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Abstract 
 

The subject of sustainability is today more current than ever before. Many companies take 

responsibility for their impact on the environment and this responsibility has become part of 

the external reporting. Corporate sustainability reporting has traditionally been voluntary and 

subject to self-regulation. Contrary to the lack of rules for listed companies, the Swedish state 

has imposed demands on state-owned companies through the introduction of an ownership 

policy. The requirement means that state-owned companies should act exemplarily in 

sustainable business and report sustainability in accordance with GRI's guidelines. The 

purpose of this study has been to investigate differences between listed and state-owned 

companies' sustainability information quality in the areas defined in ÅRL 6 kap 12 § 1 st, 

based on GRI's qualitative characteristics regarding sustainability reporting. Our study is 

comparative and we have used a qualitative content analysis with quantitative elements. 

Assessments have been made of 21 listed and 21 state-owned companies' sustainability 

reporting. With a self-developed model for assessing differences in information quality, we 

have been able to fulfil the purpose of the study and answer our research question: What 

differences in sustainability reporting information quality can be identified between listed and 

state-owned companies? The results of the study show that the sustainability reporting of 

state-owned companies contains a higher information quality than listed companies. The 

major differences identified were that the state-owned companies complied with international 

framework and guidelines to a significantly greater extent and let their sustainability report be 

subject for independent external auditing. The government-controlled regulation seems to lead 

to a higher information quality in sustainability reporting than self-regulation. The theoretical 

contribution of the study is a model that enables an assessment of information quality in 

sustainability reporting and a mapping of differences between listed and state-owned 

companies. Practitioners may also benefit from our study, which shows that listed companies 

can increase their information quality by following international frameworks and allowing the 

reporting to be externally audited. 

This thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 

Ämnet hållbarhet är idag mer aktuellt än någonsin. Många företag tar ansvar för sin påverkan 

på omgivningen och detta ansvar har kommit att bli en del av den externa rapporteringen. 

Företags hållbarhetsrapportering har traditionellt varit frivillig och det har tillämpats 

självreglering. I kontrast till de noterade företagens avsaknad av regler har svenska staten, 

genom införandet av en ägarpolicy, ställt upp krav på de statliga företagen. Kraven innebär 

att de statliga företagen ska agera föredömligt inom hållbart företagande och hållbarhets-

rapportera i enlighet med GRI:s riktlinjer. Syftet med denna studie har varit att utifrån GRI:s 

kvalitativa egenskaper gällande hållbarhetsrapporteringens informationskvalitet undersöka 

skillnader mellan noterade och statliga företags hållbarhetsupplysningar inom de områden 

som stadgas i ÅRL 6 kap 12 § 1 st. Vår studie är komparativ och vi har använt oss av en 

kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag. Bedömningar har gjorts av 21 noterade och 

21 statliga företags hållbarhetsrapportering. Med en egenutvecklad modell för bedömning av 

skillnader i informationskvalitet, har vi kunnat uppfylla studiens syfte och besvara vår 

forskningsfråga: Vilka skillnader i hållbarhetsrapporteringens informationskvalitet kan 

identifieras mellan noterade och statliga företag? Studiens resultat visar att de statliga 

företagens hållbarhetsrapportering genomgående uppvisar en högre informationskvalitet än 

noterade företag. De största skillnaderna som identifierades var att de statliga företagen i en 

avsevärd större utsträckning efterföljde internationella ramverk och riktlinjer samt att de lät 

sin hållbarhetsrapport genomgå en oberoende extern granskning. Den reglering som statliga 

företag omfattas av verkar leda till en högre informationskvalitet i hållbarhetsrapporteringen 

än vad självreglering gör. Studiens teoretiska bidrag är en modell som möjliggör en 

bedömning av informationskvalitet i företags hållbarhetsrapportering och en kartläggning av 

skillnader mellan noterade och statliga företag. Även praktiker kan ha nytta av vår 

kartläggning som visar att noterade företag kan öka sin informationskvalitet genom att 

efterfölja internationella ramverk samt låta rapporteringen bli externt granskad.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, Informationskvalitet, Noterade företag, Statliga företag, 

GRI, Kvalitativa egenskaper 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Som en följd av industrialiseringen har människan avsevärt ökat sin användning av 

naturresurser, däribland fossila bränslen och metaller. Till en början sågs naturen som en 

tillgång människan fritt kunde råda över; förbrukningens påverkan på miljön var så pass liten 

att den inte väckte reaktioner (Larsson 1997, ss. 12–13). På 1950-talet i USA väcktes tankar 

inom akademin kring affärsmannen, företagets ansvar och hur de beslut han fattar i sin 

verksamhet påverkar omgivningen. Bowen (1953, s. 3) kom att argumentera för att 

affärsmannens beslut inte bara påverkar honom själv, utan även företagets intressenter såsom 

anställda, kunder och aktieägare. Tankarna om företagets sociala ansvar var banbrytande och 

kom att få ett starkt inflytande på ämnet i framtiden (Carroll & Shabana 2010, s. 86). Däremot 

kom kritik att riktas från flera håll där den huvudsakliga kritiken bottnar i att företag ska gynna 

aktieägarna och inte ägna sig åt aktiviteter som kan kopplas till företagets sociala ansvar (Davis 

1973, ss. 318–319; Friedman 1970 13 september, ss. 1–2; Levitt 1958, s. 49). 

 

Hållbar utveckling infördes i svensk lagstiftning med tillkomsten av Regeringsformen 1974 

som grundlag. Det stadgas i RF 1 kap 2 § 3 st att det allmänna skulle bidra till en hållbar 

utveckling som skulle leda till en god miljö både då och i framtiden. Världskommissionen för 

miljö och utveckling fick under slutet av 1980-talet i uppdrag att förklara sambandet mellan 

ekonomisk utveckling och miljöförstöring. Under ledning av den norske statsministern, Gro 

Harlem Brundtland, skapades för första gången en enhetlig definition för hållbar utveckling 

(Grankvist 2009, s. 18). Begreppet hållbar utveckling definierades som: 

 

“Sustainable development seeks to meet the needs and aspirations of the present without 

compromising the ability to meet those of the future” (World Commission on 

Environment and Development 1987, s. 39). 

 

Vid FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 blev det för första gången tydligt att företagen stod 

som en avgörande aktör i arbetet med att nå en global hållbar utveckling. Företagen fick ansvar 

för att verka och finna lösningar på sin negativa påverkan, men även att arbeta för att finna 

lösningar på de utmaningar som uppstår (Borglund, De Geer, Sweet, Frostenson, Lerpold, 

Nordbrand, Sjöström & Windell 2012, s. 136).  

 

Traditionellt sett har finansiell information varit central i den redovisning företag rapporterat, 

men transparens, sociala frågor och miljöfrågor har ökat i betydelse i företagens rapportering 

(Gray 2006, ss. 65–66). Aktiviteter för hur företag arbetar med att ta frivilligt socialt ansvar och 

samhällsansvar har kommit att inkluderas i begreppet CSR, Corporate Social Responsibility 

(Grankvist 2009, s. 17). Ämnet CSR har ökat i betydelse de senaste årtiondena och har blivit 

ämne för en aktiv debatt få har kunnat undgå (Carroll & Shabana 2010, s. 85). Dahlsrud (2008, 

ss. 3, 6) förklarar att det finns många olika definitioner av CSR och att det är problematiskt att 

det inte finns en enhetlig accepterad definition. Han identifierade 37 definitioner som uppstått 

mellan 1980 och 2003. De flesta av definitionerna hade uppstått i USA eller Europa. Carroll 

och Shabana (2010, s. 89) menar att antalet definitioner i denna studie inte motsvarar det 

verkliga antalet. Carroll (1979, s. 499) definierar CSR som företagets ekonomiska, legala, etiska 

och diskretionära förpliktelser mot samhället. En senare definition av Commission of European 

Communities (2001, s. 6) beskriver CSR som ett frivilligt ansvarstagande då det gäller 

miljörelaterade och sociala frågor mot intressenter utöver det som är lagstadgat. De CSR-
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aktiviteter företag ägnar sig åt har kommit att presenteras i hållbarhetsredovisningar (Larsson 

& Ljungdahl 2008, s. 13). KPMG (2015, s. 33) rapporterar att det globalt kan identifieras en 

trend av ökad CSR-rapportering, som även identifierats hos svenska företag. Karaktäristiskt för 

hållbarhetsrapportering är frivillig reglering och handlar om ramverk och standarder som 

företag själva väljer att implementera och efterfölja (Grafström, Göthberg & Windell 2015, ss. 

108–109). Företag har i stor grad valt att frivilligt använda sig av ramverken Global Reporting 

Initiative (GRI) och FN:s Global Compact i sin rapportering. GRI har kommit att bli det mest 

accepterade och använda ramverket inom hållbarhetsrapportering (Michelon, Pilonato, & 

Ricceri 2015, s. 63). 

 

Företag som är statligt ägda1 har sedan räkenskapsåret 2008 riktlinjer för sitt hållbarhetsarbete 

som regeringen fastställt, vilket skiljer sig mot de noterade företagens2 frivilliga rapportering 

(Borglund, Frostenson & Windell 2010, s. 9). De statligt ägda företagen är ytterst ägda av 

svenska folket och staten har ställt upp riktlinjer för att de ska vara förebilder i sitt 

hållbarhetsarbete (Regeringskansliet 2015a, s. 5). 

 

Sedan 1 december 2016 har lagstiftning, genom ändringar i ÅRL, trätt i kraft vilket innebär en 

ökad rapporteringsskyldighet vad gäller hållbarhetsfrågor. Ändringen får effekt på 

räkenskapsår som inleds 2017. Bakgrunden är en ändring av EU:s redovisningsdirektiv 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad 

gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och 

upplysningar om mångfaldspolicy). Lagen innebär ett minimikrav för vad som ska ingå i 

hållbarhetsredovisningen för ca 1 600 berörda svenska företag. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Synen på företagande har med tiden kommit att vidgas till att inkludera hur företag tar ansvar 

för sina anställda och övriga intressenter. Därmed har företag kommit att behöva offra en del 

av vinsten för att ta det ansvar omgivningen efterfrågar (Carroll & Shabana 2010, s. 89). 

Ansvarstagande för miljö och samhälle är viktigt för statliga företag, inte bara på grund av deras 

storlek, utan även då deras verksamhet får en stor påverkan på människors liv (Ball & Grubnic 

2007, s. 243). Statens ägarpolicy med riktlinjer kring hållbarhetsrapportering har funnits i 

nästan ett decennium och genom dessa riktlinjer tog de statligt ägda företagen ett steg framåt 

mot en mer ambitiös hållbarhetsrapportering. De statliga företagen måste upprätta en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer, vilket styrelsen är ansvarig för 

(Regeringskansliet 2015a, s. 7). Genom riktlinjerna har företagen blivit mer medvetna om 

hållbarhetsfrågor och hur de kan implementera ett hållbarhetstänkande i sina rutiner (Borglund 

et al 2010, s. 7). Enligt DiMaggio och Powells (1983, s. 149) teorier om isomorfism borde det 

leda till att de noterade företagen tog efter i sin hållbarhetsrapportering. Då KPMG (2015, s. 

33) identifierade en ökad trend av CSR-rapportering kan det tolkas som en tidsenlig aktivitet. 

Idag tar många företag ett större ansvar för sin påverkan på omgivningen, delvis p.g.a. att 

intressenter efterfrågar och värdesätter ett sådant engagemang (Moratis 2017, s. 147).  

 

Innan ändringarna i ÅRL får effekt i företags rapportering har det inte funnits reglering inom 

hållbarhetsområdet och företag har istället frivilligt rapporterat om hållbarhet. Svedberg 

                                                 
1 Det finns 49 stycken företag som ägs av svenska staten, varav två är noterade (Regeringskansliet 2015b, s. 1). 

Dessa noterade företag kommer att klassificeras som statligt ägda företag och ingår inte under noterade företag i 

denna studie. 
2 I denna studie definieras noterade företag som företag noterade på Nasdaq Stockholms Large Cap och Mid 

Cap-listor. 
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Nilsson, Henning och Fernler (2005, ss. 11, 27) menar att lagar och regler bör begränsas för att 

låta företagen forma egna riktlinjer. Detta kallas självreglering och innebär att företagen skapar, 

kontrollerar och upprätthåller de regler som näringslivet ska följa. Grafström et al. (2015, ss. 

114–115) beskriver självregleringen som ett proaktivt arbete för att undvika statlig reglering. 

Genom självregleringen får företagen större valmöjligheter och det underlättar en anpassning 

för den specifika verksamheten. Vidare anser Davis (1973, s. 314) självreglering vara 

fördelaktigt, då han hävdar att reglering är kostsamt och innebär begränsningar i företags 

beslutsförmåga, vilket motiverar företag att rapportera utförligare information. En stark 

drivkraft för företag att rapportera om sin hållbarhet menar Deegan (2002, s. 282) är strävan 

efter att erhålla legitimitet hos sina intressenter. Genom att intressenter efterfrågar en utveckling 

där företag tar ett ökat miljö- och samhällsansvar blir företagen pressade att engagera sig i 

sådana aktiviteter, då dessa påverkar organisationens legitimitet (Suchman 1995, s. 574; Cho 

& Patten 2007, ss. 639–640). Om självregleringen inte efterföljs menar Grafström et al. (2015, 

s. 108) att företag kan bli illegitima och tappa i anseende.  

 

Noterade företags hållbarhetsrapportering har tidigare studerats och det har identifierats ett 

samband mellan storlek och företagets rapportering. MacLean och Rebernak (2007, ss. 2, 6) 

menar att större företag har ett ökat tryck på sig att vara transparenta jämfört med mindre 

företag, vilket kan kopplas till ett större antal intressenter. En transparens kan samtidigt leda till 

en riskminimering och ett ökat anseende. I likhet med DiMaggio och Powells (1983, s. 149) 

teorier har även mindre företag börjat uppleva en ökad press att redogöra för sin verksamhets 

hållbarhetsarbete (Fassin 2008, s. 364). Särskilt tydligt är det för företag som verkar på en 

marknad med stor miljöpåverkan. De får ett starkt tryck på sig från intressenter att rapportera 

mer utförligt om sitt hållbarhetsarbete, eftersom deras legitimitet kan ifrågasättas (Cho & Patten 

2007, s. 640).  

 

Företags frivilliga arbete med CSR har tidigare ansetts vara en viktig självreglerande aktivitet 

men i och med antagandet av EU-direktivet, 2014/95/EU, menar Huang och Watson (2015, s. 

10) att rapporteringen går mot att bli formaliserad. Alestig (2015, 18 april) skriver i Svenska 

Dagbladet att regeringens beslut om införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning inte är 

välkommet av Svenskt Näringsliv. Organisationen anser att CSR ska regleras av företagen 

själva då de agerar bäst utifrån eget intresse. Dessutom anser de att kostnaderna kommer bli 

betydligt större än vad många företag anser vara rimligt. Som argument för reglering har 

bristande jämförbarhet bland noterade företag framförts. Utöver denna kritik har rapporterna i 

vissa fall ansetts vara en sammanställning av symboliska aktiviteter till intressenter. Langer 

(2006, s. 581) styrker i sin studie att det finns skillnader i jämförbarheten mellan företags 

hållbarhetsrapportering. Sådana skillnader kan påverka intressenters förmåga att fatta 

välgrundade beslut utifrån dessa rapporter. 

 

Rapporteringens kvalitet är viktig för att intressenter ska kunna jämföra företag mot varandra 

samt för att kunna fatta välgrundade beslut. Huang och Watson (2015, s. 11) menar att forskning 

rörande hållbarhetsupplysningars informationskvalitet är synnerligen begränsad. Cowan och 

Gadenne (2005, s. 174) undersökte om det fanns skillnader mellan lagstadgade och oreglerade 

företags hållbarhetsrapportering. De fann att företag som inte är bundna av lagstiftning i större 

grad tenderar att ägna sig åt självberöm än vad reglerade företag gör i sin rapportering. Lock 

och Seele (2016, s. 194) har nyligen genomfört en studie som undersökte noterade företags 

trovärdighet i hållbarhetsrapportering. Studien inkluderade företag från elva europeiska länder, 

däribland företag noterade på Stockholmsbörsen. Resultatet av studien visade att de företag som 

följde standardiserade riktlinjer uppvisade en högre trovärdighet i sin hållbarhetsrapportering. 
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Mot bakgrund av den självreglering som tidigare funnits på området och att inga vetenskapliga 

studier påträffats i en svensk kontext gällande eventuella skillnader i informationskvalitet 

mellan svenska noterade och statliga företags hållbarhetsrapportering, har en forskningslucka 

identifierats. Näringslivet har varit motsträvigt till reglering och intressenter driver företagen 

mot en ökad transparens. Eftersom den nya lagen ännu inte fått effekt i företagens redovisning 

kommer denna studie istället att undersöka och förklara förhållandena innan dess tillkomst för 

räkenskapsåret 2015. Mot denna bakgrund belyser vi vikten av forskning på detta område. 

Problemdiskussionen mynnar ut i nedanstående forskningsfråga. 

 

1.3 Forskningsfråga 

 

 Vilka skillnader i hållbarhetsrapporteringens informationskvalitet kan identifieras 

mellan noterade och statliga företag? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att utifrån GRI:s kvalitativa egenskaper gällande hållbarhets-

rapporteringens informationskvalitet undersöka skillnader mellan noterade och statliga företags 

hållbarhetsupplysningar inom de områden som stadgas i ÅRL 6 kap 12 § 1 st.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

För denna studie görs två tydliga avgränsningar av studiens syfte. I denna studie undersöker vi 

skillnader i lämnade hållbarhetsupplysningar mellan 21 noterade företag och 21 statligt helägda 

företag. Vidare görs en avgränsning för hållbarhetsrapportering till Sverige och räkenskapsåret 

2015. 

 

1.6 Terminologiska frågor 

 

GRI:s kvalitativa egenskaper har genomgående använts som benämning på de principer som 

GRI utformat och benämner ”principer för att säkerställa redovisningens kvalitet” (GRI 2006, 

s. 13). Detta är gjort för att ansluta till den terminologi som både FASB och IASB använder i 

sina regelverk för att den finansiella informationen ska vara användbar. I det sammanhanget 

används principer för hur redovisningen ska utformas och de kvalitativa egenskaperna för vad 

som anses identifiera användbar information vid beslutsfattande.  

