelser mot kundintegritet. 

Aspekt: Efterlevnad 
 

PR9 

Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och 
regler gällande tillhandahållandet och användningen av 
produkter och tjänster.  Bötesbelopp 

 


