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Titel: När frivilligt blir tvång - En kvalitativ innehållsanalys av hållbarhetsredovisning 

i statligt ägda företag 

 

Inledning: Med motivering av att hållbarhetsredovisning främjar arbetet med hållbarhet 

införde den svenska regeringen 2008 ett ägardirektiv för statligt ägda företag. 

Ägardirektivet innebär att statligt ägda företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning 

utifrån GRI:s riktlinjer.  

 

Forskningsfråga: Hur påverkas informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen för 

statligt ägda företag efter införandet av ägardirektivet? 

 

Syfte: Syftet med studien är utifrån GRI:s kvalitativa egenskaper för 

hållbarhetsredovisning förklara hur ägardirektivet påverkat informationskvaliteten i 

hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag. 

 

Metod: En deduktiv forskningsansats genomförs, där de aspekter som undersöks har 

härletts utifrån de dominerande teorierna inom området för frivillig redovisning. Det 

empiriska materialet baseras på hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar för de 

undersökta åren 2007, 2008 och 2009.  

 

Slutsats: Resultatet visar att regeringens införande av ägardirektivet har lett till en ökad 

informationskvalitet i statligt ägda företags hållbarhetsredovisningar. Resultatet visar 

även att de statligt ägda företag som innan ägardirektivet redovisade lägst 

informationskvalitet i sin hållbarhetsredovisning hade en högre positiv utveckling av sin 

informationskvalitet för den undersökta perioden.  
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Title: When voluntarily becomes mandatory -  A qualitative  

contet analysis of sustainability report in stated owned companies. 

 

Introduction: With the motivation that sustainability reporting promotes sustainability 

work, the Swedish government introduced a directive for state-owned enterprises in 

2008. The directive implies that state-owned companies will establish a sustainability 

report based on GRI's guidelines. 

 

Problem: How is the sustainability report affected in state owned companies after the 

imposition of directive 

 

Purpose: The purpose with this study is to explaining how the Ownership Directive 

affected the quality of information in sustainability reporting for state-owned companies 

based on GRI's qualitative sustainability reporting characteristics,  

 

Method: A deductive research method is conducted, where the aspects studied are 

derived from the dominant theories in the field of voluntary accounting. The empirical 

material is based on sustainability reports and annual reports for the years 2007, 2008 

and 2009. 

 

Conslusion: The results show that the directive has led to increased information quality 

in state-owned companies' sustainability reports. The result also shows that state owned 

companies, which before the directive reported the lowest quality of information in their 

sustainability report, had a higher positive development of their information quality for 

the survey period 
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1. Inledning 
 

 

I uppsatsens inledande avsnitt diskuteras begreppet hållbar utveckling med koppling till 

hållbarhetsredovisning, vidare presenteras GRI-ramverket. Inledningen avlutas med en 

redogörelse av ägardirektivet 2008 som infördes av svenska regeringen. Därefter följer 

uppsatsens problematisering som leder fram till ett syfte och problemformulering. 

 

  

1.1 Bakgrund 

 

Adam Smith skrev på 1700-talet boken ” An inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations” där författaren skrev om företagens roll i samhället och hur de beslut 

företagen fattar i sin verksamhet påverkar omgivningen den verkar i. Tankarna om 

företagets ansvar utvecklades inom akademin under 1950-talet i USA. Howard Bowen 

diskutera företagens roll i samhället vilket han tog upp i sin bok Social responsibilites of 

Busisnessmen 1953. I boken framförde han sina åsikter att företag har ett socialt ansvar 

gentemot samhället (Grafström, Göthberg och Widell, 2015). Hållbar utveckling 

infördes i den svenska lagstiftningen med tillkomsten av regeringsformen 1974 som 

grundlag. I IRF 1 kap stadgas det att det allmänna ska bidra med en hållbar utveckling 

som skapar god miljö i framtiden. I slutet av 1980 talet fick Världskommissionen för 

miljöuppdraget uppgiften att förklara sambandet mellan miljöförstöring och ekonomisk 

utveckling vilket ledde fram till brundtlandrapporten 1987. 

 

Brundtlandrapporten 1987 beskriver hållbar utveckling enligt följande:  

 

“Tillfredsställelse av dagens behov, utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina “ 

 

 (World Commission on Environment and Development, 1987).  

 

En annan ytterligare viktig händelse för begreppet hållbar utvecklings spridning skedde 

under miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. Under konferensen enades 170 länder 

om en gemensam agenda som skulle gälla för det tjugoförsta århundradet och kom att 

kallas för Agenda 21. Det är ett handlingsprogram som beskriver hur arbetet för att 
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motverka miljöförstöring, fattigdom samt bristande demokrati ska utvecklas. 

(Frostensson, Helin och Sandström, 2015).  

 

  

Enligt Grankvist (2012); Bonn och Fisher (2011) kan hållbar utveckling delas in i tre 

områden: ekonomiskt-, miljömässig- och social påverkan. Att redovisa för ekonomiskt-, 

miljömässig- och social påverkan kallas för hållbarhetsredovisning. I 

hållbarhetsredovisningen redovisar företagen hur deras organisations strategi, ambition, 

aktiviteter och vision relaterar till hållbar utveckling. Företagen ska också redogöra för 

vilka problem som de möter inom dessa områden i deras redovisning samt deras 

tillvägagångssätt för att lösa dessa problem. Publicering av redovisningen ska ske 

separat eller integrerat i årsredovisningen (Westermark (2013).  

 

Hållbarhetsredovisning kan beskrivas som en process där användbar information ska 

dokumenteras och nyttjas som beslutsunderlag för beslutsfattare. Det är också ett sätt 

för företaget att tillgodose interna och externa intressenter den användbara 

informationen (Schaltegger, Bennet och Burrit, 2006). Hållbarhetsredovisningen kan 

också ses som ett verktyg av företagen för att uppnå legitimitet på marknaden, 

konkurrensfördelar och ekonomisk vinning (Lundgren, 2015; Carroll och Shabana, 

2010). Det har enligt Amran och Keat Ooi (2014) skett en förändring i vilken 

information som företagsledningen väljer att kommunicera ut till intressenterna. 

Trenden har visat en ökning av icke-finansiell rapporteringen samt att affärsmålen gått 

från endast vinstmaximering till att möta ett bredare ansvar i sociala-, ekonomiska- och 

miljömässiga frågor. 

 

Enligt Gray, Dey, Owen, Evans och Zadek (1997) bör företag använda sig av ett 

ramverk för att uppnå så hög trovärdighet som möjligt av sina intressenter. KPMG 

(2011) benämner GRI som den globala standarden för hållbarhetsredovisning och är 

enligt Manette (2011) det ultimata ramverket som finns tillgängligt för att redovisa 

företagets hållbarhetsarbete. Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell 

organisation som startades 1997 vars syfte är att ta fram riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning (Global reporting, 2017).  
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GRI har som vision att skapa: 

 

“Ett trivsamt globalt samhälle som lyfter mänskligheten och förbättrar 

förutsättningarna för de resurserna som allt liv är beroende av” 

 

GRI:s mål är att möjliggöra beslut som skapar sociala, miljömässiga och ekonomiska 

fördelar för alla (Global Reporting, 2017). Med GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning kan olika företag jämföra sitt resultat med varandra, de kan 

också jämföra företags resultat gentemot standarder, regler och normer (Frostenson et 

al., 2015). Det kan därför anses att GRI sätter ramverket om vad 

hållbarhetsredovisningen ska innehålla (KPMG, 2011; Westermark, 2013; Manette, 

2011).  

 

Enligt Westermark (2013) ska mål och vision för hållbar utveckling uppnås med hjälp 

av hållbarhetsredovisning och författaren hänvisar till begreppet MEMA, What get 

measured, gets managed, det vill säga, mätning och redovisning leder till handling. 

 

En hållbar utveckling är något som regeringen aktivt arbetar för med utgångpunkt i 

individens behov och rättigheter. I statens ägarpolicy är det därför inskrivet att hållbar 

utveckling är en viktig faktor för att skapa värde åt sin ägare, och ska därmed vara en 

del av företagets affärsstrategi. För att främja en hållbar utveckling krävs det stort 

engagemang av olika aktörer, samt att det finns andra förutsättningar som jämställdhet, 

mänskliga rättigheter och institutionella ramverk (Regeringskansliet, 2008). 

 

I Sverige är staten en betydande bolagsägare i Sverige. I bolagsportföljen fanns det 2008 

54 hel och delägda företag. Dessa bolag sysselsätter cirka 137 000 personer och det 

sammanlagda värdet på den statliga bolagsportföljen värderas till ca 510 miljarder 

kronor. Det finns en mängd olika företag i den statliga bolagsportföljlen, största är 

Vattenfall som omsätter närmare 140 miljarder kronor, andra välkända företag är 

Systembolaget, Samhall, Svenska Spel och Apoteket. Staten har som ambition att vara 

en ansvarsfull och aktiv ägare. Regeringskansliet har inom näringsdepartementet en 

organisation som är specialiserad inom både bolagsförvaltning och ägarstyrning och står 

för utvecklingen och förvaltningen av merparten av bolag med statligt ägande 

(Regeringskansliet, 2008).  Statligt ägda företag ska likt privatägda företag följa 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt bokföringslagen. Helägda statliga företag 
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ska tillämpa statens ägarpolicy, i övriga bolag där staten är delägare verkar staten i 

dialog med andra ägare för att ägarpolicyn efterföljs. 

 

Ett steg i att driva arbetet med hållbar utveckling framåt tog regeringen 2007 då de 

beslutade att göra det tvingande för statliga företag att utveckla en icke finansiell 

redovisning som ska upprättas efter GRI:s riktlinjer. Anledningen till beslutet var att 

öka transparensen hos företagen, förbättra hållbarhetsarbetet och även göra det enklare 

att jämföra företagens hållbarhetsarbete mot varandra (Näringsdepartementet, 2009). De 

statliga företagen tvingas alltså redovisa för sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga 

ansvarstagande och dessutom kräver lagen att informationen ska granskas av tredje part. 

Lagen började gälla den 1 januari 2008 och utgår från principen följa eller förklara, 

vilket menas med att företagen kan besluta att ange varför de valt att bortse från att 

hållbarhetsredovisa. Ägardirektivet för hållbarhetsredovisningen återges i statens 

ägarpolicy (Regeringskansliet, 2008).    
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1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns olika teorier som förklarar varför hållbarhetsredovisning finns och varför 

innehållet i hållbarhetsredovisningen skiljer sig mellan företag. De teorier som blivit 

allmänt accepterade för att besvara uppkomsten och utformningen av 

hållbarhetsredovisning är legitimitet-, agent-, intressent-, och institutionella teorin (Gray 

et al, 1997). I följande stycken kommer dessa teorier att presenteras.  

 

Enligt Suchman (1995) ökar företag sin legitimitet om dess beteende och agerande 

accepteras av en stor social grupp. Eftersom företag vill bli accepterat av en stor social 

grupp kommer företag därför enligt Carroll och Shabana (2010) vilja visa sitt 

hållbarhetsarbete, vilket görs genom att upprätta en hållbarhetsredovisning. Om 

företaget inte anses vara legitimt utifrån samhällets förväntning är det svårt för företaget 

att klara sig gentemot sina konkurrenter på marknaden. Ett sätt för företag att bli 

legitimt och samtidigt nå ut till allmänheten är att använda sig av 

hållbarhetsredovisning. Genom att använda sig av hållbarhetsredovisning kan företag 

visa att de anpassar sig efter samhället krav samtidigt som också informationen blir 

tillgänglig för dess intressenter som i sin tur gör en bedömning om ifall företaget lever 

upp till samhällets föreställning om hur ett företag bör agera (Deegan och Unerman, 

2011). Företag som innehar miljömässiga- och/eller sociala konsekvenser i sin 

verksamhet tenderar att ha en mer omfattande hållbarhetsredovisning än andra företag. 

Det beror på att dessa företag vill visa för sina intressenter att de tar ansvar och är 

medvetna om sina miljömässiga- och/eller sociala konsekvenser, detta för att framstå 

som legitima (Farache och perks, 2010; Grafström et al, 2008). Legitimitetsteorin kan 

därför förklara varför företag väljer att hållbarhetsredovisa under frivillighet.   

 

En annan teori som ger förklaring till varför företag väljer att hållbarhetsredovisa 

frivilligt är agentteorin. Enligt Jensen och Meckling (1983) har ägarna möjlighet att 

sätta press på ledningen för att driva fram en förändring. Det kan tillexempel vara att 

företaget ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Hubbard (2011) studie visar att 

ägarstrukturen påverkar hur informativ hållbarhetsredovisningen är för ett företag. 

Hubbard (2011); Vormedal och Ruud (2009) anser att högre påtryckning från ägarna 

leder till mer omfattande hållbarhetsredovisning. Tagesson, Blank, Broberg och Collin 

(2009) menar att ett företag som har spritt ägande har mer krav än företag som har 

koncentrerat ägande att hållbarhetsredovisa under frivillighet. Enligt Adrem (1999) ökar 
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agentkostnader om ägarkoncentrationen är spridd, eftersom övervakningen blir mer 

omfattande och principalen begär därför att företaget ska ge mer utförlig information, 

därmed kan agentteorin förklara varför företag hållbarhetsredovisar. 

 

Freeman (2010); Deegan och Unerman (2011) anser att det inte bara är företag som 

påverkar intressenterna utan intressenterna påverkar också i sin tur företagen. En stor 

anledning till varför företag frivilligt väljer att rapportera om sin hållbarhet enligt 

intressentteorin beror på att intressenterna efterfrågar ett ökat samhälls- och miljöansvar 

och företagen tvingas därför till åtgärder för att framstå som legitima gentemot sina 

intressenter (Deegan och Unerman, 2011; Suchman, 1995; Cho och Patten, 2007). Det 

bekräftas också av Elsakit och Worthington (2012) studie som visar att företag ökar sin 

hållbarhetsredovisning om intressenterna gör påtryckningar.  

Det finns också forskning som visar att pressen från intressenter ökar ju större företaget 

är. Patten (1991); Abbott och Monsen (1979) anser att stora företag har mer 

påtryckningar från sina intressenter än de små företagen. Högre påtryckningar från 

intressenterna leder därför enligt Tagesson et al. (2009); Gamerschlag, Möller och 

Verbeeten (2010) till att stora företag väljer att hållbarhetsredovisa mer än vad små 

företag gör. En annan aspekt till varför stora företag väljer att ha en mer omfattad 

hållbarhetsredovisning är för att de blir granskade av media i större utsträckning än vad 

de små företagen blir. De små företagen kan därför ha en mer avslappnad och passiv 

attityd till att hållbarhetsredovisa (Vormedal och Ruud, 2009; Gamerschlag, Möller och 

Verbeeten, 2011).  