 

1.7 Disposition 

 

Studiens fortsatta framställning disponeras på följande sätt. I kapitel 2 redogörs för och 

motiveras forskningsansats, forskningsmetod, urval för empiriinsamling, undersökningsmodell 

samt de vetenskapliga referenser som använts. Vidare värderar vi studiens reliabilitet och 

validitet samt reflekterar kring de etiska frågeställningar vi ställts inför. I kapitel 3 ges läsaren 

en introduktion till hållbarhetsrapportering samt formuleras studiens teoretiska referensram. De 

huvudsakliga teorierna är intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori.  Kapitlet 

beskriver således både teori som används i senare kapitel för att förklara skillnader mellan 

hållbarhetsrapporteringens informationskvalitet, men också annan information för att läsaren 
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bättre ska ta sig till de nästkommande kapitlen. I kapitel 4 presenteras studiens resultat genom 

illustrationer av data i tabeller, diagram och text, följt av analyser på respektive del. Studiens 

slutsatser och bidrag presenteras i kapitel 5 och förslag ges till fortsatt forskning på området. I 

det sista kapitlet, kapitel 6, blickar vi framåt med egna tankar och åsikter om hur företags 

hållbarhetsrapportering kan komma att utvecklas i framtiden. 
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2 Metod 
 

2.1 Forskningsansats 

 
Företagsekonomisk forskning är formad utifrån traditioner inom samhällsvetenskapen. De 

filosofiska idéer som ligger till grund för de traditioner som skapats influerar dagens 

företagsekonomiska forskning och hur den bedrivs, uppfattas och tolkas (Bryman & Bell 2013, 

s. 22). Filosofer har i flera hundra år diskuterat ontologiska problem kopplat till hur världen ser 

ut, utan att nå konsensus. Med denna oenighet om hur världen ser ut följer det med en 

kunskapsteoretisk syn olika ståndpunkter om vad som kan klassificeras som kunskap inom ett 

ämnesområde. Kunskapsteorin kan delas upp i hermeneutik och positivism (Jacobsen 2002, ss. 

29–32). Inom hermeneutik, tolkningsperspektivet, ingår kritiska synvinklar på hur 

naturvetenskapliga forskningsstudier genomförs och innefattar den flexibilitet som krävs för att 

studera den sociala verkligheten och människans agerande (Bryman & Bell 2013, ss. 36, 38). 

Positivismen å andra sidan innefattar en användning av naturvetenskapliga metoder för att 

studera den sociala verkligheten (Alvesson & Sköldberg 2008, ss. 32–33; Bryman & Bell 2013, 

ss. 36, 38). Vi anser att denna studie närmast kan kopplas till positivismen. Ontologiskt menar 

Jacobsen (2002, s. 38) att positivismen innefattar lagmässigheter och beskrivs med hjälp av 

siffror med distans till undersökningsobjektet, vilket kan kopplas till vår undersökning av 

företags offentliggjorda hållbarhetsrapportering.  

 

Kopplat till den positivistiska synen på vår studie har vi antagit en deduktiv forskningsansats. 

En sådan ansats är den vanligaste inom samhällsvetenskaplig forskning och bygger på att med 

utgångspunkt i redan befintlig teori utforma forskningens metod för empiriinsamling (Bryman 

& Bell 2013, ss. 31, 34). Jacobsen (2002, ss. 34–35) beskriver att en deduktiv forskningsansats 

bygger på att forskningen utgår från tidigare erfarenheter och formulerad teori som 

utgångspunkt för den empiriska undersökningen. Motsatsen menar May (2011, s. 44) benämns 

induktiv forskningsansats och börjar med en empirisk observation för att sedan gå mot att forma 

teorier. 

 

2.2 Forskningsmetod 

 

Vår uppsats är en komparativ studie som undersöker skillnader i hållbarhetsrapporteringens 

informationskvalitet mellan noterade och statliga företag. Kännetecknande för komparativa 

studier är att de bygger på en jämförelse mellan två eller flera enheter och möjliggör således 

analys av likheter och skillnader (Bryman & Bell 2013, ss. 89–90). De metoder som används 

inom företagsekonomisk forskning brukar delas in i kvalitativa och kvantitativa forsknings-

strategier.  Kvalitativa forskningsstrategier har ett fokus på insamling av ord och analys av data 

med ett induktivt synsätt för att bilda teorier (Bryman & Bell 2013, s. 49). I vår studie har vi 

använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi med kvantitativa inslag. De kvantitativa 

forskningsstrategierna menar Backman (2008, s. 33) använder kvantifiering genom matematik 

och statistik för att samla in och analysera data.  

 

Vår metod bygger på en kvalitativ innehållsanalys som gjorts för att bedöma informations-

kvalitet i givna hållbarhetsupplysningar. Genom en innehållsanalys identifierades skillnader 

mellan noterade och statliga företag. En innehållsanalys beskriver Bryman och Bell (2013, s. 

299, 308) är ett verktyg som ofta förknippas med en stor arbetsinsats för att kvantifiera 

innehållet i en text utifrån förbestämda kategorier. Denscombe (2016, s. 392) beskriver att 
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tillvägagångssättet kan användas på alla former av text och används i vårt fall på företags 

offentliggjorda hållbarhetsrapportering, som är tillgänglig på respektive företags hemsida. 

Michelon et al. (2015, s. 63) fann i en studie att företag initialt valde att inkludera 

hållbarhetsinformation i sin årsredovisning, men att det på senare tid identifierats en trend av 

att ett större antal företag valt att rapportera hållbarhetsinformation i en separat rapport. 

Innehållsanalys är en öppen forskningsmetod som är fördelaktig då den är lätt att replikera och 

inte påverkas av forskarens närvaro. En nackdel med innehållsanalys är att det inte är möjligt 

att utforma en kodningsmanual där utrymme för tolkning existerar (Bryman & Bell 2013, ss. 

316–320). Holland och Foo (2003, s. 9) påvisar att nyttjandet av innehållsanalys inte är något 

nytt. Tillvägagångssättet är vedertaget inom hållbarhetsforskning och används ofta vid tolkning 

av årsredovisningar och hållbarhetsinformation. Metoden används däremot i betydligt mindre 

utsträckning inom den mer traditionella redovisningsforskningen.  

 

Studien får kvantitativa inslag genom att vi i empiriinsamlingen tilldelade respektive företag 

poäng utifrån en bedömning av lämnade hållbarhetsupplysningar med hjälp av GRI:s 

kvalitativa egenskaper3, som sedan sammanställts i tabeller. Denscombe (2016, ss. 379–381) 

förklarar att en kvantitativ metod medför både fördelar och nackdelar. Fördelar är att det är 

möjligt att analysera stora datamängder och att det möjliggör en kompakt presentation av data, 

som både är lätt att analysera och ta till sig som läsare. Nackdelar kan uppstå genom att datas 

kvalitet i vissa fall kan framstå som bättre än vad den egentligen är. Vidare beskriver Bryman 

och Bell (2013 ss. 182–183) att forskningen kan ha en för stor tillit till mätinstrumenten, i vårt 

fall bedömningen som ligger till grund för poängsättning, och att det är här vi identifierar den 

största möjliga felkällan. 

 

2.3 Urval 

 

För att kunna undersöka skillnader i hållbarhetsrapporteringens informationskvalitet har vi gjort 

ett urval utifrån de statliga hel- och delägda företagen samt de företag som är noterade på 

Nasdaq Stockholm Large Cap och Mid Cap-listor. De företog som är noterade på Large Cap-

listan har ett börsvärde som överstiger en miljard euro. Företag på Mid Cap-listan har ett 

börsvärde mellan 150 miljoner och en miljard euro (Nasdaq OMX 2017). Vi har i denna studie 

valt att utgå från regeringens definition av statliga företag. Regeringens definition är företag 

”som ägs helt eller delvis av svenska staten” (Regeringskansliet 2015a s. 2). I denna studie har 

vi valt att avgränsa och exkludera de företag som är delägda av svenska staten och som inte 

uppfyller kriterierna i ÅRL 6 kap 10 §. Statens ägarpolicy blir naturligt fullt implementerad i 

statligt helägda företag. Däremot finns det inget krav för de statligt delägda företagen att 

efterfölja Statens ägarpolicy (Regeringskansliet 2015a, s. 3). Vi har därför ansett det vara mer 

relevant för studien att se till de helägda företagen.  

 

De noterade företagen på Large Cap och Mid Cap har valts ut med motiveringen att dessa är 

välkända och därmed har många intressenter. Samtidigt är de tillräckligt stora för att komma att 

omfattas av de kommande upplysningskraven i ÅRL 6 kap 12 § 1 st. Urvalet, för de företag 

som utgör underlag för vår empiriinsamling, är byggt på ett obundet sannolikhetsurval som 

Bryman och Bell (2013, s. 193) beskriver ger samtliga företag samma sannolikhet att omfattas 

av undersökningen. I vår studie har vi gjort ett urval som inkluderar rapportering avseende 

räkenskapsåret 2015 för 21 statliga företag och 21 noterade företag, varav 11 från Large Cap 

och 10 från Mid Cap. Valet att basera studien på 2015 års rapportering grundas på att samtliga 

                                                 
3 Se 3.4.1 Global Reporting Initiative 



8 

 

företags årsredovisningar ej var tillgängliga då empiriinsamlingen påbörjades. De 42 företag 

som inkluderades i denna studie presenteras i bokstavsordning i tabell 1 nedan. 

 

Noterade företag Statliga företag 

ABB Akademiska Hus 

Alimak Group ALMI 

Autoliv Apotek Produktion & Laboratorier 

Biotage Apoteksgruppen 

Bufab Bilprovningen 

Cloetta Green Cargo 

Concentric Infranord 

Dustin Group Jernhusen 

Elekta Lernia 

Fastighetsbolaget Balder Metria 

Hexpol Orio 

Inwido Research Institutes of Sweden 

Kungsleden Samhall 

Modern Times Group SBAB 

Nibe Industrier Specialfastigheter 

Qliro Group Sveaskog 

Resurs Holding Svenska spel 

Scandi Standard Svevia 

Tele2 Swedavia 

Thule Group Swedish Space Corporation 

ÅF Teracom Boxer Group 

Tabell 1 Studiens företag 

 

2.4 Studiens genomförande 

 

2.4.1 Undersökningsmodell 

 

Studier som undersökt kvalitet i företags hållbarhetsupplysningar är begränsade (Huang & 

Watson 2015, s. 11). Studiens undersökningsmodell är influerad av tidigare forskning som 

utfört jämförelser av kvalitet i företags lämnade upplysningar inom hållbarhetsområdet. 

Tidigare studier har använt sig av en poängsättning vid innehållsanalys (Daub 2007, s. 83; 

Romolini, Fissi & Gori 2014, ss. 70–71). I vår studie har vi formulerat och utgått från den 

undersökningsmodell som illustreras i figur 1 nedan för insamling av empiri. För att kunna 

bedöma given informationskvalitet i noterade och statliga företags rapportering har vi granskat 

de hållbarhetsupplysningar som lämnats i samband med årsredovisningen för räkenskapsåret 

2015.  

Med vår undersökningsmodell har vi granskat de hållbarhetsområden som blivit aktuella genom 

den nya ändringen av årsredovisningslagen, ÅRL 6 kap 12 § 1 st. Hållbarhetsupplysningar inom 
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följande områden har bedömts: miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga 

rättigheter samt motverkande av korruption. Företags lämnade information har sedan granskats 

utifrån GRI:s kvalitativa egenskaper, som är till för att säkra kvaliteten i givna 

hållbarhetsupplysningar. GRI:s kvalitativa egenskaper är: balans, jämförbarhet, precision, när 

redovisningen ska avges, tydlighet och tillförlitlighet (GRI 2006, ss. 13–17). Den granskade 

informationen har bedömts och vi tilldelade respektive område som anges i ÅRL 6 kap 12 § 1 

st. en poäng beroende på hur pass hög informationskvaliteten är för respektive 

hållbarhetsområde utifrån GRI:s kvalitativa egenskaper. Det är den givna poängen som är 

underlag för den jämförelse som i senare kapitel gjorts mellan noterade och statliga företag. 

 

 

Figur 1 Undersökningsmodell 

 

2.4.2 Bedömningskriterier 

 

För att säkerställa kvaliteten i rapportering rörande finansiell information finns exempelvis 

IASB:s kvalitativa egenskaper som efterföljs av de företag som rapporterar enligt IFRS (Deegan 

& Unerman 2011, s. 222). Grafström et al. (2015, s. 108) menar att det på hållbarhetsområdet, 

som präglas av frivillig rapportering, inte finns något tvingande ramverk att följa. I ett klimat 

där harmonisering sker inom redovisningsområdet, och där fler aktörer behöver redovisa sitt 
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ansvarstagande, har företag i stor grad gått mot att använda sig av det frivilliga ramverket GRI. 

Ramverket är det globalt mest accepterade ramverket då det är applicerbart på nästan alla 

företag världen över (Michelon et al. 2015, s. 63). Tschopp och Nastanski (2014, ss. 160–161) 

gjorde en studie av befintliga standarder inom hållbarhetsområdet och fann att GRI gav 

intressenter mer värdefull information vid beslutsfattande än övriga hållbarhetsstandarder. 

Vidare framstod GRI som den bästa kandidaten till att bli den allmänt accepterade standarden 

på området. Utifrån GRI:s starka ställning inom hållbarhetsområdet har vi valt att använda de 

kvalitativa egenskaper den bygger på. I vår modell görs bedömningar genom att GRI:s 

kvalitativa egenskaper ställs mot de hållbarhetsområden som nämns i ÅRL 6 kap 12 § 1 st.  

 

Bedömningskriterierna är utformade utifrån GRI:s (2006, ss. 13–17) tester av de kvalitativa 

egenskaperna företag kan göra för att stärka rapporteringens kvalitet. Ett exempel på ett sådant 

test för den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet är om företagets hållbarhetsrapportering varit 

föremål för en oberoende extern granskning. Vid genomgång av varje företag har vi inhämtat 

information gällande nettoomsättning och antal anställda. Detta har skett i syfte att säkerställa 

att företagen i vårt urval kommer att omfattas av ändringarna i ÅRL 6 kap 10 §. Tidigare studier 

inom hållbarhetsområdet (Lock & Seele 2016, s. 191; Tagesson, Blank, Broberg & Collin 2009, 

s. 354; Adams, Hill & Roberts 1998, s. 12) har använt nettoomsättning och antalet anställda för 

att bedöma ett företags storlek. Vidare har denna grundläggande information om företagen 

använts senare i uppsatsen för att kategorisera och möjliggöra en djupare analys.  

 

Vid utformandet av bedömningskriterier har vi lagt vikt vid att de ska vara ömsesidigt 

uteslutande och därmed tillräckligt konkreta för att möjliggöra en konsekvent bedömning. Vår 

bedömning av företags hållbarhetsupplysningar är genomförd med en innehållsanalys och enkel 

statistisk modell där vi kvantifierat företags informationskvalitet i hållbarhetsrapporteringen 

utifrån en poängskala från noll till tre. Företag har tilldelats poäng utifrån den grad de uppfyller 

de olika kvalitativa egenskaperna, där noll poäng innebär att information inte är redovisad och 

den kvalitativa egenskapen därmed inte kan uppfyllas4. Poäng har tilldelats så länge som 

företaget lämnat information om hållbarhetsområdet i ett icke-finansiellt syfte. I modellen finns 

sex stycken kvalitativa egenskaper som bedömts för var och en av de fyra hållbarhetsområdena. 

Detta möjliggör 18 poäng för respektive hållbarhetsområde och därmed totalt 72 poäng för varje 

företag. I analysen har det aritmetiska medelvärdet använts för att tydliggöra skillnader mellan 

noterade och statliga företags kvalitativa egenskaper i hållbarhetsrapporteringen. 

 

2.4.3 Reflektion av modell 

 

Som en naturlig följd av studiens metodval återfinns en viss grad av subjektivitet i den 

poängsättning som tilldelats företagen. Tidigare publicerad forskning inom hållbarhetsområdet 

har använt sig av bedömningar vid kategorisering av information (Cowan & Gadenne 2005, s. 

173). För att minska subjektiviteten i vår studie har vi gjort bedömningen av samtliga företag 

var för sig. Därefter har de två bedömningarna ställts mot varandra och i de fall där 

skiljaktigheter uppstått har en diskussion förts tills dess att en samrådighet uppnåtts i 

poängsättning, i likhet med Cowan och Gadenne (2005, s. 173). Vidare valde vi att testa 

studiens undersökningsmodell på tio företag innan studiens urval och empiriinsamling 

påbörjades, med syftet att modifiera modellen för att reducera skillnader i vår bedömning och 

därmed minska subjektiviteten. Denna initiala genomgång gav oss samtidigt en inledande 

förståelse för olika typer av hållbarhetsrapportering som existerar på grund av avsaknad av 

reglering.  

                                                 
4 Se bilaga 1 för bedömningskriterier. 
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Eftersom vi använt oss av GRI:s kvalitativa egenskaper som grund i vår egenformulerade 

modell ter det sig naturligt att förvänta sig att företag som rapporterar i enlighet med de riktlinjer 

GRI ger ut ska erhålla en högre totalpoäng än övriga företag.   

 

2.5 Datainsamling 

 

I inledningen av denna studie påbörjade vi en omfattande kunskapsinsamling genom att läsa 

kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur som var tillgänglig på Halmstads stadsbibliotek 

samt högskolans bibliotek. Vi lade stor vikt vid att erhålla en genuin förståelse av fenomen och 

centrala begrepp som påträffades, för att på så vis lägga en stabil grund inför skrivandet av 

studiens första kapitel och följaktligen studien i sin helhet. Grenness (2005, s. 47) menar att det 

inom företagsekonomin inte finns några heltäckande teorier och stora teorier med sådan 

genomslagskraft som t.ex. Marx och Keynes teorier haft. Istället menar Grenness (2005, s. 47) 

att det blir fråga om vilka teorier som är etablerade och accepterade inom ett område. Då 

uppsatsen är deduktiv inledde vi litteraturgenomgången till vår studie genom att försöka 

identifiera de teorier som är etablerade inom hållbarhetsområdet. Vidare har det eftersträvats 

vetenskapliga artiklar med en relativt hög andel citeringar. 

 

Vid insamling av vetenskaplig forskning har vi genomgående använt oss av Högskolan i 

Halmstads tjänst OneSearch samt Google Scholar.  Några av de sökord som använts i olika 

konstellationer för att finna relevant forskning till denna studie är: Corporate Social 

Responsibility, Sustainability, GRI, Information Quality, Stakeholder Theory, Legitimacy 

Theory och Isomorphism. Tidningsartiklar har använts för att ta del av aktuell debatt på 

området. Den lagtext som refererats till är inhämtad från riksdagens hemsida. 

 

Vid insamling av empiri till denna studie har vi tagit del av företags offentligt publicerade 

rapportering genom nedladdning av dessa på respektive företags hemsida. En betydande del av 

företagen i urvalet har valt att inkludera och redogöra för sitt hållbarhetsarbete i 

årsredovisningen, medan andra valt att publicera en separat hållbarhetsrapport. I förekommande 

fall har dessa använts vid empiriinsamling. Studien bygger således på sekundärdata som 

Jacobsen (2015, s. 153) beskriver som data insamlad av andra som haft en annan 

problemformulering än den som vi ämnar undersöka. 

 

2.6 Källkritik 

 

Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud (2017, ss. 288–293) menar att det vid 

bedömandet av källors trovärdighet kan användas fyra källkritiska regler. Dessa är äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens. Äkthet berör huruvida materialet är producerat i rätt tid 

och av rätt person. Oberoende handlar om att bestämma den grad av oberoende personen som 

skrivit materialet haft. Samtidighet betyder enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s. 227) att en 

källa som ligger närmare i tiden är mer värd än en äldre källa. Förstahandskällor är också mer 

värda än andrahandskällor. Den sista regeln, tendens, menar Esaiasson et al. (2017, ss. 294–

295) innefattar att en bedömning måste göras huruvida texten kan anses ha tendens till vinkling. 

