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SAMMANFATTNING 

 

 

Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende internationell organisation som ut-

färdar riktlinjer för företag att följa när de upprättar en hållbarhetsredovisning. Den 

svenska regeringen beslutade att lagstadga hållbarhetsredovisningen för statliga företag. 

Lagen började gälla den 1 januari 2009. GRI innehåller tre nivåer, A, B och C. Genom 

att företagen får hållbarhetsredovisningen bestyrkt av en oberoende granskare får de ett 

plustecken bakom bokstaven. Vårt syfte med studien bestod i att identifiera likheter, 

skillnader och mäta graden av extern transparens i hållbarhetsredovisningen enligt 

GRI:s riktlinjer mellan år 2008 och 2009. Studien skulle också mäta graden av extern 

transparens i och mellan statliga företag. Transparensen kan både beskrivas som intern 

och externt. Då det kan vara svårt att analysera den interna transparensen valde vi att 

titta på den externa transparensen.  Valet av de sociala aspekterna i hållbarhetsredovis-

ningen var att det inte var så enkla att analysera då de inte innehöll siffror som den fi-

nansiella redovisningen gör. Ett raster upprättades där indikatorerna för de sociala 

aspekterna enligt GRI blev basen i rastret. Vi valde sedan att ta med vissa olika under-

teman till dessa. Resultatet av studien var att vi kom fram till att det förekomm skillna-

der i graden av den externa transparensen beroende på vilken nivå man valt att redovisa. 

Företag med stor miljöpåverkan och som är beroende av dess intressenter redovisar på 

en hög GRI nivå samtidigt som transparensen i rapporten är bra.   

 



 

ABSTRACT 

 

 

Global Reporting Initiative (GRI) is an independent international organization that is-

sues guidelines for companies to follow when drawing up a sustainability report. The 

Swedish government decided to statutory sustainability reporting for public companies. 

The law took effect on 1 January 2009. GRI consists three levels, A, B and C. By allow-

ing companies sustainability report certified by an independent auditor may have a plus 

sign behind the letter. Our purpose of this study was to identify similarities, differences 

and measure the degree of external transparency in sustainability reporting according to 

GRI guidelines between 2008 and 2009. The study would also measure the degree of 

external transparency in and between state enterprises. The transparency can be de-

scribed as both internal and external. Because it can be difficult to analyze the internal 

transparency, we chose to look at the external transparency. The choice of the social 

aspects of sustainability was that it was not so easy to analyze because it does not con-

tain figures that the financial statements does. A grid was established with the indicators 

and the social aspects according to GRI became the base of the grid. We then chose to 

include some different sub-themes to them. The results of this study was that we came 

to the conclusion that there may be differences in where the degree of external transpa-

rency depending on the level chosen to account. Companies with high environmental 

impact and which is dependent on its stakeholders reported a high level while the GRI 

transparency of the report is good.  
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1. BAKGRUND 

 

 

Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till problemet, problemdiskussion och pro-

blemformulering samt syfte och avgränsningar. 

 

Skillnaden mellan miljöredovisning och hållbarhetsredovisning är de sociala aspekterna 

som gör ämnet mer intressant eftersom den sociala delen är svår att mäta i siffror. Där-

för är transparensen, det vill säga tydligheten och öppenheten i årsredovisningen av stor 

betydelse för att visa hur organisationen hanterar denna sociala del.(Larsson 2008) 

Samhället ställer allt högre krav på att företag ska ta ett större ansvar gällande sociala 

och miljömässiga frågor istället för att enbart fokusera på ekonomiska aspekter. Det 

ställs därför krav på information om företagens förhållanden till miljömässiga, etiska 

och sociala. En organisations affärsvärde bestäms i allt större utsträckning numera av 

verksamhetens bidrag till en hållbar utveckling.(Deloitte.com)  

 

I dagsläget ställer fler intressenter högre krav på företagets hållbarhetsrapportering som 

även kan leda till en konkurrensfördel, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till mer och 

större affärer. I samma takt som media har ökat uppmärksamheten på företags sätt att ta 

ansvar för sociala och miljömässiga aspekter har medvetenheten i samhället kring dessa 

ämnen ökat. Kravet på företag som uppfyller vissa sociala kriterier har ökat från intres-

senterna det vill säga investerare och konsumenter.(Deloitte.com) 

 

Redovisningens öppenhet och insynen i företags finansiella kommunikation kan även 

benämnas transparentredovisning (Oxelheim, 2006). Transparens i informationssam-

manhang är något som uppskattas av nästan alla och är någonting positivt.  Begreppet 

transparens används i redovisningssammanhang för att beskriva om en organisation är 

öppen och tydlig med sin information om verksamheten för olika externa intressenter. 

Transparensen används både internt och externt i organisationen. Den interna transpa-

rensen handlar det om hur tydlig och lätthanterlig den interna informationen är att över-

blicka och förstå. För att sedan kunna skapa förståelse för och om verksamheten.(ibid.) 

Åkesson et al. (2008) anser att med en tydlig intern transparens kan företaget på ett po-

sitivt sätt påverka medarbetares motivation och förmåga att medverka aktivt till en posi-

tiv utveckling inom organisationen. Det finns också ett ökat behov av transparens för 

den interna kontrollen, exempelvis utvecklingen och planerna inom bolagsstyrningen, 

för att skapa trovärdighet, kontroll och riskhantering.  

 

Den externa transparensen i årsredovisningen som organisationer kan tillhandahålla 

stärker affärsrelationer till såväl kapitalmarknaden som i den ordinarie affärsverksamhe-

ten. Ökad extern transparens ökar möjligheten för intressenter att jämföra organisationer 

med varandra. Det går att mäta och granska företagets kvalitativa data. Företagens kva-

litet i såväl den interna som externa rapporteringen är av stor betydelse för kommunika-

tionen och förtroendet till intressenterna. Detta ökar förtroendet från intressenterna som 

vill ha relevant och aktuell information om historisk utveckling, samt vilka framtids 

planer och vilka resultat företaget vill ha och har presterat.(ibid.) Sedan 1 januari, 2008 

är det beslutat att alla statliga företag ska göra en hållbarhetsredovisning som följer rikt-

linjerna enligt Global Reporting Initiative (GRI), de får dock välja vilka av riktlinjerna 

de vill följa (regeringen.se). Beslutet och riktlinjer har väckt stort intresse i många län-

der runt om i världen, bland annat i Norge, Frankrike och Kina (gri.org). GRI håller på 

att växa fram som ett ledande globalt standardverktyg för organisationer och företag för 

att visa att man som del av ägarstyrningen tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt an-

svar. För att följa med den förväntade utvecklingen med att tydligt och öppet kommuni-



  
 

 

cera med hållbarhetsfrågor behövs det ett globalt ramverk med innehåll, nyckeltal och 

konsekvent språk. GRI:s mål är att tillfredsställa detta behov genom att tillhandahålla ett 

ramverk som är trovärdigt och accepterat, det kan användas och tillämpas av alla företag 

och organisationer för hållbarhetsredovisning oavsett storlek, branschinriktning och 

geografisk placering. Flynn (2009) menar att riktlinjerna för GRI ökar relevansen, 

transparensen, konkurrenskraften samt trovärdigheten. Detta engagerar intressenterna 

som är till fördel både internt och externt för företaget.  

 

För de statliga företagen i Sverige innebär detta att de ska arbeta fram en hållbarhetsre-

dovisning som presenteras på samma sätt som årsredovisning, kvartalsrapporter och 

bolagsstyrningsrapporter. För att organisationen ska kunna redovisa att deras redovis-

ning är baserad på GRI:s riktlinjer, ska det tydligt gå att läsa vilka nivåer de valt att till-

lämpa. GRI rekommenderar företag och organisationer att anlita en oberoende gransk-

ning av sin hållbarhetsredovisning för att öka trovärdigheten och för att utmana andra 

organisationer till att göra samma sak. Intressenter, politiker, samhälle och näringsliv, 

investerare, rådgivare och finansanalytiker ger sina reflektioner om värdet av hållbar-

hetsredovisningens transparens. (Åkesson et al.2008) 

 

Visionen med GRI är att hållbarhetsredovisningen ska bli lika accepterad och standardi-

serad som organisationernas andra finansiella redovisningar. Då syftet med GRI är att 

skapa enighet, jämförbarhet samt tydlighet för att lättare kunna jämföra organisationer 

ur ett ekonomisk- miljömässigt och socialt perspektiv. Detta gör att GRI är tillämpbar 

på alla organisationer, branscher eller lokalisering. GRI innehåller olika nivåer samt 

delmoment som ska uppfyllas. Dessa är: Strategi och profil vars syfte är att informatio-

nen görs läsbar till läsaren för att kunna förstå sammanhanget organisationen verkar i 

exempelvis styrning, profil med mera. Kärnindikatorer är indikationer som anses vara 

relevanta för intressenter som även då blir intressanta för företaget att redovisa. Det 

finns 49 stycken indikationer. C- nivån är den lägsta, där ska företaget uppfylla ett antal 

kriterier som avser strategi och profil samt ska tio stycken kärnindikatorer redovisas. 

Minst en av dessa ska komma från respektive område socialt, ekonomiskt samt miljö-

mässigt. B- nivån innehåller ytterligare kriterier i strategi och profil samt kravet att re-

dovisa 20 stycken kärnindikatorer där minst en ska komma från respektive område 

mänskliga rättigheter, ekonomisk, arbetsmiljöförhållanden, socialt, produktansvar och 

miljömässigt. A- nivån är den högsta nivån och ska ha alla kriterier för strategi och pro-

fil samt alla kriterier i kärnindikatorer uppfyllda. Plus tecknet handlar om att hållbar-

hetsredovisningen har blivit granskade av oberoende revisorer, exempel på hur detta ser 

ut är A+. (globalreporting.org) 

 

I Hedberg och Malmborgs (2003) studie framgår det att alla organisationer som med-

verkat bara hade positiva erfarenheter med att använda sig av GRI:s ramverktyg. Med 

hänvisning till intervjuerna med de svenska företagens representanter kom det fram till 

att hållbarhetsredovisningen givit dem en högre legitimitet externt och internt för före-

taget eftersom det berör de sociala aspekterna. Det är också en stor fördel för företagen 

att kunna publicera deras hållbartesredovisningar på webbsidan då det är lättare att nå ut 

till fler intressenter. (ibid.)   