 

Deegan och Unerman (2011) anser att institutionella teorin förser kunskap om varför 

företag med liknande förutsättningar tenderar att efterlikna varandra. Det 

överensstämmer också med Dillard, Rigsby och Goodman (2004) som anser att 

institutionella teorin förser kunskap och förståelse om hur företag bemöter och tolkar 

traditionella påtryckningar, förväntningar och sociala förändringar. I den institutionella 

teorin behandlas begreppet isomorfism. Enligt DiMaggio och Powell (1983) är 

isomorfism en begränsningsprocess där företag tvingas efterlikna andra företag som har 

liknande förutsättningar och används bland annat för att koppla samman den frivilliga 

hållbarhetsredovisningen med ett företags sociala agerande. Dimaggio och Powell 1983 

förklarar tvingande isomorfism som när intressenter ett företag är beroende av för sin 

fortlevnad pressar fram en förändring genom informella och formella påtryckningar. 
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Exempel på informella påtryckningar är kulturella och sociala påtryckningar och 

exempel på formella påtryckningar är lagar och regler (DiMaggio och Powell, 1983). 

 

Syftet med en reglering är att utforma ett system som medför att företag inducerar 

statliga insatser för att möta samhällets värderingar. Regleringar existerar eftersom de 

fungerar som ett verktyg för att staten ska kunna korrigera den fria marknadens 

nackdelar (Ayres och Braithwaite, 1992). Levi-Faur (2010) anser att reglering införs 

med utgångspunkt för att göra ett bättre, effektivare och mer rättvist samhälle. Det 

stämmer överens med regeringens syfte vid införandet av ägardirektivet, vilket var att 

underlätta arbetet med att följa upp statliga företags hållbarhetsarbete, öka de statliga 

företagens transparens mot allmänheten samt driva hållbarhetsredovisningen framåt 

(Borglund, Frostenson och Windell, 2010; Näringsdepartementet, 2009).   

 

Forskningen kring reglering är tudelat och har diskuterats i flera vetenskapliga artiklar.  

Enligt Grafström et al (2008) kan en reglering av hållbarhetsredovisning leda till 

förbättrad arbetsmetod för företag att upprätta en hållbarhetsredovisning samt förbättrad 

presentation av företagets redovisning. Borglund et al (2010) studie visar att 

ägardirektivet har bidragit till bättre rutiner av hur företag ska utforma sin 

hållbarhetsredovisning, samt att ägardirektivet har skapat en ökad kunskap om hållbarhet 

bland företagen. Det finns även forskning som visar att en lagreglering skapar 

standardiserade och jämförbara åtgärder vilket möjliggör skapande av bäst praxis (Kaya, 

2016). Även miniminivån kan förbättras och skapar en förutsägbarhet som inte kan 

uppnås om ett område är regelfritt (Ahrne och Boström, 2004).  

 

Vormedal och Ruud (2009) undersökte kvaliteten av företagens hållbarhetsrapporter i 

Norges 100 största företag. De fann att endast 10 % av de undersökta företagen 

uppfyller de rättsliga kraven för miljörapportering. Orsakerna till den vaga 

rapporteringen ansåg författarna bero på avsaknad av politiska krafter av 

hållbarhetsrapportering i Norge, men även en brist på övervakning från myndigheterna i 

Norge. Detta menar författarna beror på att den norska regeringen misslyckats med att 

utveckla politiska ramverk för företagsansvar samt rapportering. Detta har lett till att 

norska företag varit passiva när det kommer till rapportering av företagsansvar, vilket 

enligt författarna visar att reglering behövs för att uppnå en mer följsam och transparent 

rapportering.  



  
 

 13 

 

Hubbard (2011) analyserar hållbarhetsrapporter upprättade av världens 30 största 

företag i tre olika branscher. De uppgifter som lämnades var ofta inte relaterade till 

väsentliga frågor. Författarna drog slutsatsen att hållbarhetsredovisningen inte var av 

god kvalitet och måste förbättras för att ge användbar information. Detta menar 

författaren kan ske genom reglering för att säkerställa kvaliteten i rapporterna. Även 

Thirarunggruang (2013) anser att företag bör kontrolleras genom reglering för att 

företag tenderar i att agera ansvarslöst. Vidare menar författaren att regeringen kan och 

bör använda sin makt till att kontrollera mänskliga rättigheter och miljönormer.  

 

Dock finns även forskare som är emot reglering eftersom det kan leda till att företag inte 

använder information som speglar företagets bäst utan istället utgår från lagregleringen 

och vad som redovisas därför inte speglar företagets verksamhet (Grafström et al, 2008). 

Enligt Nilsson, Henning och Fernler (2005) bör lagar och regler begränsas för att låta 

företagen forma sina egna riktlinjer, vilket benämns som självreglering och innebär att 

företaget själv kontrollerar, skapar och upprätthåller de regler som berör näringslivet. 

Genom självreglering får företagen också större möjlighet att redovisa för den specifika 

verksamheten (Grafström et al. 2008). Vidare anser (Davis, 1974) att regleringar är 

kostsamma och stryper företagens beslutsförmåga och att självreglering motiverar 

företag att rapportera utförligare information vilket förbättrar redovisningens kvalitet. 

 

Rapporteringens kvalitet är av stor vikt för att intressenter ska kunna fatta välgrundade 

beslut samt kunna jämföra företag mot varandra. Enligt Huang och Watson (2015) finns 

det inte tillräckligt med forskning som belyser hållbarhetsupplysningens 

informationskvalitet. Cowan och Gadenne (2005) fann i sin studie att när företag 

redovisar frivilligt ägnas större utrymme till självberöm jämfört med reglerade företag. 

Lock och Seele (2016) finner i sin studie att företag som följer standardiserade ramverk 

för hållbarhetsredovisning som exempelvis GRI uppvisar en högre trovärdighet. För att 

öka och förbättra hållbarhetsredovisningen införde därför regeringen år 2007 att statligt 

ägda företag ska rapportera en hållbarhetsredovisning efter GRI:s ramverk. 

Ägardirektivet syftar till öka transparensen och jämförbarheten men också till att få 

företag att arbeta mer med hållbart företagande för att främja Förenta Nationernas mål 

mot en global och hållbar utveckling. När staten driver igenom regleringar som ökar dess 

inflytande i samhället blir regleringen institutionaliserad enligt Matten och Moon (2008), 

vilket får en betydelse av att det anses legitimt att följa regleringen. Företagen kommer 
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därmed upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer för att framstå som 

legitima.  

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

hållbarhetsredovisningen är av god kvalitet. Principerna ska fungera som vägledning 

genom redovisningsprocessen (GRI, 2016). Enligt Wolk, Harry, James, Dodd och John 

(2008) har GRI:s kvalitativa egenskaper starka kopplingar till IFRS (international 

Financial Reporting Standards) kvalitativa egenskaper. Kopplingen mellan de kvalitativa 

egenskaperna ger bevekelsegrund mot att GRI:s kvalitativa egenskaper är riktiga då IFRS 

är den internationell standarden för redovisning av företags och organisationers ekonomi. 

Detta ger argument åt att använda GRI:s kvalitativa egenskaper för att bedöma 

informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen. I en egenkonstruerad 

undersökningsmodell möjliggör vi därmed för en metod att mäta kvalitet i 

hållbarhetsredovisningar. Detta låter oss studera vad som händer med 

informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningar för statligt ägda företag när frivilligt 

blir tvång. 

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkas informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen för statligt ägda företag 

efter införandet av ägardirektivet.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är utifrån GRI:s kvalitativa egenskaper för hållbarhetsredovisning 

förklara hur ägardirektivet påverkat informationskvaliteten i hållbarhetsredovisning för 

statligt ägda företag. 

1.5 Teoretisk bidrag 

Forskning som tidigare studerad informationskvalitet i företags hållbarhetsredovisning 

är begränsad (Huang och Watson, 2015). Hållbarhetsredovisning är ett ämne som har 

fått stort genomslag i samhället, med vår studie kan vi bredda den befintliga kunskapen 

kring ämnet. Studiens teoretiska bidrag är en undersökningsmodell som möjliggör för 

att bedömma informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningar. Modellen bygger på 

GRI:s kvalitativa egenskaper som har starka kopplingar till IFRS. IFRS är den 

internationella standarden för redovisning och det anses därför riktigt att vår modell är 

uppbyggt från dessa kvalitativa egenskaper. Genom att utgå från de dominerande 
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teorierna inom området för frivillig redovisning har vi kunnat påvisa att reglering, 

storlek samt verksamhetens påverkan har betydelse för informationskvaliteten i 

hållbarhetsredovisning. Därmed kan vi ge ytterligare bidrag till forskningen inom fältet 

för hållbarhetsredovisning. 
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2.0 Definitioner av begrepp 

 
I studiens andra kapital introduceras centrala begrepp för uppsatsen. Kapitlet inleds 

med att redogöra för hållbar utveckling, vilket leder vidare till hållbarhetsredovisning 

och de kvalitativa egenskaperna. Kapitlet avslutas med att beskriva statens ägarpolicy. 

 
 

2.1 Hållbar utveckling 

 

1987 definierade miljöveteranen och författaren Lester Brown hållbar utveckling som 

 

 “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina”  

(FN, 1987, Kap 4).  

 

Begreppet uppmärksammades när världskommissionen för miljö och utveckling 

lanserade det i Brundtlandrapporten 1987 (FN, 1987). Sedan dess har begreppet 

diskuterats livligt, framförallt vad som gäller klimatet. Bland annat har diskussionen 

handlat om vad företag frivilligt kan göra och vad företag faktiskt gör för att skapa en 

hållbar utveckling som innefattar ekonomisk, miljömässig och social utveckling. 

Gemensamt för dessa företag är att de på något sätt är socialt ansvarstagande, vilket 

brukar kallas för Corporate Social Responsibillity (CSR) (Lundgren, 2015). Begreppet 

har ingen erkänd definition, det finns en mängd olika definitioner i olika 

forskningsrapporter men beskrivs som ett frivilligt ansvar som sträcker sig utöver krav i 

nationell lagstiftning som behandlar frågor kring miljö, sociala rättigheter och 

mänskliga rättigheter (Lundgren, 2015). Denna uppsats kommer dock använda 

begreppet hållbar utveckling då begreppet har en vetenskaplig verifierad definition 

(Bergholm, 2013). Ännu ett skäl är att företag väljer att tala om hållbarhet istället för 

CSR (Lundgren, 2015). 
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2.2 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning innebär redovisning av hur ett företags ambition, vision, strategi 

och/eller aktiviteter relaterar till hållbar utveckling. Redovisningen upprättas vanligen i 

enlighet med ett externt regelverk, såsom GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

(Westermark, 2013). Hållbarhetsredovisning syftar vidare till att visa det ansvar ett 

företag tar för sina interna och externa intressenter genom att mäta och presentera 

information om hur företaget arbetar med hållbar utveckling (Frostenson et al., 2015).  

Användning av hållbarhetsrapporter är en av de största pågående utvecklingarna mot en 

hållbar global ekonomi och informerande marknader. Hållbarhetsrapporter har bidragit 

med att företag fått en bättre förståelse av hur deras verksamhet påverkar samhället samt 

fått högre kunskap om hur de ska kommunicerar viktiga frågor om dess prestanda 

(KPMG et al., 2010). 

 

GRI är en organisation som hjälper företag över hela världen att förstå och 

kommunicera sin inverkan på kritiska hållbarhetsfrågor som klimatförändringar, 

mänskliga rättigheter, styrelseformer och socialt välbefinnande. Transparens är 

nyckelordet för GRI, genom att företag öppet redovisar hur de påverkar och arbetar för 

att öka hållbarheten möjliggör det för företagets intressenter att fatta välgrundade beslut 

som inte endast bygger på dess ekonomiska ställningstaganden (Frostenson et al 2015). 

GRI:s ramverk är applicerbar för alla företag, ramverket ger företag riktlinjer i form av 

standarder och principer för hur de ska jobba med hållbarhet samt redovisa för detta. 

GRI:s riktlinjer har nått en position som ledande standard inom hållbarhetsredovisning.  

 

 

 
2.2.1 Kvalitativa egenskaper 

 

 

En viktig del i GRI:s riktlinjer är de egenskaper som utformas för att säkerställa att 

hållbarhetsredovisningen är av god kvalitet. Egenskaperna ska fungera som vägledning 

genom redovisningsprocessen (GRI, 2017). Genom att säkerställa att 

hållbarhetsredovisningen är av god kvalitet är det enklare för intressenter att fatta beslut 

som är välgrundade.  

 

Enligt Wolk et al. (2008) har GRI:s kvalitativa egenskaper starka kopplingar till IFRS 

(International Financial Reporting Standards) kvalitativa egenskaper.  
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GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning är i mångt och mycket lik de 

redovisningsstandarder som återfinns i IFRS, men det finns dock en grundläggande 

skillnad mellan dessa ramverk vad gäller redovisningens syfte. IFRS syfte är att skapa 

en rättvis bild av företagets finansiella prestationsförmåga för att underlätta för 

investerarens beslut i ekonomiska frågor (IFRS, 2018) GRI:s syfte är däremot att visa 

hur intressenterna påverkas miljömässigt, socialt och ekonomiskt av företagets 

verksamhet (GRI, 2017). IFRS principer lyfter i högre grad fram företagets finansiella 

prestationsförmåga vilket är särskilt relevant för finansiella investerare, GRI är mer 

fokuserat på alla företagets intressenter. 

 

För både GRI och IFRS benämns intressentbegreppet. Det finns dock en aspekt som 

skiljer ramverken åt, i IFRS har investerare och dess informationsbehov en stor roll, där 

informationen till investerare som tillför riskkapital till företaget ska prioriteras. GRI 

gör inte denna prioritering utan istället ska företagen själva identifiera sina intressenter 

utifrån de personer och organisationer som påverkas av företagets aktiviteter. I GRI:s 

ramverk uppmanas det att företag ska balansera intressen hos dem som vanligen 

använder hållbarhetsredovisningen och mot de förväntningar som en större grupp av 

intressenter möjligen kan ha (GRI, 2017). 

 

 

Kvalitativa egenskaper Definition av GRI:s kvalitativa 

egenskaper 

Balans Den redovisade informationen ska 

beskriva både positiva och negativa 

aspekter med verksamhetens resultat, för 

att möjliggöra en balanserad utvärdering. 