För att tackla dessa problem har vi genomgående i insamlingen av litteratur använt oss av ett 

kritiskt förhållningssätt för att systematiskt bedöma trovärdigheten i använda källor. Vi har 

strävat efter att i så hög grad som möjligt använda oss av förstahandskällor istället för 

andrahandskällor, detta för att värna om äktheten och inte använda oss av tolkningar av 

ursprungskällan.  
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De vetenskapliga artiklar som använts i studien har valts utifrån kriteriet att de varit peer-

reviewed. Bryman och Bell (2013, s. 55) menar att en sådan kollegial granskning tyder på 

framstående och accepterad forskning. De böcker som använts är utvalda då de är skrivna av 

forskare på området med lång erfarenhet. Vidare har data från organisationer använts vid 

beskrivning av dessa, bl.a. GRI och FN. 

 

2.7 Värdering av studien 

 

2.7.1 Reliabilitet 

 

I vår studie har ett stort fokus lagts på att uppnå en hög reliabilitet. Bryman och Bell (2013, ss. 

62–63) menar att resultatet från en undersökning ska kunna replikeras och bli detsamma om 

studien skulle genomföras igen. Resultatet ska då inte bli annorlunda på grund av slumpen eller 

andra tillfälliga händelser. Jacobsen (2002, s. 21) poängterar att empirin som insamlas i en 

undersökning måste vara tillförlitlig och trovärdig. Reliabilitetsbegreppet menar Bryman och 

Bell (2013, s. 63) är viktigt vid en kvantitativ metod. I vår studie, som har kvantitativa inslag, 

är det därmed viktigt att undersökningsmodellen och bedömningskriterierna är så pass tydligt 

formulerade att en tredje part skulle nå samma resultat. Vi har identifierat studiens 

bedömningskriterier som en potentiell källa till det största hotet mot studiens reliabilitet. Som 

ovan nämnts i kapitel 2.4.3, har vi försökt formulera bedömningskriterier som minskar den 

subjektivitet som naturligt finns i en bedömning av kvalitet, som är ett subjektivt begrepp. För 

att nå ett trovärdigt empiriskt resultat har vi gjort bedömningar var för sig för att försöka 

eliminera potentiella subjektiva bedömningar. Interbedömarreliabilitet beskriver Bryman och 

Bell (2013, s. 171) som den pålitlighet mätningen har vid subjektiva bedömningar. Detta är 

speciellt viktigt vid just användningen av en kvalitativ innehållsanalys då det är mer än en 

person som utför bedömningarna och det då uppstår en risk att bedömningarna ger olika 

resultat. 

 

2.7.2 Validitet 

 

I denna studie har företags informationskvalitet i hållbarhetsrapporteringen undersökts. 

Jacobsen (2002, ss. 21, 255) menar att giltigheten i en studies empiri är viktig för en bedömning 

av presenterade resultat. Vår insamlade empiri är byggd på offentligt publicerade dokument på 

företags hemsidor och giltigheten i empirin anser vi därmed vara hög. Validitet handlar om 

huruvida slutsatser som tillkommit som en produkt av studien är logiskt sammanhängande 

(Bryman 2011, s. 50). Eftersom denna studie delvis är byggd på en kvantitativ 

forskningsstrategi är det av vikt att de mått som använts i vår undersökningsmodell är utformade 

så att de mäter det de avser att mäta. Detta kallas för begreppsvaliditet eller teoretisk validitet. 

Begreppsvaliditeten är nära knuten till reliabilitetsbegreppet och innebär att om måtten som 

använts inte är konsekvent utformade, mäter det de avser att mäta, kan slutsatserna direkt 

komma att ifrågasättas (Bryman & Bell 2013, s. 63). 

Vidare förklarar Bryman och Bell (2013, s. 64) att validitetsbegreppet kan delas upp i både 

intern och extern validitet. Den interna validiteten handlar om kausalitet och om de slutsatser 

som framförs i studien bygger på ett orsakssamband mellan variabler. Med vår använda metod 

har vi inte undersökt hur variabler påverkar varandra eller om det kan finnas statistiska 

samband. Huruvida vår studies slutsatser kan generaliseras och användas i andra sociala 

sammanhang inryms i den externa validiteten. Den externa validiteten i vår studie bedömer vi 
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vara begränsad eftersom studien är gjord i en svensk kontext. Vidare har studiens omfång av 

undersökta företag begränsats och de 42 företag som undersökts kan därför inte anses 

representativa för hela populationen. 

 

2.8 Etisk reflektion 

 

Vi har i denna uppsatsprocess identifierat möjliga etiska frågeställningar som vi behövt förhålla 

oss till. Inom ämnet hållbarhet blir etik ett centralt begrepp och i vilken omfattning företags 

ansvarstagande sträcker sig. Svensson och Wood (2009, ss. 37–38) menar att vad som är etiskt 

varierar över tid och mellan kontexter. För studiens globala företag inträder därför en större 

etisk medvetenhet om vilket ansvarstagande respektive kultur kräver av företaget. Även de 

statliga företagen måste förhålla sig till vad som är etiskt och förvalta det som gemensamt ägs 

av svenska folket på ett föredömligt sätt. Etik blir därmed ett proaktivt arbete för att företag ska 

bli legitima i samhällets ögon. Zutshi och Creed (2009, s. 220) menar att en ständig problematik 

företag ställs inför är den trade-off som existerar mellan att värna om vår planet och balansera 

intressenters krav på vinst. Etik handlar om individers och organisationers uppfattning om vad 

som är rätt och fel, respektive bra och dåligt. Underliggande i vår uppsats blir därmed denna 

trade-off och i vilken grad företag tar ansvar för sin verksamhets påverkan på omgivningen. En 

annan etisk aspekt är huruvida företag engagerar sig i hållbarhet av strikta marknadsmässiga 

skäl eller om det ligger en genuin välvilja bakom.  

 

I denna undersökning har vi undersökt företags hållbarhetsrapportering, vilka är offentligt 

publicerade dokument. En möjlig etisk frågeställning kan vara huruvida vi även borde 

inkluderat information på företags hemsidor i den bedömning som gjorts. Valet av att endast 

bedöma hållbarhetsrapporteringen i anslutning till årsredovisningen är gjord med motiveringen 

att det är en årlig sammanställning av företags arbete. Genom att företag offentligt publicerar 

hållbarhetsinformation ges ett indirekt godkännande till att denna information används i olika 

sammanhang. Corti, Van den Eynden, Bishop och Woollard (2014, s. 118) menar att det kan 

finnas tillfällen då det finns behov att anonymisera insamlade data i syfte att skydda de personer 

eller företag som undersökts. Vi har gjort ställningstagandet att publicera vår uppsats med 

företags fulla namn då vi bedömt offentligt publicerad information och då företagen är 

offentliga aktörer. Ur denna synpunkt kan en etisk frågeställning uppkomma huruvida den 

bedömning som gjorts av företags informationskvalitet är korrekt. Vi har ingen personlig 

koppling till de företag som undersökts och ingen vilja att framställa något företag som bättre 

eller sämre än något annat. 
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk som i nästkommande kapitel används vid 

analys av insamlad empiri. Kapitel 3 innehåller även annan information som är till för att ge 

läsaren en introduktion till ämnet. Detta är gjort för att läsaren på ett bättre sätt ska kunna 

tillgodogöra sig studiens innehåll.  

 

3.2 Hållbarhetsrapportering 

 

Begreppet CSR är en vanligt förekommande benämning på företags arbete med socialt ansvar 

och på senare tid har hållbarhet och hållbart företagande kommit att bli allt mer framträdande 

inom företagsvärlden (Carroll & Shabana 2010, s. 86). Företags arbete med hållbarhet har 

kommit att bli en del av den externa rapporteringen (Larsson & Ljungdahl 2008, s. 13). Både i 

Sverige och globalt har andelen företag som ägnar sig åt hållbarhetsrapportering ökat (KPMG 

2015, s. 33). Idag väljer många företag att ta ett större ansvar för sin påverkan på omgivningen, 

delvis p.g.a. att intressenter efterfrågar och värdesätter ett sådant engagemang (Moratis 2017, 

s. 147). Syftet med hållbarhetsredovisning är att ta ansvar mot intressenter, både internt och 

externt, och presentera organisationens arbete mot en hållbar utveckling. Inom termen 

hållbarhetsredovisning ryms hela det ansvarstagande företag tar för sin påverkan på 

omgivningen utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Således omfattar en 

hållbarhetsredovisning det specifika företagets arbete med hållbarhet, vilket kan skilja mellan 

organisationer (GRI 2006, s. 3).  

 

Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz (2014, s. 61) fann att intressenternas externa tryck hade en 

påverkan på företags transparens i sin hållbarhetsrapportering. Stora företag har fler intressenter 

och en större påverkan på miljö och samhälle. Som följd efterfrågar medier och allmänheten 

generellt sett mer information från dessa än mindre företag (Tagesson et al. 2009, s. 354). 

MacLean och Rebernak (2007, ss. 2, 6) menar att de större företagen har ett ökat tryck på sig 

att vara transparenta jämfört med mindre företag. En transparens kan samtidigt leda till en 

riskminimering och ett förbättrat rykte. Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez och Cuadrado-

Ballesteros (2015, s. 58) kom fram till att företags storlek hade en positiv signifikant påverkan 

på informationskvaliteten i hållbarhetsrapporter. 

 

Till en början inkluderades företagets miljö- och sociala ansvarstagande i årsredovisningen 

(Lock & Seele 2016, s. 188) men på senare tid har utvecklingen gått mot en separat 

hållbarhetsrapport (Michelon et al. 2015, s. 63). Mahoney, Thorne, Cecil och LaGore (2013, s. 

350) fann i en studie av amerikanska företag att de som hade ett mer gediget hållbarhetsarbete 

tenderade att sammanställa sitt arbete i en separat hållbarhetsrapport. Anledningen var att ge en 

tydlig signal till intressenter om företagets engagemang och hängivenhet till hållbarhetsfrågor. 

Michelon et al. (2015, s. 63) menar att de företag som väljer att följa GRI har en högre 

hängivenhet till sitt hållbarhetsarbete än de som inte följer något frivilligt ramverk. Vidare kan 

det finnas andra motiv till en separat rapport så som att företag använder sig av greenwashing, 

en aktivitet som bygger på ett symboliskt arbete för att framstå som bättre än vad de är 

(Mahoney et al. 2013, s. 350). Maignan och Ferrell (2004, s. 17) menar att en genomtänkt 

kommunikation av hållbarhetsinformation är viktig för att åtnjuta de fördelar som kan uppstå 

genom CSR. I studier har det framkommit att användning av hållbarhetsinformation syftat till 
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att stärka företagets rykte och anseende för att på så vis åstadkomma finansiella fördelar 

(Grafström et al. 2015, s. 25). Huruvida lönsamheten påverkas positivt av ett socialt 

ansvarstagande har varit svårt att mäta och studier som gjorts visar på tvetydiga resultat (Huang 

& Watson 2015, s. 7; Aguinis & Glavas 2012, s. 940). 

 

3.2.1 Kritik mot hållbarhetsrapportering 

 

Kritik har riktats mot hållbarhetsrapportering genom dess bristande tillförlitlighet då företag 

utan oberoende extern granskning kan använda rapporteringen i symboliskt syfte. Det har i 

litteraturen hävdats att det finns ett gap mellan den uppfattade tillförlitligheten och den verkliga 

tillförlitligheten i frivillig hållbarhetsrapportering. För att minska gapet är det viktigt att företags 

lämnade hållbarhetsinformation blir externt granskad (Michelon et al. 2015, s. 64). Finansiell 

information har under en längre tid varit föremål för revision. För icke-finansiell information 

finns även där möjlighet att få hållbarhetsrapporten externt granskad (Huang & Watson 2015, 

s. 10). En oberoende part kan utföra en översiktlig granskning av ett företags hållbarhetsrapport. 

Detta bestyrkandeuppdrag skiljer sig från det som görs vid en finansiell revision med avseende 

på vilken grad av säkerhet revisorn uttalar sig med. För revision av finansiell information gör 

revisorn ett uttalande med en högre bestrykandegrad än den som görs vid en översiktlig 

granskning av hållbarhetsinformation (Carrington 2015, ss. 38–39). FAR ger ut 

rekommendationer för hur dessa översiktliga granskningar ska genomföras genom bl.a.  

RevR 6, RevR 10 och RevU 5. 

 

Vidare menar Herzig och Schaltegger (2006, s. 310) att jämförbarhet mellan hållbarhets-

rapporter ofta har kommit att kritiseras då det funnits en avsaknad av ramverk på området. 

Jämförbarheten mellan företag kan öka genom att fler företag väljer att ansluta sig och använda 

ramverk som en integrerad del i sitt hållbarhetsarbete. Herzig och Schaltegger (2006, s. 310) 

lyfter vikten av att företag adapterar ett ramverk som stöds av konsensus och menar att GRI har 

potential att bli ett sådant ramverk. Jämförbarheten för information om miljö och sociala 

förhållanden har ofta kommit att bli begränsad på grund av att den datainsamling som utförs av 

företagen kan variera över tid och mellan företag på grund av att de metoder som används kan 

skilja sig åt. Langer (2006, s. 581) fann i en studie av företag med nationell och multinationell 

karaktär att det fanns skillnader mellan företags hållbarhetsredovisning som inte endast kunde 

förklaras av bransch- och storleksvariationer. Vidare anser Langer (2006, s. 581) att eftersom 

det finns skillnader i jämförbarheten mellan företags hållbarhetsrapportering kan detta påverka 

förmågan att fatta välgrundade beslut på dessa rapporter. 

 

3.3 Självreglering 
 

Det finns fler anledningar till varför företag väljer att hållbarhetsrapportera än vad som har 

beskrivits ovan. Guidry och Patten (2012, s. 82) förklarar att voluntary disclosure theory handlar 

om de bakomliggande motiven till att företag väljer att ägna sig åt frivillig rapportering. De 

menar även att denna teori kan kopplas till hållbarhetsrapportering då det i sig är en frivillig 

aktivitet. Healy och Palepu (2001, ss. 419–420) beskriver att om det finns en bristfällig 

reglering inom ett område finns det en möjlighet för företagsledningen att dela med sig av 

information till intressenter. I sådant fall innebär det att frivilligt rapportera information som 

inte krävs genom lagstiftning. Syftet med en sådan rapportering kan vara att undkomma 

politiska konsekvenser. 
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Grafström et al. (2015, ss. 108–109) menar att det på hållbarhetsområdet, som präglas av 

frivillig rapportering, inte finns något tvingande ramverk att följa. Det råder självreglering som 

Svedberg Nilsson et al. (2005, ss. 11, 27) förklarar innebär att det är företagen själva som 

skapar, kontrollerar och upprätthåller de regler som näringslivet ska följa. Huang och Watson 

(2015, s. 10) hävdar att företags engagemang i CSR kan anses som självreglerande aktiviteter. 

Vidare lyfter Davis (1973, s. 314) att självreglering minskar de begränsningar som lagar kan ha 

på företags verksamhet och dess beslutsförmåga. Samtidigt innebär en avsaknad av regler att 

företagen får en möjlighet att genom proaktivt arbete undvika att det från lagstiftarnas håll 

stiftas lagar (Adams et al. 1998 s. 17). Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011, ss. 233, 236) 

menar att företag kan motivera rapportering av frivillig hållbarhetsinformation utifrån en 

ekonomisk synvinkel för att minska de kostnader reglering medför.  

 

3.4 Översikt över hållbarhetsreglering 

 

3.4.1 Global Reporting Initiative 

 

År 1997 grundades GRI, Global Reporting Initiative, i Boston, USA, med grund i de 

amerikanska ideella organisationerna CERES och Tellus Institute (GRI 2017a). GRI är en 

oberoende ideell internationell organisation som ger ut riktlinjer för hållbarhetsrapportering och 

verkar för att hjälpa företag och myndigheter att förstå fördelarna med att hållbarhetsrapportera 

och på vilket sätt det ska ske. Organisationens vision är att skapa en framtid där hållbarhet är 

integrerat i alla organisationers beslutsprocesser och i deras rapportering. Riktlinjerna som 

organisationen ger ut bidrar till en strävan efter en hållbar utveckling och inkorporerar ett 

tillvägagångssätt för hur företag, både statliga och andra organisationer, ska rapportera om sin 

verksamhets påverkan på bl.a. miljö, mänskliga rättigheter och korruption.   GRI har kommit 

att bli en av världens mest accepterade frivilliga standarder bland företag världen över. Hela  

92 % av världens 250 största företag rapporterar enligt GRI-ramverket. Jämförbarheten mellan 

företags hållbarhetsredovisningar kan förbättras genom att det bildas en globalt accepterad 

standard för rapportering på området (GRI 2017b). 

 

Sedan 2016 har GRI uppdaterat sina riktlinjer genom att skapa GRI G4 Guidelines. Ramverket 

bygger på tidigare versioner men har justerats för att skapa en flexiblare struktur, tydligare 

kriterier för resultatindikatorer samt ett förenklat språk. GRI:s riktlinjer används ofta i en 

kombination med andra internationella hållbarhetsinitiativ såsom FN Global Compact. År 2013 

ingick Swedish International Development Cooperation Agency, SIDA, som är ett organ inom 

den svenska staten, ett samarbete med GRI med varaktighet till juni 2017. Huvudsyftet med 

samarbetet är att visa att den svenska staten lägger vikt vid att få en närvaro i utvecklingsländer 

och implementera ett hållbarhetstänkande där (GRI 2017b). Under 2015 var SIDA den största 

bidragsgivaren till GRI med 881 196 Euro, vilket motsvarade 9,7 % av organisationens intäkter. 

Andra stora bidragsgivare var UK Department for International Development, DFID, 

Australian Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT, och Dutch Ministry of Foreign 

Trade and Development, BuZA (GRI 2016, s. 54). 

 

En viktig del i GRI:s riktlinjer är de principer som utformats för att säkerställa redovisningens 

kvalitet. Dessa principer ska fungera som vägledning för redovisningsprocessen (GRI 2006, s. 

6). Genom att redovisa med en säkerställd kvalitet är det möjligt för intressenter att fatta 

välgrundade beslut. Dessa principer är (GRI 2006, ss. 13–17): 
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Balans  

Företaget ger en balanserad bild och lyfter både negativa och positiva aspekter av 

organisationens verksamhet. Det är möjligt för läsaren att förstå informationens relativa 

betydelse.  

 

Jämförbarhet 

Information ska redovisas konsekvent och möjliggöra en jämförelse mellan år och med andra 

företag. Företaget följer principer eller riktlinjer för sin hållbarhetsrapportering så som GRI och 

FN Global Compact. 

 

Precision 

Informationen är tillräckligt detaljerad för den typ som presenteras, kvalitativ eller kvantitativ 

information. Det finns förklaringar som möjliggör en förståelse av vad som är byggt på 

uppskattningar respektive andra metoder. 