 



  
 

 

1.1 Problemformulering 
 

Hållbarhetsredovisningen innehåller tre olika delar, ekonomi, miljö och den sociala de-

len. Avgränsningen till att analysera endast den sociala delen för att kunna se skillnader 

i den externa transparensen, är vald för att det kan vara mer problematisk del att mäta i 

förhållande till de två övriga, ekonomi och miljö. Delvis på grund av att den sociala 

aspekten är relativt ny och att de redovisningar som inte innehåller egenskaper i form av 

siffror oftast är svårare att hantera. Den externa transparensen kan skilja sig åt mellan 

företag och deras sätt att hållbarhetsredovisa. Det är problematiskt att urskilja likheter 

och skillnader i den externa transparensen vid jämförelser i och mellan företag. Efter-

som den sociala delen kan vara svår att redovisa för företag blir det just därför ett intres-

sant ämne. 

 

Vår problemfråga kommer att fokuseras på:  

På vilket sätt skiljer sig den externa transparensens utformning av hållbarhetsredovis-

ningens sociala delar, på de olika GRI nivåer för statliga företag? Se figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1: Venndiagram av Hållbarhetsredovisningens tre aspekter  

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att  

 Beskriva statliga företags hållbarhetsredovisningar och mäta graden av extern 

transparens i dessa. 

 Identifiera likheter och skillnader i graden av extern transparens mellan år 2008 

och 2009 och mellan olika nivåer av hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlin-

jer. 

Ekonomiska 
aspekter

Sociala 
aspekter

Miljömässiga 
aspekter



  
 

 

1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Om GRI 
 

Global Reporting Initiative (GRI) är ett globalt nätverk som främjar samarbete mellan 

företag världen runt i deras arbete med redovisning av ekonomiska, sociala och ekolo-

giska indikatorer, vilka oftast sammanfaller under rubriken hållbarhetsredovisning. Idag 

används GRI på frivillig basis av mer än 1500 företag och anses därmed vara den globa-

la standarden för redovisning av dessa ämnen. GRI bildades ursprungligen av den ideel-

la organisationen Ceres i Boston, USA i början av 90-talet. Deras grundidé var att skapa 

miljöredovisning som komplement till de finansiella rapporterna. Grundarna till GRI 

kände dock en stor skepsis i USA mot detta försök att ändra fokus från enbart ekonomi, 

till att också prioritera miljön.(unep.fr) Av den anledningen sökte de sig till UNEP (Uni-

ted Nations Environmental Programe) som idag är deras samarbetspartner och en av 

deras viktigaste sponsorer. UNEP är ett organ som samordnar Förenta nationernas mil-

jöarbete. De fick 1998 rådet av den dåvarande intressekommittén att utvidga sina rikt-

linjer att även inkludera sociala, ekonomiska och personalrelaterade frågor vilket ledde 

till att hållbarhetsredovisningen som den ser ut idag etablerades. GRI ses av koncernen 

som ett medel för att avgöra i vilken grad en medarbetare i den operationella verksam-

heten har nått hållbarhetsredovisningens målsättning. Utifrån det kan GRI;s riktlinjer 

användas som ett instrument för att mäta kvalitén i hållbarhetsredovisningen. Eftersom 

hållbarhetsredovisningen idag är frivillig för icke statliga företag så blir riktlinjerna som 

GRI utformat ett sätt för företagen att legitimera sin hållbarhetsredovisning. (unep.fr) 

 

G3 är den så kallade tredje generationens GRI:s Sustainability Reporting Initiative. De 

lanserades i oktober 2006 på en stor internationell konferens som lockade tusentals. Det 

finns en tredje generationens eftersom GRI syftar till att kontinuerligt förbättra riktlin-

jerna. G3 bygger på G2 (släpptes 2002), som i sin tur är en utveckling av de ursprungli-

ga riktlinjerna, G1 som släpptes 2000. G3-riktlinjer tillhandahåller samhällsomfattande 

vägledning för rapportering om hållbarhetsprestanda (globalreporting.org). G3 har vun-

nit global acceptans och trovärdighet (Flynn 2009). Detta innebär att de är tillämpliga på 

små företag, stora multinationella företag, offentlig sektor, frivilligorganisationer och 

andra typer av organisationer från hela världen. (globalreporting.org) 

 

I GRI:s ramverk finns det grundläggande principer som en organisation bör ta hänsyn 

till och det är bland annat att i utformningen av en hållbarhetsredovisning bör organisa-

tionen identifiera de viktigaste intressenterna. Eftersom intressenterna utgör en betydan-

de del i ett företag är det mycket viktigt att det förs en bra dialog med intressenterna. 

För att få vetskap om vilka frågor de är intresserade av. En central uppgift för en före-

tagsledning är att kunna tillgodose intressenternas behov och önskemål. (Larsson och 

Ljungdahl 2008). Flynn (2009) anser att det är viktigt att identifiera och tillgodose sina 

intressenter samt att tydliggöra hållbarhetsredovisningens olika delar. Detta säkerställer 

att GRI:s hållbarhetsredovisning engagerar intressenterna beroende på vad rapporten har 

för strategi och innehåll. 

 

Holt (2009) anser att riktlinjerna för GRI ger en vägledning som kan ge en fördelaktig 

strategisk position på marknaden men det är beroende på hur transparensen genomsyras 

i rapporten vilket är av stor vikt för dess intressenter. 

 

Flynn (2009) menar att transparensen är av stor vikt för företagets intressenter. Vid 

uppvisandet av tydligare transparens får företaget konkurrensfördelar, då intressenterna 

får en rättvisare bild av företagets vision, strategi och struktur. I figur 2 nedan förklarar 



  
 

 

Flynn (2009) detta på ett tydligare sätt. Författaren tar även upp hur företaget bör agera 

för sina intressenter, samt hur företagets ska gå tillväga för att tillmötesgå intressenter-

nas krav. Här har gjorts ett förtydligande i modellen för att framhäva transparensen tyd-

lighet i modellen. I figuren 2 syns detta med att området är förstorat samt har avvikande 

färg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 Transparensen i hållbarhetsredovisningen Brown Flynn (2009) 

 

1.3.2 Hållbarhetsredovisning  

  

Hållbarhetsredovisning blir idag ofta synonymt med tre dimensioner; ekonomi, miljö 

och socialt ansvar och det är dessa som utgör grundstommen. En hållbarhetsredovisning 

skall ta upp dessa tre aspekter oavsett om de är positiva eller negativa för företa-

get.(globalreporting.org) Hållbarhetsredovisning är en utveckling av den tidigare miljö-

redovisningen. Det finns många olika skäl till varför företag engagerar sig i denna typ 

av frivilliga redovisning. Exempelvis kan det finnas påtryckningar från intressenter men 

det är även ett sätt att identifiera kommande risker. Ytterligare en anledning är att det 

ger en bättre transparens i redovisningen vilket kan ge bättre beslutsunderlag för poten-

tiella och befintliga investerare. GRI är de som idag har tagit fram tydligaste riktlinjer 

inom området och de omfattar de ovan nämnda aspekterna. Dessa riktlinjer menar att 

ledningens position och relation till intressenterna är viktigt. (Larsson och Ljungdahl 

2008) 
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2. METOD 

 

 

Detta metodkapitel behandlar överväganden, tillvägagångssätt och val utifrån proble-

mets art. Detta låg till grund för val av metodsynsätt, forskningsstrategi, litteratursök-

ning och datainsamlingsmetoder. 

 

2.1 Metodsynsätt  

 

Vi har valt att använda oss av det analytiska synsättet för att kunna avgränsa oss, jämfö-

ra och försöka få fram sanningen. Vår studie bygger på kvalitativa analyser då vi väljer 

att djupgående se på den sociala delen i hållbarhetsredovisningen. Enligt Artsberg 

(2005) är fördelarna med ett analytiskt synsätt att studierna görs oberoende av tid och 

rum. Författaren menar också att det analytiska synsättet är lämpligt då forskaren vill 

studera effekter av förändringar. Svenning (2003) menar att den kvalitativa analysen går 

in på djupet av ett material och att den kvalitativa analysen är mer känslig än den kvan-

titativa. Svenning (2003) menar även att forskaren bör ha en strategi för hur analysen av 

materialet ska gå till.  

 

Enligt Arbnor och Bjerke (1997) är målet med det analytiska synsättet att få en adekvat 

kausalitet det vill säga få ett orsaks samband. En åtanke bör ges till att skilja på vad som 

är objektiv fakta och subjektiva sinnesupplevelser. Det som kännetecknar subjektiva 

sinnesupplevelser är hur forskaren påverkas av omgivningen och hur påverkan är beror 

på vilken personlighet personen besitter. Synsättets antagande om verkligheten är att ju 

fler bevisande orsaker, desto bättre förklaringar. (Abnor och Bjerke 1994) Centralt för 

det analytiska synsättet är hur forskaren ska kunna skilja på objektiv fakta (ha en distan-

serad, neutral, opartisk relation till objektet) och på vad som är subjektiva sinnesupple-

velser för att ska kunna uppnå kunskap. Sinnesupplevelser kännetecknas av olika slag 

av instabila omständigheter. Det som kännetecknar detta är hur personer påverkas av 

omgivningen under identiska förhållanden.(Hartman 2004)  

2.2 Urval 

 

Vi valde att avgränsa oss till att se på statliga företag, som enligt ett regeringsbeslut 

måste hållbarhetsredovisa (regeringen.se). Anledningen till valet av svenska företag är 

att arbetet skulle bli för komplext om det även skulle omfatta stora globala företag. Ur-

valet bestod av att jämföra och analysera åtta stycken statliga företag och två stycken 

hållbarhetsredovisningar per företag. Detta för att få en bra och rättvisande bild av vår 

frågeställning. De olika företagen var i varierande storlekar och var verksamma i olika 

branscher. För att se om det fanns eller inte fanns olikheter med den externa transparen-

sen i hållbarhetsredovisningen mellan företag och år var valet en kvalitativ studie på 

endast åtta företag. Företagen vi valde att analysera är hämtade från Regeringens hem-

sida där samtliga statligt ägda företag finns listade (regeringen.se). Vi valde att fokusera 

på välkända företag med verksamhet i olika branscher. Anledningen till dessa företag 

var att vissa företag hade större miljöpåverkan än andra mer administrativa företag.  

 



  
 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Det material vi använt oss av till vår studie är hållbarhetsredovisningar som vi granskat. 