Jämförbarhet Den redovisade informationen ska väljas, 

sammanställas och redovisas konsekvent. 

Informationen ska presenteras på ett 

sådant sätt att den ger intressenter 

möjlighet att analysera förändringar i 

organisationens resultat över tiden, och 

kan underlätta jämförelser med andra 

organisationer. 
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Precision Den redovisade informationen ska vara 

tillräckligt korrekt och detaljerad för att 

intressenter ska kunna bedöma den 

redovisade organisationens resultat.  

När redovisningen ska avges Redovisningen sker efter en tidsplan och 

informationen är tillgänglig i tid för att 

intressenterna ska kunna fatta 

informerande beslut. 

Tydlighet Den redovisade informationen ska göras 

tillgänglig på ett sådant sätt att den är 

förståelig och tillgänglig för de 

intressenter som redovisningen vänder 

sig till. 

Tillförlitlighet Informationen och processer som 

används i redovisningen ska 

dokumenteras, samlas in, sammanställas, 

analyseras och presenteras på ett sätt som 

gör det möjligt att informationens kvalitet 

kan granskas av extern part. 

Tabell 1: Kvalitativa egenskaper i GRI (GRI, 2017). 

 

De principer som GRI använder i sitt ramverk är liktydigt mot motsvarande principer 

som IFRS använder i sitt ramverk. Den kvalitativa egenskapen balans återspeglas i vad 

IFRS skriver om neutralitet, dvs att redovisningen inte ska påverka beslut och 

bedömningar i syfte att uppnå ett förutbestämt resultat (FAR, 2015; GRI, 2017). 

 

Den kvalitativa egenskapen jämförbarhet enligt GRI:s definition speglar det IFRS 

skriver om jämförbarhet. Enligt IFRS ska de begrepp och principer samt 

värderingsgrunder tillämpas på ett likformigt sätt för liknande transaktioner och andra 

händelser, dels i ett och samma företag under en längre tid, dels i olika företag (FAR, 

2015; GRI, 2017). 

 

Den kvalitativa egenskapen precision enligt GRI:s definition är liktydig mot vad IFRS 

skriver om väsentlighet, IFRS redogörelse för begreppet: ”att informationen i en 

finansiell rapport är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet ka påverka de 



  
 

 20 

beslut som användare fattar på basis av informationen”. På samma sätt skriver GRI att 

informationen ska vara korrekt och tillräckligt detaljerad för att fatta informerande 

beslut (FAR, 2015; GRI, 2017). 

 

Även den kvalitativa egenskapen när redovisning ska avges bygger på samma idéer av 

vad IFRS skriver om relevans (när har intressenterna nytta av den redovisade 

informationen) och aktualitet (är den redovisade informationen är aktuell). Likaså 

bygger den kvalitativa egenskapen tydlighet på vad IFRS skriver om begriplighet, IFRS 

redogörelse för begreppet: ”information är begriplig för användare som har rimlig 

kunskap om affärsverksamhet”. Tillförlitlighet är också innehållsmässig likvärdig mot 

vad IFRS skriver om den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet (FAR, 2015; GRI, 

2017). 

 

Det som IFRS skriver om försiktighet som är kännetecknande för finansiell 

redovisningen tycks dock saknas i GRI:s ramverk. I IFRS står det skrivet att osäkerhet 

ska hanteras med rimlig försiktighet, denna skrivning finns inte i GRI:s ramverk. I GRI 

står det istället att osäkra värden ska uppskattas men betonar att osäkerhetsaspekterna 

ska påtalas (FAR, 2015; GRI, 2017). 

 

2.3 Statens ägarpolicy  

 

Enligt Borglund et al (2010) finns det särskilda riktlinjer för hur statligt ägda företag 

sedan räkenskapsåret 2008 ska upprätta en hållbarhetsredovisning, ägardirektivet för 

hållbarhetsredovisningen fastställs i statens ägarpolicy. 

 

I statens verksamhetsberättelsen beskrivs det att företagen är stora arbetsgivare och 

innehar stora ekonomiska värden. Det står också att ägarna är svenska skattebetalare 

och att staten därför har ett stort ansvar och ska agera professionellt. Regeringen har det 

yttersta ansvaret att förvalta de statliga företagen. Förvaltning av de statliga företagen 

ska göras på ett sätt som innebär att det skapar ekonomiskt värde, samt att företagen ska 

tillgodose samhällsintresset (Regeringskansliet, 2007; Regeringskansliet, 2008; 

Regeringskansliet, 2009). I statens ägarförvaltningsuppdrag står det att samtliga helägda 

statliga företag ska följa ägarpolicyn och att delägda statliga företag ska verka för att 
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ägarpolicyn ska tillämpas av företaget. Ägarpolicyn ger regeringen utrymme att utforma 

riktlinjer och mål för hur de statligt ägda företagen ska bedrivas.  

 

Enligt Regeringskansliet (2008) ska statliga företag vara föredömen på 

hållbarhetsredovisning. De riktlinjer som regeringen har tagit fram bygger på principen, 

“följa eller förklara”. Med det menas att företag har möjlighet att göra avvikelser från 

regeringens riktlinjer om det finns en tydlig förklaring till varför företaget inte väljer att 

följa riktlinjerna. I riktlinjerna står det att styrelsen ska ansvara för att företaget från 

2008 års räkenskapsår presenterar en hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer. 

Enligt Regeringskansliet (2008) är GRI:s riktlinjer internationellt normgivande för 

utformning av hållbarhetsredovisning. I riktlinjerna står det också att publicering av 

årsredovisning ska göras senast den 31 mars, samt att styrelsen i företaget ska ge en 

förklaring till hur GRI:s riktlinjer har tillämpats. 
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3.0 Teoretisk referensram  

 

I studiens tredje kapitel presenteras den teoretiska referensramen som innehåller vad 

som utgör uppsatsens teoretiska grund. I kapitlet presenteras legitimitetsteorin, 

intressentteorin, agentteorin och institutionella teorin.  

 

 

3.1 Institutionella teorin 

 

Deegan och Unerman (2011) anser att institutionella teorin förser kunskap om varför 

företag med liknande förutsättningar tenderar att efterlikna varandra. Det 

överensstämmer också med Dillard, Rigsby och Goodman (2004) som anser att 

institutionella teorin förser kunskap och förståelse om hur företag bemöter och tolkar 

traditionella påtryckningar, förväntningar och sociala förändringar. 

  

I den institutionella teorin behandlas begreppet isomorfism. Enligt DiMaggio och 

Powell (1983) är isomorfism en begränsningsprocess där företag tvingas efterlikna 

andra företag som har liknande förutsättningar och används bland annat för att koppla 

samman den frivilliga hållbarhetsredovisningen med ett företags sociala agerande. Med 

liknande förutsättningar menar DiMaggio och Powell (1983) företag som tillsammans 

utgör ett område av institutionellt liv, det vill säga, leverantörer, resurs- och 

produktkonsumenter, regeringsorgan, samt andra företag som producerar liknande 

produkter och tjänster. Enligt Dimaggio och Powell (1983) finns det tre olika typer av 

isomorfism: mimetisk-, normativ- och tvingande isomorfism. Gemensamt för dessa är 

att företags handlingar är styrda av normer, regler, lagar och värderingar. Den normativa 

isomorfismen kännetecknas av professionalisering som innebär att gruppnormer eller 

kulturer sätter tryck på företag att införa särskilda strukturer eller processer. Inom den 

normativa isomorfismen finns det två typer av professionalisering, professionella 

nätverk och formell utbildning. Med det menas att chefer inom samma nätverk och 

personal som har samma typ av utbildning kommer agera på ett liknande sätt och på så 

sätt skapa ett normagerande. 

  

Den mimetiska isomorfismen kommer från organisatorisk osäkerhet, där företag 

tenderar att efterlikna andra mer framgångsrika företag för att på så sätt ta efter deras 
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framgångsrecept och öka sin legitimitet. Tvingande isomorfism är att företag tvingas att 

förändras på grund av informella och formella påtryckningar. Exempel på informella 

påtryckningar är kulturella och sociala påtryckningar och exempel på formella 

påtryckningar är lagar och regler DiMaggio och Powell (1983). 

   

Campell (2007) anser att institutionella förhållanden leder till att företag agerar mer 

hållbart. Med Institutionella förhållanden menar Campell (2007) kollektiv 

självreglering, statlig reglering, institutionaliserade normer, samt oberoende 

organisationer som kontrollerar och övervakar företagens beteende. Enligt författaren 

leder institutionella förhållanden till bättre hållbarhetsredovisning på grund av att om 

standarder för hur hållbarhetsredovisning ska redovisas införs i de institutionella 

förhållandena kommer företag att tvingas att ändra sin hållbarhetsredovisning mot 

standarderna. 

 

3.2 Legitimitetsteorin   

Legitimitetsteorin innebär att företag regelbundet strävar efter att agera enligt normerna 

i samhället. De vill säkerställa att deras aktiviteter ses som legitima från samhället 

(Deegan och Unerman, 2011). Legitimitet definieras enligt Deegan och Unerman (2011) 

som: 

  

“Ett tillstånd eller status som existerar när ett företags värde sammanfaller med ett 

värderingssystem av ett större socialt system som företaget är en del av. Om det uppstår 

olikhet mellan värderingssystemen skulle innebära ett hot mot företagets legitimitet” 

  

Deegan och Unerman (2011) anser att legitimitetsteorin förlitar sig på att det finns ett 

socialt kontrakt mellan företaget och samhället som företaget verkar i. Det sociala 

kontraktet används som ett begrepp för att mäta implicita och explicita förväntningarna 

som samhället har på hur företaget ska agera i sin verksamhet. Med implicita 

antaganden menas icke-lagreglerade förväntningar medan explicita förväntningar är 

lagreglerade förväntningar. 

  

Suchman (1995) anser att legitimitet är en generaliserad uppfattning eller antagande att 

företags agerande är önskvärd eller i enlighet med några av samhällets konstruerade 

system av normer, värderingar och föreställningar. Med det menar Suchman (1995) att 



  
 

 24 

legitimitet från samhället bidrar till företags fortlevnad, eftersom samhället 

tillhandahåller nödvändiga resurser till företag som har ett önskvärt beteende. En 

utmaning för företagen är att samhällets värderingar och normer inte är konstanta, 

eftersom de förändras över tid, vilket kräver att företagen är mottagliga och lyhörda för 

dessa förändringar (Deegan och Unerman, 2011; Nasi, Nasi, Phillips och 

Zyglodopoulos, 1997). 

  

Enligt Heard och Bolce (1981) har förväntningar på företag de senaste årtionden skiftat 

från att endast se till vinstmaximering till att även inkludera hållbart ansvarstagande i 

verksamheten. Det bekräftas av Du, Bhattacharya och Sen (2010) studie som anser att 

det är väsentligt för företag att de lever upp till kundernas krav annars finns risken att 

kunderna väljer ett annat företag. Studiens resultat visade att 87 % av de tillfrågade 

sannolikt skulle välja bort ett företags produkter ifall ett annat företag med liknande 

produkter tog ett större ansvar för miljön och samhället. 

  

Det är viktigt för företag att verkligen nå ut till allmänheten med vad de faktiskt gör. 

Det räcker inte med att agera korrekt utifrån samhället föreställning om hur företaget 

bör agera. Det vill säga även om företaget lever upp till de förväntningar som finns från 

samhället så är det inte säkert att företaget blir legitimt om inte informationen nås ut 

korrekt till samhället. Om företaget inte anses vara legitimt utifrån samhällets 

förväntning är det svårt för företaget att klara sig gentemot sina konkurrenter på 

marknaden. Ett sätt för företagen att bli legitimt och samtidigt nå ut till allmänheten är 

att använda sig av hållbarhetsredovisning. Genom att använda sig av 

hållbarhetsredovisning kan företaget visa att de anpassar sig efter samhället krav 

samtidigt som också informationen blir tillgänglig för dess intressenter som i sin tur gör 

en bedömning om ifall företaget lever upp till samhällets föreställning om hur ett 

företag bör agera (Deegan och Unerman, 2011).    

 

 

3.3 Intressentteorin  

 

Intressenter definieras som en grupp eller individ som kan påverka eller bli påverkad av 

ett företags mål eller verksamhet. (Freeman, 2010; Thompson, 1967). Vormedal och 

Ruud (2009) anser att en intressent har intresse i ett företags beslut och har möjlighet att 
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ställa krav på företaget och dess beslutsfattning. Intressenter har därför en viktig roll för 

företags beslutsfattning gällande hållbarhetsarbete (Feijoo, Romero och Ruiz 2014). 

Nedan illustreras den klassiska intressentmodellen av Freeman. (Grafström et al, 2008). 

 
 

 

 

 

Enligt Phillips (2003) kan intressenter delas in i två grupper, normativa och derivativa. 

Normativa intressenter är dem, vilka företag ska ta hänsyn till och tillfredsställa vid dess 

beslutsfattning. Normativa intressenter är exempelvis kunder, anställda, leverantörer 

och aktieägare. Det vill säga intressenter som företag är beroende av för att kunna 

fortsätta bedriva sin verksamhet. Derivativa intressenter är intressenter som företaget 

inte har några moraliska skyldigheter till, men som har möjlighet att gagna eller skada 

företaget. Företagsledningen bör dock ta dessa i beaktning på grund av att de har 

möjlighet att påverka företaget och de normativa intressenterna. Men det finns ingen 

direkt relation mellan dem och företaget (Phillips, Freeman och Wicks, 2003; Phillips, 

2003). 

  

Det finns ett ömsesidigt behov av samspel mellan företaget och intressenterna för att 

företag ska fortleva (Ljungdahl,1999). För att nå ut till intressenterna om företagets 
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fokus och engagemang kring hållbarhetsfrågor kan företag använda sig av en 

hållbarhetsredovisning. Det fungerar som ett effektivt verktyg för att påverka 

intressenternas åsikt om företag som mer positivt. Företaget kan också framstå som mer 

förtroendeingivande eftersom hållbarhetsredovisning visar att företaget värnar och tar 

ansvar för exempelvis miljön (Ljungdahl, 1999). Det är därför viktigt för 

företagsledningen att kunna identifiera vilka intressenter som är normativa eller 

deritativa och försöka tillgodose deras behov (Ljungdahl, 1999). Skulle företagen 

misslyckas med att identifiera sina intressenter och inte tillfredsställa dem är det stor 

risk att hållbarhetsredovisningen inte blir relevant (Amran och Ooi, 2014). 