 

När redovisningen ska avges 

Redovisningen är avlämnad i tid med aktuell information som är hänförlig till relevant 

tidsperiod. 

 

Tydlighet 

Informationen ska vara begriplig och presenterad på ett sådant sätt att den är tydlig till de 

intressenter företaget vänder sig till. Företaget undviker överflödig information för att läsaren 

på ett enkelt sätt ska kunna hitta för honom relevant information. 

 

Tillförlitlighet 

De processer och den information som rapporteras ska vara trovärdig och informationens 

källa ska vara säkerställd, exempelvis genom oberoende extern granskning. 

 

3.4.2 FN Global Compact 

 

Den dåvarande generalsekreteraren i FN, Kofi Annan, uppmanade vid World Economic Forum 

i Davos 1999 näringslivet att ansluta i FN:s arbete och ta globalt ansvar (FN 2007, s. 1). Detta 

blev startskottet till utformandet av FN:s ramverk, Global Compact, som antogs den 12 augusti 

2005 (UN 2017a).  Syftet med ramverket är att “skapa ett nätverk mellan företag på olika nivåer 

och andra berörda aktörer. Samarbetet ska präglas av frivillighet och öppenhet, och syfta till att 

påskynda en positiv utveckling på de områden som principerna indikerar” (FN 2007, s. 1). Det 

har riktats kritik mot ramverket för att det inte finns någon oberoende granskning av att de 

företag som valt att frivilligt följa principerna verkligen uppfyller sina löften (FN 2007, s. 1). 

9 000 företag och 3 000 övriga organisationer har globalt skrivit på att följa FN Global Compact, 

varav 239 organisationer är baserade i Sverige (UN 2017b).  

 

Ramverket bygger på tio principer om mänskliga rättigheter, miljö, korruption och 

arbetsrättsliga frågor som företag kan använda i utformandet av sin verksamhet. FN Global 

Compacts principer är (FN 2007, s. 1): 
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Mänskliga rättigheter 

1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens 

inflytande. 

2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. 

 

Arbetsrätt 

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. 

4. Eliminera alla former av tvångsarbete. 

5. Avskaffa barnarbete. 

6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter. 

 

Miljö 

7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 

8. Ta initiativ för att stärka ett större miljötänkande. 

9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik. 

 

Korruption 

10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.  

 

3.4.3 Statens ägarpolicy 

 

Företag som är statligt ägda har sedan räkenskapsåret 2008 riktlinjer för sitt hållbarhetsarbete 

som regeringen fastställt, vilket skiljer sig mot de noterade företagens frivilliga rapportering 

(Borglund, Frostenson & Windell 2010, s. 9). I Sverige är den svenska staten en stor 

företagsägare. I portföljen fanns 49 stycken hel- och delägda företag under 2015, varav två är 

noterade på en börs. Med detta stora ägande följer ett stort ansvar. Det är ytterst upp till 

regeringen att förvalta bolagen på ett sådant sätt att bolagen skapar värde, och samtidigt verkar 

för att bolagen tar ansvar för sin verksamhet (Regeringskansliet 2015a, s. 1). Mot bakgrund av 

att de statliga företagen ytterst ägs av det svenska folket har regeringen valt att aktivt förvalta 

de statliga företagen. Statens ägarpolicy ska tillämpas i bolag som är majoritetsägda av staten. 

I övriga bolag där staten har ett ägande ska de verka för att ägarpolicyn ska tillämpas. Genom 

Statens ägarpolicy ges regeringen utrymme att utforma de mål och riktlinjer som ska gälla för 

styrningen i statligt ägda bolag. Det finns ingen särreglering för de statliga bolagen utöver det 

som stadgas i Statens ägarpolicy, t.ex. att det är Riksrevisionen som utser vem som ska vara 

bolagets revisor och genomföra den externa granskningen (Regeringskansliet 2015a, s. 3). 

 

I Statens ägarpolicy stadgas att statligt ägda bolag ska agera föredömligt inom hållbart 

företagande. Några av de punkter som innefattas av detta är transparens, implementering av 

hållbarhet i affärsidén, att samarbeta med relevanta organisationer samt att följa de 

internationella regelverk som existerar inom hållbarhet (Regeringskansliet 2015a, s. 6). 

Styrelsen ansvarar för att en hållbarhetsredovisning upprättas i enlighet med GRI:s riktlinjer. 

Det är upp till varje enskilt företag att avgöra om de vill inkludera hållbarhetsredovisningen i 

årsredovisningen eller ge ut den som ett separat dokument. Hållbarhetsredovisning ska bl.a. 

innehålla en redovisning av ställningstaganden genom t.ex. FN:s Global Compact, en analys av 

viktiga hållbarhetsfrågor för företag samt en motivering av risker och möjligheter inom 

hållbarhetsområdet. Därtill ska en redogörelse för hur arbetet går till och en analys av viktiga 

intressenters informationsbehov göras. Slutprodukten ska kvalitetssäkras genom en oberoende 

extern granskning (Regeringskansliet 2015a, ss. 7–8). 
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3.5 Regelverk för emittenter 

 

Då företag upptas på Nasdaq Stockholm, även kallat Stockholmsbörsen, förbinder de sig att 

följa tillämpligt regelverk, Regelverk för emittenter. Regelverket finns till för att skapa 

förutsättningar för en börs med en rättvis, välordnad och effektiv handel av noterade företags 

finansiella instrument. I regelverket för emittenter regleras den informationsskyldighet noterade 

företag har i förhållande till marknaden och börsen. Emittenten av överlåtbara värdepapper har 

en skyldighet att kontinuerligt lämna upplysningar till börsen om sin verksamhet, för att börsen 

ska kunna fullgöra sina uppgifter. Upplysningar ska offentliggöras om verksamheten om den 

är av betydelse för kursvärdet på värdepapperen. Vid en överträdelse av reglerna godtas de 

sanktioner som regelverket stadgar. De regler som utformats har i stor del kommit att bli 

harmoniserade över de nordiska marknaderna, som också är ägda av Nasdaq. Harmoniseringens 

syfte är att bidra till en samnordisk värdepappersmarknad och underlätta för investerare 

(Nasdaq OMX 2015, s. 2). Det går inte att utläsa några kvav på att de noterade företagen ska 

tillhandahålla marknaden med information rörande hållbarhet. 

 

3.6 Intressentteorin 

 

Intressentteorin utvecklades av Edward R. Freeman under 80-talet och ämnar beskriva vilka 

grupper och individer som påverkar eller blir påverkade av en organisations verksamhet. På 

engelska är teorin benämnd Stakeholder theory, vilket blir logiskt då varje intressent har en del 

i organisationen och utövar ett visst tryck på verksamheten (Freeman 1984, s. 25). Donaldson 

och Preston (1995, s. 70) menar att intressentteorin kan användas för att förklara och fungera 

som ett redskap för hur organisationer ska utforma verksamheten. Det är viktigt att 

organisationen tar hänsyn till alla grupper och individer som påverkar eller påverkas. Därför 

måste begreppet intressenter inkludera så många berörda som möjligt, men samtidigt sålla bort 

de som inte har någon eller liten påverkan på företaget, då dessa inte har någon påverkan på 

legitimiteten (Freeman 1984, ss. 52–53). Mitchell, Agle och Wood (1997, s. 882) förklarar att 

det är viktigt att företagsledare förstår vad eller vilka som finns i organisationens närmiljö och 

hur dessa kan utöva sin makt. Genom denna förståelse kan företagsledare tillfredsställa de 

viktigaste intressenternas krav på verksamheten. Intressentteorin har vuxit fram genom åren 

och Donaldson och Preston (1995, s. 66) menar att olika forskare kommit att definiera teorin 

på olika sätt med utgångspunkt i Freemans originalverk. 

 

Intressentteorin är ett sätt att med hjälp av managementstrategier försöka förstå hur företaget 

ska agera för att påverka olika intressenter, men även hur dessa agerar på den press de utsätts 

för. Intressenter, som illustreras i figur 2, utövar ett internt tryck för förändring är ägare, kunder, 

anställda och leverantörer. Relationen till dessa intressenter berörs dagligen och formas utifrån 

företagets agerande. De intressenter som utgör externa intressenter är staten, konkurrenter, 

konsumentföreträdare, miljöaktivister, media och särskilda intressentgrupper (Freeman 1984, 

ss. 8–22). Freeman (1984, s. 12) beskriver de externa intressenterna som en omgivande mörk 

miljö som skapar osäkerhet för företaget då det kan vara svårt att se och förutsäga vad som sker. 

 



20 

 

 
Figur 2 Intressentmodellen (Freeman 1984, s. 25) 

 

Enligt Donaldson och Preston (1995, s. 65) delas litteraturen om intressentteorin upp i tre olika 

aspekter: deskriptiv, instrumentell och normativ. Den förstnämnda aspekten härleds till att 

intressentteorin är deskriptiv och används för att förklara hur företag fungerar och deras 

beteenden. Teorin hjälper till att historiskt beskriva hur relationen sett ut med intressenter, men 

också hur den kan utvecklas från dagens läge. Den instrumentella aspekten visar hur företaget 

utifrån ett ramverk kan identifiera samband mellan företagsledningens handlingar till 

intressenters strävan efter exempelvis avkastning och tillväxt. Till sist ger den normativa 

aspekten av intressentteorin företag vägledning för styrning i enlighet med intressenternas 

moraliska och filosofiska principer (Donaldson & Preston 1995, ss. 70–71).  

 

Jamali (2008, s. 228) menar att intressentteorin ökat i popularitet genom bl.a. framväxten av 

företags CSR-arbete, och att de är nära sammanlänkade. CSR innefattar och beskriver det 

ansvar företag borde uppfylla, medan intressentteorin gör det tydligt vilka intressenter som är 

av betydelse och hur de ska informeras. För att företags engagemang i CSR-aktiviteter ska 

motiveras menar Huang och Watson (2015, s. 7) att de utifrån intressentteorin måste vara till 

nytta för intressenterna. 

 

3.7 Legitimitetsteorin 

 

En närliggande teori till intressentteorin som försöker förklara företags rapportering är 

legitimitetsteorin (Gray, Kouhy & Lavers 1995, s. 52). Chen och Roberts (2010, s. 651) menar 

att intressentteorin och legitimitetsteorin är två inflytelserika teorier inom forskning på området 

hållbarhetsredovisning. Suchman (1995, s. 574) definierar legitimitet som den generella 

uppfattningen att en organisations handlingar är önskvärda och passande i en social kontext 

uppbyggd av normer, värderingar och definitioner.  
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Företag kommer genom sin verksamhet i kontakt med omgivningen och måste därför ha en 

relation med den. Denna relation benämns inom legitimitetsteorin som det sociala kontraktet 

(Deegan & Unerman 2011, s. 325). I grunden är företags strävan att gå med vinst, men det 

sociala kontraktet till omgivningen gör att företag måste agera moraliskt försvarbart och ta 

ansvar för den påverkan verksamheten har på omgivningen (O’Donovan 2002, s. 344). Det 

sociala kontraktet har delats in i en direkt (explicit) och en indirekt (implicit) del. Den 

förstnämnda innefattar de legala krav som ställs på företaget medan den andra omfattar de 

förväntningar samhället har på verksamheten (Deegan & Unerman 2011, s. 328). Naturligt blir 

därmed för organisationer att söka kongruens mellan samhällets rådande värderingar och deras 

egen verksamhet. När denna samstämmighet råder uppstår legitimitet för företaget i samhällets 

ögon. Om företaget inte handlar i enlighet med samhällets förväntningar kan ett hot mot 

legitimiteten uppstå (Dowling & Pfeffer 1975, s. 122).  

 

Hur företagets legitimitet uppstår skiljer sig mellan kontexter och över tid (Suchman 1995, s. 

573; Deegan & Unerman 2011, s. 323). Suchman (1995, s. 574) menar att legitimitet 

eftersträvas för att erhålla trovärdighet och kontinuitet i relationen med omgivningen. Företag 

som innehar dessa egenskaper är mer sannolika att få intressenter att vända sig till just dem för 

att investera sitt kapital. Sethi (1978, s. 58) förklarar att det oavsett tid och kontext kan existera 

ett legitimitetsgap. Gapet uppstår om företagets handlingar inte överensstämmer med 

samhällets förväntningar till följd av affärshändelser och förändrade förväntningar. Deegan och 

Unerman (2011, s. 345) menar att media är inflytelserik vad gäller att forma de förväntningar 

som samhället har och därmed påverkar vad som är legitimt. Genom transparens i företagets 

rapportering förebyggs eller korrigeras potentiella negativa associationer. Omfattningen av 

hållbarhetsrapportering i årsredovisningen beror på den yttre press intressenter ställer på 

företaget i en viss kontext. Brown och Deegan (1998, s. 33) menar att industrier som utsätts för 

mer granskning av media tenderar att rapportera mer om sitt hållbarhetsarbete i 

årsredovisningen. Företagen kan använda sig av årsredovisningen som ett medel för 

kommunikation och på så vis uppnå legitimitet (Cho & Patten 2007, s. 640). Om företag arbetar 

på ett legitimt sätt men misslyckas med att förmedla detta till sina intressenter, kan de komma 

att uppfattas som illegitima och därmed drabbas negativt. Det är därför av stor vikt att 

kontinuerligt vara transparent och rapportera information om sin verksamhet (Deegan & 

Unerman 2011, s. 330). 

 

Det finns olika strategier företag använder sig av för att få legitimitet och valet beror på de 

underliggande motiven. Ett företag kan använda sig av tre olika legitimitetsstrategier beroende 

på om de strävar efter att erhålla, bibehålla eller återställa legitimitet (Ashforth & Gibbs 1990, 

s. 182). O’Donovan (2002, s. 349) poängterar att det är svårare för företag att erhålla eller 

återställa sin legitimitet jämfört med att bibehålla en redan befintlig legitimitet. Ashforth och 

Gibbs (1990, ss. 182–184) menar att när företag träder in på en ny marknad uppstår ett behov 

av att erhålla legitimitet från sin omgivning. Det är vanligt att företag på nya marknader utsätts 

för granskning. Ledningen i ett sådant företag tenderar att proaktivt lämna symbolisk försäkran 

om att deras arbete är legitimt snarare än substantiella handlingar eftersom detta är mindre 

resurskrävande. Om företaget eftersträvar att bibehålla sin legitimitet har de redan uppnått en 

betryggande legitimitet för sin verksamhet. Aktiviteter för att bibehålla legitimitet är 

exempelvis symbolisk försäkran för att meddela att arbetet fortskrider som tidigare, eller arbete 

för att förutse och förebygga aktiviteter som kan komma att skada företagets legitimitet. Den 

tredje legitimitetsstrategin används då företaget blivit utsatt för hot mot sin legitimitet. 

Aktiviteter vid ett sådant scenario innefattar ett reaktivt handlande för att återställa legitimiteten 

genom att engagera sig i de aktiviteter som situationen kräver. Luft Mobus (2005, s. 510) menar 

att genom obligatorisk hållbarhetsrapportering måste företag uppfylla vissa krav för att bli 
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godkända och legitima. På så vis kan reglering användas som ett sätt att motverka att företag 

ger en förskönad bild byggd på symboliska aktiviteter för att erhålla legitimitet. 

 

Hummel och Schlick (2016, ss. 463, 472) gjorde en studie av företag inkluderade i Bloomberg 

European 500 index, däribland några svenska, och fann att de företag som presterade bättre på 

hållbarhetsområdet tenderade att signalera detta till marknaden genom mer utförlig information. 

Motsatsvis fann de att företag som hade ett lågkvalitativt hållbarhetsarbete tenderade att 

rapportera mindre för att på så vis försvara sin legitimitet och samhällets uppfattningar om 

företaget. Luft Mobus (2005, s. 510) menar att företag ägnar sig åt frivilliga CSR-aktiviteter 

och hållbarhetsrapportering kan härledas till legitimitetsteorin. Genom ett engagemang i sådana 

aktiviteter kan företaget erhålla eller bibehålla legitimitet. 

 

3.8 Institutionell teori 

 

Institutionell teori försöker förklara hur organisationer formas och varför organisationer 

tenderar att utvecklas mot att bli alltmer homogena med tiden. Forskningsområdet har sina 

rötter i organisationsteorin och framstående forskare är bl.a. DiMaggio och Powell samt Meyer 

och Rowan (Deegan & Unerman 2011, ss. 360–361). Institutionell teori kan användas med 

syftet att förklara varför företag väljer att ägna sig åt frivillig rapportering. Inom institutionell 

teori har en uppdelning gjorts mellan isomorfism och frikoppling (Deegan & Unerman 2011, s. 

362). 

 

3.8.1 Isomorfism 

 

Genom att företag har press på sig att uppfylla vissa krav för att kunna konkurrera på sin 

respektive marknad finns en strävan om att ständigt utvecklas. Hur organisationers beteende 

påverkas av omgivningen i konkurrensen om resurser och legitimitet kan kopplas till 

institutionell teori och isomorfism (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). Isomorfism definieras 

enligt Hawley (refererad i DiMaggio & Powell 1983, s. 149) som en process som tvingar en 

aktör att efterlikna andra aktörer som ställs eller har ställts inför samma omständigheter. Hur 

denna process leder till att organisationer blir alltmer homogena kan förklaras genom tre 

isomorfa processer. Dessa olika processer är: tvingande, mimetisk och normativ isomorfism.  

 

Tvingande isomorfism går ut på att organisationer utsätts för press från intressenter som de är 

beroende av för sin överlevnad, vilket tvingar organisationer till förändring. Denna press ter sig 

bl.a. genom nya lagar eller genom kulturella förväntningar som finns i den kontext företaget 

verkar (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). Ett exempel är hållbarhetsfrågor som är frivilliga att 

rapportera men delvis blir tvingande för organisationen då detta efterfrågas av intressenter 

(Deegan & Unerman 2011, s. 363). Mimetisk isomorfism handlar om att företag p.g.a. 

osäkerhetsfaktorer uppmuntras till att se hur andra framgångsrika företag inom samma eller 

närliggande områden fungerar. Detta är speciellt vanligt för nya företag då de snabbt måste 

uppnå den standard som marknaden efterfrågar (Deegan & Unerman 2011, s. 365). Unerman 

och Bennett (2004, s. 692) beskriver att det finns studier som förklarar att om branschledande 

företag exempelvis inför nya processer och policys inom hållbarhet följer andra företag inom 

samma bransch dessa för att annars riskera att förlora legitimitet i förhållande till sina 

konkurrenter. Den sistnämnda varianten, normativ isomorfism, bygger på att normer utformas 

inom ett område och hur de fungerar som påtryckningar för utformningen av en aktivitet 

(DiMaggio & Powell 1983, s. 152). 
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3.8.2 Frikoppling 

 

Det andra teoriområdet inom institutionell teori, frikoppling, kan användas för att få en 

ytterligare förklaring till varför företag ägnar sig åt frivillig rapportering. Frikoppling innebär 

att ett företags faktiska aktiviteter skiljer sig mot de institutionella aktiviteter de ger sken av att 

följa. Kopplat till hållbarhetsrapportering kan detta visas genom att ett företag säger sig 

uppträda på ett sätt, för att bygga en organisationsidentitet, men i själva verket agerar på ett 

annat sätt. På så vis kan företag ge sken av att hållbarhetsfrågor kommer främst i verksamheten 

samtidigt som de faktiska aktiviteterna bygger på vinstmaximering (Deegan & Unerman 2011, 

s. 369). Frikoppling är en aktivitet som innebär att det kan bibehållas en uppfattning om att 

företaget verkar i enlighet med vad den institutionella miljön kräver men att företaget istället 

följer en egen annorlunda agenda (Meyer & Rowan 1977, ss. 357–358). 
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Inledning 

 

I följande kapitel redogörs för utfallet av studiens empiriska undersökning. Inledningsvis 

presenteras en sammanställning av respektive företags totalpoäng. Därefter illustreras 

totalpoängen då den delas upp för noterade och statliga företag efter nettoomsättning och antalet 

anställda. Vidare kommer GRI:s sex kvalitativa egenskaper att detaljstuderas och poäng för 

respektive hållbarhetsområde att presenteras. Slutligen följer en analys som ämnar att beskriva 

och analysera skillnader i informationskvalitet mellan noterade och statliga företag.  