Dessa hållbarhetsredovisningar fick vi fram från företagens hemsidor, vissa företag val-

de att lägga in hållbarhetsredovisningen med årsredovisningen och vissa hade hållbar-

hetsredovisningen separat. För att kom vidare och få svar på vårt syfte har vi upprätta ett 

raster (verktyg) som hjälp för att på ett övergripande sätt kunna jämföra den externa 

transparensen i organisationernas hållbarhetsredovisning gällande de olika GRI nivåer-

na. Innan vi upprättade vårt raster letade vi efter ett befintligt raster i artiklar, avhand-

lingar och litteratur men fann inget fungerande raster för vår studie. Därför valde vi att 

upprätta ett egenhändigt raster med rutmönster och gradering (se bilaga 1).  

 

 

Enligt Bjereld et al. (2002) bygger forskaren induktionen på teorier genom att de ifråga-

sätter eller prövar redan befintliga teorier. Induktion kan generera nya teorier eftersom 

forskaren i sitt sökande falsifierar teorin eller förkastar den. Artsberg (2005) menar ock-

så att den induktiva metoden har sin utgångspunkt i empirin där syftet är att bygga upp 

ny teori. Den induktiva metoden har sin utgångspunkt i empirin där syftet är att falsifie-

ra eller utöka den befintliga teorin (ibid.). Vi valde den induktiva metoden i vår studie 

för att frambringa fakta från hållbarhetsredovisningarna. Upprättandet av rastret utveck-

lades genom att vi läste ett urval av hållbarhetsredovisningar för att därigenom identifie-

ra vilka aspekter av transparens som vi ville fokusera på. Kritiken mot den induktiva 

metoden kan vara att när forskaren utgår från empiriskt material är att materialet sällan 

är fullständigt, det vill säga materialet kan vara ofullständigt. Valet av den induktiva 

metoden passade vår studie eftersom arbetet gick ut på att analysera empirisk data och 

hanterbarheten underlättades med att vi upprättade ett raster för att kunna sammanställa 

den empiriska datainsamlingen från hållbarhetsredovisningarna.  

2.4 Litteraturstudie 
 

För att få hjälp med det teoretiska och empiriska synsättet läste vi och analyserade litte-

raturer. Vi har främst använt oss av böcker från Luleå Tekniska Universitetsbibliotek 

samt Piteå Stadsbibliotek. Utöver litteratur har vi använt oss av databaser Lucia, NE- 

Nationalencyklopedin, sökmotor Scopus, SWEPUB, Google och Google Scholar. Sök-

ord vi använt oss av är GRI, G3, Hållbarhetsredovisning, transparent, legitimitet, vi har 

även använt oss av de den engelska stavningen på orden för att få en bredare kunskap 

om de olika områden då de är många forskare som skriver sina avhandlingar och artiklar 

på engelska. 



  
 

 

2.5 Dokumentanalys 

 

Statliga företag som redovisar på olika GRI nivåer enligt tabell nedan. Det finns tomma 

fält i tabellen nedan och det beror på att vi inte hittade statliga företag som redovisar 

enligt dessa nivåer utan att någon utomstående granskat hållbarhetsredovisningen.  

 

A+ A B+ B C+ C 

Vattenfall 

AB 

 SJ AB  LKAB  

SAS AB  AB Svensk 

Bilprovning 

 ALMI Före-

tagspartner AB  

 

  Sveaskog 

AB 

 SOS Alarm AB  

 

Tabell 1 på företag vi valde att analysera. 

 

Vattenfall AB levererar el till det svenska samhället, elen produceras både i Sverige och 

i utlandet. För att kunna nå ett socialt ansvar är samspelet med intressenterna viktiga 

därför arbetar Vattenfall dagligen och målmedvetet med riktlinjerna för hållbar utveck-

ling. (vattenfall.se) 

 

SAS AB har möjligheter att klimatkompensera sina stora koldioxidutsläpp genom bland 

annat bränslebesparingar, samt att de ställer högre krav på att ny teknik ska bli mer mil-

jöanpassad. (sas.se) 

 

SJ AB kör alla sina tåg med el. De uppfyller kraven från Naturskyddsföreningen för bra 

miljö. Det innebär bland annat krav på energieffektivitet, utsläpp och kemikalieanvänd-

ning. SJ köper all sin el från vind och vattenkraft, vilket innebär minskade miljöutsläpp. 

(sj.se) 

 

AB Svensk Bilprovning arbetar aktivt med att minska utsläppen på de svenska vägarna. 

Bilprovningens mål är att minska utsläppen och att ständigt arbeta med att förbättra och 

överträffa kraven de ställer på sin verksamhet. Främst använder sig bilprovningen av 

utsläppsmätningar samt kunders attityder och handlande. (bilprovningen.se) 

 

Sveaskog AB är Sveriges främsta skogsägare och leverantör på timmer, massaved och 

biobränsle. Sveaskog arbetar aktiv med att minska miljöpåverkan samt att ständigt arbe-

ta med en hållbar utveckling då kraven från omvärlden och intressenterna är en viktig 

del av hållbarhetsarbete. (sveaskog.se) 

 

LKAB är en högteknologisk mineralkoncern som är en världsledande producent av för-

ädling av järnmalmsprodukter för ståltillverkning. I det dagliga arbetet hos LKAB tar de 

hänsyn till miljö och arbetar långsamt med att förbättra den yttre miljön för att sträva 

efter en minskning av energianvändning. (lkab.com) 

 

ALMI företagspartner AB:s uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i arbetslivet. De 

erbjuder finansiering och rådgivning till att fler företag startas och utvecklas. ALMI 

strävar efter en hållbar utveckling främst genom att ha en kompetent personal som kan 

hjälpa kunderna till att bli mer miljötänkande. Här arbetar de dagligen med riktlinjerna i 

http://www.vattenfall.se/
http://www.sas.se/
http://www.sj.se/
http://www.bilprovningen.se/
http://www.sveaskog.se/
http://www.lkab.com/


  
 

 

hållbarhetsredovisningen det vill säga de ekonomiska, miljömässiga och social aspek-

terna. (almi.se) 

 

SOS Alarm AB har ansvaret för nödnumret 112 inom Sverige. Värderingsgrunden hos 

SOS Alarm ligger i: Att arbeta för ett tryggare samhälle detta stämmer med deras rikt-

linjer i hållbarhetsredovisningen där de vill arbeta för en långsiktig utveckling av de 

ekonomiska, social och miljömässiga linjerna som de analyserar och rapporterar i sin 

dagliga verksamhet. (sosalarm.se) 

 

2.6 Tillvägagångssätt 

 

För att analysera den externa transparensen i hållbarhetsredovisningen som följer GRI:s 

riktlinjer, som tillämpas på tre olika nivåer A, B och C. Nivåerna är valfria och beror på 

företagens val av måluppfyllelse till given nivå. Avsikten till att det finns olika nivåer är 

att företagen ska kunna ge läsaren en insyn i vilken utsträckning de tillämpar GRI:s rikt-

linjer. De sociala resultatindikatorerna i GRI omfattar hur företaget ger information till 

omvärlden gällande anställningsvillkor, mänskliga rättigheter, samhälls- och produktan-

svar. Som hjälpmedel till studien tog vi fram ett raster för att kunna analysera den ex-

terna transparensen inom de sociala aspekterna.  Alla företag ska tillämpa olika resultat-

indikatorer inom den sociala delen. GRI:s riktlinjer skiljer på kärnindikatorer och 

tilläggsupplysningar (globalreportin.org). Vid en extern granskning av 

hållbarhetsredovisningen för vald nivå, får företaget lägga till ett plus bakom bokstaven 

exempel A+. Granskningen utfärdas av auktoriserade revisorer och intyg om detta finns 

att läsa i företagens hållbarhetsredovisningar. (Larsson och Ljungdahl 2008) 

 

Varje nivå består av vissa kriterier som ska uppfyllas, GRI kallar dessa för indikatorer 

och upplysningar. Indikatorerna är kärn och upplysningarna som är tillägg i rapporten. 

Förklaring på kärnindikatorer och tilläggsupplysningar enligt GRI:s ramverk: 

 

Kärnindikatorerna har utvecklats genom GRI:s mångintressentprocesser, vars 

mål är att identifiera allmänt tillämpbara indikatorer och som förutsätts vara av 

stor vikt för de flesta organisationer. En organisation ska redovisa kärnindika-

torer så länge de inte anses vara oväsentliga enligt GRI:s redovisningsprinci-

per. Tilläggsindikatorerna representerar ökande praxis eller rör ämnen som kan 

vara av stor vikt för vissa organisationer, men av ringa vikt för andra. Där en 

slutlig version av branschspecifika tillägg finns, ska dessa indikatorer behand-

las som kärnindikatorer. Se vägledningen för att definiera redovisningens inne-

håll för ytterligare information.(globalreporting.org riktlinjer för hållbarhetsre-

dovisning sid 7) 

 

I tabellen 3 nedan ville vi visa de olika indikatorerna och tilläggsupplysningarna som 

ingår i den sociala aspekten. Företagen måste tillämpa dessa indikatorer (anställning, 

utbildning och hälsa) i uppförandet av sin hållbarhetsredovisning. Valet av indikatorer 

är som nämnts tidigare i inledningen de sociala indikatorerna, som är svåra att mäta i 

siffror då de inte är lika konkreta som de finansiella indikatorerna som går att läsa i års-

redovisningen. (pwc.se)  

  

http://www.almi.se/
http://www.sosalarm.se/


  
 

 

 

 Anställning Utbildning Hälsa 

Kärnindikatorer Total personalstyr-

ka, uppdelad på 

anställningsform, 

anställningsvillkor 

och region. 

Genomsnittligt 

antal och utbild-

ningstimmar 

per anställd och år, 

fördelat på 

personalkategori-

er. 

Omfattningen av ska-

dor, arbetsrelaterade 

sjukdomar, förlorade 

dagar, frånvaro samt 

totala antalet arbetsre-

laterade dödsolyckor 

per region. 

Kärnindikatorer Antal anställda som 

slutat och personal-

omsättning, 

per åldersgrupp, 

kön, region samt 

lön 

 Utbildning, rådgiv-

ning, förebyggande 

åtgärder och riskhan-

teringsprogram på 

plats för att stödja de 

anställda, deras famil-

jer eller samhällsmed-

lemmar beträffande 

allvarliga sjukdomar. 