 

Enligt Elsakit och Worthington (2012) har intressenter rätt att få tillgång till information 

som beskriver effekterna om företagets verksamhet både miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt. Elsakit och Worthington (2012) menar också att intressenter har en 

förmåga att kunna påverka ett företag beslutshantering av hållbarhetsredovisning och 

det kan därför sägas att företag har en tendens att ändra sin strategi ifall krav ställs från 

intressenterna. Intressenterna påtryckningar påverkar därmed hållbarhetsredovisningen 

(Amran, Keat och Ooi, 2014; Elsakit och Worthington, 2012; Vormedal och Ruud, 

2009). 

 

3.4 Agentteorin 

Agentteorin beskriver förhållandet mellan principalen och agenten. Teorin förklarar hur 

intressekonflikter som kan uppstå mellan agenten och principalen kan lösas på bästa 

sätt. Agenten besitter naturligt på mer information än principalen, vilket inom teorin 

benämns som informationsasymmetri. Utgångspunkten i agentteorin är att agenten 

maximerar sin egennytta vilket skapar osäkerhet hos principalen som därmed vill 

övervaka agenten. Kostnaden för övervakningen kallas för agentkostnad, dvs kostnaden 

för principalen att övervaka agenten (Jensen och Meckling, 1983).  Ett medel för att 

minska informationsasymmetrin är att använda redovisningen. Redovisningen är viktig 

eftersom det är principalens primära källa till information (Dawkin och Fraas, 2013). 

Enligt Adrem (1999) ökar agentkostnader om ägarkoncentrationen är spridd, eftersom 

övervakningen blir mer omfattande och principalen begär därför att företaget ska ge mer 

utförlig information.  
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3.4.1 PAT 

 

Positive acounting theory (PAT) är en teori som används till att försöka förutse företags 

val av redovisningsalternativ. Teorin säger att företag inte väljer det 

redovisningsalternativet som ger en mest rättvisande bild utan det 

redovisningsalternativet som är bäst utifrån företagets egenintresse (Watts och 

Zimmerman, 1986). Watts och Zimmernan (1986) anser att företag väljer att utöva 

påtryckningar mot normgivare för att skapa normer som är mest nyttomaximerande mot 

företaget. Enligt Deegan och Unerman (2011) är PAT uppbyggd kring tre hypoteser, 

bonus, skuldsättningsgrad och politisk kostnad. Denna studie kommer endast att 

behandla hypotesen om politisk kostnad eftersom den är den enda av hypoteserna som 

är relevant för detta arbete. 

 

Enligt Deegan och Unerman (2011) har stora företag en högre sannolikhet att skjuta 

fram nutida intäkter till framtida redovisningsperioder för att minska företagets resultat. 

Det förklaras av att storleken på ett företag är en indikator av marknadsmakt, och att 

stora företag därför själva kan ådra sig uppmärksamhet av staten och andra 

intressegrupper. Det kan leda till att intressegrupper målar upp en bild av att stora 

företag genererar för höga vinster och att stora företag inte bidrar ekonomiskt med sin 

rättvisa andel till samhället. Detta ger staten ett argument till att införa lagregleringar 

som exempelvis högre skatter. Enligt Kabir (2010) kan företag använda 

hållbarhetsredovisning på grund av att de vill minska de politiska kostnaderna. 
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4.0 Hypotesgenerering 

 

I studiens fjärde kapitel genereras studiens hypoteser utifrån institutionella teorin, 

legitimitetsteorin, intressentteorin och agentteorin. 

 

4.1 Reglering 

Vormedal och Ruud (2009) undersökte kvaliteten av företagens hållbarhetsrapporter i 

Norges 100 största företag. Rapporterna utvärderades efter de rättsliga kraven som 

existerade i den norska bokföringslagen. Författarna fann att endast 10 % av de 

undersökta företagen uppfyller de rättsliga kraven för miljörapportering. Orsakerna till 

den vaga rapporteringen ansåg författarna bero på avsaknad av politiska krafter av 

hållbarhetsrapportering i Norge, men även en brist på övervakning av myndigheterna i 

Norge. Vidare menar författarna att den norska regeringen misslyckats med att utveckla 

politiska ramverk för företagsansvar samt rapportering. Detta har lett till att norska 

företag varit passiva när det kommer till rapportering av företagsansvar, Vormedal och 

Ruud (2009) menar därför att reglering behövs för att uppnå en mer följsam och 

transparent rapportering. 

  

Hubbard (2011) analyserar hållbarhetsrapporter upprättade av världens 30 största 

företag i tre olika branscher. Författarna fann att det finns väldigt stora gap i samtliga 

branscher när det gäller rapportens beskrivning av riktlinjer, målsättningar och 

prestationsbeskrivning. De uppgifter som lämnades var ofta inte relaterade till 

väsentliga frågor. Författarna drog slutsatsen att hållbarhetsredovisningen inte var av 

god kvalitet och måste förbättras för att ge användbar information. Detta kan ske genom 

reglering för att säkerställa kvaliteten i rapporterna menar författaren.  

  

Om statens ökar sitt inflytande i samhället genom regleringar, tenderar regleringen att 

bli institutionaliserad. När detta händer anses det legitimt att följa regleringen. Således 

kommer företag att styra sitt beteende mot regleringen i förhoppning att framstå som 

legitima (Matten och Moons, 2008). Hedberg och Von Malmborg (2003) anser i sin 

studie att företag upprättar sin hållbarhetsredovisning i enlighet med det som är 

institutionaliserat för att samhället ska anse företaget som legitimt. Därmed bör således 

regeringens ägardirektiv i statligt ägda företag bli institutionaliserat och de statliga 

företagen bör därför anpassa sin hållbarhetsredovisning så att den stämmer överens med 
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ägardirektivet. Detta bekräftas även av Deegan och Unerman (2011) som anser att det är 

det väsentligt för företag att anpassa sitt värderingssystem efter samhällets värderingar 

för att anses som legitima, vilket innebär att företag bör välja att följa ägardirektivet för 

att uppnå legitimitet av samhället. Ur den institutionella teorin kan ägardirektivet ses 

som tvingande isomorfism då de statliga företagen tvingas att förändras på grund av 

formella påtryckningarna, dvs ägardirektivet för att framstå som legitima. Om företaget 

inte följer vad som blir institutionaliserat riskerar de att tappa legitimitet. 

Legitimitetsteorin säger att det är viktigt för företag att vara mottagliga och lyhörda mot 

förändringar (Deegan och Unerman, 2011; Nasi et al. 1997). Det är därför av stor vikt 

att företagen följer ägardirektivet. Resonemangen ovan leder fram till nedanstående 

hypotes: 

 

Hypotes 1: Regerings införande av ägardirektivet leder till att informationskvaliteten i 

hållbarhetsredovisningen ökar för statligt ägda företag. 

 

4.2 Verksamhetens påverkan 

Tidigare studier har undersökt om ett företags verksamhetsområde påverkar 

hållbarhetsredovisningen för ett företag. Gamerschlag et al. (2011); Deegan och Rankin 

(1996) visar i sina studier att ett företags verksamhetsområde påverkar 

hållbarhetsredovisningens innehåll. Grafström et al (2008); Gamerschlag et al (2011) 

anser att företag väljer att redovisa mer om de områden som företagens verksamhet är 

kopplat till. Anledningen är att företagen vill upplysa sina intressenter att de tar ansvar 

och jobbar med dessa områden, med förhoppning om att de ska ses som legitima. Det är 

särskilt viktigt att företagen tillfredsställer sina normativa intressenter då de ställer krav 

på företagets verksamhet och kan äventyra företagets fortlevnad (Ljungdahl, 1999).  

 

Genom att intressenter efterfrågar en utveckling där företag tar större miljö och 

samhällsansvar pressar det företagen till att engagera sig i sådana frågor eftersom dessa 

påverkar företagets legitimitet (Cho och Patten, 2007; Suchman, 1995). Grafström et al. 

(2008); Hubbard (2011) anser att företag väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning 

för att öka sin legitimitet genom att visa att de tar ett miljömässigt och socialt ansvar. 

Författarna anser därför att företag som inte har en verksamhet med miljömässiga och 

sociala konsekvenser inte har samma behov av att utforma en hållbarhetsredovisning 
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med hög kvalitet eftersom deras legitimitet inte är lika utsatt. Enligt Cho et al. (2012) 

har företag med miljömässig- och sociala konsekvenser större tryck från intressenter att 

rapportera mer utförligt om sitt hållbarhetsarbete eftersom de annars kan ifrågasätta 

företagets legitimitet. 

 

Ett annat motiv till varför företag med miljö och/eller sociala konsekvenser i sin 

verksamhet frivilligt hållbarhetsredovisar kan förklaras av den politiska hypotesen i 

PAT. Företag med miljö och/eller sociala konsekvens är i större riskzon för att träffas av 

kostsamma regleringar och dessa företag vill därför undkomma regleringar och väljer 

därför att frivilligt redovisa för att visa att de tar ett samhällsansvar, detta för att minska 

risken för politiska kostnader (Kabir, 2010). 

 

För att bli legitima kan företagen använda sig av olika legitimitetsstrategier beroende på 

om de vill återställa legitimitet, bibehålla eller erhålla. Ashforth och Gibbs (1990) menar 

att företagens underliggande motiv påverkar vilken strategi som företagen väljer för att 

framstå som legitima. Företag med miljömässiga och/eller sociala konsekvenser i sin 

verksamhet kommer enligt Ashforth och Gibbs (1990) att ha utförligare och mer anpassad 

legitimitetsstrategi eftersom de har svårare att erhålla legitimitet än företag som inte har 

miljömässiga och/eller sociala konsekvenser i sin verksamhet. 

 

Utifrån tidigare forskning bör statligt ägda företag med miljömässiga och/eller sociala 

konsekvenser upprätta en hållbarhetsredovisning med högre kvalitet än företag som har 

mindre miljömässiga och/eller sociala konsekvenser. Vidare bör regeringens 

ägardirektiv leda till att anpassningen för företag med mindre miljömässiga och/eller 

sociala konsekvenser i sin verksamhet bli högre än för företag med mer miljömässiga 

och/eller sociala konsekvenser i sin verksamhet, därför att företag med miljömässiga 

och/eller sociala konsekvenser i sin verksamhet redan haft en god redovisning. Således 

bör den eventuella skillnaden mot företag med miljömässiga och/eller sociala 

konsekvenser i sin verksamhet bli mindre. Tvärtom bör företag med mindre 

miljömässiga och/eller sociala konsekvenser i sin verksamhet ha en kraftigare positiv 

förändring av informationskvaliteten i hållbarhetsredovisning än företag med 

miljömässiga och/eller sociala konsekvenser i sin verksamhet, därför att de inte innan 

ägardirektivet haft samma nytta av att upprätta en hållbarhetsredovisning av hög 

kvalitet. Resonemangen ovan leder fram till nedanstående hypoteser: 
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Hypotes 2a: Statligt ägda utsatta företag kommer ha högre informationskvalité i 

hållbarhetsredovisningen än neutrala företag.   

  

Hypotes 2b: Efter införandet av ägardirektivet kommer de neutrala företagen ha en 

större positiv förändring av informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen än utsatta 

företag. 

  

4.3 Storlek 

Vormedal och Ruud (2009) menar att intressenternas krav på företagets 

hållbarhetsredovisning påverkar kvaliteten på informationen. Tagesson et al (2009) finner 

att företagets storlek påverkar både omfattningen och innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. Patten (1991); Abbott och Monsen (1979) visar i sina studier 

att stora företag är föremål för högre påtryckningar från sina intressenter än vad små 

företag är.  

 

MacLean och Rebernak (2007); Fernandez, Romero och Ruiz (2014) anser att större 

företag har ökat krav från intressenter att vara transparenta jämfört med mindre företag 

på grund av att stora företag har fler intressenter och generellt större ekologiskt 

fotavtryck, vilket bidrar med att medier och allmänheten förväntar sig mer och bättre 

information än av små företag. Små företag granskas offentligt i mindre utsträckning än 

vad stora företag gör, vilket innebär att små företag inte behöver känna samma press att 

upprätta en hållbarhetsredovisning av hög informationskvalitet på grund av att små 

företag inte kommer vara föremål för offentlig granskning i lika stor utsträckning 

(Gamerschlag et al. 2011; Vormedal och Ruud, 2009).  

 

Tagesson et al (2009) anser att det är kostsamt för företag att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. För att samla information till hållbarhetsredovisningen krävs det 

att företag lägger resurser på insamlingsarbetet vilket är kostsamt. Stora företag har större 

möjlighet att lägga mer resurser på insamlingsarbetet eftersom de har tillgång till 

exempelvis större personalstyrka och har större möjlighet att frigöra kapital till 

ändamålet. Detta menar författaren leder till att stora företag har en högre 

informationskvalitet. 
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Den politiska hypotesen i PAT säger att storleken på ett företag är en indikator av 

marknadsmakt, och att stora företag därför själva kan ådra sig uppmärksamhet av staten 

och andra intressegrupper. Utifrån detta perspektiv vill stora företag visa sitt arbete med 

hållbarhet i en hållbarhetsredovisning för att minska risken att ådra sig negativ 

uppmärksamhet som kan leda till politiska kostnader (Kabir, 2010). Eftersom stora 

företag är mer granskade av analytiker och media, samt utsätts för ett högre politiskt tryck 

är de i större behov av legitimitet än vad små företag är. Således bör stora företag välja 

att producera en hållbarhetsredovisning av högre kvalitet än små företag för att minska 

risken för politiska kostnader.  

 

Utifrån tidigare forskning bör informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen för 

stora statliga företag vara av högre kvalitet än för små statligt ägda företagen. Vidare 

bör stora statliga företags anpassning till regeringens ägardirektiv inte bli lika stor som 

för de små statliga företagen eftersom de redan bör ha en relativt hög nivå på 

informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen. Således bör den eventuella påverkan 

av ägardirektivet för stora statliga företag bli mindre än för små statliga företag. 

Tvärtom bör små statligt ägda företag har en kraftigare positiv förändring av 

informationskvaliteten i hållbarhetsredovisning än stora statliga företag. Resonemangen 

ovan leder fram till nedanstående hypoteser: 

  

Hypotes 3a: Stora statliga företags informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen är 

av högre kvalitet än små statliga företag. 

  

Hypotes 3b: Efter införandet av ägardirektivet kommer små statliga företag ha en större 

positiv förändring av informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen än stora statliga 

företag. 

 

 

4.4 Ägarstruktur 

 

Agentproblematiken existerar när ägande och kontroll är separerade vilket skapar en 

osäkerhet hos principalen eftersom agenten kan komma att självmaximera. 