 

4.2 Sammanställning av lämnade hållbarhetsupplysningar 

 

I studien har 42 företags hållbarhetsredovisningar inkluderats, 21 noterade och 21 statliga 

företag. Vi har undersökt lämnade hållbarhetsupplysningar inom de områden som anges i ÅRL 

6 kap 12 § 1 st. Dessa har undersökts och analyserats utifrån GRI:s kvalitativa egenskaper som 

är till för att säkerställa informationskvaliteten i rapporteringen. Med vår undersökningsmodell 

har varje företag haft möjlighet att erhålla 18 poäng inom respektive hållbarhetsområde, vilket 

möjliggör 72 i totalpoäng. Samtliga företag som inkluderades i studien och deras ackumulerade 

poäng illustreras i tabell 2.  

 

Noterade Totalpoäng  Statliga Totalpoäng 

ABB 71  Specialfastigheter 68 

Nibe Industrier 66  Lernia 67 

Hexpol 65  Apotek Produktion & Laboratorier 67 

Modern Times Group 63  Swedish Space Corporation  67 

Dustin Group 62  Bilprovningen 66 

ÅF 61  Apoteksgruppen 66 

Autoliv 54  Sveaskog 65 

Tele2 54  Orio 65 

Cloetta 54  Samhall 65 

Elekta 47  Swedavia 65 

Kungsleden 47  Infranord 64 

Thule Group 47  Jernhusen 63 

Alimak Group 43  SBAB 63 

Inwido 38  Svevia 63 

Biotage 35  ALMI 62 

Concentric 34  Akademiska Hus 60 

Qliro Group 28  Teracom Boxer Group 60 

Scandi Standard 27  Metria 60 

Fastighetsbolaget Balder 25  Green Cargo 58 

Bufab 16  Svenska spel 56 

Resurs Holding 8  Research Institutes of Sweden 37 

Tabell 2 Totalpoäng samtliga företag 
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Kopplat till de fyra undersökta hållbarhetsområdena har företag, både noterade och statliga, i 

stor grad valt att presentera sådan information. Även om de företag som inkluderats i studien i 

många fall väljer att presentera hållbarhetsupplysningar gör de det ofta i olika omfattning och 

specifikt kopplat till deras organisation. Vissa gemensamma nämnare kan dock identifieras för 

hur både de noterade och statliga företagen presenterar sitt ansvarstagande inom respektive 

hållbarhetsområde. De hållbarhetsupplysningar som lämnats rörande miljö har genomgående 

fokuserat på hur företag arbetar för att minska sin påverkan på omgivningen genom en 

medveten strategi för energieffektivisering, minskade utsläpp och hur användandet av farliga 

ämnen i produktionen kan elimineras. För sociala förhållanden och personal beskriver företagen 

hur de tar ansvar för sina medarbetare genom bl.a. ett fokus på jämställdhet, kollektivavtal, 

tydliga karriärvägar samt hur de minskar sannolikheten för diskriminering och arbetsolyckor i 

verksamheten. Företagen beskriver sitt arbete för mänskliga rättigheter genom att beskriva hur 

de utvecklat policys för att befintliga och nya leverantörer ska respektera och efterfölja FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det beskrivs ofta hur de arbetar för att 

leverantörers medarbetare ska ha en dräglig arbetsmiljö samt hur de aktivt arbetar för att 

förhindra barnarbete. För det fjärde hållbarhetsområdet, motverkande av korruption, beskrivs 

hur interna riktlinjer och utbildning av medarbetare ska förhindra att verksamhet innehållande 

korruption kan bedrivas. Ett stort antal av studiens företag hade en global verksamhet i länder 

där korruption är vanligt förekommande. Några företag som hade en sådan verksamhet i utsatta 

länder är telekommunikationsföretaget Tele2 och medieföretaget Modern Times Group, som 

båda mer i detalj beskriver sitt anti-korruptionsarbete. 

De statliga företagen har en jämn poängfördelning men det svenska teknikinriktade 

forskningsinstitutet, Research Institutes of Sweden, utmärker sig negativt med 37 erhållna 

poäng. Specialfastigheter når den högsta poängen bland de statliga företagen med 68 poäng, 

tätt följt av Lernia, Apotek Produktion & Laborationer och Swedish Space Corporation, som 

alla tre erhöll 67 poäng. Specialfastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och 

utvecklar fastigheter åt myndigheter inom bl.a. kriminalvård, försvar och rättsväsende. Lernia 

är ett företag inom utbildning och bemanning som arbetar med matchning och utbildning för 

den svenska arbetsmarknaden. Apotek Produktion & Laborationer är en av Europas största 

tillverkare av extremporeläkemedel och andra nischprodukter. Swedish Space Corporation är 

ett företag som är verksamt inom rymdteknik och ansvarar för driften av Esrange Space Center 

i Kiruna. Samtliga fyra statliga företag ovan har sin hållbarhetsredovisning integrerad i 

årsredovisning med undantag för Swedish Space Corporation som gav ut en separat 

hållbarhetsredovisning. De statliga företagens rapporter var samtliga externt granskade. 

Studiens noterade företag har en stor variation i informationskvalitet i lämnade 

hållbarhetsupplysningar och erhåller därmed en stor spridning längs hela poängskalan. Både 

Bufab och Resurs Holding presterar sämre i vår undersökning och utmärker sig därmed 

negativt. Bufab är ett handelsföretag som erbjuder helhetslösningar och säljer komponenter till 

den globala tillverkningsindustrin. Resurs Holding är en nischbank som bl.a. erbjuder 

betalningslösningar och försäkringsprodukter till den nordiska marknaden. Orsaken till deras 

erhållna poäng grundar sig i att de inte lämnat hållbarhetsupplysningar inom undersökta 

områden. Deras årsredovisningar präglas av ett tydligt finansiellt fokus där 

hållbarhetsupplysningar i sin helhet har utelämnats. Således har ingen oberoende extern 

granskning gjorts, då företagen i stor grad utelämnat hållbarhetsupplysningar. 

Verkstadskoncernen ABB erhåller 71 poäng och har därmed högst poäng av studiens 42 företag. 

Företaget kan lyftas ut som ett positivt exempel med högst identifierad informationskvalitet i 

sin hållbarhetsrapportering. ABB, som är ett stort multiinternationellt företag, avlämnade en 

separat hållbarhetsrapport på engelska, benämnd Sustainability Performance Report 2015, där 

deras hållbarhetsarbete och koncernens påverkan på miljön presenteras. Rapporten visar ABB:s 
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gedigna och välutvecklade hållbarhetsarbete och de presenterar olika mått, t.ex. 

vattenförbrukning, använda energikällor och koldioxidutsläpp. ABB:s hållbarhetsrapport på 72 

sidor var studiens längsta separat lämnade rapport. Vidare hade den genomgått en oberoende 

extern granskning av tredje part. 

Bland de noterade företagen som återfinns direkt efter ABB i toppen är Nibe Industrier, Hexpol 

och Modern Times Group, med 66 poäng, 65 poäng respektive 63 poäng. Nibe Industrier är en 

global koncern inom värmeteknik och lämnar likt ABB en separat hållbarhetsrapport. Däremot 

hade inte denna rapport genomgått en oberoende extern granskning, vilket innebar ett 

poängtapp på totalt fyra poäng. Deras rapport är mindre än hälften så lång som ABB:s rapport, 

men nettoomsättningen är drygt en tjugondel av ABB:s nettoomsättning, vilket delvis sätter 

storleken på rapporten i proportion till företaget. Hexpol är en globalt ledande polymerkoncern 

och utgav en separat hållbarhetsrapport på 47 sidor som genomgått en oberoende extern 

granskning. Modern Times Group är ett internationellt medieföretag som bl.a. äger tv-kanaler 

och radiostationer. För räkenskapsåret 2015 lämnade Modern Times Group en separat 

hållbarhetsrapport på engelska men med en annan benämning än ABB. Modern Times Group 

valde att kalla rapporten för Corporate Responsibility Report 2015. Rapporten är 59 sidor lång 

och rapporten har i sin helhet genomgått en oberoende extern granskning.  

De noterade företagens medelvärde är 45 poäng medan de statliga företagen når ett högre 

medelvärde på 62,24 poäng. Även om Research Institutes of Sweden bidrar till ett lägre 

medelvärde bland de statliga företagen blir skillnaden i medianen inte betydande då denna blir 

64 poäng. På liknande sätt blir medianen för noterade företag 47 poäng. Research Institutes of 

Swedens rapportering för räkenskapsåret 2015 är begränsad till att endast omfatta en 

obetydande andel av verksamheten samtidigt som de inte presenterar information om mänskliga 

rättigheter. Företaget skriver att de genomgår en översyn av sitt hållbarhetsarbete för att den 

ska bli utförligare och omfatta hela koncernens påverkan på sin omgivning för kommande 

räkenskapsår. 

4.2.1 Totalpoäng fördelad på nettoomsättning 
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I figur 3 visas totalpoäng fördelad på nettoomsättning för de noterade och statliga företagen i 

vår studie5. Med nettoomsättningen menas koncernens nettoomsättning angiven i miljoner 

svenska kronor. Måttet är ett sätt att bedöma företags storlek och möjliggör en beskrivning av 

hur storlek på företag relaterar sig till erhållen totalpoäng. De olika kategorier som använts vid 

illustration i figur 3 skiljer sig mellan noterade och statliga företag, då de noterade företagen 

har en större spridning i sin nettoomsättning. Bland de noterade företagen kan vi utläsa att 

företag med en högre nettoomsättning generellt erhåller en högre medelpoäng. Bland de statliga 

företagen kan inte en sådan trend identifieras utan medelpoängen saknar en iakttagbar logisk 

fördelning. Noterbart är hur stapeln i mitten för statliga företag, kategori 1 001 – 2 500, är 

betydligt kortare än de övriga staplarna. Som beskrivits i föregående avsnitt har Research 

Institutes of Sweden erhållit 37 poäng, vilket drar ner medelpoängen för denna kategori.  

En intresseväckande detalj som framgick av empirin, men som inte visualiseras i figur 3, är att 

de fyra noterade företagen i undersökningen med lägst nettoomsättning hade 40 poäng i 

medelpoäng. Dessa är fastighetsbolaget Kungsleden, verkstadsföretaget Concentric, 

industrikoncernen Alimak Group och kemiföretaget Biotage. Jämförelsevis erhöll de fyra 

företagen som står omedelbart över dessa i nettoomsättning 19 poäng i medelpoäng. Dessa är 

nischbanken Resurs Holding, handelsföretaget Bufab, Fastighetsbolaget Balder och e-

handelskoncern Qliro Group som även erbjuder betalningslösningar. Kungsleden sticker ut 

bland de noterade företagen med en förhållandevis hög poäng för sin nettoomsättning, 

2 314 miljoner kronor. De gav omfattande upplysningar kring hållbarhetsområdena miljö samt 

sociala förhållanden och personal. Hållbarhetsupplysningarna är integrerade i årsredovisningen 

men inte externt granskade. 

Vid en närmare granskning av de statliga företagens totalpoäng i förhållande till 

nettoomsättning träder Svenska Spel fram. Svenska Spel som verkar inom den reglerade 

spelmarknaden i Sverige har högst nettoomsättning av studiens statliga företag med 

7 605 miljoner kronor. De erhöll 56 i totalpoäng vilket kan jämföras mot det statliga företaget 

Apoteksgruppen med lägst nettoomsättning, 255 miljoner kronor, som erhöll 66 i totalpoäng. 

Gemensamma nämnare var att både Svenska Spel och Apoteksgruppen valde att rapportera sin 

hållbarhetsredovisning integrerad i årsredovisningen. Båda rapporterna blev likväl externt 

granskade. 

  

                                                 
5 Se Bilaga 3. 
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4.2.2 Totalpoäng fördelad på antalet anställda 

 

I figur 4 illustreras företagens totalpoäng fördelad på anställda6. De data som använts för 

klassificering baseras på medelantalet anställda i koncernen. Antalet anställda är ytterligare ett 

mått som gör det möjligt att sätta företags storlek i relation till den erhållna poängen i vår 

undersökning. 

  

 

Kategoriseringen som används i figur 4 skiljer sig åt mellan noterade och statliga företag då de 

noterade företagen varierar i storlek och därmed naturligt även antalet anställda. Figur 4 ter sig 

på ett liknande vis som figur 3 där de noterade företagen fördelar sig i en trappliknande 

formation. De noterade företagen med högst antal anställda erhöll även en högre totalpoäng och 

vice versa där företag med få anställda erhöll en lägre poäng. Därmed kan vi se en tydlig trend 

om att erhållen medelpoäng och antal anställda verkar följa varandra åt. Bland de statliga 

företagen kan inte någon sådan trend identifieras. Istället är poängfördelningen betydligt mer 

jämnt fördelad, vilket innebär att informationskvaliteten i hållbarhetsrapporteringen inte verkar 

följa statliga företags storlek. Återigen sticker ABB ut som studiens enskilt största arbetsgivare 

med 135 800 anställda. Själv i kategorin 5 001 < finns Samhall då det är det enda företaget av 

de statliga som har fler än 5 000 anställda. I den sista stapeln, för kategorin < 2 500, utmärker 

sig fastighetsföretaget Kungsleden med 47 poäng med endast 97 anställda.  

  

                                                 
6 Se Bilaga 4. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Medelpoäng

Noterade

100 001 < 25 001 - 100 000

10 001 - 25 000 5 001 - 10 000

2 501 - 5 000 < 2 500

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Medelpoäng

Statliga

5 001 < 2 501 - 5 000 1 001 - 2 500

501 - 1 000 < 500

Figur 4 Totalpoäng fördelad på anställda 



29 

 

4.2.3 Analys av företags totalpoäng 

 

Larsson och Ljungdahl (2008, s. 13) konstaterade att de företag som valt att redogöra för sitt 

hållbarhetsarbete har kommit att göra det i den externa rapporteringen. Samtliga företag i vår 

empiriska undersökning hade någon form av hållbarhetsredovisning eller hållbarhets-

upplysningar som en del av den externa rapporteringen. Hur företagen valde att presentera sina 

hållbarhetsupplysningar skilde sig åt. Några företag benämnde rapporten för års- och 

hållbarhetsredovisning medan andra som årsredovisning där hållbarhetsredovisningen var 

integrerad. I några andra fall gavs en separat hållbarhetsrapport ut. Faktumet att samtliga företag 

i studien valt att rapportera någon form av hållbarhetsarbete, men i olika omfattning, kan 

kopplas till Sethis (1978, s. 58) legitimitetsgap och att hållbarhetsrapportering kommit att bli 

en tidsenlig aktivitet som intressenter efterfrågar (Moratis 2017, s. 147). Det blir således viktigt 

för företag att utveckla sin organisations hållbarhetsarbete för att legitimitetsgapet ska minska 

och att skillnaden mellan de förväntningar som finns på företag och hur företaget agerar kan 

minskas. Vidare kan det utifrån institutionell teori och främst mimetisk isomorfism (Deegan & 

Unerman 2011, s. 363) vara så att företagens val att hållbarhetsrapportera kan kopplas till att 

liknande företag till deras väljer att hållbarhetsrapportera, och att de därför väljer att efterlikna 

dessa utifrån intressenters positiva respons. Väljer de att inte följa med i denna trend kan det 

vara möjligt att det uppstår ett sådant hot mot legitimiteten som Dowling och Pfeffer (1975, s. 

122) beskriver. Företaget kan därmed tappa legitimitet och det är möjligt att företagets rykte 

blir lidande. Utifrån Mitchell et al. (1997, s. 882) ställs det därför krav på att företagsledningen 

förstår sin organisations närmiljö för att intressenters krav på hållbarhetsrapportering ska 

tillfredsställas. 

 

För finansiell information finns redan i de flesta länder etablerade lagar och regler som företag 

måste förhålla sig till i redovisningen och följaktligen i utformandet av rapporteringen (Deegan 

& Unerman 2011, s. 32). Motsatsvis menar Grafström et al. (2015, ss. 108–109) att det inte 

finns någon sådan tvingande hållbarhetsreglering för rapportering av hållbarhetsinformation. 

På hållbarhetsområdet finns för räkenskapsåret 2015 ingen reglering. Det innebär att 

självreglering råder och att företag själva skapar, kontrollerar och upprätthåller regler för sådan 

rapportering (Svedberg Nilsson et al. 2005, ss. 11, 27). Utifrån normativ isomorfism menar 

dock DiMaggio och Powell (1983, s. 152) att de normer som utformas inom ett område kan 

fungera som påtryckningar för utformandet av en aktivitet. I studiens fall är denna aktivitet 

hållbarhetsrapportering och hur företag påverkas av de regler och normer som uppstår under en 

självreglering. Då ett företag noteras på Stockholmsbörsen förbinder de sig att följa vissa regler 

som reglerar delgivning av information och den skyldighet företaget har i förhållande till 

marknaden och börsen. I detta regelverk, regelverk för emittenter, kan det inte utläsas någon 

direkt koppling för hur företags informationsskyldighet rörande offentliggörande av 

hållbarhetsinformation ser ut (Nasdaq 2015, s. 2). På så vis är det upp till respektive noterat 

företag att välja hur och i vilken omfattning de vill hållbarhetsrapportera. 

 

Anmärkningsvärt är att en majoritet av de noterade företagen presterade sämre än de statliga 

företagen i vår undersökning. Davis (1973, s. 314) betonar att reglering potentiellt kan vara 

hämmande för företags beslutsförmåga och att det är kostsamt med inskränkningar i företags 

verksamhet. Faktumet är att undersökningens mindre noterade företag, upptagna på 

Stockholmsbörsens Mid Cap-lista, presterade sämst i vår undersökning. Detta blir intressant 

om det kopplas till Adams et al. (1998, s. 17) som beskriver självreglering som ett proaktivt 

arbete för att undvika statlig reglering. Davis (1973, s. 314) beskriver att det borde motivera 

företag att utifrån egenintresse rapportera utförligare information. Vad vi dock kan se i vår 

studie är att så inte verkar vara fallet för studiens företag. I vår undersökning går det att 
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identifiera stora skillnader i erhållen totalpoäng gällande informationskvalitet. Inom gruppen 

noterade företag finns det en stor spridning medan de statliga företagen erhöll en mer jämn 

poäng. Kopplat till den kritik som har riktats mot hållbarhetsredovisningar av Michelon et al. 