Tilläggsupplys-

ning 

Förmåner som ges 

till heltidsanställd 

Personal och som 

inte omfattar tillfäl-

ligt eller deltidsan-

ställda. Informatio-

nen ska ges för 

varje större verk-

samhet 

Program för vida-

reutbildning och 

livslångt lärande 

för att stödja fort-

satt anställnings-

barhet samt bistå 

anställda 

vid anställningens 

slut 

Andel av personal-

styrkan (i procent) 

som är representerad i 

formella och för led-

ning och personal 

gemensamma kom-

mittéer för hälsa och 

säkerhet, som bistår 

med övervakning och 

rådgivning om pro-

gram för hälsa och 

säkerhet. 

Tilläggsupplys-

ning 

 Andel anställda (i 

procent) som får 

regelbunden 

utvärdering och 

uppföljning av 

sin prestation och 

karriärutveckling 

Frågor om hälsa och 

säkerhet som 

omfattas av formella 

överenskommelser 

med fackföreningar 

 

Tabell 3 Översättning av GRI:s ramverk på de sociala indikatorerna 

(www.globalreporting.org) 



  
 

 

 2.7 Raster  

 

Studien bygger på att beskriva statliga företags hållbarhetsredovisningar och mäta gra-

den av extern transparens. Studien kommer också att identifiera likheter och skillnader i 

graden av extern transparens i statliga företags hållbarhetsredovisning mellan år 2008 

och 2009 enligt GRI:s riktlinjer. I rastret är urvalet de sociala delar som är vanligast 

förekommande mätvariabler i hållbarhetsredovisningen, dessa variabler som utgör den 

största delen av de sociala aspekterna. (Larsson 2008) De är dessutom indelade i tre 

olika teman, Anställning, Utbildning och Hälsa.  

 

2.7.1 Anställning 
 

Första temat i urvalet är Anställning för att se personalomsättningen i företaget, hur 

många som slutar samt nyanställningar. Hög personalomsättning kan bland annat bero 

på det interna företagsklimatet (ibid.) Kön och lön är valt då det är intressant att se om 

företaget strävar efter jämställdhet. Personalförmån ingår även under temat anställning 

då det visar hur företaget redovisar sin uppskattning gentemot personalen.  

 

2.7.2 Utbildning 
 

Andra tema i urvalet är Utbildning där följande underrubriker är presenterade. Kompe-

tensutvecklig är intressant då det här ges möjlighet att se hur villigt företaget är på att 

öka kvalitén på anställdas kompetens. Utbildningsdagar är ett mått på företagets möjlig-

het att ge sina medarbetare utbildning så de kan avancera inom företaget eller ta till sig 

nya arbetsuppgifter. Uppföljning är ett mått på hur företagets lyhördhet är gentemot 

anställdas önskemål samt måluppfyllelse.  

 

2.7.3 Hälsa 
 

Tredje temat som studeras är Hälsa med underrubrik Olyckor på arbetet, det är intres-

sant hur företaget hanterar och rapporterar olyckor i samband med arbetet. Men även på 

hur företaget förebygger olyckor och förbättrar arbetsmiljön för de anställda. Nästa un-

derrubrik i detta tema är Sjukfrånvaro, här går det att utläsa om frånvaron ökar eller 

minskar samt företagets målsättning angående sjukfrånvaro.  

 

Vi har valt att se på sociala resultatindikatorer i hållbarhetsredovisningens sociala delar 

som tidigare nämnts. Vårt raster graderar informationen i låg(1)- medel(2)- hög(3) efter-

som det ger ett hanterbart spektra för oss att arbeta med.  

 

Låg (1) är viss förklaring eller ofullständig information enligt GRI:s riktlinjer 

om vad företagen ska redovisa, men lever inte helt upp till kriterierna. Exempel 

här kan vara att företaget redovisar antalet anställda men inte tar upp könsför-

delning, lönefördelning eller att företagen inte alls redovisar enligt kriterierna.  

 

Medel (2) är en nivå som ger oss övergripande förståelse men med avsaknad av 

djupare information. Exempel på denna nivås kriterier är att sjukfrånvaro ska 

visa antalet sjukfrånvaro i dagar och inte i antalet timmar då GRI kräver redo-

visning i antalet timmar. Exempel kan också vara att företagen redovisar nyan-



  
 

 

ställningar men inte hur många som slutar samt att företagen redovisar lön men 

inte fördelat i män och kvinnor. 

 

Hög (3) är så pass övergripande och hög överstämmelse enligt GRI:s rekom-

mendationer men också djupare och fullständig information på de delar som in-

går i GRI:s kriterier för respektive temaområde. Det ingår även att se på i vilken 

utsträckning företagen uppfyller sina egna mål, exempelvis om företaget upp-

fyllt sitt mål att minska sjukfrånvaro eller olycksfall.  

 

För att se om rastret var rätt utformat för analysen, har ett pilottest utfördats för att upp-

täcka eventuella brister. Testet föll ut positivt det vill säga låg felmarginal även då testet 

genomförts oberoende av person som utfärdat den. Det förändringar som gjordes efter 

pilottestet var att dela upp lön och kön som tidigare var tillsammans. Utfallet blev inte 

rättvist då företagen inte redovisar indikatorerna lön och kön gemensamt. Nedan visas 

de teman vi valt att följa som vi förklarat ovan. 

 

De teman som ingår i rastret är de sociala aspekterna enligt GRI:s ramverk. De utvalda 

områdena är uppspaltade med en tema överskrift, Anställning, Utbildning och Hälsa 

som följs av underpunkter som tillhör det specifika temaområdet som kan ses nedan. 

(globalreporting.org) 

 

Anställning:  

 Personalomsättning (hur många som slutar samt hur många som rekryteras) 

 Kön (fördelning män och kvinnor i procent) 

 Lön (fördelning män och kvinnor i procent) 

 Personalförmån (Företagets sätt att ta hand om och visa sin uppskattning till de 

anställda i form av exempelvis kompensation vid föräldraledighet, stöd för id-

rottsaktivitet) 

 

Utbildning: 

 Vidareutbildning inom företaget, kompetensutveckling (Företagets kvallitet på 

personalens kompetens) 

 Utbildningsdagar/anställd och år (företagets möjlighet att ge medarbetare ut-

bildning som ger anställda kompetens till mer avancerade samt nya arbetsupp-

gifter) 

 Uppföljning (hur företaget arbetar med anställdas kompetensutveckling mål och 

vision) 

 

Hälsa: 

 Olyckor på arbetet (rapporterade olyckor på grund av bristande säkerhet) 

 Förebyggande olycksarbete (Vad företaget gör för att förbättra säkerheten på ar-

betsplatsen) 

 Sjukfrånvaro (Sjukfrånvaro i procent) 

 

I rastret (se bilaga 1 och 2) ville vi förtydliga den externa transparensen i de statliga 

företagens hållbarhetsredovisning. Istället för att gradera låg- medel- hög valde vi i rast-

ret (se bilaga 1 och 2) att gradera med siffrorna 1, 2 och 3. 1 utgör låg, 2 motsvarar me-

del och 3 är hög. Vi har valt att använda siffror eftersom det då blir lättare att redovisa 

ett värde för företaget och på det sättet kunna urskilja externa transparensen i de håll-

barhetsredovisningarna vi analyserat. Genom att sammanställa poängen från 2008 till 

2009 har vi kunnat jämföra hållbarhetsredovisningarna över tiden. Det som har varit 

intressant är när företag valt att kliva upp i redovisningsnivå. Vi ville se om poäng nivå 



  
 

 

förändrades genom åren och om vi säg skillnader mellan företagen. Ett raster har an-

vänts för varje år, det vill säga för åren 2008 och 2009. Varje raster har en poäng sum-

ma i slutet av raster. Det är denna poäng som ligger till grund för bedömningen av före-

tagets externa transparens. Vi valde att jämföra poäng summan mellan företag för att se 

om poängen blir olika hög beroende på redovisningsnivå A, B eller C. Jämförelse har 

också skett mellan åren 2008 och 2009 för att se om de utvalda företagen förändrat sin 

redovisning på något sätt, exempelvis har Svensk Bilprovningen valt att avancera i re-

dovisningsnivå mellan åren. Det intressanta var att se om det påverkade poäng summan 

på något sätt. Poängen behandlas i ett djupare perspektiv i avsnittet om analysen.  



  
 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teori som ligger till grund för vår empiriska 

studie. Vi kommer att använda intressentteorin som utgångspunkt för vår referensram 

och utifrån den koppla de andra valda teorierna.  

 

3.1 Intressentteorin 

 

Intressentmodellen är en mycket använd modell bland företag och används för att före-

taget ska sträva efter att försöka tillfredställa sin omgivning. (Fassin 2008) En organisa-

tions intressenter består av de grupper, företag och individer som på ett eller annat sätt 

har utbytes relation med organisationen. Detta leder i sin tur till att intressenter i något 

avseende påverkar eller påverkas av hur en organisation agerar vilket i sin tur leder till 

att ömsesidiga beroendeförhållanden skapas mellan de inblandade intressenterna. (Bru-

zelius & Skärvad 2004) Ett företag kan i olika situationer behöva övertyga sina intres-

senter om olika viktiga situationer och i ett sådant fall kan en hållbarhetsredovisning 

användas (Ljungdahl 1999). Syftet med en hållbarhetsredovisning är att redovisa ansvar 

gentemot interna och externa intressenter samt att mäta och presentera vad företaget gör 

för att bidra till en hållbar utveckling (Larsson och Ljungdahl 2008). Det är intressen-

terna som står i fokus när det gäller ett företags öppenhet i bokföringen. Intressentteorin 

utgår från intressenterna som är företagets inflytande och insyn i samhället. Företaget 

bör ha gott förtroende till sina intressenter och behöver alla ha en bra relation till dem. 

(Larsson och Ljungdahl 2008)  

 

Westermark (2008) anser att intressentmodellens styrka är att den kan tillämpas på olika 

nivåer, den beskriver olika individer och grupper som ett företag kan samarbeta med. 