Redovisningen utgör en viktig funktion och källa för principalen. Principalen kan 

därmed ställa krav på redovisningens innehåll för att minska informationssymmetrin. 
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Agentteorin existerar i större utsträckning när företagets ägande är spritt eftersom 

övervakningen antas blir större. Därmed antas övervakningen i statens delägda företag 

vara större på grund av att det finns flera ägare. I statens helägda företag är endast staten 

ägare vilket bör leda till att övervakningen är mindre.  

 

Hubbard (2011) anser att redovisningens innehåll påverkas av hur företaget styrs. Om det 

finns starka påtryckningar av ägarna resulterar det i en mer utförlig 

hållbarhetsredovisning (Vormedal och Ruud, 2009). Enligt Tagesson et al. (2009) har 

företag med spridd ägarkoncentration ofta större förväntningar från intressenter att lämna 

hållbarhetsupplysningar jämfört med företag som har ett koncentrerat ägande. Således 

bör helägda statliga företag inte lägga lika stor fokus på sin hållbarhetsredovisning vilket 

därmed resulterar i sämre informationskvalitet. Delägda företag bör istället lägga större 

fokus på hållbarhetsredovisningen vilket resulterar i högre informationskvalitet. 

Regerings ägardirektiv bör då även innebära en mindre eventuell påverkan för statens 

delägda företag. Tvärtom bör den eventuella förändringen vara högre i statens helägda 

företag. Resonemangen ovan leder fram till nedanstående hypoteser: 

 

Hypotes 4a: Delägda statliga företag har högre informationskvalitet i 

hållbarhetsredovisningen än helägda statliga företag.  

 

Hypotes 4b: Efter ägardirektivet kommer de helägda företagen gjort en större positiv 

förändring av informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen än delägda statliga 

företag. 
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5.0 Metod 

 

I studiens tredje kapitel behandlas forskningsansatsen, där val av deduktiv ansats 

gjordes. Därefter beskrivs kvantitativ- och kvalitativ forskningsstrategi, samt val av 

undersökningsmodell för att besvara studiens syfte. I kapitlet presenteras också andra 

metodologiska val som urval, teoretisk- och empirisk insamling. Metodkapitlet avslutas 

med att presentera kvalitetskriterierna och etiska överväganden och hur dessa har 

tagits i beaktning. 

 

  

5.1 Forskningsansats 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2008) är induktiv och deduktiv de två vanligaste 

forskningsansatserna och har som syfte är att förklara förhållandet mellan empiri och 

teori. Deduktiv teori är den vanligaste forskningsansatsen och används för att förklara 

förhållandet mellan empiri och teori (Bryman och Bell, 2013). Forskaren utgår ifrån 

tidigare kunskap och teoretisk härledning för att därefter härleda eller deducera en eller 

flera hypoteser som ska underkastas empirisk granskning. För att besvara studiens syfte 

har deduktiv ansats valts. Det beror på att studien härleder hypoteser utifrån de 

dominerande teorierna och det anses därför rimligt att ta tillvara på redan existerande 

kunskap för att skapa oss en förväntan om vad studiens resultat kommer att visa.  

En deduktiv ansats motiveras även av att det underlättar tillvägagångsättet för insamling 

av studiens empiriska material. Detta eftersom studien har valt att utgå från GRI:s 

kvalitativa egenskaper som indikerat på vilken kvalitet i hållbarhetsredovisningen som 

ska undersökas. Studiens insamling av empiriskt material är också omfattande och vi 

anser att valet av deduktiv ansats effektiviserar insamlingsarbetet. Utifrån detta anser vi 

att en deduktiv ansats är den metod som är mest lämplig för denna studie.  

 

Ett annat alternativ hade varit att använda sig av induktiv teori. Induktiv teori innebär att 

slutsats kan dras utifrån den empiriska datainsamlingen och utifrån det generera ny 

kunskap. Utförandet av metoden innebär att först sortera ut relevant information som 

därefter ska samlas in för att analyseras, systematiseras och formas till ny kunskap 

(Jacobsen, 2002). Vi anser dock att det skulle inneburit problem att genomföra studien 

utifrån induktiv ansats. Detta eftersom det hade uppstått en osäkerhet kring hur mätning 
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av kvaliteten i hållbarhetsredovisningarna skulle gå till vilket hade försvårat 

insamlingen av det empiriska materialet. Ett annat problem är att det finns risk för att 

studien inte hade uppnått ett generaliserbart resultat, vilket Patel och Davidsson (2011) 

anser uppstår vid valet av induktiv ansats. Utifrån dessa resonemang väljs därför inte 

induktiv ansats.   

 

5.2 Kvalitativ forskningsstrategi med kvantitativa inslag 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två dominerande forskningsstrategier, 

kvalitativ strategi och kvantitativ strategi. För att besvara studiens syfte, som är att 

förklara hur ägardirektivet har påverkat informationskvaliteten i hållbarhetsredovisning 

för statligt ägda företag har kvalitativ forskningsstrategi med kvantitativa inslag valts. 

Detta eftersom det behövs möjlighet till att skapa en detaljerad bild av innehållet, samt 

möjlighet att tolka materialet för att kunna tolka företags informationskvalitet. Detta 

möjliggörs enligt Bryman och Bell (2013); Jacobsen (2002) genom användning av 

kvalitativ metod.  

 

Studien har även kvantitativa inslag eftersom poäng getts för informationskvaliteten i 

hållbarhetsredovisningen, dessa har kvantifierats och därefter säkerställts med t-test för 

att testa studiens hypoteser. Jacobsen (2002) anser att kvantitativ metod är att föredra 

vid statistiska metoder, kvantifiering och vid användning av siffror. Jacobsen (2002) 

anser att kvalitativ och kvantitativ metod inte ska ses som konkurrenter till varandra 

utan istället mer som två olika metoder som komplimenterar varandra och att 

användning av båda metoderna stärker dem på grund av att den ena metodens nackdel är 

den andra metodens styrka. Vi anser därför att kvalitativ forskningsstrategi med 

kvantitativa inslag är lämplig för denna studie.  

 

5.3 Kvalitativ innehållsanalys 

För att kunna besvara studiens syfte kommer en kvalitativ innehållsanalys att användas 

som undersökningsmetod. Vårt val av undersökningsmetod styrks av Holland och Foo 

(2003) som anser att innehållsanalys är ett vanligt tillvägagångssätt vid 

hållbarhetsforskning. Bryman och Bell (2013) anser att en innehållsanalys innebär att 

analysera texter och dokument på ett systematiskt och replikerbart sätt med syftet att 

kvantifiera ett innehåll utifrån kategorier som i förväg har bestämts. Scott (1990) anser 
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att en innehållsanalys endast är så bra som de dokument som innehållsanalysen bygger 

på. Det är därför viktigt att de dokument som används uppnår tre kriterier. Dessa tre 

kriterier är: representativitet, trovärdighet och autenticitet. Representativitet innebär att 

de dokument som används ska vara representativa för andra dokument. Trovärdighet 

innebär att de dokument som används ska vara riktiga och inte förfalskade. Autenticitet 

innebär att dokumenten som används ska vara trovärdiga. Denna studie kommer att 

använda sig av hållbarhetsredovisningar som dokumentunderlag. Vi anser att 

hållbarhetsredovisningar uppfyller de tre kraven. Representativitet uppnås genom att 

hållbarhetsredovisningarna är tillgängliga för allmänheten också efter att denna studie är 

slutförd. Autenticitet och trovärdighet uppnås genom att företagen själva ger ut 

hållbarhetsredovisningen 

 

Fördelarna med att använda sig av en innehållsanalys är att det är en öppen 

forskningsmetod, samt att det är enkelt att konkret beskriva valet av urval och enklare 

för andra studier att göra repliker. En nackdel med att använda sig av innehållsanalys är 

att det är arbetsintensivt (Bryman och Bell, 2013).  

 

 5.4 Urval av företag  

Urval av företag är en avgörande del av studien (Holme och Solvang, 1997). Enligt 

Hesse-Biber och Leavy (2011) är förutbestämda kriterier viktigt för att urvalet och 

studiens forskningsfråga ska genomföras i linje med varandra vid användning av 

kvantitativ metod. I denna studie har informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen 

för de statligt ägda företagen granskas. Hållbarhetsredovisningen har hämtats från 

företagens hemsida alternativt från databasen Infotorg. Om inte vi lyckats erhålla 

hållbarhetsredovisningen via dessa tillvägagångsätt har vi kontaktat bolaget och på så 

sätt fått tillgång till hållbarhetsredovisningen.  

 

 I studien har vi utgått från regeringens definition av statliga företag som lyder “företag 

som ägs helt eller delvis av svenska staten” (regeringskansliet, 2009). I statens 

bolagsportfölj finns det 54 hel och delägda bolag 2008.  I urvalet faller 30 företag bort 

av tre olika anledningar. Första anledningen är att vi inte lyckats erhålla 

hållbarhetsredovisningen av företagen via Infotorg, företagets hemsida eller genom att 

kontakta företaget. Dessa är Arbetslivsresurs, Jernhusen, Kasernen, Sveaskog, 

Arlandabanan Infrastructure, Statens väg och Baninvest, Statens Bostadsomvandling, 
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Bilprovningen, Bostadsgaranti, Dramatiska Teatern, Nordea, svenska rymdaktiebolaget, 

Teracom, Statum, RISE, Svenska Skeppshypotekskassan, Vasakronan och Venantius. 

Den andra anledningen är på grund av att några företag har sin verksamhet utomlands, 

de träffas då inte av regeringens ägardirektiv. Dessa är Sweroad, Dom Shvetsii, 

Swefund, Svedab och Vokensåsen. Den tredje anledningen förklaras av att några företag 

avvecklats sedan 2008 vilket inneburit att företagets hållbarhetsredovisning ej finns att 

tillgå. Dessa är Innovationsbron, Miljöstyrningsrådet, Norrland Center, Apotekets 

Service, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Botniabanan, Ersättningsmark samt 

Luftfartsverket. Utöver dessa företag har samtliga hel- och delägda företag som varit 

verksamma mellan 2007 och 2009 ingått i urvalet. En kort redogörelse om företagens 

verksamhet återfinns i det empiriska materialet.  

 

Studien har genomförts under tre specifika årtal. Ägardirektivet infördes den 1 januari 

2008. Då vi vill se på den direkta förändringen av ägardirektivet studeras 

hållbarhetsredovisningen för 2007, 2008 och 2009.  

Nedan följer urvalet av företag vars hållbarhetsredovisning granskas efter GRI:s 

kvalitativa egenskaper i bokstavsordning. 

 

Helägda statliga företag Delägda statliga företag 
Akademiska hus Miljömärkning Sverige 

Almi företagspartner SAS 

Apoteket SOS Alarm 

Green Cargo Visit Sweden  

Göta Kanalbolag Telia Sonera 

Lernia  
LKAB  
Kungliga Operan  
Samhall  
SJ  
SBAB  
Svensk exportkredit (SEK)  
Specialfastigheter  
Svenska spel  
Systembolaget  
Swedesurvey  
PostNord  
Vasallen  
Vattenfall  

 Tabell 2. Studiens urval. 
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5.5 Studiens undersökningsmodell  

Studiens undersökningsmodell är påverkad av tidigare forskning som i tidigare studier 

tittat på kvalitetsskillnader i företags hållbarhetsredovisning. Tidigare studier har använt 

sig av en poängsättning vid innehållsanalys (Daub, 2000; Romolini, Fissi och Gori 

2014). I figur 1 redovisas den undersökningsmodell som kommer ligga till grund för 

studien. För att granska informationskvaliteten i statlig ägda bolag har deras 

hållbarhetsredovisningar studerats för räkenskapsåret 2007, 2008 och 2009. 

Hållbarhetsområdet som studeras har vi kategoriserat i tre områden, vilka följer nedan.  

 

Ekonomisk påverkan 

Med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet menas företagets påverkan på de 

ekonomiska förhållandena hos företagets intressenter och huvudsaklig ekonomisk 

påverkan som företaget har på samhället. Här kan områden som ekonomiskt värde, 

finansiell risk och indirekt ekonomisk påverkan (investeringar för samhällsnytta) 

beaktas. 

 

Miljöpåverkan  

Med den miljömässiga dimensionen menas verksamhetens påverkan på miljön, dvs 

uppgifter om aktuella konsekvenser från företagets verksamhet på miljön. Här kan 

områden som användning av mark, energianvändning, koldioxidutsläpp, 

vattenanvändning samt luftföroreningar beaktas. 

 

Social påverkan  

Med den sociala dimensionen menas den påverkan som företaget har på de sociala 

system den verkar inom. Här kan områden som jämställdhet, sjukfrånvaro, mångfald 

samt utbildning beaktas. 

 

Vi har valt denna kategorisering eftersom GRI:s regelverk är uppbyggt på dessa 

kategorier. Företagens information i hållbarhetsredovisningen har sedan studerats 

utifrån GRI:s kvalitativa egenskaper som finns för att säkra kvaliteten i informationen 

som företagen lämnar.  

 

Företagens information från hållbarhetsredovisningen har för respektive 

hållbarhetsområde tilldelats poäng utifrån hur väl informationskvaliteten uppfyller 
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GRI:s kvalitativa egenskaper. Poängen används sedan som underlag för att avgöra om 

ägardirektivet påverkar informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen för statligt 

ägda företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Undersökningsmodell. 
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• Social påverkan 

Hållbarhetsupplysningar 
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Hållbarhetsupplysningar 

• Ekonomisk påverkan 
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Kvalitativa egenskaper 

Balans, Jämförbarhet, Precision, När redovisningen ska avges, Tydlighet, Tillförlitlighet 

Resultat Resultat Resultat 

Jämförelse 
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5.6 Bedömningskriterier 

GRI:s ramverk är det mest accepterade ramverket världen över och är användbart av 

nästan alla företag (Michelon, Pionato och Ricceri, 2015). Nastanski och Tschopp, 

(2014) finner i sin studie att GRI gav intressenter mest värdefull information när de 

studerade standarderna för hållbarhetsredovisning. Vidare är GRI den mest använda 

standarden och enligt Manetti (2011) det ultimata ramverket som finns tillgängligt för 

att redovisa företags hållbarhetsarbete. Enligt Wolk et al. (2008) har GRI:s kvalitativa 

egenskaper starka kopplingar till IFRS vilket stärker motiveringen ytterligare till varför 

GRI:s kvalitativa egenskaper är riktiga.Vi kommer därför bedöma 

informationskvaliteten efter GRI:s kvalitativa egenskaper. Bedömningskriterierna är 

utformad efter GRI:s tester av kvalitativa egenskaperna som finns för att säkerställa 

hållbarhetsredovisningens kvalité (GRI, 2017). Ett exempel på sådant test för på den 

kvalitativa egenskapen tillförlitlighet är om hållbarhetsredovisningen varit föremål för 

oberoende granskning.  