(2015, s. 64) och Herzig och Schaltegger (2006, s. 310) om bristande jämförbarhet och 

tillförlitlighet är detta ett intressant resultat av vår undersökning. Gamerschlag et al. (2011 ss. 

233, 236) menar att en anledning till att företag väljer att ägna sig åt frivillig 

hållbarhetsrapportering kan kopplas till de ekonomiska fördelar en avsaknad av kostsamma 

regler bidrar till. 

 

Statligt ägda företag har sedan 2008 fastställda riktlinjer från regeringen för sin hållbarhets-

rapportering (Borglund et al. 2010, s. 9). Då svenska staten är en stor företagsägare i Sverige 

med 49 stycken hel- och delägda företag under 2015, har regeringen uttryckt sig ha ett stort 

inflytande och ansvar. Genom riktlinjerna har regeringen fastställt hur de statligt ägda företagen 

ska agera föredömligt inom hållbart företagande (Regeringskansliet 2015a, s. 1). Det finns 

utöver Statens ägarpolicy ingen särreglering för statligt ägda företag kopplat till 

hållbarhetsområdet (Regeringskansliet 2015a, s. 3). I vår studie är det möjligt att identifiera att 

denna reglering har gett utslag genom att de statliga företagen genomgående erhållit en högre 

totalpoäng än de noterade företagen. 

Företags CSR-arbete menar Jamali (2008, s. 228) är tätt sammankopplat med intressentteorin. 

Utifrån intressentteorin (Freeman 1984, s. 25; Donaldson & Preston 1995, s. 70) är det viktigt 

att hänsyn tas till alla de intressenter som påverkar och påverkas av företagets verksamhet. 

Genom att stora företag har fler intressenter än mindre företag upplever de genom en större 

miljöpåverkan en större press från intressenter om en transparent hållbarhetsrapportering 

(Fernandez-Feijoo et al. 2014, s. 61; Tagesson et al. 2009, s. 354). I vår studie har vi kunnat 

identifiera att de större noterade företagen har många intressenter och att det kan vara en 

bidragande anledning till en mer utförlig och transparent hållbarhetsrapportering. Det sker då i 

kontrast till studiens undersökta Mid Cap-företag som rapporterat mindre utförliga 

hållbarhetsupplysningar. Kopplat till Huang och Watson (2015, s. 7) kan det finnas ett mindre 

intresse hos deras intressenter för företagen att rapportera utförligt om hållbarhet. Det är möjligt 

att Mid Cap-företagen inte ser incitament att rapportera utförligare då deras intressenter är färre 

och kostnaden för hållbarhetsarbetet skulle överstiga nyttan. För de statliga företagen 

identifieras en intressent som har mer inflytande än de övriga, svenska staten. Genom Statens 

ägarpolicy har därför de statliga företagen krav på sig att redovisa hållbarhetsupplysningar 

föredömligt (Regeringskansliet 2015a, s. 1). Mitchell et al. (1997, s. 882) lyfter att 

företagsledningen därför måste se till både den egna verksamheten, men även till de viktigaste 

intressenterna som har ett betydande inflytande. Hållbarhet har vuxit i intresse hos intressenter 

och den normativa aspekten av intressentteorin menar Donaldson och Preston (1995, ss. 70–

71) belyser vikten av att företag når en kongruens av moraliska och filosofiska principer med 

samhället.   

 

De statliga företagen har svenska staten som primär intressent, oavsett hur stort företaget är och 

hur många anställda de har. Svenska staten som ägare utövar ett sådant internt tryck som 

Freeman (1984, ss. 8–22) beskriver berör företagets dagliga verksamhet och hur företaget 

agerar i olika situationer. DiMaggio och Powell (1983, s. 150) beskriver tvingande isomorfism 

när intressenter som företag är beroende av för sin överlevnad utsätter ett företag för press, som 

tvingar fram en förändring av en aktivitet. Utifrån detta kan Statens ägarpolicy ses ur ett 

perspektiv av tvingande isomorfism. Införandet av dessa riktlinjer har sedan 2008 tvingat 

statliga företag att hållbarhetsrapportera på ett visst sätt (Borglund et al. 2010, s. 9). 
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Skillnader i informationskvalitet kan tydliggöras genom att ställa medelvärdena för noterade 

och statliga företag mot varandra. Den skillnad som kan utläsas i tabell 2 är att de noterade 

företagen presterar sämre än de statliga företagen, där de förstnämnda erhöll 45 i medelpoäng 

och de sistnämnda 62,24 i medelpoäng. En stark drivkraft för företag att rapportera om sin 

hållbarhet menar Deegan (2002, s. 282) är strävan efter att erhålla legitimitet hos sina 

intressenter. På liknande sätt beskriver Gray et al. (1995, s. 62) att legitimitetsteorin kan 

användas för att förklara ett företags rapportering. Deegan och Unerman (2011, s. 345) 

poängterar att omfattningen av företags hållbarhetsrapportering beror på den yttre press 

intressenter ställer. I vår empiriska undersökning valde alla företag att lämna 

hållbarhetsupplysningar men i olika omfattning och form. Utifrån det sociala kontrakt som 

Deegan och Unerman (2011, s. 325) beskriver måste företag vårda sin relation till omgivningen 

och O’Donovan (2002, s. 34) menar att företag måste agera moraliskt försvarbart. I och med ett 

varierande resultat av redovisad informationskvalitet kan vi se att företagen vårdar sitt sociala 

kontrakt i olika grad. Tätt knutet till denna relation blir hur företag enligt Dowling och Pfeffer 

(1975, s. 122) måste handla i enlighet med samhällets förväntningar för att inte få sin legitimitet 

rubbad. 

 

Ett företag som sticker ut i flera positiva bemärkelser är ABB. Som global verkstadskoncern 

har de den mest utspridda verksamheten och därmed flest intressenter i studien. Så som 

Tagesson et al. (2009 s. 354) poängterar har större verksamheter en större press på sig och 

således en mer utvecklad hållbarhetsrapportering. Kopplat till figur 3 och 4 kan det utläsas att 

de största noterade företagen, sett till både nettoomsättning och antal anställda, erhöll en högre 

totalpoäng. Resultatet i vår studie överensstämmer med Martínez-Ferrero et al. (2015, s. 58) 

som fann att företags storlek var direkt kopplad till rapporteringens informationskvalitet. 

Samtidigt kan det i motsats till teorin inte utläsas en sådan trend för studiens statliga företag. 

Svenska Spel, som hade den högsta nettoomsättningen bland de undersökta statliga företagen, 

erhöll studiens näst lägsta totalpoäng bland de statliga företagen. Apoteksgruppen hade 

undersökningens lägsta nettoomsättning men erhöll en av studiens högsta totalpoäng.  

 

Kontinuerlig transparens i rapporteringen är viktig för att intressenter ska uppfatta företaget 

som legitimt (Deegan & Unerman 2011, s. 330). Utfallet av vår empiriska undersökning visade 

som ovan beskrivits en stor variation i informationskvalitet mellan företag. Ashforth och Gibbs 

(1990, s. 182) menar att de olika strategier som företag använder för att erhålla legitimitet skiftar 

beroende på de underliggande motiven. Företagen i studien varierar i storlek och fas vilket kan 

innebära att deras syfte med att hållbarhetsrapportera kan skifta. Hur de väljer att gå tillväga för 

att bli legitima kan med Ashforth och Gibbs (1990, s. 182) synsätt påverka val av strategi. För 

väletablerade företag på marknaden så som ABB och Autoliv är det sannolikt att de ämnar 

försöka bibehålla sin legitimitet genom att fortsätta sitt arbete och agera i förebyggande syfte. 

För nya företag som kan anses vara i behov av att erhålla legitimitet, så som det nya företaget 

Qliro Group, kan det finnas ett behov att visa sin hängivenhet till sitt hållbarhetsarbete. 

 

4.3 Kvalitativa egenskaper 

 

I kommande del kommer utfallet av undersökningen utifrån GRI:s kvalitativa egenskaper att 

presenteras. Vi kommer att presentera samtliga hållbarhetsområden och hur de noterade och 

statliga företagen presterat, kopplat till respektive kvalitativ egenskap i tabeller. Medelvärden 

har använts för att tydligt påvisa skillnader mellan företagens informationskvalitet. För varje 

hållbarhetsområde presenteras ett medelvärde. Den sista raden, benämnd medelvärde i tabellen, 

är ett medelvärde av samtliga fyra hållbarhetsområden och därmed ett medelvärde för den 
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kvalitativa egenskapen i sin helhet. Ytterligare data kommer att presenteras i form av andel som 

efterföljer GRI och FN Global Compact, andel som utger separata rapporter samt andel som 

valt att låta sin hållbarhetsrapportering genomgå en oberoende extern granskning. Först 

presenteras tabeller och den information som går att utläsa, för att sedan analyseras mot den 

teoretiska referensramen. 

 

4.3.1 Jämförbarhet 

 

I tabell 3 illustreras utfallet för den kvalitativa egenskapen jämförbarhet. Vid poängsättning av 

jämförbarhet har det lagts vikt vid att företaget på ett konsekvent sätt redovisar hållbarhets-

information enligt globala accepterade ramverk samt om företaget möjliggör en historisk 

jämförelse för läsaren av rapporteringen. 

 

Jämförbarhet Noterade Statliga 

Miljö  2,05 2,71 

Sociala förhållanden och personal 2,05 2,86 

Respekt för mänskliga rättigheter 1,10 1,90 

Motverkande av korruption 1,10 2,10 

Medelvärde 1,58 2,39 

Tabell 3 Jämförbarhet 

Samtliga företag redovisade information om miljö samt sociala förhållanden och personal, med 

undantag för Resurs Holding som endast redovisade miljöinformation. Gällande miljö samt 

sociala förhållanden och personal blev utfallet samma för noterade företag, på samma sätt som 

de två övriga hållbarhetsområdena. Jämförbarheten för de två första hållbarhetsområdena blev 

betydligt högre för både noterade och statliga företag. Noterbart är att jämförbarheten bland de 

statliga företagen var lägst gällande respekt för mänskliga rättigheter, där medelvärdet blev 1,90 

poäng. Bakom denna siffra finns det faktum att en betydande andel av de statliga företagen inte 

presenterade någon form av historisk jämförelse. På liknande sätt saknade de noterade företagen 

en historisk jämförelse. Den kvalitativa egenskapens medelvärde för noterade företag var 1,58 

poäng, vilket är betydligt lägre än medelvärdet för statliga företag som blev 2,39 poäng. 

 

 

Figur 5 Ramverk  
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Kopplat till den kvalitativa egenskapen jämförbarhet, visade undersökningen att samtliga 21 

statliga företag redovisade hållbarhetsinformation i enlighet med GRI:s riktlinjer, som 

illustreras i figur 5 ovan. De noterade företagen följde i lägre utsträckning både GRI och FN 

Global Compact i sin hållbarhetsrapportering. Endast nio stycken noterade företag hade anslutit 

sig till GRI. Statliga företag hade i en högre utsträckning anslutit sig till FN Global Compact. 

Nio stycken av de statliga företagen redovisade enligt FN Global Compact, medan endast fem 

stycken noterade företag gjorde det. 

 

4.3.1.1 Analys av jämförbarhet 

 

Jämförbarheten mellan företags hållbarhetsrapportering är viktig för att intressenter ska kunna 

fatta välgrundade beslut (Langer 2006, s. 581). Genom Statens ägarpolicy har regeringen 

bestämt att statligt ägda företag ska vara transparenta och implementera hållbarhet som ett 

integrerat koncept i affärsidén. Styrelsen har fått i ansvar att en hållbarhetsredovisning ska 

upprättas i enlighet med GRI:s riktlinjer (Regeringskansliet 2015a, ss. 7–8). Likt utfallet i vår 

empiriska undersökning kan vi se att samtliga statliga företag hållbarhetsrapporterade enligt 

GRI:s riktlinjer, vilket ligger i linje med det obligatoriska kravet. Noterade företag har inga 

obligatoriska krav för räkenskapsåret 2015 att hållbarhetsrapportera, utan det är självreglering 

som är karaktäristiskt för området (Grafström et al. 2015, ss. 108–109). Även om GRI 

grundades för 20 år sedan (GRIa 2017) var det endast nio stycken noterade företag som valt att 

ansluta sig till GRI, det globalt mest accepterade ramverket. FN Global Compact har också 

vuxit till att bli ett populärt ramverk företag anslutit sig till (Michelon et al. 2015, s. 63). I 

Statens ägarpolicy nämns FN Global Compact uttryckligen som ett möjligt ramverk de statliga 

företagen kan följa i sitt hållbarhetsarbete, men det är inte obligatoriskt på samma sätt som 

efterföljelse av GRI:s riktlinjer (Regeringskansliet 2015a, ss. 7–8). Vår empiriska undersökning 

visade att även om det inte stadgas som ett krav i Statens ägarpolicy har nio statliga företag valt 

att efterfölja FN Global Compact, till skillnad mot de noterade företagen där endast fem stycken 

anslutit sig. 

I FN Global Compact handlar två principer om mänskliga rättigheter och en princip om hur 

anslutna företag ska motarbeta alla former av korruption som även omfattar utpressning och 

bestickning (FN 2007, s. 1). Utifrån de bedömningskriterier som använts vid genomgång av 

hållbarhetsredovisningar har en identifierbar flerårsöversikt och efterlevnad av internationella 

hållbarhetsstandarder och ramverk legat till grund för bedömning. De statliga företagen i vårt 

urval har i en större utsträckning, se figur 5, valt att ansluta sig till och använda ramverk samt 

standarder än noterade företag. Herzig och Schaltegger (2006, s. 310) förklarar att företag som 

inte följer GRI tenderar att redovisa den information som företaget besitter gällande 

miljöinformation och sociala förhållanden, men utan en kontinuitet i de metoder som används 

för datainsamlingen och den efterföljande rapporteringen. Medelpoängen för den kvalitativa 

egenskapen jämförbarhet i tabell 3 ovan, var 0,81 poäng högre för statliga företag än noterade 

företag. Herzig och Schaltegger (2006, s. 310) poängterar att det finns kritik mot 

hållbarhetsrapporteringens jämförbarhet mellan företag. De menar att om jämförbarheten ska 

förbättras krävs det att företagen i större utsträckning väljer att ansluta sig till de frivilliga 

internationella ramverken som berör rapportering av hållbarhetsinformation.  
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4.3.2 Tydlighet 

 

Den kvalitativa egenskapen tydlighet bygger på att företag redovisar sin hållbarhetsinformation 

på ett strukturerat vis som gör det enkelt för läsaren att finna den information som den söker. 

Informationen ska även vara presenterad med lämpliga diagram/tabeller och på så vis ge en 

fullständig förståelse utan att presentera irrelevant information. 

 

Tydlighet Noterade Statliga 

Miljö 2,43 2,52 

Sociala förhållanden och personal 2,24 2,86 

Respekt för mänskliga rättigheter 1,29 1,57 

Motverkande av korruption 1,33 2,29 

Medelvärde 1,82 2,31 

Tabell 4 Tydlighet 

I tabell 4 illustreras att de noterade företagen visar en vilja kring att vara transparenta med det 

miljöansvar som de tar genom t.ex. utsläppsredovisning och användning av farliga ämnen. 

Medelvärdet för detta hållbarhetsområde är i stort sett samma för statliga företag. Det högsta 

medelvärdet som uppnåddes för tydlighet var hur statliga företag redovisade information om 

sociala förhållanden och personal. Detta medelvärde uppgick till 2,86 poäng vilket beror på att 

19 av 21 företag nådde högsta poäng. Gällande hållbarhetsområdet respekt för mänskliga 

rättigheter har varken noterade eller statliga företag en tydlig redovisning av deras 

ansvarstagande. Slutligen går det att utläsa att de statliga företagen är tydligare i sin rapportering 

av vikten kring motverkande av korruption. Medelvärdet för den kvalitativa egenskapen, 

tydlighet, för noterade företag, var 1,82 poäng. Detta är betydligt lägre än för statliga företag 

som fick medelvärdet 2,31 poäng. 

 

 

Figur 6 Lämnade separata rapporter 

Ej medräknat i företagens erhållna poäng för den kvalitativa egenskapen tydlighet är huruvida 

hållbarhetsrapporteringen är integrerad i årsredovisningen eller om företaget valt att redovisa 

sitt hållbarhetsansvar i en separat hållbarhetsredovisning. I figur 6 går det att utläsa hur 33 % 

av de noterade företagen valde att för sin hållbarhetsrapportering för räkenskapsåret 2015 
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avlämna en separat hållbarhetsredovisning. Noterbart är att endast två av de statliga företagen, 

Research Institutes of Sweden och Swedish Space Corporation, gav ut en sådan rapport. Av de 

noterade företagen gav sju stycken ut en separat hållbarhetsrapport. Dessa företag var ABB, 

Nibe Industrier, Modern Times Group, Hexpol, ÅF, Cloetta och Dustin Group. 

 

4.3.2.1 Analys av tydlighet 

 

Syftet med att hållbarhetsrapportera är att ta ansvar mot intressenter, både internt och externt, 

och presentera organisationens arbete mot en hållbar utveckling (GRI 2006, s. 3). Cho och 

Patten (2007, s. 640) beskriver att företag genom årsredovisningen som medel kan 

kommunicera med intressenter i strävan att uppnå legitimitet. Den ökade trenden av 

hållbarhetsrapportering som KPMG (2015, s. 33) identifierar ligger i linje med den ökade 

efterfrågan intressenter har på företags hållbarhetsarbete. I vår undersökning presenterar med 

få undantag alla företag sitt hållbarhetsarbete. Michelon et al. (2015, s. 63) beskriver att det till 

en början inkluderades information om miljö och sociala förhållanden i företags 

årsredovisningar. Med tiden har en trend påvisats att företag valt att presentera sitt 

hållbarhetsarbete i en separat rapport skild från årsredovisningen. Det är upp till varje enskilt 

statligt företag att bestämma om hållbarhetsredovisningen ska ges ut inkluderad i 

årsredovisningen eller som ett separat dokument (Regeringskansliet 2015a, s. 6). I vår 

empiriska undersökning fann vi att de noterade företagen i en större utsträckning valde att ge 

ut en separat hållbarhetsrapport. Av de noterade företagen gav 33 % ut en sådan rapport vilket 

kan jämföras mot 10 % av de statliga företagen. Research Institutes of Sweden gav som en av 

två statliga företag ut en separat hållbarhetsrapport. Som illustrerats i tabell 2 erhöll Research 

Institutes of Sweden lägst poäng av de statliga företagen.  