Ett företag måste tänka på sina intressenter när de fattar olika beslut och tänka på sitt 

agerande. Författaren menar även att det är den mest frekventa modellen ett företag kan 

använda sig av när det gäller organisationens förhållande till omvärlden.(ibid.) Intres-

senterna kommer att stanna kvar hos organisationen så länge de har något i utbyte som 

är större än det bidrag den lämnar till organisationen. Det bidrag organisationen genere-

rar då de producerar de belöningar de erbjuder sina intressenter bygger på det tillflöde 

intressenterna ger i bidrag till organisationen.(Ax, Johansson, Kullvén 2001) För att 

kunna ta tillvara på nya intressenter måste företaget erbjuda större belöningar till de nya 

potentiella intressenterna, då dessa har högre krav på företaget än etablerade intressen-

ter. Kärnan i intressentmodellen är en teori för verksamheten där alla intressenter har 

olika uppfattningar om vad organisationens mål är, där målen måste uppfyllas för att 

intressenterna ska kunna ge organisationen sitt stöd. Det finns ett stort behov för företa-

get att ge ut tillräcklig information om företagets strategier och aktiviteter. Detta för att 

intressenternas intresse för organisationen ska fortsätter. (ibid.) Westermark (2008) 

skriver att ett företag har ett komplicerat förhållande till sina intressenter. Där intres-

sentteorin ger en insyn i företagets relationer och en förståelse för intressenterna. Enligt 

Bruzelius & Skärvad (2004) kan företagets intressenter delas in i grupper och exempel 

på dessa intressenter är nedan kort presenterade i figur 3 med tillhörande text se nedan. 



  
 

 

Figur 3 Intressentmodell (Bruzelius & Skärvad 2004) 

 

Ägare: Enligt Löhman och Steinholtz (2003) anses ägarna som en intressent av stor vikt 

och ett motiv till att företaget väljer att göra en hållbarhetsredovisning. Ägare har behov 

av en extern redovisning för att säkerställa att ledningen och styrelsen presterar det som 

förväntas av dem (Thomasson et al. 2006). Detta är en förutsättning för att kunna beslu-

ta om bibehålla eller byte av styrelsen och indirekt av ledning. Ett annat användnings-

område för redovisningsrapporterna är för att kunna ta beslut om aktieinnehav, köpa – 

sälja eller behålla.(ibid.) 

 

Långivare: Bidrar tillsammans med ägarna nödvändigt kapital i utbyte mot ränta och 

amorteringar som betalas punktligt samt företag som är välskötta. En viktig intressent är 

långivaren som ger företaget det nödvändiga kapital som efterfrågas och det motiverar 

företaget till att upprätta en hållbarhetsredovisning för att kunna ge en så positiv bild 

som möjligt. (seb.se 2010-05-13) 

 

Anställda: De anställda och deras organisationer ska säkerställa att arbetsmiljön är god 

och inge trygghet, jämn sysselsättning och lön som är tillfredsställande. Anställda bidrar 

med arbetskraft och får i utbyte för det sin lön, trygghet och personlig utveckling och 

delaktighet i organisationen (medbestämmande). En viktig intressent är de anställda och 

ger motiv till att upprätta hållbarhetsredovisning, företaget visar därigenom att de värde-

sätter personalens arbetsförhållanden. (Löhman och Steinholtz 2003) 

 

Kunderna: Detta är för många den viktigaste intressegruppen då den är starkt bidra-

gande och avgörande för företagets överlevnad, de kräver tillfredsställande varor och 

tjänster till rimliga priser. Kunderna får genom sin betalning tillbaka varor, tjänster, 

kvalité och service. (Löhman och Steinholtz, (2003) För att kunna fortsätta sin verk-

samhet och vara lönsamma är företagen med andra ord beroende av kunderna. Med en 

hållbarhetsredovisning förbättrar företaget anseendet hos kunderna och förhoppningsvis 

också investeringsgraden. Med en hållbarhetsredovisning visar de ett ansvar för en håll-

bar utveckling inom företaget. (Larsson och Ljungdahl 2008) 
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Företag 

 

Kunder 
 

Anställda 
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Leverantörer: Dessa förser företagen med de varor, tjänster, kvalité och service som 

krävs och i utbyte vill de handla med en stabil och säker kund som är en säker betalare 

(Bruzelius och Skärvad 2004). Enligt Löhman och Steinholtz (2003) ger leverantörerna 

motiv till att företaget upprättar en hållbarhetsredovisning.  

3.2 Legitimitetsteorin 

 

Legitimitetsteorin definieras enligt Mueller at al (2009) som ett begrepp som kan ses ur 

två olika synvinklar, det empiriska och det normativa. Författarna menar att när något 

ska legitimeras genomgår det en normativ process, där det börjar med ett medvetet eller 

omedvetet val. Med detta menas på vilket sätt ett företag exempelvis hållbarhetsredovi-

sar, då statliga företag hållbarhetsredovisar enligt lag. Medan icke statliga företag oftast 

väljer att hållbarhetsredovisa för att öka sin legitimitet och acceptans hos sina intressen-

ter. Enligt Mueller at al (2009) är legitimitet inte evigt, utan kravet på att ständigt förnya 

och påvisa sitt värde till intressenterna kvarstår dock. Även Ljungdahl (1999) anser att 

legitimitet innebär en överrensstämmelse mellan företagets värderingar och rådande 

värderingar i samhället. Författaren menar också att legitimitet är något som bedöms 

och erhålls av utomstående det vill säga intressenterna. 

 

Företagen som har stor miljöpåverkan på naturen är de företag som i stor grad upprättat 

en separat hållbarhetsredovisning. Denna typ av företag har större utsläpp per omsatt 

krona än de som valt att inte redovisa den sociala delen det vill säga hållbarhetsredovis-

ning. (Cerin 2005) Författaren anser även att organisationer bör i större grad motivera 

sin legitimitet för att hållbarhetstrenden ska bli mer än en legalitetssökande aspekt för 

främst de miljöpåverkande organisationerna.  

 

Deegan (2002) anser att legitimitetsteorin är en teori där olika enheter influeras av var-

andra. Organisationer kan påverka och manipulera omgivningen samtidigt som den är 

beroende av att överleva. Därmed kan organisationen se legitimitet som en resurs. En-

ligt Bergman et al (2008) är GRI och riktlinjerna en likhet med den finansiella redovis-

ningen, hon anser även att detta ger företaget och omvärlden legitimitet att förstå och 

kunna jämföra de sociala aspekterna som ingår i hållbarhetsredovisningen Omgivning-

ens krav på organisationens förmåga att följa med utvecklingen, ställer högra krav på 

hållbarhetsredovisningen eftersom det gäller att företagen redovisar sina förändringar 

eller förklarar tydligt varför de inte väljer att förändra sig. (Deegan, et al 2002) Legiti-

mitetsteorin kan även beskrivas som en överreskommelse mellan organisationer och 

dess omgivning (ibid.). De organisationer som innehar en befintlig acceptans från om-

givningen har i sin verksamhet som målsättning att bevara sin legitimitet. Målsättningen 

i företaget ställer krav på ständigt utvecklande och fortlöpande arbete då omgivningens 

preferenser ständigt skiftar. Hållbarhetsredovisningens transparens är avgörande för 

organisationens legitimitet då det är viktigt att visa organisationens förmåga att ta an-

svar för de sociala aspekterna inom företaget skapa högre förtroende och högre legitimi-

tet. (Mobus 2005) Ljungdahl (2008) menar att företagen kan använda sig av både intres-

sentteorin och legitimitetsteorin för att förklara varför de hållbarhetsredovisar. Intres-

sentteorin och legitimitetsteorin är nära sammankopplade eftersom det är viktigt att se 

till varje intressentgrupps krav och förväntningar. Eftersom olika intressenter har olika 

intressen för företagen så har de med stor sannolikhet även olika preferenser på vad som 

kan uppfattas som legitimt vilket är viktigt för företaget att ta i beaktning. (Ljungdahl 

2008)  



  
 

 

4. EMPIRI 
 

 

Detta kapitel består av empirin där författarna presenterar en sammanställning på hur 

de gjort för att gå igenom företagens hållbarhetsredovisningar. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva statliga företags hållbarhetsredovisning och 

mäta garden av den externa transparensen, samt identifiera likheter och skillnader i gra-

den av extern transparens statliga företags hållbarhetsredovisning mellan 2008 och 2009 

enligt GRI: riktlinjer. Utgångspunkten var att undersöka svenska statliga företag för att 

se om skillnader finns inom den externa transparensen. Rastret vi gjort har varit till stor 

hjälp då vi fått svar på frågorna.   

4.1 Vattenfall AB 
 

Vattenfall AB hållbarhetsredovisar enligt GRI:s riktlinjer på nivå A+. Företaget levere-

rar el och värme till kunder runt om i Sverige.  Vattenfall har en tydlig och lätt förståen-

de hållbarhetsredovisning som är komplett gentemot GRI:s riktlinjer. Företaget strävar 

efter att uppnå en hög nivå på deras information om hållbarhetsredovisningen så att de-

ras intressenter snabbt och lätt kan ta del av den. (vattenfall.se) 

4.1.1 Hållbarhetsredovisning 2008-2009 
 

Hållbarhetsredovisningen presenterar hur Vattenfall arbetar med bland annat kärnkrafts-

säkerhet, minskning av utsläpp och forskning och utveckling, frågor med hög relevans 

för många olika intressenter i samhället. Vattenfall rapporterar sedan 2003 i enlighet 

med GRI.(vattenfall.se) Utförlig information om verksamhetens miljömässiga, sociala 

och ekonomiska påverkan redovisas (ibid.). Hållbarhetsredovisningen är tydlig och väl-

strukturerad, samt att den innehåller kommande års visioner. Det framgår att företaget 

har prioriterat hållbarhetsredovisningen under lång tid. Det finns inte någon märkbar 

skillnad från år 2008 till år 2009 i redovisningen 

4.2 SAS AB 
 

SAS AB hållbarhetsredovisar enligt GRI:s riklinjer på nivå A+. Företaget är ett av de 

största flybolagen i Sverige och har en stor miljöpåverkan på naturen i samband med 

flygtrafiken. SAS har börjat med att klimatkompensera deras stora miljöutsläpp med att 

ta ut en viss avgift på flygbiljetten. Företagets hållbarhetsredovisning ger en bra och 

tydlig bild för hur företaget uppfyller sina mål samt att de sociala aspekterna tas på all-

var. Genom att granska SAS två senaste hållbarhetsredovisningar kan vi se att företaget 

redovisar på den högsta nivå inom GRI. (sas.se) 

4.2.1 Hållbarhetsredovisning 2008-2009 
 

SAS tror på hållbar utveckling som koncept både för ansvarstagande och som affärs-

mässigt värdeskapande för aktieägare. Genom att ständigt förbättra processer och effek-

tivisera produktionen på ett hållbart sätt skapas värde, inte bara i form av tillväxt för 

aktieägarna utan även för externa intressenter, leverantörer och passagerare. För att 

kommunicera detta arbete och dess resultat strävar SAS efter att fortsätta vara framstå-

ende inom hållbarhetsrapportering, ett arbete som drivs av omvärldens krav och intres-

senters förväntningar.(sas.se) Redovisningen har en mycket bra tydlighet och är 

lättöverskådlig. SAS arbetar hela tiden med att förbättra sin hållbarhetsredovisning men 

från 2008 till 2009 finns inte någon specifik skillnad.  