 

Vid utförandet av studien har det tagits i beaktning att bedömningskriterierna ska vara 

ömsesidigt uteslutande och tillräckligt konkret för att på så sätt möjliggöra för en 

konsekvent bedömning. Metoden för att göra bedömning av företags 

hållbarhetsredovisningar gjordes med hjälp av en innehållsanalys, samt utifrån en 

statistisk modell där företags informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen 

kvantifieras utifrån en skala noll till tre. Den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet är ett 

dock ett undantag på grund av att det endast finns två alternativ, dvs antingen har 

hållbarhetsredovisningen varit föremål för oberoende granskning eller så har den ej varit 

föremål för oberoende granskning. Där kvantifieras informationskvalitén i 

hållbarhetsredovisningen utifrån en skala noll till ett. Det finns sex kvalitativa 

egenskaper som bedöms för respektive hållbarhetsområde, vilket betyder att varje 

område kan erhålla sexton poäng och totalt kan ett företag få 48. Bedömningskriterierna 

följer nedan. 

 

Balans 

Som underlag för bedömningen av GRI:s kvalitativa egenskap balans ger företaget en 

balanserad och lättillgänglig bild och tar upp både negativa och positiva aspekter med 

företagets verksamhet. Läsaren ska även ha möjlighet att kunna följa företagets 

utveckling över tid. 
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 Tester 

  

● Redovisningen visar både bra och dåliga resultat och områden. Redovisningen 

ska undvika urval, utelämnande eller presentationsformat som riskerar att 

felaktigt påverka en läsares beslut eller slutsatser.  

● Informationen i redovisningen presenteras på ett sätt som möjliggör för läsaren 

att följa utvecklingen från året och minst två tidigare perioder.  

  

● 3 poäng. Vid poängsättning av tre poäng har företagets redovisning uppfyllt 

båda två testerna av den kvalitativa egenskapen.  

  

● 2 poäng. Vid poängsättning av två poäng har företagets redovisning uppfyllt ett 

test av den kvalitativa egenskapen.  

 

● 1 poäng. Vid poängsättning av ett poäng har företaget lämnat viss information 

av hållbarhetsområdet, dock är informationen ej tillräckligt informativ för att 

utföra testerna för den kvalitativa egenskapen. 

 

● 0 poäng. Vid poängsättning av noll poäng finns det ingen information lämnad 

för hållbarhetsområdet. 

 

Jämförbarhet 

Som underlag för bedömningen av GRI:s kvalitativa egenskap jämförbarhet ska 

information väljas, sammanställas och redovisas konsekvent genom tillämpning av 

riktlinjer/principer. Redovisad information ska presenteras på ett sådant sätt att den ger 

intressenter möjlighet att analysera förändringar i organisationens resultat över tiden. 

Informationen ska också underlätta för jämförelser med andra företag.  

 

Tester  

 

● Redovisningen och informationen i den ska vara jämförbar mellan åren genom 

att företaget har använt sig av principer/riktlinjer som underlag.  
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● Redovisningen ska använda sig av absoluta resultat (exempelvis, absoluta siffror 

mm) för att möjliggöra analytiska jämförelser.    

 

● 3 poäng. Vid poängsättning av tre poäng har företagets redovisning uppfyllt 

båda två testerna av den kvalitativa egenskapen.  

  

● 2 poäng. Vid poängsättning av två poäng har företagets redovisning uppfyllt ett 

test av den kvalitativa egenskapen. 

  

● 1 poäng. Vid poängsättning av ett poäng har företaget lämnat viss information 

av hållbarhetsområdet, dock är informationen ej tillräckligt informativ för att 

utföra testerna för den kvalitativa egenskapen. 

 

● 0 poäng. Vid poängsättning av noll poäng finns det ingen information lämnad 

för hållbarhetsområdet. 

  

  

Precision 

Som underlag för bedömningen av GRI:s kvalitativa egenskap precision ska den 

redovisade informationen vara tillräckligt korrekt och detaljerad för att intressenter ska 

kunna bedöma företagets resultat. 

 

           Tester 

  

● Redovisningen innehåller information om hur datan har mätts genom att visa 

tillvägagångssättet för hur beräkningarna är gjorda.  

● Redovisningen beskriver vilka data som har uppskattats, samt de antaganden och 

tekniker som ligger till grund för uppskattningen, alternativt ange var denna 

information kan hittas. 

 

●  3 poäng. Vid poängsättning av tre poäng har företagets redovisning uppfyllt 

båda två testerna av den kvalitativa egenskapen.  
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● 2 poäng. Vid poängsättning av två poäng har företagets redovisning uppfyllt ett 

test av den kvalitativa egenskapen. 

  

● 1 poäng. Vid poängsättning av ett poäng har företaget lämnat viss information 

av hållbarhetsområdet, dock är informationen ej tillräckligt informativ för att 

utföra testerna för den kvalitativa egenskapen. 

 

● 0 poäng. Vid poängsättning av noll poäng finns det ingen information lämnad 

för hållbarhetsområdet. 

  

När redovisningen ska avges 

Som underlag för bedömningen av GRI:s kvalitativa egenskap när redovisningen ska 

avges ska redovisningen ske efter en fast tidsplan och informationen är tillgänglig i tid 

för att intressenterna ska kunna fatta informerade beslut. 

 

Tester 

  

● Informationen i redovisningen publiceras medan den fortfarande är aktuell med 

hänsyn till redovisningsperioden. 

● Informationen i redovisningen beskriver tydligt vilken tidsperiod den avser. 

 

●  3 poäng. Vid poängsättning av tre poäng har företagets redovisning uppfyllt 

båda två testerna av den kvalitativa egenskapen.  

  

● 2 poäng. Vid poängsättning av två poäng har företagets redovisning uppfyllt ett 

test av den kvalitativa egenskapen. 

  

● 1 poäng. Vid poängsättning av ett poäng har företaget lämnat viss information 

av hållbarhetsområdet, dock är informationen ej tillräckligt informativ för att 

utföra testerna för den kvalitativa egenskapen. 

 

● 0 poäng. Vid poängsättning av noll poäng finns det ingen ingen information 

lämnad för hållbarhetsområdet. 
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Tydlighet 

Som underlag för bedömningen av GRI:s kvalitativa egenskap tydlighet ska 

informationen ska göras tillgänglig på ett sådant sätt att den är förståelig och tillgänglig 

för de intressenter som redovisningen vänder sig till. 

 

Tester 

● Intressenter kan hitta den specifika information de söker utan alltför stor 

ansträngning genom separata avsnitt. 

● Redovisningen undviker tekniska termer, förkortningar, jargong eller annat som 

riskerar att vara okänt för intressenten, och ska (vid behov) innehålla 

förklaringar i anslutning till texten, eller i en ordlista. 

 

●  3 poäng. Vid poängsättning av tre poäng har företagets redovisning uppfyllt 

båda två testerna av den kvalitativa egenskapen.  

  

● 2 poäng. Vid poängsättning av två poäng har företagets redovisning uppfyllt ett 

test av den kvalitativa egenskapen. 

  

● 1 poäng. Vid poängsättning av ett poäng har företaget lämnat viss information 

av hållbarhetsområdet, dock är informationen ej tillräckligt informativ för att 

utföra testerna för den kvalitativa egenskapen. 

 

● 0 poäng. Vid poängsättning av noll poäng finns det ingen information lämnad 

för hållbarhetsområdet. 

 

Tillförlitlighet 

Som underlag för bedömningen av GRI:s kvalitativa egenskap tillförlitlighet ska 

informationen i hållbarhetsredovisningen vara trovärdig och informationens källa ska 

vara säkerställd vilket sker genom oberoende granskning. 

                    

Tester 

● Hållbarhetsredovisningen är extern granskad. 
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1 poäng. Vid poängsättning av tre poäng är redovisningen granskad av oberoende part 

och informationen bedöms därmed som tillförlitlig. 

  

0 poäng. Vid poängsättning av noll poäng är redovisningen inte granskad av en 

oberoende part och informationen bedöms därmed som ej tillförlitlig.   

 

5.7 Reflektion av modell  

 

En konsekvens av metodvalet för studien är att det finns en viss grad av subjektivitet när 

poäng ska ges till företagen i urvalet. (Cowan och Gadenne, 2005) har tidigare gjort 

studier inom hållbarhetsredovisning där de använt sig av bedömningar vid 

kategorisering av information. För att minska graden av subjektivitet har enskilda 

bedömningarna gjorts för varje företag. Bedömningarna har sedan jämförts med 

varandra, i de fall det funnits avvikelser har en diskussion förts tills vi nått en 

överenskommelse i poängsättning vilket även Cowan och Gadenne (2005) gjorde i sin 

studie för att minska subjektiviteten. 

 

Innan vi påbörjade granskningen av företagen i urvalet, testade vi vår 

undersökningsmodell på tio andra företag för att få en överblick i hur 

hållbarhetsredovisningar är konstruerade och hur de skiljer sig samt att på förhand se 

om våra bedömningar inte stämmer överens. Detta hjälpte oss reducera avvikelser i våra 

bedömningar.  

 

5.8 Insamling av Teoretisk material 

Enligt Friberg (2012); Yin (2007) är det viktigt att skapa en litteraturöversikt över 

tidigare forskning inom området eftersom det möjliggör för forskaren att få en översikt 

över ämnesområdet och vad som tidigare har studerats. Enligt författarna är det också 

grunden för att kunna skapa studiens teoretiska referensram. I den inledande fasen av 

vår studie togs det därför i beaktning att skapa en litteraturöversikt över tidigare 

forskning inom vårt område. Eftersom denna uppsats är deduktiv har vi identifierat de 

teorier som är dominanta inom området hållbarhetsredovisning. Tillvägagångssättet för 

att samla in teoretiska material har mestadels gjorts genom att använda oss av 

databaserna Google Scholar och Onesearch. De sökord som använts och som varit 

relevanta begrepp för studiens ämnesområde är: Legitimacy Theory, Sustainability, 
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GRI, Regulation, Corporate Social Resposibility, Agency Theory, PAT, Institutional 

Theory, och Information quality. Andra tillvägagångssätt för att samla in teoretiskt 

material har varit genom böcker. För att säkerställa att informationskällorna är 

tillförlitliga har vi genomgående använt oss av ett kritiskt förhållningssätt. Exempelvis 

är studiens teori mestadels tagen från vetenskapliga artiklar som är peer reviewed, vilket 

innebär att de måste ha blivit godkända och granskade av andra forskare innan 

artiklarna kan publiceras. De vetenskapliga artiklarna har legat till grund för 

teorikapitlet eftersom vi anser att de är mer specifika än tillexempel böcker och är därför 

också mer användbara för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Böckerna 

har mer använts som stöd för att kunna utföra vår studie på ett korrekt sätt. 

  

5.9 Insamling av empiriskt material 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det olika tillvägagångssätt att genomföra insamling 

av empiriskt material. Det vanligaste tillvägagångsättet är enkäter, intervjuer och 

insamling av redan existerande material. Denna studies tillvägagångssätt för insamling 

av empiriskt material är insamling av redan existerande material. Det har gjorts genom 

att samla in de statliga företagens årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. 

Eftersom den information som samlats in redan är av existerande material kommer 

materialet som används i denna studie att vara sekundärdata (Jacobsen, 2002).  

 

Anledningen till att inte enkäter eller intervjuer valdes är problematiken med 

objektiviteten av respondenterna. Risken finns därför att det empiriska material som 

samlats in inte hade varit objektivt. Denna studie valde därför med utgångspunkt ur 

objektivitetsynpunkt att använda sig av redan befintligt existerande material för 

insamling av empiriskt material. 

 

5.10 Kvalitetskriterier 

Enligt Yin (2007) finns det fyra kriterier som prövar kvaliteten av forskningsdesignen. 

Dessa är Begreppsvaliditet, Intern validitet, Extern validitet, Reliabilitet och etiskt 

övervägande. 

  

5.10.1 validitet 
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Enligt Yin (2007) beskrivs begreppsvaliditet som ett kriterium att forskaren har 

utformat korrekta operationella mått gällande de begrepp som berör studien. 

Begreppsvaliditet är aktuellt vid datainsamlingen.  För att begreppsvaliditet ska uppnås 

är det viktigt att forskaren säkerställer att två steg genomförs. 1. Forskaren ska tydligt 

välja ut specifika slag av förändringar som ska studeras för att därefter koppla dessa slag 

till studiens ursprungliga målsättning. 2. Kunna bevisa att måtten som valts ut speglar 

de förändringar av de specifika slagen (Yin, 2007). Enligt Yin (2007) är det också 

viktigt att använda sig av flera källor, samt ge nyckelinformanter tillgång till att läsa 

igenom forskningsrapportens utkast för att öka begreppsvaliditeten. 

  

Intern validitet 

Enligt Merriam (1994) handlar intern validitet om i vilken mån resultatet 

överensstämmer med verkligheten, det vill säga om rätt saker verkligen mäts och om 

resultatet fångar upp vad resultatet ska göra. Jacobsen (2002) anser att de två viktigaste 

åtgärderna för säkerställning av intern validitet är att jämföra sina studier med andra 

studier och kritiskt granska resultaten själva. Vi bedömer att den interna validiteten är 

relativt hög, då studiens resultat stämmer överens med dominanta teorier inom området 

för hållbarhetsredovisning, även slutsatserna är förenliga med studiens syfte, vilket 

enligt Jasobsen (2002) är centralt för att uppnå intern validitet. En annan avgörande 

faktor för motivering till hög intern validitet är att denna studie har utarbetat en 

operationalisering, vilket säkerställer att man mäter det begrepp som avses.  

   

Extern validitet 

Extern validitet är ett kriterium som används för att kunna veta om studiens resultat kan 

generaliseras (Yin, 2007); (Jacobsen, 2002). Trots att flera statliga företag faller bort på 

grund av otillgänglig information anser vi ändå att vi har ett tillräckligt stort urval för att 

kunna generalisera våra resultat.  