Michelon et al. (2015, s. 63) menar att de företag som valt att följa GRI:s riktlinjer visar en 

större hängivenhet till sitt hållbarhetsarbete än de företag som underlåter detta. Research 

Institutes of Sweden valde, så som Statens ägarpolicy stadgar, att rapportera sitt 

hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer precis som alla de andra statliga företagen. Faktumet 

att Research Institutes of Sweden valt att lämna en separat rapport kan möjligen förstås med 

hjälp av Mahoneys et al. (2013, s. 350) studie. Denna studie visade att en separat rapport ges ut 

för att ge intressenter en tydlig signal om företagets engagemang och hängivenhet för 

hållbarhetsfrågor. Mot bakgrund av Research Institutes of Swedens låga erhållna poäng menar 

Mahoney et al. (2013, s. 350) att det kan finnas andra syften med en separat rapport. Genom en 

separat rapport kan företag ge sken av en högre hängivenhet till hållbarhetsarbetet än vad som 

faktiskt är fallet genom symboliska aktiviteter, vilket kan kopplas till teorier om greenwashing. 

Frikoppling är en del av den institutionella teorin som hjälper till att förklara varför företag 

väljer att ägna sig åt frivillig rapportering (Deegan & Unerman 2011, s. 369). Research 

Institutes of Sweden kan, genom att vara ett av de statliga företag som utger en separat rapport, 

anses ha frikopplat sig från de institutionella aktiviteter som gäller för studiens andra statliga 

företag. Det är möjligt att de kopplat till Meyer och Rowan (1977, ss. 357–358) kan anses följa 

en annan agenda än övriga statliga företag. 

Med en genomgående högre medelpoäng uppvisade de statliga företagen en tydligare 

presentation av sitt arbete inom de fyra hållbarhetsområdena. Utmärkande var att de statliga 

företagen erhöll 0,96 mer i medelpoäng än de noterade företagen för information om sitt anti-

korruptionsarbete. Statliga företag, som ytterst ägs av svenska folket, ska enligt Statens 

ägarpolicy förvaltas och bedrivas föredömligt med en hög affärsetik (Regeringskansliet 2015a, 
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s. 3). Detta kan kopplas till att ägaren, svenska staten, ställer höga krav på hur statliga företag 

motverkar korruption. 

 

4.3.3 Tillförlitlighet 

 

I tabell 5 presenteras hållbarhetsrapporteringens tillförlitlighet. De processer och den 

information som rapporteras ska vara trovärdig samt kvalitetssäkrad. Detta kan göras genom en 

oberoende extern granskning. 

 

Tillförlitlighet Noterade Statliga 

Miljö 1,57 3,00 

Sociala förhållanden och personal 1,52 3,00 

Respekt för mänskliga rättigheter 1,24 2,86 

Motverkande av korruption 1,24 3,00 

Medelvärde 1,39 2,97 

Tabell 5 Tillförlitlighet 

De noterade företagen blev genomgående tilldelade en lägre poäng då bedömningskriterierna 

för den kvalitativa egenskapen är nära kopplad till jämförbarheten. Detta eftersom båda 

egenskaperna tar grund i efterföljandet av ramverk för hållbarhetsrapportering. Samtliga företag 

har lämnat hållbarhetsupplysningar kring hållbarhetsområdena miljö samt sociala förhållanden 

och personal. Skillnaden mellan noterade och statliga företag gällande dessa två 

hållbarhetsområden är att de noterade företagen i en större utsträckning inte efterföljer 

ramverken GRI och FN Global Compact.  

 

 

Figur 7 Extern granskning 

De noterade företagen valde i stor grad att inte låta sina hållbarhetsredovisningar genomgå en 

oberoende extern granskning. I figur 7 kan det utläsas hur informationen i samtliga statliga 

företags hållbarhetsredovisningar var externt granskad. Samtidigt valde endast tre av de 

0 5 10 15 20 25

Noterade

Statliga

Extern granskning



37 

 

noterade företagen i studien, ABB, Hexpol och Modern Times Group, att låta sin 

hållbarhetsredovisning genomgå en oberoende extern granskning. Vad gäller 

hållbarhetsområdena respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption i tabell 

5, lämnade cirka en fjärdedel av de noterade företagen inte några hållbarhetsupplysningar alls 

vilket kraftigt drog ner deras medelpoäng som blev 1,24 poäng. Alla statliga företag med 

undantag för Research Institutes of Sweden fick högsta poäng. Research Institutes of Sweden 

lämnade inga hållbarhetsupplysningar kring respekt för mänskliga rättigheter och erhöll därmed 

noll poäng, vilket drog ner medelvärdet till 2,86 poäng. Slutligen går det att utläsa att de statliga 

företagens medelvärde för den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet uppgick till 2,97 poäng, 

vilket är avsevärt högre än för noterade företag som erhöll 1,39 poäng.  

 

4.3.3.1 Analys av tillförlitlighet 

 

Kritik har riktats mot företags hållbarhetsredovisningar och att den kan framstå som en 

redovisning av symboliska aktiviteter. Det har i litteraturen påståtts att det kan finnas ett gap 

mellan å enda sidan den givna tillförligheten och den uppfattade tillförlitligheten i företags 

hållbarhetsrapportering (Michelon et al. 2015, s. 64). I Statens ägarpolicy har regeringen ställt 

upp krav på att de statliga företagens hållbarhetsrapportering ska kvalitetssäkras genom en 

oberoende extern granskning (Regeringskansliet 2015a, ss. 7–8). Utfallet av vår undersökning 

visar att så även är fallet då samtliga statliga företag fått sina hållbarhetsrapporter externt 

granskade. Tillförlitligheten har i våra bedömningskriterier även grundats utifrån efterlevnad 

av ramverk och standarder, den kvalitativa egenskapen jämförbarhet är därmed nära 

sammankopplad. Medelpoängen för statliga företag blev 2,97 poäng vilket är betydligt högre 

än medelpoängen 1,39 poäng för de noterade företagen. Skillnaden kan kopplas till institutionell 

teori och tvingande isomorfism. Utifrån tvingande isomorfism menar DiMaggio och Powell 

(1983, s. 150) att organisationer utsätts för yttre press från intressenter som de är beroende av 

för sin överlevnad, vilket pressar organisationer till förändring. Genom att de statliga företagen 

utsätts för tryck från den svenska staten genom Statens ägarpolicy tvingas de statligt ägda 

företagen att följa ramverket GRI och låta sin hållbarhetsrapport genomgå en oberoende extern 

granskning.  

Tre av de noterade företagen valde att låta sin hållbarhetsrapport genomgå en oberoende extern 

granskning. Dessa är ABB, Hexpol och Modern Times Group, vilka placerar sig på första, tredje 

och fjärde plats i undersökningen, se tabell 2. Det finns inga krav på noterade företag att 

kvalitetssäkra den hållbarhetsinformation som rapporteras, däremot menar Luft Mobus (2005, 

s. 510) att en legitimitet kan erhållas genom att företag ägnar sig åt frivilliga CSR-aktiviteter. 

Med en oberoende extern granskning blir dessa frivilliga åtaganden kvalitetssäkrade och 

företagens intressenter har därmed mer tillförlitlig information att fatta beslut på, vilket skapar 

legitimitet för företagets hållbarhetsrapport och därmed företaget. De frivilliga åtagandena blir 

också enligt Huang och Watson (2015, s. 7) motiverade utifrån intressentteorin då de blir till 

nytta för intressenterna, vilket är ett krav för att företag ska engagera sig i sådana aktiviteter 

från första början. 
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4.3.4 Balans 

 

Den kvalitativa egenskapen balans illustreras i tabell 6. Vid bedömandet av denna kvalitativa 

egenskap har vikt lagts vid huruvida företaget ger en balanserad bild och lyfter både positiva 

och negativa aspekter av organisationens ansvarstagande. Det har även varit av betydelse om 

företaget tydligt visat på vilken relativ betydelse den presenterade informationen har för 

verksamheten. 

 

Balans Noterade Statliga 

Miljö  2,62 2,76 

Sociala förhållanden och personal 2,52 2,86 

Respekt för mänskliga rättigheter 1,52 1,90 

Motverkande av korruption 1,48 2,52 

Medelvärde 2,04 2,51 

Tabell 6 Balans 

Gällande hållbarhetsområdena miljö samt sociala förhållanden och personal redovisar både 

noterade och statliga företag i stor utsträckning både positiva och negativa aspekter, vilket ger 

en genomgående relativt hög medelpoäng. Vad gäller respekt för mänskliga rättigheter uppnår 

varken noterade eller statliga företag både en balans och en relativ betydelse för verksamheten. 

Statliga företag redovisar i hög grad välbalanserad information avseende motverkande av 

korruption. De noterade företagen når en låg poäng inom både respekt för mänskliga rättigheter 

och motverkande av korruption. Det beror ofta på bristande information och endast redovisning 

av positiva aspekter. För dessa områden identifieras en avsaknad av negativa aspekter och de 

utmaningar som finns inom respektive område för företagens verksamhet. Slutligen kan det 

utläsas att de noterade företagen erhöll ett medelvärde för den kvalitativa egenskapen balans på 

2,04 poäng, vilket är lägre än medelvärdet för statliga företag som är 2,51 poäng. 

 

4.3.4.1 Analys av balans 

 

I takt med att intressenter efterfrågar utförligare information kring företags ansvarstagande 

gällande hållbarhetsfrågor har transparens i företagens rapportering ökat i betydelse (Gray 

2006, ss. 65–66; Moratis 2017, s. 147). Utifrån MacLean och Rebernaks (2007, ss. 2, 6) studie 

identifierades att eftersom större företag har fler intressenter upplever de därmed en större press 

från dessa än vad mindre företag gör när det gäller att ge en balanserad transparent 

hållbarhetsrapport. Genom att rapportera både positiva och negativa aspekter av verksamheten 

kan risken minskas för att negativa oförtjänta associationer skapas. I vår studie är de statliga 

företagen stora, men generellt mindre än de noterade. Sammantaget är dock samtliga företag i 

studien relativt stora. Med detta i åtanke borde de noterade företagen vara mer transparenta och 

erhålla en högre medelpoäng för den kvalitativa egenskapen balans än de statliga företagen. 

Tvärtom erhöll de statliga företagen i vår studie en högre poäng trots att de generellt är mindre.  

I Fernandez-Feijoos et al. (2014, s. 61) studie poängteras att intressenters externa press har en 

påverkan på företags transparens i hållbarhetsrapporteringen. Utmärkande för den kvalitativa 

egenskapen balans är den skillnad som kan identifieras för hållbarhetsområdet motverkande av 

korruption. Då det i Statens ägarpolicy stadgas att statliga företag ska agera föredömligt inom 
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hållbarhetsområdet samt följa GRI:s riktlinjer (Regeringskansliet 2015a, ss. 3,7), ger svenska 

staten som ägare tydliga signaler om de förväntningar som finns på en transparent rapportering. 

Om Statens ägarpolicy klassificeras som en reglerande aktivitet för hållbarhetsrapportering kan 

likheter med Cowan och Gadennes (2005, s. 174) studie identifieras. Resultatet från vår 

undersökning visade att de statliga företagen i genomsnitt erhöll 0,47 poäng mer än de noterade 

företagen. De noterade företagen gav en mindre balanserad bild av hållbarhetsarbetet vilket är 

möjligt genom en avsaknad av reglering.  

 

4.3.5 Precision 

 

I tabell 7 presenteras hur detaljerad lämnad information är och om det är möjligt att genom 

lämnade förklaringar förstå både kvalitativ och kvantitativ information. 

 

Precision Noterade Statliga 

Miljö 2,52 2,81 

Sociala förhållanden och personal 2,43 2,86 

Respekt för mänskliga rättigheter 1,24 1,57 

Motverkande av korruption 1,52 2,43 

Medelvärde 1,93 2,42 

Tabell 7 Precision 

Både noterade och statliga företag har genomgående erhållit en hög poäng för 

hållbarhetsområdena miljö samt sociala förhållanden och personal. Utmärkande för både 

noterade och statliga företag var att de hållbarhetsupplysningar som lämnades knutet till respekt 

för mänskliga rättigheter hade sämst precision för redovisad information, både för kvantitativa 

data i tabellform och kvalitativa data i text. De statliga företagen har en betydligt mer precis 

presentation av sina hållbarhetsupplysningar genom längre förklaringar för det anti-

korruptionsarbete som företagen bedriver. Slutligen kan vi utläsa att de noterade företagen 

erhöll ett medelvärde för den kvalitativa egenskapen precision på 1,93 poäng, medan de statliga 

företagen erhöll 2,42 poäng i medelpoäng. 

 

4.3.5.1 Analys av precision 

 

Maignan och Ferrell (2004, s. 17) betonar vikten av att företag vid kommunikation av 

hållbarhetsinformation har en genomtänkt strategi för att erhålla de fördelar ett engagemang i 

CSR-aktiviteter kan innebära. Genomgående i vår empiriska undersökning har de statliga 

företagen redovisat hållbarhetsupplysningar med mer precision än vad de noterade företagen 

gjort, både vad gäller kvantitativ och kvalitativ information. De statliga företagen har genom 

Statens ägarpolicy obligatoriska krav på sig att upprätta hållbarhetsredovisningar 

(Regeringskansliet 2015a, s. 3). Utifrån tidigare forskning av Luft Mobus (2005, s. 510) måste 

företag som är tvingade att lämna obligatorisk hållbarhetsredovisning uppnå vissa krav i 

rapporteringen för att erhålla legitimitet. Genom att de statliga företagen har detta krav på sig, 

samtidigt som de måste upprätta hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer, läggs 

mer tid på att utveckla ett arbete med hållbarhetsfrågor. Likt Hummel och Schlicks (2016, ss. 

463, 472) studie om företag som presterade bättre på hållbarhetsområdet, tenderade dessa likt 
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de statliga företagen i vår studie att utge mer utförlig och precis information. Motsatsvis erhöll 

de noterade företagen en lägre medelpoäng för hållbarhetsupplysningar för samtliga 

hållbarhetsområden för den kvalitativa egenskapen precision. Kopplat till Hummel och 

Schlicks (2016, ss. 463, 472) studie hade företag som lämnade mindre precis information ett 

lågkvalitativt hållbarhetsarbete och lämnade generellt mindre information i syfte att försvara 

sin legitimitet och de uppfattningar samhället har om företaget. Dessutom är det viktigt för 

företag att vara precisa i förklaringar av sitt hållbarhetsarbete för att inte riskera att uppfattas 

som negativt hos intressenter och därmed klassas som illegitimt (Deegan & Unerman 2011, s. 

330). 

 

4.3.6 När redovisningen ska avges 

 

I tabell 8 presenteras huruvida lämnade hållbarhetsupplysningar är avlämnade i tid med aktuell 

information som är hänförlig till relevant tidsperiod. 

 

När redovisningen ska avges Noterade Statliga 

Miljö 3,00 3,00 

Sociala förhållanden och personal 2,86 3,00 

Respekt för mänskliga rättigheter 2,14 2,86 

Motverkande av korruption 2,00 3,00 

Medelvärde 2,50 2,97 

Tabell 8 När redovisningen ska avges 

Samtliga statliga företag presenterar hållbarhetsupplysningar för alla hållbarhetsområden 

förutom Research Institutes of Sweden som underlät att redovisa upplysningar rörande respekt 

för mänskliga rättigheter, vilket drog ned medelvärdet. Som kan utläsas har både noterade och 

statliga företag erhållit högsta poäng för hållbarhetsområdet miljö. För sociala förhållanden och 

personal drog Resurs Holding ned medelvärdet genom att de inte presenterade sådan 

information i hållbarhetssyfte. Sex av de noterade företagen hade inte redovisat något arbete 

för hur de ser till hur verksamheten respekterar mänskliga rättigheter. I övrigt lämnade sju av 

de noterade företagen inga hållbarhetsupplysningar för sitt anti-korruptionsarbete. Slutligen kan 

det utläsas att de noterade företagen erhöll en medelpoäng för den kvalitativa egenskapen när 

redovisningen ska avges på 2,50 poäng. De statliga företagen erhöll nästan högsta poäng genom 

en medelpoäng på 2,97 poäng. 

 

4.3.6.1 Analys av när redovisningen ska avges 

 

Enligt Suchman (1995, s. 574) måste företag som vill erhålla eller bibehålla legitimitet förhålla 

sig till de krav som deras intressenter ställer. Utfallet av vår undersökning visar att då samtliga 

företag utger hållbarhetsupplysningar uppfylls denna kvalitativa egenskap. Vad som menas 

med detta är att då företag ger hållbarhetsupplysningar så är de avlämnade i tid. Utifrån företags 

strävan att förhålla sig till omgivningen och vårda det sociala kontraktet som Deegan och 

Unerman (2001, s. 325) beskriver, kan det antas ligga i företags intresse att avge sin externa 

rapportering i tid. Därmed belyses vikten av att företag lämnar sin hållbarhetsredovisning i tid 

och med aktuell information. Att företag rapporterar i tid ger vidare intressenter en 
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förutsägbarhet i när information blir tillgänglig. En sådan förutsägbarhet av tidsaktuell 

information ger intressenter en möjlighet att fatta välgrundade beslut, vilket i sin tur är grunden 

för att företags hållbarhetsrapportering ska kunna jämföras. Vidare beskriver Huang och 

Watson (2015, s. 7) att företags hållbarhetsarbete utifrån intressentteorin måste vara till nytta 

för intressenter för att det ska vara motiverbart att företag engagerar sig i sådan rapportering. 

Företag som engagerar sig och tar ansvar genom ett hållbarhetsarbete måste rapportera i tid för 

att intressenter ska ha nytta av informationen. Maignan och Ferrell (2004, s. 17) poängterar att 

en genomtänkt kommunikation av hålbarhetsinformation är viktig för att erhålla de fördelar 

CSR kan innebära. Således är grundkriteriet för att erhålla några fördelar av CSR att 

rapporteringen är inlämnad i tid. 
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5 Slutdiskussion och slutsatser  
 

Vårt syfte med denna studie har varit att utifrån GRI:s kvalitativa egenskaper gällande 

hållbarhetsrapporteringens informationskvalitet undersöka skillnader mellan noterade och 

statliga företags hållbarhetsupplysningar inom de områden som stadgas i ÅRL 6 kap 12 § 1 st. 

Vår studie är komparativ i sin natur och använd metod bygger på en innehållsanalys med 

kvalitativa bedömningar där resultatet sedan har kvantifierats och sammanställts. Genom en 

egenutvecklad modell för bedömning av skillnader i informationskvalitet i hållbarhets-

rapporteringen, har vi kunnat uppfylla studiens syfte och besvara vår forskningsfråga: Vilka 

skillnader i hållbarhetsrapporteringens informationskvalitet kan identifieras mellan noterade 

och statliga företag? 

 

Resultatet i vår studie visar på att de statliga företagens hållbarhetsrapportering genomgående 

uppvisar en högre informationskvalitet än noterade företag. Genom den storlekskategorisering 

som gjorts av företagen i studien med både nettoomsättning och antal anställda, har vi kunnat 

identifiera att större noterade företag rapporterar med högre informationskvalitet. De mindre 

noterade företagen rapporterade således med en lägre informationskvalitet. Något liknande 

kunde inte identifieras för studiens statliga företag. Således anknyter endast de noterade 

företagens resultat till den rådande forskningen som antyder att större företag har fler 

intressenter och därmed större krav på sig att rapportera utförligare och med mer transparens. 