  
 

 

4.3 SJ AB 
 

Hållbarhetsredovisningen SJ upprättar stämmer överrens med GRI:s riktlinjer då de valt 

att redovisa enligt GRI nivå B+. Företaget har de senaste åren kört tågtrafiken med ellok 

då det inte har en stor miljöpåverkan på miljön och naturen. SJ har under 2009 uppfört 

en intressentanalys genom enkäter och dialoger för att få veta vad intressenterna tycke 

och förväntar sig av SJ. Förväntningarna av intressenterna är höga och SJ menar att ett 

sådant förtroende snabbt kan sjunka. Därför tar de intressenternas krav på allvar och har 

i det dagliga arbetet integrerat deras ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar. SJ 

definierar deras intressenter som sådana som bolaget är beroende av för att kunna ha en 

verksamhet. (sj.se) 

4.3.1 Hållbarhetsredovisning 2008-2009 
 

SJ har som mål att sänka sjukfrånvaron, vilket de också har gjort. Minskandet av sjuk-

frånvaro från 2008 till 2009 motsvarar för SJ cirka 135 heltidsanställda.  Företaget sat-

sar mer på en bra hälsa för de anställda detta genom att erbjuda olika utbud av hälsopro-

gram. (sj.se) 

4.4 Svensk Bilprovning AB  
 

Svensk bilprovning redovisar enligt GRI:s riktlinjer på nivå B+ . Genom fordonskon-

troll ökar trafiksäkerheten och den negativa miljöpåverkan minskar. Bilprovningen ar-

betar även väldigt aktivt med den egna verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. (bil-

provningen.se ÅR 2009) Bilprovningens hållbarhetsredovisning är väldigt lätt att läsa 

och ger en tydlig bild över hur företaget arbetar med redovisningen.(bilprovningen.se) 

4.4.1 Hållbarhetsredovisning 2008-2009 
 

Bilprovningen har valt att arbeta med prioriterade frågor och nyckeltal för Hållbarhets-

redovisningen 2009. Det är andra året som företaget redovisar sitt hållbarhetsarbete en-

ligt GRI:s riktlinjer. Nyckeltal för medarbetare, som omfattas av hållbarhetsredovis-

ningens sociala aspekter, är ”Sjukfrånvaro” och ”Nöjd medarbetar index” samt att per-

sonalen är kunniga och motiverade och i aktiva dialoger med företaget utvecklar både 

sig själva och verksamheten. Bilprovningen har höjt sin hållbarhetsredovisningsnivå 

från 2008, då de valde att redovisa enligt GRI:s riktlinjer på nivå C+. Det som skiljer 

mellan dessa två år av hållbarhetsredovisning är utformningen och informationen. 2008 

års redovisning är inte alls lika komplett och lättförståelig som 2009 års hållbarhetsre-

dovisning.(bilprovningen.se)  

4.5 Sveaskog AB 
 

Sveaskog AB är Sveriges främsta skogsägare och leverantör av timmer massaved och 

biobränsle. En prioriterad fråga i Sveaskogs virkesaffärer under 2009 har varit att öka 

andelen järnvägstransporter i jämförelse med biltransporterna för att dels sänka trans-

portkostnaderna för kunderna men främst minska koldioxidutsläpp som då går i linje 

med företagets klimatstrategi. Sveaskog AB redovisar sin hållbarhetsredovisning enligt 

GRI:s nivå B+ och ska enligt senaste hållbarhetsredovisningen vara ett föredöme och 

bidra till en hållbar utveckling idag och i framtiden. (sveaskog.se) 

4.5.1 Hållbarhetsredovisning 2008-2009 
 

Sveaskog AB har under 2009 utvecklat de sociala målen som de också kommer att fort-

sätta att jobba aktivt med, frågor som ledarskap, arbetsmiljö, jämställdhet och förtroen-



  
 

 

defrågor samt affärsetik. Ett av dessa mål är att Sveaskog vill ha nöjda medarbetare. De 

har genomfört en medarbetarundersökning som visar att många fler än tidigare känner 

sig viktiga som medarbetare på sin enhet. De har också märkt att förbättringar skett då 

det gäller upplevd delaktighet, stolthet och framtidstro. Sveaskog arbetar på att förbättra 

och effektivisera det interna samarbetet och minska stressen på jobbet. Under de senaste 

åren har Sveaskog arbetat med att identifiera brister i arbetet och åtgärdat dessa och 

sedan skapat förutsättningar för att de inte ska upprepas. En märkbar skillnad från 2008 

års hållbarhetsredovisningsarbete är att de under 2009 införskaffat ett nytt system för 

avvikelsehantering som ska underlätta det interna arbetet. Det pågår samtidigt kontinu-

erliga vardagliga rutinarbeten enligt instruktioner och policies. Sveaskog har även för-

bättrat rutiner och instrument för uppföljning av leverantörer. Hållbarhetsarbetet är un-

der ständig utveckling i både små och stora beslut mest genom rutinjobb och uppfölj-

ningar.(sveaskog.se)  

4.6 LKAB 
 

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av 

förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mine-

ralprodukter till andra industribranscher. I det dagliga arbetet hos LKAB tar de hänsyn 

till miljö och arbetar långsamt med att förbättra den yttre miljön för att sträva efter en 

minskning av energianvändning. De strävar också efter att uppfattas av sina intressenter 

som att företaget utvecklar och bedriver en sund och framgångsrik verksamhet och att 

den bedrivs med hög integritet och moral. LKAB vill också uppfattas som en attraktiv 

arbetsplats. (lkab.se) 

4.6.1 Hållbarhetsredovisning 2008-2009 
 

LKAB redovisar enligt GRI:s riktlinjer på nivå C+. Hösten 2009 uppdaterades 2008-års 

intressent- och materialitets analys vid en genomgång med interna intressenter. Uppda-

teringen bekräftade de viktiga frågorna för LKAB och betonade vikten av samhällsom-

vandlingen som en viktig hållbarhets och förtroendefråga. De viktigaste frågorna för 

hållbarhetsarbetet och redovisningen är följaktligen samhällsomvandlingarna, hälsa och 

säkerhet, miljö- och klimatpåverkan samt jämställdhet och mångfald. För LKAB har 

säkerhet i synnerhet och arbetsmiljöfrågor i allmänhet en hög prioritet. Ett intensivt ar-

bete pågår med fokus på ökad bergförstärkning och undvikande av onödiga arbetsplats-

olyckor till följd av bristande efterlevnad av rutiner. Till skillnad från 2008 års hållbar-

hetsredovisning har mer fokus lagts på minskad sjukfrånvaro och olyckor i arbe-

te.(lkab.se)  

4.7 Almi Företagspartner AB 
 

Almi Företagspartner AB:s uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i arbetslivet de 

erbjuder finansiering och rådgivning till att fler företag startas och utvecklas. ALMI 

strävar efter en hållbar utveckling främst genom att ha en kompetent personal som kan 

hjälpa kunderna till att bli mer miljötänkande. Här arbetar de dagligen med riktlinjerna i 

hållbarhetsredovisningen det vill säga den ekonomiska, miljömässiga och sociala. 

(almi.se) 

4.7.1 Hållbarhetsredovisning 2008-2009 
 

Almi har använt sig av GRI:s riktlinjer för att redovisa enligt nivå C+. Ambitionen är att 

redovisningen är så fullständig som möjligt samt omfattar och beskriver verksamhetens 

mest betydelsefulla påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi försöker också tillgodose 

våra intressenters åsikter i samband med den årliga rapporteringen av Almis hållbar-

http://www.almi.se/


  
 

 

hetsarbete. (almi.se) Almis hållbarhetsarbete för 2008 inriktade sig främst på jämställd-

hets- och mångfaldsfrågor. Under 2009 har arbetet utvecklas avseende hållbar utveck-

ling för att säkerställa att Almi såväl i det interna arbetet som i kreditgivning och råd-

givning medverkar till god miljö, god företags kultur och goda arbetsvillkor. (ibid.) Re-

dovisningens tydlighet och överskådlighet är betydligt bättre 2009 än den var under 

2008, som var första året Almi upprättade en hållbarhetsredovisning. 

4.8 SOS Alarm AB 
 

SOS Alarm AB ansvarar för nödnumret 112 i Sverige. Hos SOS arbetar man dagligen 

med en långsiktig utveckling av de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna. 

Deras målsättning är att arbeta med att utveckla, erbjuda och utföra tjänster för ett tryg-

gare samhälle. Visionen är att vara ledande i Europa när det gäller ett tryggare samhälle. 

(sosalarm.se) 

4.8.1 Hållbarhetsredovisning 2008-2009 
 

Tyngdpunkten ligger på de sociala faktorerna då företagets direkta miljöpåverkan som 

ett tjänsteproducerande företag är relativt liten. Stor fokus finns på medarbetarna efter-

som de utgör den största resursen och är nyckeln till hur väl de lyckas i sina uppdrag. 

SOS Alarms mission är att arbeta för ett tryggare samhälle. För SOS Alarm är hållbar-

het likställt med att uppfattas som långsiktigt trygg och pålitlig, vare sig det rör sig om 

nödställda, kunder, partners, medarbetare, ägare eller miljöhänsyn. SOS Alarm redovi-

sar enligt GRI:s nivå C+ . Tyngdpunkten i hållbarhetsredovisningen 2008 låg på de so-

ciala faktorerna de redovisade då på nivå C. Dock har de under framförallt 2009 ökat 

fokus på miljökonsekvenser för 2009 finns inga effekter av förändrad information i för-

hållande till 2008 inte heller har några väsentliga förändringar i verksamheten gjorts 

som påverkar denna redovisning. (sosalarm.se) Hållbarhetsredovisningens utformning 

är inte så lättöverskådlig då de valt att upprätta redovisningen i brödtext istället för att 

exempelvis spalta upp siffror i tydliga kolumner. 