  

5.10.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär att säkerställa att om en forskare har samma tillvägagångssätt som 

en tidigare forskare ska den forskaren komma fram till samma resultat och dra samma 

slutsatser, det vill säga ta bort fel och skevheter i studien. För att kunna göra det är det 

enligt Yin (2007) viktigt med noggrann konkret dokumentation för att öka 

reliabiliteten. Bryman och Bell (2013) anger att reliabilitetsbegreppet är viktigt vid en 

kvantitativ metod. Eftersom vår studie har kvantitativa inslag är det av stor vikt att 
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bedömningskriterierna och undersökningsmodellen är korrekt och tydligt formulerade 

för att externa parter uppnår liknande resultat. Studiens bedömningskriterier anser vi 

vara största riskfaktorn till studiens reliabilitet. För att minimera riskfaktorer har vi 

formulerat bedömningskriterierna på ett sätt som minskar den subjektivitet som är 

vanligt förekommande i en bedömning av kvalitet, som är ett subjektivt begrepp. 

Bedömningarna har gjorts enskilt för att reducera potentiella subjektiva bedömningar. 

Bryman och Bell (2013) anger att interbedömarreliabilitet är en pålitlig mätningsmetod 

när det gäller subjektiva bedömningar.  

 

5.10.3 Etiska aspekter 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det fem etiska aspekter som ska tas hänsyn till när 

en studie genomförs. Dessa är samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet, anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar.  

Då studiens syfte besvaras genom en innehållsanalys på redan offentlig information 

bryter vi inte mot konfidentialitetskravet, anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska 

förespeglingar. Den aspekt som behövts behandlas i studien är informationskravet. 

Bryman och Bell (2013) menar att berörda personer bör informeras om studiens syfte. 

Detta har vi gjort då vi inte lyckats erhålla hållbarhetsredovisningen. Kontakten har gjorts 

genom mail där vi beskrivit varför materialet behövs och hur vi kommer använda 

materialet.  

 

5.11 Operationalisering 

 

Operationaliseringen är betydande för en kvantitativ studie enligt Bryman och Bell 

(2013). Genom operationaliseringen definieras begreppen och blir på så sätt tydligare 

vilket möjliggör en mätning. Kodningen för det empiriska materialet underlättas även 

eftersom de olika kategorierna blir tydliga. I följande avsnitt kommer en beskrivning av 

vilka variabler som ingår i arbetet och hur de har operationaliserats. 

 

 
5.11.1 Verksamhetens påverkan  

 

De statliga företagens verksamheter skiljer sig, exempelvis handlar det om att sälja 

medicin på apoteket, leverera paket via Postnords tjänster eller sälja alkoholhaltiga 
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drycker på Systembolaget. Eftersom de statliga företagens verksamheter är olika är det 

intressant att se hur de påverkas av regeringens ägardirektiv.  

 

Tidigare studier har studerat om ett företags verksamhetsområde påverkar 

hållbarhetsredovisningen. Gamerschlag et al (2011); Deegan och Rankin (1996) visar i 

sina studier att ett företags verksamhetsområde påverkar hållbarhetsredovisningens 

innehåll. Grafström et al (2008); Gamerschlag et al (2011) anser att företag väljer att 

redovisa mer om de områden som företagens verksamhet är kopplat till.  

 

För att studera om verksamhetens påverkan spelar någon roll för informationskvaliteten 

i hållbarhetsredovisningen har vi delat in företagen i urvalet efter om det är ett utsatt 

företag eller neutralt företag.  För att hamna i kategorien utsatta företag ska det finnas 

tydliga aspekter i verksamheten som kan anses medföra social- och eller miljömässiga 

konsekvenser i verksamheten. För att hamna i kategorin neutrala företag ska det ej 

finnas tydliga aspekter i verksamheten som kan anses medföra social- och eller 

miljömässig påverkan med sin verksamhet. 

 

Nedan följer de utsatta företagen samt en motivering till varför de hamnar i kategorien 

utsatta företag. 

 

• Systembolaget, mot anledning av att de säljer alkoholhaltiga drycker vilket kan 

ge negativa effekter på samhället i from av alkoholmissbruk. Därmed har de ett 

samhällsansvar de måste förvalta. 

• Svenska spel, mot anledning av att de säljer spel vilket kan ge negativa effekter 

på samhället i from av spelmissbruk. Därmed har de ett samhällsansvar de måste 

förvalta. 

• Apoteket, mot anledning av att de säljer medicin vilket kan ge negativa effekter 

på samhället i form av missbruk. Därmed har de ett samhällsansvar de måste 

förvalta. 

• LKAB, mot anledning av att är en gruvdriftskoncern vilket ger negativa effekter 

på samhället i from av miljöutsläpp. Därmed har de ett samhällsansvar de måste 

förvalta. 

• Samhall, mot anledning av att de är ett stort bemanningsföretag för personer 

med funktionsnedsättning. Därmed har de ett samhällsansvar de måste förvalta. 
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• PostNord, mot anledning av deras verksamhet bygger på transporter av brev, 

paket och gods. Miljöpåverkan är därmed en oundviklig följd av dess 

verksamhet vilket ger negativa effekter på samhället i from av koldioxidutsläpp. 

Därmed har de ett samhällsansvar de måste förvalta. 

• SAS, mot anledning av att deras verksamhet bygger på att transportera 

människor över världen. Miljöpåverkan är därmed en oundviklig följd av dess 

verksamhet vilket ger negativa effekter på samhället i from av koldioxidutsläpp. 

Därmed har de ett samhällsansvar de måste förvalta. 

• Vattenfall, mot anledning av att deras verksamhet bygger på att leverera energi 

vilket ger negativa effekter på samhället eftersom all användning av energi 

påverkar miljön negativt. Därmed har de ett samhällsansvar de måste förvalta. 

• Green Cargo, mot anledning av att deras verksamhet bygger på att transportera 

gods. Miljöpåverkan är därmed en oundviklig följd av dess verksamhet vilket 

ger negativa effekter på samhället i from av koldioxidutsläpp. 

• SJ, mot anledning av att deras verksamhet bygger på att transportera människor. 

Miljöpåverkan är därmed en oundviklig följd av dess verksamhet vilket ger 

negativa effekter på samhället i from av koldioxidutsläpp. 

 

Övriga företag anser vi inte ha tillräckligt tydliga aspekter i verksamheten som kan 

anses medför social- och/eller miljömässig konsekvenser i sin verksamhet, därmed 

hamnar de i kategorien neutrala företag. 

Dessa företag är: 

• Akademiska 

• Almi företagspartner 

• Göta kanalbolag 

• SBAB 

• Svensk exportkredit (SEK) 

• Lernia 

• Specialfastigheter 

• Vasallen 

• Swedesurvey 

• Miljömärkning 

• Visitsweden  
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• SOS alarm 

• Telia 

 

5.11.2 Storlek  

 

Tidigare studier som Vormedal och Ruud (2009); Abbot och Monsen (1979) anser att 

ett företags storlek kommer påverka hållbarhetsredovisningen. För att ha möjligheten 

till att utreda ifall storleken på företag kommer påverka hållbarhetsredovisningens 

kvalitet är det essentiellt att definiera vad som räknas som ett stort företag och vad som 

räknas som små företag. Enligt Vormedal och Ruud (2009); Abbott och Monsen (1979); 

Bonsón och Bednárová (2014) kan omsättning användas som måttenhet för att 

klassificera om företagen är stora eller små. Idén från början var att dela in företagen i 

stora och små företag. För att klassificeras som stort företag ska företaget nå en 

omsättning som överstiger 80 miljoner över de två senaste räkenskapsåren. För att 

klassificeras som små företag har företaget en omsättning som understiger 80 miljoner 

över de två senaste räkenskapsåren (Bolagsverket, 2017).  

 

Problemet som uppstod var att det skapades en ojämn fördelning mellan 

klassificeringarna. I urvalet av små företag fanns det endast fem stycken företag och i 

urvalet av stora företag fanns 18 företag. För att få en jämnare fördelning valde vi istället 

att använda medianvärdet utifrån företagens omsättning. Företagens omsättning för 2007, 

2008 och 2009 har summerats för att därefter divideras på tre för att få fram företagens 

snittomsättning. Eftersom studien undersöker 23 företag har de 12 företag med högst 

genomsnittlig omsättning klassificerats som stora och de 11 företagen med lägst 

genomsnittlig omsättning klassificerats som små.  

 

Det finns dock en problematik med valet av att använda sig av medianvärdet för att 

klassificera små respektive stora företag. Problemet är att det inom respektive 

klassificering finns stora skillnader. Exempelvis kan ett företag som klassificerats som 

små företag ha en betydligt högre omsättning än ett annat företag som också klassificerats 

som små. Denna problematik gäller även för stora företag. Vi anser trots problematiken 

att denna klassificering av stora och små statliga företag ur kontexten statliga företag är 

rimlig samt att denna klassificering möjliggör för att undersöka om storlek spelar roll för 

informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen.  
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De stora företagen är: 

• Akademiska hus 

• Green Cargo 

• SJ 

• Samhall 

• Systembolaget 

• SAS 

• Telia 

• PostNord 

• LKAB 

• Vattenfall 

• Apoteket 

• Svenska spel 

 

De små företagen är: 

• Lernia 

• Specialfastigheter 

• Vasallen 

• Swedesurvey 

• Miljömärkning 

• Visitsweden 

• SOS alarm 

• Almi företagspartner 

• Göta kanalbolag 

• Svensk exportkredit (SEK) 

• SBAB 

 

5.11.3 Ägarstruktur  

 

Hubbard (2011) anser att redovisningens innehåll påverkas av hur företaget styrs. Om 

det finns starka påtryckningar av ägarna resulterar det i en mer utförlig 

hållbarhetsredovisning (Vormedal och Ruud, 2009). Enligt Tagesson et al. (2009) har 

företag med spridd ägarkoncentration ofta större förväntningar från intressenter att 
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lämna hållbarhetsupplysningar jämfört med företag som har ett koncentrerat ägande. 

Således bör helägda statliga företag inte lägga lika stor fokus på sin 

hållbarhetsredovisning vilket därmed resulterar i sämre informationskvalitet. 

För att studera om ägarstruktur har någon påverkan på informationskvaliteten i 

hållbarhetsredovisningen har vi delat in företagen i urvalet efter om det är helägt eller 

delägt. Ägarkoncentrationen ligger alltså till grund för indelningen, viket även Hubbard 

(2001) baserade sitt urval på. De delägda företagen kommer spegla det spridda ägandet 

och de helägda företagen kommer spegla det koncentrerade ägandet. 

De delägda statliga företagen är: 

• Telia 

• SAS 

• Miljömärkning  

• Visitsweden 

• SOS alarm 

De helägda statliga företagen är:  

• Akademiska hus 

• Almi Företagspartner 

• Apoteket 

• Green Cargo 

• Göta kanalbolag 

• Lernia 

• LKAB 

• Kungliga Operan 

• Samhall 

• SJ 

• SBAB 

• Svensk Exportkredit (SEK) 

• Specialfastigheter 

• Svenska Spel 

• Systembolaget 

• Swedesurvey 
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• PostNord 

• Vasallen 

• Vattenfall 
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6.0 Empiri 

 

I studiens femte kapitel behandlas empirin. En kort beskrivning av företagen och deras 

respektive poäng för informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen presenteras i 

detta avsnitt. 

 

 

 

6.1.1 Akademiska Hus 

Akademiska hus är verksamma inom fastighetsbranschen och är ett av Sveriges största 

fastighetsbolag. Företagets syfte är att erbjuda lokaler till Sveriges högskolor och 

universitet. Akademiska Hus är helägt av staten under hela studieperioden och verkar på 

marknadsmässiga villkor (Regeringskansliet, 2009).  

 

 

 
   Tabell 3. Informationskvaliteten enligt GRI kvalitativa egenskaper. 

 

 

6.1.2 Almi företagspartner 

Almi företagspartner är ett företag som erbjuder finansiering och affärsrådgivning till 

små och stora företag. Företagets mål är att främja utvecklingen av företag, samt 

stimulera nyföretagande med syfte att öka tillväxt och innovation i svenskt näringsliv. 

Almi Företagspartner är helägt av staten under hela studieperioden och verkar på 

marknadsmässiga villkor (Regeringskansliet, 2009).   

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

2007 2008 2009

Akademiska Hus

Ekonomi Miljö Social



  
 

 56 

 
  Tabell 4. Informationskvaliteten enligt GRI kvalitativa egenskaper. 

 

 

6.1.3 Apoteket   

Apoteket är ett företag vars främsta uppgift är att sälja läkemedel till allmänheten, vilket 

företaget fram till 1 juli 2009 hade monopol för. Trots det nya lagförslaget är Apoteket 

fortfarande en central aktör inom branschen. Företaget är helägt av staten under 

studieperioden. 

 

 

 
                       Tabell 5. Informationskvaliteten enligt GRI kvalitativa egenskaper. 

 

 

6.1.4 Göta kanal  

Göta kanal är ett helägt statligt företag som grundades år 1810 och har varit i statlig ägo 

sedan 1978. Företagets har som syfte att vidmakthålla Göta kanals värde som 

kulturhistoriskt byggnadsverk. Det vill säga ta ansvar för driften och underhållning av 

kanalen (Regeringskansliet, 2009).   
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   Tabell 6. Informationskvaliteten enligt GRI kvalitativa egenskaper. 

 

 

6.1.5 SBAB 

SBAB är ett helägt statligt företag vars syfte är att finansiera statliga bostadslån som 

tidigare finansierades över den statliga budgeten. Företagets verksamhet är att 

distribuera bolån och kreditgivning till företag och privatpersoner (Regeringskansliet,  

2009).  

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabell 7. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper  

 

 

6.1.6 PostNord  

PostNord bildades genom en sammanslagning Post Danmark A/S och Posten AB 2009. 

Koncernen erbjuder logistiklösningar och kommunikationslösningar till, från och inom 

norden (Regeringskansliet, 2009).  
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         Tabell 8. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

 

6.1.7 SEK   

SEK är ett helägt statligt företag vars syfte är att erbjuda den svenska industrin bättre 

villkor för långfristig finansiering och öka dess konkurrenskraft. Företaget agerar som 

ett oberoende kreditmarknadsföretag (Regeringskansliet, 2009).   

 

 

 
   Tabell 9. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.8 LKAB 

LKAB är ett helägt statligt företag som levererar och tillverkar järnmalsprodukter. 

Företaget grundades 1980 och är världsledande inom gruvindustrin (Regeringskansliet, 

2009).  
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      Tabell 10. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.9 Vattenfall 

Vattenfall är helägt av svenska staten. Företaget grundades 1992 vid bolagisering av 

Statens Vattenfallsverk. Vattenfall producerar, distribuerar samt säljer el, värme och gas 

i framförallt Norden (Regeringskansliet, 2009).  