Studiens noterade företag är genomgående större än de statliga företagen, vilket borde avspegla 

sig i en högre informationskvalitet. Vårt resultat visar att så inte är fallet och att de statliga 

företagen utifrån detta resonemang presterar över förväntan. Samtidigt identifieras skillnader 

mellan mindre noterade företag och statliga företag av liknande storlek. Vi menar att det kan 

tyda på att intressenter för noterade företag i en sådan storlek inte anser hållbarhetsfrågor ha 

tillräckligt stor betydelse. Utifrån ovan resonemang drar vi slutsatsen att skillnader i 

informationskvalitet existerar mellan noterade och statliga företag. Vidare verkar det som att 

storleken på noterade företag verkar vara avgörande för informationskvaliteten i deras 

hållbarhetsrapportering. De statliga företagens storlek är inte avgörande för hållbarhets-

rapporteringens informationskvalitet. 

Hållbarhetsrapportering var för det undersökta räkenskapsåret 2015 frivilligt. Vi identifierar 

likt tidigare forskning att företag engagerar sig i sådan frivillig rapportering och att det sannolikt 

kan kopplas till en strävan efter legitimitet gentemot intressenter. Vidare visar resultatet i 

studien att effekter av Statens ägarpolicy tydligt kan identifieras i de statliga företagens 

hållbarhetsrapportering. Med den rådande självregleringen har det tidigare angivits att 

näringslivet själva kan skapa, kontrollera och upprätthålla regler för rapporteringen för att 

undvika statlig reglering. Vår studie visar motsatsen genom att informationskvaliteten i 

undersökta noterade företags hållbarhetsrapportering varierar i en hög utsträckning och att de 

generellt är sämre än statliga företag. Det finns undantag i vår studie som klarar av att 

upprätthålla en hög informationskvalitet i sin rapportering. Däremot är det tydligt att reglering 

verkar leda till en högre informationskvalitet i hållbarhetsrapporteringen. Vår slutsats är därmed 

att Statens ägarpolicy har stor påverkan på de statliga företagens utformande av 

hållbarhetsrapporteringen och dess informationskvalitet. Vidare visar vår studie att de noterade 

företagen inte klarar av att rapportera med tillräcklig informationskvalitet för att undvika 

reglering.  

När ett företag noteras på Stockholmsbörsen förbinder de sig att följa regelverket för emittenter. 

Detta avtal reglerar informationsskyldigheten rörande finansiell information och saknar krav på 

om, hur och i vilken omfattning dessa företag ska hållbarhetsrapportera. Vi identifierar att 

samtliga statliga företag redovisar hållbarhetsupplysningar i enlighet med GRI:s riktlinjer, så 
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som anges i ägarpolicyn. De noterade företagen följer i en lägre utsträckning de internationella 

ramverken GRI och FN Global Compact. Jämförbarheten i noterade företags hållbarhets-

rapportering blir således lägre. Vårt resultat överensstämmer därmed med den kritik som riktats 

mot en bristande jämförbarhet i noterade företags hållbarhetsrapportering. För de hållbarhets-

upplysningar som berör mänskliga rättigheter och motverkande av korruption ger de statliga 

företagen en mer utförlig redogörelse för hur arbetet utformas. Dessa hållbarhetsområden 

innefattas i GRI och FN Global Compact och blir därmed en naturlig del av rapporteringen. 

Samtliga statliga företag hade låtit en oberoende extern part granska hållbarhetsrapporteringen, 

vilket är ett krav som anges i ägarpolicyn. Bland de noterade företagen var det endast tre företag 

som valt att låta en oberoende extern granskning ske. Tillförlitligheten i de noterade företagens 

hållbarhetsrapportering blir således lägre eftersom intressenter inte kan vara säkra på att den 

information som rapporteras inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vår slutsats är därmed att 

de största skillnaderna i informationskvalitet kan kopplas till jämförbarheten och 

tillförlitligheten i rapporteringen. De noterade företagens informationskvalitet i hållbarhets-

rapportering kan öka genom att de väljer att efterfölja internationella ramverk och låter 

rapporteringen genomgå en extern granskning. 

 

5.1 Studiens bidrag 
 

Tidigare forskning som undersöker informationskvalitet i företags hållbarhetsrapportering är 

begränsad. Hållbarhet är ett ämne som ligger i tiden och vår studie breddar den befintliga 

kunskapen genom att påvisa skillnader i informationskvalitet mellan noterade och statliga 

företag. Eftersom vår studie undersöker förhållanden under svensk lagstiftning identifierar vi 

potentiella problem i att direkt generalisera våra slutsatser på andra länder. Vår studie bidrar 

med både teoretiska insikter och praktiska möjligheter till förbättring av företags 

hållbarhetsrapportering.  

Studiens teoretiska bidrag är en modell som möjliggör en bedömning av informationskvalitet i 

företags hållbarhetsrapportering och den kartläggning som gjorts av skillnader mellan noterade 

och statliga företag. Även praktiker kan ha nytta av vår kartläggning som visar att noterade 

företag kan öka sin informationskvalitet genom att efterfölja internationella ramverk samt låta 

rapporteringen bli externt granskad. Vår studie blir särskilt aktuell i samband med de nya 

ändringarna i ÅRL. De företag som omfattas av lagändringen i ÅRL kan genom en ökad 

informationskvalitet se till att uppfylla intressenters krav, både idag och i framtiden.  

 

5.2 Förslag till framtida forskning 
 

Med studiens använda metod har vi begränsats till att undersöka ett urval av noterade och 

statliga företags informationskvalitet i hållbarhetsrapporteringen. Därmed följer det naturligt 

att en fortsättning av vår studie hade varit intressant för att kunna möjliggöra statistiskt 

säkerställda skillnader i informationskvalitet. En sådan kvantitativ studie hade kunnat förklara 

om det existerar samband mellan variabler och en högre uppnådd informationskvalitet. Vidare 

är en möjlig intressant vinkel vilket inflytande företags ägare har på informationskvaliteten i 

svenska företags hållbarhetsrapportering. 

Vi ser även att det finns potential att genomföra en uppföljningsstudie då de nya ändringarna i 

ÅRL fått effekt i företagens externa rapportering. En sådan studie hade kunnat undersöka om 

informationskvaliteten blivit bättre till följd av reglering. 
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6 Framtidsreflektion 
 

Hållbarhetsämnets relevans är idag något som är svårt att undgå i både medier och vetenskaplig 

forskning. På ett globalt plan förs det diskussioner om hur klimatutmaningarna ska hanteras och 

genom Parisavtalet enades världens ledare om hur den globala uppvärmningen ska minskas. I 

och med globaliseringen har företag vuxit till att bli globala aktörer, flera med större inflytande 

än vissa nationer. Det är därför viktigt att världens företag tar ansvar för sin påverkan på 

omgivningen och redogör för intressenter hur deras påverkan kan minskas. 

Sverige är en del av EU, en organisation med stort inflytande på hur framtidens ansvarstagande 

kan komma att se ut. Med det nya EU-direktivet, som lett till ändringar i ÅRL, har reglering 

tillkommit för ca 1 600 svenska företag som tidigare berörts av självreglering. Utifrån vår studie 

kan vi utläsa att de noterade företagen har ett stort arbete framför sig för att redovisa hållbarhets-

upplysningar inom de områden som blivit aktuella och då med en hög informationskvalitet. 

Detta är viktigt för att marknaden och företags intressenter ska kunna jämföra företags 

hållbarhetsrapportering med varandra. Vi anser utifrån resultatet i vår studie att de nya 

ändringarna i ÅRL är motiverbara för att hållbarhetsrapporteringen mellan företag ska bli mer 

jämförbar. Det kommer säkerligen leda till en stor arbetsinsats för de mindre företagen som 

berörs av ändringarna i ÅRL. Vi anser att det är positivt att många företag måste öppna ögonen 

och tydligare integrera hållbarhet i sin verksamhet. Detta måste sedan mynna ut i en 

hållbarhetsrapport där intressenter delges högkvalitativ information. 

Företags externa rapportering har tidigare endast innefattat finansiell information. Vi gör 

bedömningen att icke-finansiell information på sikt kan få en stor betydelse. Denna information 

kan bli viktig både ur investerares synpunkt men också utifrån ett nationellt perspektiv där det 

ska vara möjligt att utöva en översyn. Ekonomisk teori har varit tydlig med att beskriva att ett 

företag ska maximera aktieägarnas avkastning. Vi menar dock att det är möjligt att hållbarhet 

på sikt kan leda till en maximering av aktieägarnas avkastning då hållbarhet efterfrågas av 

intressenter. Det är även möjligt att det i framtiden tillkommer ytterligare reglering inom 

hållbarhetsområdet för svenska företag och att det t.ex. blir krav på att följa GRI:s riktlinjer i 

rapporteringen och att rapporteringen omfattas av en extern granskning. En sådan utveckling 

tror vi inte bara hade lett till ytterligare kostnader för företagen utan också nya marknader för 

revisionsbyråerna. 

Avslutningsvis gör vi bedömningen att det framöver är av stor vikt att reglering inte bara blir 

en hämmande aktivitet utan att företagen upplever att nyttan överstiger kostnaden. Vi menar att 

det genom ändringarna i ÅRL har skett ett paradigmskifte inom hållbarhetsområdet och att vi 

nu banar väg för en ny era för hur företag hållbarhetsrapporterar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Bedömningskriterier 

GRI:s kvalitativa egenskaper samt underlag för bedömning 
 

Balans 
Företaget ger en balanserad och lättillgänglig bild samt lyfter både negativa och positiva 

aspekter av organisationens verksamhet. Det är möjligt för läsaren att förstå informationens 

relativa betydelse för verksamhetens påverkan. 

 

3 poäng  Uppfyller kvalitativ egenskap i hög grad. En god balans och informationens  

relativa betydelse för verksamheten kan identifieras. 

2 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap delvis. Företaget uppfyller inte både en god  

balans och informationens relativa betydelse för verksamheten. 

1 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i låg grad. Balansen är sämre och relativ  

betydelse är svåridentifierad. 

0 poäng Icke-identifierbar kvalitativ egenskap då ingen information kan identifieras. 

 

Jämförbarhet 
Informationen är konsekvent redovisad och möjliggör en jämförelse mellan år och med andra 

företag. Företaget följer principer och/eller riktlinjer för sin hållbarhetsrapportering såsom 

GRI och/eller FN Global Compact. 

 

3 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i hög grad. Informationen går att jämföra över  

tid och med andra företag genom konsekvent användning av  

principer och riktlinjer för rapportering. 

2 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap delvis. Antingen har företaget en bristande  

historisk jämförelse eller en avsaknad av jämförelse med andra företag genom 

användning av principer och riktlinjer för rapportering. 

1 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i låg grad. Informationen går inte att jämföra  

över tid eller med andra företag genom rapportering enligt principer och  

riktlinjer. 

0 poäng Icke-identifierbar kvalitativ egenskap då ingen information kan identifieras. 

 

Precision 
Informationen är tillräckligt detaljerad för den typ som presenteras, kvalitativ eller kvantitativ 

information. Det finns förklaringar som möjliggör en förståelse av vad som är byggt på 

uppskattningar respektive andra metoder. 

 

3 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i hög grad. Rapporteringen innehåller en  

detaljerad förklaring och möjliggör en fullständig förståelse av  

vad som är byggt på uppskattningar respektive andra metoder. 

2 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap delvis. Rapporteringen omöjliggör en  

fullständig förståelse av vad som är byggt på uppskattningar respektive  

andra metoder. 

1 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i låg grad. Det går inte att identifiera  

förklaringar för presenterad data och vad som är byggt på uppskattningar 

respektive andra metoder. 

0 poäng Icke-identifierbar kvalitativ egenskap då ingen information kan identifieras. 
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När redovisningen ska avges 
Redovisningen är avlämnad i tid med aktuell information som är hänförlig till relevant 

tidsperiod. 

 

3 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i hög grad. Redovisningen är avlämnad i tid  

med aktuell information. 

2 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap delvis. Redovisningen är något sen eller med

 inaktuell information. 

1 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i låg grad. Redovisningen är sen med inaktuell  

information. 

0 poäng Icke-identifierbar kvalitativ egenskap då ingen information kan identifieras. 

 

Tydlighet 
Informationen ska vara begriplig och presenterad på ett sådant sätt att den är tydlig till de 

identifierade intressenter företaget vänder sig till. En förståelse ska kunna bildas utifrån 

lämnad information. Företaget undviker överflödig information och gör det lätt för läsaren att 

hitta för honom relevant information. 

 

3 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i hög grad. Informationen är tydligt framställd,  

möjliggör en förståelse och riktad mot företagets intressenter. 

2 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap delvis. Informationen är begriplig men inte  

framställd på ett tydligt sätt mot företagets intressenter. En fullständig  

förståelse kan ej fås. 

1 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i låg grad. Informationen är  

för bristfällig för att erhålla en förståelse och är dåligt presenterad. 

0 poäng Icke-identifierbar kvalitativ egenskap då ingen information kan identifieras. 

 

Tillförlitlighet 
De processer och den information som rapporteras ska vara trovärdiga och informationens 

källa ska vara säkerställd. Detta kan ske genom extern granskning.  

 

3 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i hög grad. Rapporten är externt granskad och  

därmed bedöms informationens tillförlitlighet som hög. 

2 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap delvis. Följer riktlinjer, men rapporten är inte  

externt granskad. 

1 poäng Uppfyller kvalitativ egenskap i låg grad. Rapporten är inte externt granskad  

och företaget följer inga riktlinjer eller principer och därmed bedöms 

tillförlitligheten som låg. 

0 poäng Icke-identifierbar kvalitativ egenskap då ingen information kan identifieras. 
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Hållbarhetsområden (ÅRL 6 kap 12 § 1 st) 
 

• Miljö      
Företagets påverkan på miljön, dvs. uppgifter om aktuella och förutsägbara konsekvenser från 

företagets verksamhet på miljön. Här kan områden som hälsa och säkerhet, användning av 

mark, energianvändning, koldioxidutsläpp, vattenanvändning och luftföroreningar beaktas. 

      

• Sociala förhållanden och personal 
Företagets arbete för att trygga sociala förhållanden och arbete med personalrelaterade frågor. 

Här kan rapporteringen avse åtgärder som har vidtagits för att säkra jämställdhet, tillämpning 

av arbetsrättslig skyddsreglering (såsom ILO, arbetsmiljöföreskrifter m.m.) samt dialog med 

lokalsamhället. 

      

• Respekt för mänskliga rättigheter 
Information om åtgärder för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter. Vägledning kan 

hämtas i t.ex. FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter i vilket företags skyldighet 

att respektera mänskliga rättigheter finns preciserad. 

      

• Motverkande av korruption 
Information om åtgärder mot korruption i företaget, såväl intern som extern korruption. 

Vägledning kan hämtas i Institutet Mot Mutors näringslivskod och FN:s globala program mot 

mutor och korruption. 

 

Informationen ovan är hämtad från FAR (2016). 
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Bilaga 2 Kodningsmall 
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Bilaga 3 Nettoomsättning och totalpoäng 

 

Noterade företag 

Noterade Nettoomsättning Totalpoäng 

ABB    296 351 500 000 kr  71 

Autoliv      76 591 500 000 kr  54 

Tele2      26 856 000 000 kr  54 

Modern Times Group      16 218 000 000 kr  63 

Nibe Industrier      13 243 000 000 kr  66 

Hexpol      11 229 000 000 kr  65 

Elekta      10 839 000 000 kr  47 

ÅF        9 851 000 000 kr  61 

Dustin Group        7 900 000 000 kr  62 

Cloetta        5 674 000 000 kr  54 

Scandi Standard        5 423 000 000 kr  27 

Thule Group        5 320 000 000 kr  47 

Inwido        5 220 000 000 kr  38 

Qliro Group        5 174 100 000 kr  28 

Fastighetsbolaget Balder        2 711 000 000 kr  25 

Bufab        2 458 000 000 kr  16 

Resurs Holding        2 371 000 000 kr  8 

Kungsleden        2 314 000 000 kr  47 

Concentric        2 306 000 000 kr  34 

Alimak Group        2 036 291 000 kr  43 

Biotage           610 534 000 kr  35 
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Statliga företag 

Statliga Nettoomsättning Totalpoäng 

Svenska spel 7 605 000 000 kr 56 

Svevia 6 961 000 000 kr 63 

Sveaskog 6 078 000 000 kr 65 

Akademiska Hus 5 700 780 000 kr 60 

Swedavia 5 416 000 000 kr 65 

SBAB 5 123 000 000 kr 63 

Teracom Boxer Group 3 952 000 000 kr 60 

Infranord 3 947 000 000 kr 64 

Green Cargo 3 907 000 000 kr 58 

Research Institutes of Sweden 3 121 000 000 kr 37 

Lernia 2 999 000 000 kr 67 

Samhall 2 453 000 000 kr 65 

Specialfastigheter 1 867 000 000 kr 68 

Jernhusen 1 272 800 000 kr 63 

Apotek Produktion & Laboratorier 1 210 000 000 kr 67 

Swedish Space Corporation  989 000 000 kr 67 

Orio 935 000 000 kr 65 

ALMI 900 942 000 kr 62 

Bilprovningen 708 000 000 kr 66 

Metria 431 000 000 kr 60 

Apoteksgruppen 255 000 000 kr 66 
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Bilaga 4 Anställda och totalpoäng 

 

Noterade företag 

Noterade Antal anställda Totalpoäng 

ABB 135 800 71 

Autoliv 54 600 54 

Nibe Industrier 10 545 66 

ÅF 7 852 61 

Tele2 5 603 54 

Modern Times Group 3 995 63 

Hexpol 3 867 65 

Elekta 3 689 47 

Inwido 3 370 38 

Cloetta 2 583 54 

Thule Group 2 003 47 

Scandi Standard 1 670 27 

Concentric 1 088 34 

Alimak Group 1 077 43 

Qliro Group 1 002 28 

Dustin Group 900 62 

Bufab 834 16 

Fastighetsbolaget Balder 647 25 

Resurs Holding 645 8 

Biotage 293 35 

Kungsleden 97 47 
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Statliga företag 

Statliga Antal anställda Totalpoäng 

Samhall 21 158 65 

Lernia 4 680 67 

Swedavia 2 787 65 

Research Institutes of Sweden 2 492 37 

Infranord 1 880 64 

Svevia 1 868 63 

Green Cargo 1 861 58 

Svenska spel 1 657 56 

Sveaskog 851 65 

Apoteksgruppen 730 66 

Teracom Boxer Group 724 60 

Bilprovningen 640 66 

Swedish Space Corporation  579 67 

Apotek Produktion & Laboratorier 535 67 

ALMI 479 62 

SBAB 443 63 

Akademiska Hus 409 60 

Orio 321 65 

Metria 253 60 

Jernhusen 201 63 

Specialfastigheter 128 68 

 

 