 

4.9 Resultat av Raster 

 

Poängsammanställning 2008 

Sammanställning av företagens totala poäng från raster (se bilaga 2). Analys på empi-

risk data kommer i kapitel 5, Analys. 

Vattenfall och SAS redovisar på nivå A+, poängen mellan 25-27. SJ och Sveaskog re-

dovisar på nivå B+ och har poängen 22-23. LKAB, Almi, SOS och Bilprovningen redo-

visar enligt nivå C ligger på en poängnivå 11-21. (se bilaga 2). Det är stora skillnader 

mellan poängnivå, störst poängspann ligger på C-nivån. 

 

Poängsammanställning 2009  

Sammanställning av företagens totala poäng från raster (se bilaga 1).Analys av emirisk 

data kommer i kapitel 5, Analys. 

Vattenfall och SAS som redovisar enligt GRI:s nivå A+ har en högre total poäng mellan 

25-27, det vill säga företagen har en högre transparens i jämförelse med B+ och C+ 

nivå. SJ, Svensk Bilprovningen och Sveaskog som redovisar enligt nivå B+ ligger på en 

total poäng på 23-24. LKAB, Almi och SOS redovisar på C+ nivån som har ett bredare 

spann än de övriga företagen som redovisar enligt en högre nivå, sammanställningen av 

poängen för företag som redovisar på C+ nivån har ett spann mellan 13-21. 



  
 

 

5. ANALYS 

 

 

Detta kapitel består av en analys av empirin inom ramen för uppsatsens syfte med den 

teoretiska referensramen som grund. För att underlätta för läsaren har vi gjort detta 

mer överskådligt genom att dela upp analysen i underrubriker som är kopplade till syf-

tet. 

 

5.1 Raster 
 

För att på ett enkelt och rättvisande sätt kunna jämföra och analysera företagens håll-

barhetsredovisningar med varandra och över tiden har ett raster använts. Rastret har 

byggts upp genom gradering med poäng beroende av informationsflödet i hållbarhetsre-

dovisningen. Vid komplett och tydligare information enligt kärnindikatorerna och 

tilläggsupplysningarna i hållbarhetsredovisningen så har företagen fått poäng. Företagen 

har som maximalt fått tre poäng per uppfylld indikator som följer GRI:s ramverk på de 

sociala aspekterna (gri.org).  

 

Ljungdahl (1999) syftar till att legitimitetsteorin kan användas för att bekräfta att företa-

gen endast hållbarhetsredovisar på grund av vad deras intressenter tycker. Den externa 

transparensen skiljde sig beroende på om företagen är beroende av sina intressenter och 

om företagen hållbarhetsredovisar för intressenterna eller bara för att de måste enligt 

regeringsbeslutet (regeringen.se). Westermark (2008) syftar till att intressenterna är en 

viktig del i företaget och därför kan vi med viss försiktighet hålla med honom om att 

intressenterna kan vara avgörande för företagets hållbarhetsredovisning. Studien gick ut 

på att se till de sociala aspekterna på hållbarhetsredovisningen. Rastret har hjälpt oss att 

se på skillnaderna i den externa transparensen. Med hjälp av graderingen i rastret har vi 

kunnat få fram en poängsammanställning vi använt för att jämföra företag och år.    

5.1.1 Sammanställning av raster 2008 
 

I analysen avseende hållbarhetsredovisningens sociala indikatorer för 2008 har en ytter-

ligare undersökning i rastret gjorts för att se skillnaderna mellan åren och företag. De 

företag som redovisade på en lägre nivå har i sin hållbarhetsredovisning inte uppfyllt 

alla indikatorer som GRI kräver att de ska ha med i hållbarhetsredovisningen. Detta var 

av stor betydelse för vår poängställning, därför kan vi med viss försiktighet se ett sam-

band mellan redovisningsnivå och poängbedömning. Därför har företagen som redovi-

sar på A-nivå i snitt en högre poängsammanställning. Med viss försiktighet kan vi tycka 

som Ljungdahl (1999) att ett företag kan få sin legitimitet mer accepterad av sina intres-

senter. Det är avgörande på vilket sätt företagen valt att redovisa den externa transpa-

rensen. Vi ser ett mönster i att ju högre poäng ett företag erhållit desto bättre är den ex-

terna transparensen i hållbarhetsredovisningen.   



  
 

 

5.1.2 Sammanställning av raster 2009 
 

Analysen av rastret visar på skillnader i den externa transparensens tydlighet. Med hjälp 

av gradering 1, 2, 3 bedömdes den externa transparensen genom att sammanställa total-

beräkning av graderingen av varje företag. Det är mindre skillnader mellan poängnivå-

erna. De företag som redovisade på en lägre nivå har i sin hållbarhetsredovisning inte 

uppfyllt alla indikatorer som GRI kräver att de ska ha med i hållbarhetsredovisningen. 

Detta var av stor betydelse för vår poängställning, därför kan vi med viss försiktighet se 

ett samband mellan redovisningsnivå och poängbedömning. Därför har företagen som 

redovisar på A-nivå i snitt en högre poängsammanställning. Här verkar det stämma med 

vad vi analyserat under år 2008 att de företag som redovisar på en högre nivå har 

genomgående en högre poäng. I likhet med föregående år 2008 kan vi här se ett mönster 

i den externa transparensen beroende på vilken GRI nivå ett företag redovisar.  

 

5.2 Identifierade skillnader i den externa transparensen mellan företagen 
 

Fassin (2008) menar att ett företag är beroende av sina intressenter, där företagen måste 

tillmötesgå intressenternas krav och önskemål. Vattenfall AB, SAS AB, SJ AB, Svensk 

Bilprovning AB, LKAB och Sveaskog AB är väldigt beroende av sina intressenter då 

deras verksamhet går ut på att ha så många intressenter som möjligt för att kunna över-

leva. Genom att ha en bra kommunikation och på ett lätt händigt sätt kunna framföra 

hur dessa företags externa transparens stämmer in på deras sätt gentemot intressenternas 

krav på företaget. Westermark (2008) anser att intressentteorin är en komplicerad teori 

där intressenterna vill ha en insyn och förståelse i företagens verksamhet. Dessa företag 

vill ge en så tydlig bild som möjligt till sina intressenter för att öka sin konkurrens kraft 

och mervärde för företaget. Företag som SOS Alarm och Almi Företagspartner redovi-

sat på en låg GRI nivå ger en sämre transparens i hållbarhetsredovisningen, vilket mins-

kar insynen i företaget från dess intressenter. Analysen bekräftar att företag med stor 

miljöpåverkan hållbarhetsredovisar mer och tydligare på en så hög GRI nivå som möj-

ligt, exempel på företag är Vattenfall och SAS. Dessa företag som har stort inflytande 

på miljön och redovisar enligt nivå A+. Både Vattenfall och SAS anser vi vill vara en 

förebild för andra företag och därför arbetar de hårt med att ligga i framkant.   

 

5.3 Mönster beroende på GRI nivå  

 

GRI nivåerna A, B och C har en viss betydelse för hur företagen bedriver för verksam-

het, i vilken bransch företagen är i och på vilket sätt företagen är beroende av sina in-

tressenter. Då legitimitet kan beskrivas som att företagen endast upprättar en hållbar-

hetsredovisning för att intressenterna kräver det stämmer till stor del in på företag som 

hållbarhetsredovisar enligt nivå C. (Ljungdahl 1999)  

 

Vår åsikt är att vissa företag hållbarhetsredovisar bara för att de måste enligt ett reger-

ingsbeslut (regeringen.se). Skillnaderna mellan företagen som redovisar enligt nivå A 

eller C är stora. Det vill säga skillnaderna ligger främst i den externa transparensen och i 

viss mån på vilken nivå företaget ligger på nu och vilka visioner företagen har framöver. 

Exempel på detta är Svensk Bilprovning som har gjort en mer utförlig hållbarhetsredo-

visning i samband med att de avancerade från nivå C+ till B+. Vidare syns inte så stora 

skillnader mellan nivåerna A och B. Företag som har ett plus tecken efter sin nivå bok-

stav då de företagen har en oberoende granskare efter sig, är det företag som strävar 

efter att successivt ta klivet vidare och börja redovisa en GRI nivå högre. Företagen som 



  
 

 

har stor miljöpåverkan på naturen är det företag som är extra tydliga i sin hållbarhetsre-

dovisning och det är de företagen som också hållbarhetsredovisar på de högre nivåerna. 

Mueller et al. (2009) skriver att legitimitet endast är en tillfällighet och att företag måste 

leva upp till intressenternas krav på företaget. Företagen som strävar efter att uppfylla 

intressenternas krav är mer beslutsamma och tydliga i sin redovisning för att de vill visa 

upp sitt företag och ge intressenterna förtroende för företaget. Detta ger företaget legi-

timitet gentemot intressenterna. Ju högre GRI nivå företaget redovisar desto tydligare 

visar de utåt strävan efter att uppfylla alla de tre aspekterna i hållbarhetsredovisningen. 

Det tre aspekterna som nämnts tidigare är miljömässiga, ekonomisk och sociala.    

5.4 Analys av rastret åren 2008 och 2009 

 

Genom att analysera och jämföra rastret för 2008 och 2009 är det skillnader i den exter-

na transparensen mellan företagen som hållbarhetsredovisar enligt de olika nivåerna. 

Det som främst skiljer mellan år 2009 och 2008 är att Svensk Bilprovning endast redo-

visade enligt nivå C+ och fick därav ett lägre reslutat på den sammanställda poängbe-

dömningen för de redovisade indikatorerna. När företaget till 2009 valt att redovisa en-

ligt nivå B+.  

 

Vi ser tydligt skillnaderna på hur företagen redovisar informationen på de sociala indi-

katorerna mellan åren 2008 till 2009. Skillnaderna består främst i indikatorerna som rör 

medarbetarna det vill säga köns och löne- fördelning, internutbildningar och uppfölj-

ningar och säkerhet i arbete och sjukfrånvaro. Det framgår i Svensk Bilprovnings håll-

barhetsredovisning för 2009 att företaget valt att sätta medarbetarna i fokus och det har 

företaget lyckats med. Informationen är betydligt mer komplext, lättåtkomlig och tydlig. 

Det märks att Svensk Bilprovning vill avancera ytterligare i GRI nivå då de lagt ner 

arbete och utformning av en informationsrik hållbarhetsredovisning. 

 

SOS Alarm och Almi företagspartner har valt att redovisa enligt GRI:s riktlinjer på nivå 

C+. Dessa företag är inte beroende av sina intressenter i samma utsträckning som pro-

ducerande företag det vill säga deras intressenter tar kontakt med dessa företag för att få 

hjälp på olika sätt. Vilket också speglar dess nivå och poängsammanställning i hållbar-

hetsredovisningen. Almi har till 2009 valt att redovisa kön och utbildningsdagar på ett 

tydligare sätt. SOS största förändringar under 2009 var att de valde att redovisa perso-

nalomsättningar, olyckor i arbete och internutbildning på ett tydligare sätt.  Det här visar 

att bägge företagen trots nivå C+, utvecklas i rätt riktning i hållbarhetsredovisningen. Vi 

tycker ändå att företagen skulle kunna ligga på en högre nivå då de sociala aspekterna är 

en del av verksamhetens förutsättningar, för nöjda och hälsosamma medarbetare.    

 

Vattenfall och SAS som har stor miljöpåverkan på naturen har en mer informationsrik 

hållbarhetsredovisning samt att dessa företag framhåller hållbarhetsredovisningen på 

deras hemsida på ett tydligt och lättåtkomligt sätt. Dessa företag har redovisat på nivå 

A+ under flera år. Här märks det att dessa företag har prioriterat hållbarhetsredovisning-

en under en lång tid. Det finns ingen märkbar skillnad mellan åren vilket vi tycker beror 

på deras erfarenhet och rutin gällande hållbarhetsredovisning. Dessa företag kräver 

godkännande från sina intressenter eftersom Vattenfall och SAS har stor miljöpåverkan 

på naturen samt att de är beroende av sina intressenter. Företagen söker därför godkän-

nande från samhället samt acceptans (Ljungdahl 1999). 

 

För SJ är intressenterna en stor och viktig del av deras verksamhet det märks tydligt i 

företagets hållbarhetsredovisning som redovisar enligt nivå B+. SJ har det senaste året 

upprättat en intressentanalys för att få fram för och nackdelar med hållbarhetsarbetet. 

Skillnaden mellan de olika åren är väldigt liten det som skiljer är att företaget valt att 



  
 

 

redovisa sjukfrånvaron tydligare. Företaget kan på detta sätt lättare planera och lägga 

upp strategier för framtida visioner. Larsson och Ljungdahl (2008) anser att intressen-

terna är en av de största komponenterna till att företagen upprättar en bra hållbarhetsre-

dovisning. 

 

Sveaskog sätter medarbetarna i centrum, företaget redovisar enligt nivå B+. Företaget 

har det senaste året utfört en medarbetarundersökning, för att kunna arbeta för en behag-

ligare arbetsmiljö. Här ser vi att skillnaderna mellan åren på indikatorn arbetsplats-

olyckor redovisats tydligare under 2009. I Sveaskogs hållbarhetsredovisning läggs det 

stor vikt vid de sociala aspekterna. Företaget anser att medarbetarna är den viktigaste 

intressenten. Medarbetarna är förutsättningen för att Sveaskog ska fortsätta att produce-

ra det vill säga företaget är mån om medarbetarnas kompetens eftersom rutin är något 

som byggs upp eftersom.  

 

LKAB redovisar enligt nivå C+ och har i deras hållbarhetsredovisning lagt fokus på att 

minska arbetsplatsolyckor och sjukfrånvaro. LKAB:s medarbetare befinner sig främst 

under jord, det är då viktigt att det finns en bra säkerhet för medarbetarna. LKAB har 

förutsättningarna att avancera i nivå då deras hållbarhetsredovisning innehåller bra och 

tydlig information om företagets uppsatta mål och måluppfyllelse inom de sociala 

aspekterna.  



  
 

 

6. SLUTSATSER 

 

 

I detta sista kapitel presenterar vi de slutsatser som dragits från den analys som genom-

förts. I slutsatsen framgår det mer konkret och kortfattat vad som framkommit av upp-

satsen och analysen relaterade till syftet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

slutsats och förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att beskriva statliga företags hållbarhetsredovisning och 

mäta garden av den externa transparensen, samt identifiera likheter och skillnader i gra-

den av extern transparens statliga företags hållbarhetsredovisning mellan 2008 och 2009 

enligt GRI: riktlinjer. Vi valde att se på de sociala aspekterna då dessa indikatorer är 

svårare att redovisa i siffror än den finansiella rapportern. Det är svårigheten i att mäta 

och redovisa de sociala aspekterna som gör studien intressant och därför väckt vår ny-

fikenhet på hur företag väljer att framhålla denna del i sin hållbarhetsredovisning. Stu-

diens resultat visar att man tydligt ser skillnader mellan företag som redovisar enligt 

nivå A+ och nivå C+. Detta genom att företag med nivå A+ är mer tydliga och ger mer 

information till läsaren av sin hållbarhetsredovisning. Företag som redovisar på GRI 

nivå A+ vill få fram hur viktig medarbetaren är för företaget. Om företag satsar på sina 

medarbetare blir de en mer attraktiv arbetsplats samt att företaget får högre acceptens 

hos intressenterna. 

 

För att få fram den externa transparensen i hållbarhetsredovisningen i de statliga företa-

gen upprättades ett rutmönstrat raster för att kunna urskilja den. Valet av att använda 

olika poäng beroende på informationen och transparens gjorde det var möjligt att jämfö-

ra företagen mellan varandra, mellan GRI nivå och år. Studiens resultat indikerar på ett 

tydligt mönster beroende på vilken nivå företagen valt att redovisa på. Företagen som 

redovisar på en hög GRI nivå har en högre extern transparens i sin hållbarhetsredovis-

ning, i jämförelse med de företag som redovisar på en lägre nivå. Mönster som fram-

kommit i analysen är att företag med större miljöpåverkan generellt har en högre redo-

visningsnivå. Märkbart är att det tydligt framgår ett mönster på företag som hållbarhets-

redovisar endast för att de måste. Ett mönster syns också på företag som valt att höja sin 

redovisningsnivå. Resultaten visar att dessa företag valt att uppfylla fler indikatorer i sin 

hållbarhetsredovisning. Studien visar att företag som redovisar enligt nivå A uppfyller 

kriterierna och redovisar alla indikatorer både kärnindikatorer och tilläggsupplysningar. 

Resultatet av studien visar att dessa företag har i rastret fått en högre poängställning än 

andra företag som redovisar på lägre nivåer.   

 

Likheten mellan åren 2008 och 2009 som företagen hållbarhetsredovisar på, är att de 

företag som redovisar på en hög nivå har uppnått en hög poängsammanställning. Dessa 

företag har svårt att uppnå en högre externa transparens då dessa företag redan uppfyller 

de kriterier som krävs och har nästan maximal poäng. Den externa transparensen kan 

vara avgörande för intressenternas intresse i företagen. Legitimiteten är bara något kort-

varit och varje företag måste ständigt arbeta med att bibehålla och förbättra legitimite-

ten. Därför kan man med viss försiktighet anse att den externa transparensen är till stor 

hjälp för företag för att uppnå legitimitet hos sina intressenter.   

 



  
 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vårt mål med denna uppsats var att försöka ta reda på om man kan se skillnader i den 

externa transparensen i statliga företags hållbarhetsredovisningar. Våra rekommendatio-

ner till fortsatt forskning på detta område är att se om det kan finnas skillnader genom 

att jämföra statliga företag mot privata företag inom samma bransch. Studierna kan även 

omfatta varför endast statliga företag enligt lag måste hållbarhetsredovisa och inte pri-

vata. Vi tycker att det hade varit intressant att analysera om antalet intressenter i ett fö-

retag skulle öka inom exempelvis en treårsperiod för företag som avancerat i sin GRI 

redovisningsnivå 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

 

Raster för hållbarhetsanalys avseende 2009 

 

Sociala 

indikatorer 

/Företag 

Vatten 

fall 

A+ 

SAS 

A+ 
SJ 

B+ 

Bilprov 

ningen 

B+ 

Svea 

skog 

B+ 

LKAB 

C+ 

Almi 

C+ 

SOS 

C+ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Anställning                         

Personal- 

omsättning   X   X   X   X   X   X   X   X 

Köns för-

delning   X   X  X    X  X    X   X  X  

Löne för-

delning   X  X  X    X   X  X      X   

Personal- 

förmån   X   X  X   X   X           

Utbildning                         

Intern-

utbildning   X  X   X    X   X X   X     X 

Utbildnings-

dagar/år   X  X   X    X  X    X  X    X 

Uppföljning  X    X  X  X   X   X   X   X   

Hälsa                         

Olyckor på 

arbetet  X   X    X  X    X   X     X  

Säkerhet i 

arbetet  X   X    X  X    X   X    X   

Sjuk- 

frånvaro   X   X   X   X   X   X   X X   

Summa 27 25 23 24 24 21 13 17 

 

  



  
 

 

Bilaga 2 

 

Raster för hållbarhetsanalys avseende 2008 

 

Sociala 

indikato-

rer/Företag 

Vatten 

fall 

A+ 

SAS 

A+ 

SJ 

B+ 

Bilprov 

ningen 

C+ 

Svea 

skog 

B+ 

LKAB 

C+ 

Almi 

C 

SOS 

C 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Anställning                         

Personal- 

omsättning 
  X   X   X   X   X   X   X  X  

Köns för-

delning 
  X   X  X   X   X    X  X   X  

Löne för-

delning 
  X  X  X   X    X  X      X   

Personal- 

förmån 
  X   X  X   X   X           

Utbildning                         

Internut-

bildning 
  X  X   X   X    X X   X    X  

Utbilnings-

dagar/år 
  X  X   X   X   X    X X     X 

Uppföljning  X    X  X  X   X   X   X   X   

Hälsa                         

Olyckor på 

arbetet 
 X   X    X X     X   X    X   

Säkerhet i 

arbetet 
 X   X    X  X   X    X    X   

Sjuk- 

frånvaro 
  X   X  X   X    X   X   X X   

Summa 27 24 22 18 23 21 11 14 

 
 

 