 

 

 
             Tabell 11. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

 

6.1.10 Lernia  

Lernia är ett helägt statligt kunskapsföretag och är ledande inom bemanning och 

utbildning. Företaget är verksamt över hela Sverige och har som syfte att utveckla och 

matcha människor med de behov som företag söker (Regeringskansliet, 2009).   
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  Tabell 12. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.11 SJ 

SJ är ett helägt statligt företag som grundades år 2001. SJ är störst inom operation av 

persontrafik (Regeringskansliet, 2009). 

 

 

 
  Tabell 13. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.12 Samhall 

Samhall är ett helägt statligt företag vars syfte är att hjälpa företag att producera varor 

och tjänster genom att erbjuda dem arbetskraft med funktionsnedsättning 

(Regeringskansliet, 2009).  
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  Tabell 14. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.13 Systembolaget 

Systembolaget är helägt av svenska staten. Systembolaget har ensamrätt i Sverige på att 

sälja alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet.  

 

 

 
                Tabell 15. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.14 Specialfastigheter 

Specialfastigheter är ett helägt statligt företag och grundades 1997. Företaget har som 

syfte att tillhandahålla fastigheter som byggda för speciella ändamål. Exempelvis 

polishus, kriminalvård och ungdomsvårdshem (Regeringskansliet, 2009).  
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                Tabell 16. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.15 Vasallen 

 

Vasallen är helägt av svenska staten. Företaget är ett fastighetsutvecklingsbolag som 

arbetar med utvecklingsprojekt på olika orter i Sverige (Regeringskansliet, 2009). 

 

 

 
  Tabell 17. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 
 

6.1.16 Svenska Spel 

Svenska Spel är helägt av svenska staten. Företaget grundades 1997 efter en 

sammanslagning av AB Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet AB. Företaget 

verksamhet går ut på att anordna spel och lotterier på ett socialt ansvarsfullt sätt 

(Regeringskansliet, 2009). 
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                Tabell 18. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.17 Swedesurvey 

Swedesurvey är helägt av svenska staten. Företaget tillhandahåller kompetens och 

erfarenhet inom fastighetsadministration och geografisk informationsförsörjning på den 

internationella marknaden. Swedesurvey har ett nära samarbete med Lantmäteriet 

(Regeringskansliet, 2009). 

 

 

 
                Tabell 19. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.18 Miljömärkning 

Miljömärkning är ett delägt statligt bolag vars syfte är att underlätta för konsumenter att 

välja produkter som är bättre för miljön. Företaget förvaltar med uppdrag från 

regeringen Eu:s miljömärkningssystem och den nordiska miljömärkningen Svanen 

(Regeringskansliet, 2009).  
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                Tabell 20. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.19 VisitSweden 

VisitSweden är ett kommunikationsföretag som verkar för att marknadsföra Sverige 

som turistland utomlands. De ansvarar också för varumärket Sverige och Sverigebilden 

(Regeringskansliet, 2009). 

 

 

 

 

 
                Tabell 21. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

 

6.1.20 SAS 

SAS är ett delägt statligt företag och bildades 1946. Företaget är nordens största 

flygbolag och har som syfte att erbjuda flygtransport och relaterade tjänster för den 

nordiska marknaden (Regeringskansliet, 2009).  
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                Tabell 22. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.21 SOS Alarm 

SOS Alarm är ett delägt statligt företag var syfte är att ta emot, förmedla och analysera 

larmsamtal via 18 SOS-centraler. Företaget dirigerar även ambulanser och brandkår 

(Regeringskansliet, 2009). 

 

 

 
  Tabell 23. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

6.1.22 Telia  

Företaget är delägt av svenska staten. Företaget säljer anslutningar inom fast telefoni, 

internet, datakommunikation, digital tv och mobiltelefoni (Regeringskansliet, 2009).   
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  Tabell 24. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 

 

 

 

6.1.23 Green Cargo 

Green Cargo är ett helägt statligt företag som verkar inom logistik- och 

transportsektorn. Företaget kärnverksamhet är järnvägstransport och verkar på 

marknadsmässiga villkor (Regeringskansliet, 2009).   

 

 

 
  Tabell 25. Informationskvaliteten enligt GRI:s kvalitativa egenskaper 
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7. Empirisk resultat 

 

I detta avsnitt presenteras studiens hypoteser tillsammans med resultaten från 

hypotesprövningarna. För att konstatera att resultaten kan säkerställas används Paired 

Sample T-test. 

 
 

 

7.1 Reglering 

 

Hypotes 1: Regerings införande av ägardirektivet leder till att informationskvaliteten i 

hållbarhetsredovisningen ökar för statligt ägda företag.          

          

 

  Resultatet från Paired Sample T-testet. 

 

   Tabell 26. Paired Samples Statistics 

 

   Tabell 27. Paired Sample Test 

 

   Tabell 28. Paired Samples Statistics 

 

   Tabell 29. Paired Sample Test 

Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 23,04 23 13,48 2,81 

 
2008 34,78 23 10,76 2,24 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2008 11,74 7,7 1,6 15,07 8,41 7,31 22 0,000 

Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 23,04 23 13,48 2,81 

 
2009 37,17 23 9,47 1,98 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2009 -14,13 -8,84 -1,84 -17,95 -10,308 -7,67 -22 0,000 
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Paired Sample T-testet visar att medelvärdet för informationskvaliteten har ökat efter 

regleringen. För år 2007 var medelvärdet för informationskvaliteten ca 23, för år 2008 

ca 35 och för år 2009 ca 37. Signifikansnivån är mindre än 5 % för respektive årtal 

därmed kan testens resultat säkerställas med 95 %. För att visa förändringen i 

informationskvaliteten mellan 2007 till 2009 presenteras medelvärdet i en tabell för 

respektive år. Tabellen visar att informationskvaliteten ökat från 2007 till 2009. 

 

 
Tabell 30. Medelvärdet för antalet poäng  

 

 

7.2 Verksamhetens påverkan 

Hypotes 2a: Statligt ägda utsatta företag kommer ha högre informationskvalité i 

hållbarhetsredovisningen än neutrala företag.   

  

Hypotes 2b: Efter införandet av ägardirektivet kommer de neutrala företagen ha en 

större positiv förändring av informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen än utsatta 

företag. 

 

  Resultatet från Paired Sample T-testet för de utsatta företagen. 

 
Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 33,80 10 8,244 2,607 

 
2008 42,70 10 4,111 1,300 

  Tabell 31. Paired Samples Statistics 
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Tabell 32. Paired Samples Test 

 

 

 

 

 

 
Tabell 33. Paired Samples Statistics 

 

Tabell 34. Paired Sample Test 

 
Resultatet från Paired Sample T-testet för de neutrala företagen. 

Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 13,85 13 8,952 2,483 

 
2008 28,69 13 10,355 2,872 

Tabell 35. Paired Samples Statistics 

 

Tabell 36. Paired Samples Test 

 

Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 13,85 13 8,952 2,483 

 
2009 32,46 13 9,997 2,773 

Tabell 37. Paired Samples Statistics 

 

 

 

 

 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2008 -8,900 8,647 2,734 -15,086 -2,714 -3,255 9 ,010 

Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 33,80 10 8,244 2,607 

 
2009 43,30 10 3,498 1,106 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2009 -9,500 9,071 2,868 -15,989 -3,011 -3,312 9 ,009 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2008 -14,846 6,162 1,709 -18,570 -11,122 -8,686 12 ,000 
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Tabell 38. Paired Samples Test 

 

För att besvara hypotes 2a har de statligt ägda företagen delats upp i utsatta och neutrala 

företag. Antalet neutrala företag är 13 och antalet utsatta företag är 10. Paired Sample T-

testet visar att utsatta företag i genomsnitt har en högre informationskvalitet i deras 

hållbarhetsredovisningar än neutrala företag. Medelvärdet för de neutrala företagens 

informationskvalitet uppgick till ca 14 år 2007, ca 29 år 2008 och ca 32 år 2009. 

Medelvärdet för de utsatta företagen uppgick till ca 34 år 2007, ca 43 år 2009 och ca 44 

år 2009. Resultatet visar att de utsatta företagen har en högre informationskvalitet både 

innan och efter ägardirektivet. Signifikansnivån är mindre än 5 % och testens resultat 

kan därmed säkerställas med 95 %.  

 

För att besvara hypotes 2b har en uträkning av den procentuella ökningen från år 2007 

till 2008 och från år 2007 till 2009 för utsatta statliga företag respektive neutrala statliga 

företag gjorts. Den procentuella ökningen för utsatta statliga företag från år 2007 till 

2008 är ca 26 % och från år 2007 till 2009 ca 28 %. Den procentuella ökningen för 

neutrala statliga företag från 2007 till 2008 är ca 107 % och från år 2007 till 2009 ca 

134 %. Resultatet visar därmed att det har skett en högre procentuell utveckling av 

informationskvalitet av hållbarhetsredovisning för neutrala statliga företag än för utsatta 

statliga företag efter ägardirektivet.   

 

7.3 Storlek 

Hypotes 3a: Stora statliga företags informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen är 

av högre kvalitet än mindre statliga företag. 

 

Hypotes 3b: Efter införandet av ägardirektivet kommer de små företagen ha en högre 

procentuell positiv förändring av informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen än 

stora statliga företag. 

 

 

 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2009 -18,615 6,602 1,831 -22,605 -14,626 -10,166 12 ,000 
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  Resultatet från Paired Sample T testet för stora statliga företag:  

 

   Tabell 39. Paired Samples Statistics 

 

   Tabell 40. Paired Samples Test 

 

   Tabell 41. Paired Samples Statistics 

 

  Tabell 42. Paired Samples Test 

 
   

Resultatet från Paired Sample T testet för små statliga företag:  

     

       

Tabell 43. Paired Samples Statistics 

 

Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 32,67 12 8,79 2,54 

 
2008 39,50 12 6,53 1,86 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2008 -6,83 -8,79 -2,54 -12,42 -1,24 -2,69 -11 0,021 

Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 32,67 12 8,794 2,539 

 
2009 43,42 12 3,42 ,99 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2009 -10,75 9,66 2,788 -16,89 -4,61 -3,86 11 ,003 

Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 12,55 11 9,070 2,735 

 
2008 26,45 11 9,543 2,877 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 
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Tabell 44. Paired Samples Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 45. Paired Samples Statistics 

 

Tabell 46. Paired Samples Test 

 

 

För att besvara hypotes 3a har de statligt ägda företagen delats upp i stora och små 

företag. Antalet för de stora statliga företagen var tolv och antalet för de mindre statliga 

företagen var elva. Medelvärdet för stora statliga företag var år 2007 ca 33, för 2008 ca 

40 och för år 2009 ca 43 medan medelvärdet för mindre statliga företag var år 2007 ca 

13, för år 2008 ca 26 och för 2009 ca 30. Paired Sample T testet visade därmed att 

medelvärdet för informationskvaliteten hos stora statligt ägda företag är högre än för 

mindre statliga företag. Signifikansnivån är mindre än 5 % och testens resultat kan 

därmed säkerställas med 95 %.  

 

För att besvara hypotes 3b har en uträkning av den procentuella ökningen från år 2007 

till 2008 och från år 2007 till 2009 för stora statliga företag respektive små statliga 

företag gjorts. Den procentuella ökningen för stora statliga företag från år 2007 till 2008 

är ca 21 % och från år 2007 till 2009 ca 33 %. Den procentuella ökningen för små 

statliga företag från 2007 till 2008 är ca 111 % och från år 2007 till 2009 ca 142 %. 

Resultatet visar därmed att det har skett en högre procentuell utveckling av 

informationskvalitet av hållbarhetsredovisning för små statliga företag än för stora 

statliga företag efter ägardirektivet.  

 

 

 

 

2007- 

2008 -13,909 5,665 1,708 -17,715 -10,103 -8,143 10 ,000 

Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 12,55 11 9,070 2,735 

 
2009 30,36 11 9,309 2,807 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2009 -17,818 6,369 1,920 -22,097 -13,539 -9,279 10 ,000 
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7.4 Ägarstruktur  

 

Hypotes 4a: Delägda statliga företag har högre informationskvalitet i 

hållbarhetsredovisningen än helägda statliga företag. 

 

Hypotes 4b: Efter ägardirektivet kommer de helägda företagen gjort en högre 

procentuell positiv förändring av informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen än 

delägda statliga företag. 

 

Resultatet från Paired Sample T testet för helägda statliga företag:  

 
Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 24,22 18 12,360 2,913 

 
2008 35,56 18 9,457 2,229 

Tabell 47. Paired Samples Statistics 

 

Tabell 48. Paired Samples Test 

 
Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 24,22 18 12,360 2,913 

 
2009 38,11 18 7,411 1,747 

Tabell 49. Paired Samples Statistics 

 

Tabell 50. Paired Samples Test 

 

 
Resultatet från Paired Sample T testet för helägda statliga företag:  

 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2008 -11,333 7,356 1,734 -14,992 -7,675 -6,536 17 ,000 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2009 -13,889 8,608 2,029 -18,170 -9,608 -6,845 17 ,000 
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Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 18,80 5 17,922 8,015 

 
2008 32,00 5 15,636 6,993 

Tabell 51. Paired Samples Statistics 

 

Tabell 52. Paired Samples Test 

 

Varibale Mean Antal Std. Deviation Std. Error mean  

2007 18,80 5 17,922 8,015 

 
2009 33,80 5 15,547 6,953 

Tabell 53. Paired Samples Statistics 

 

Tabell 54. Paired Samples Test 

 
 

För att besvara hypotes 4a har de statligt ägda företagen delats upp i helägda statliga 

företag och delägda statliga företag. Antalet för de statliga företagen var arton och 

antalet för de delägda statliga företagen var fem. Medelvärdet för helägda statliga 

företag var år 2007 ca 24, för 2008 ca 36 och för år 2009 ca 38 medan medelvärdet för 

delägda statliga företag var år 2007 ca 19, för år 2008 ca 32 och för 2009 ca 34. Paired 

Sample T testet visade därmed att medelvärdet för informationskvaliteten hos helägda 

statligt ägda företag är högre än för de delägda statliga företagen. Signifikansnivån är 

mindre än 5 % och testens resultat kan därmed säkerställas med 95 %. Paired Sample T 

testet visar tvärtemot hypotes 4a. 

 

För att besvara hypotes 4b har en uträkning av den procentuella ökningen från år 2007 

till 2008 och från år 2007 till 2009 för helägda statliga företag respektive för delägda 

statliga företag gjorts. Den procentuella ökningen för helägda statliga företag från år 

2007 till 2008 är ca 50 % och från år 2007 till 2009 ca 58 %. Den procentuella ökningen 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2008 -13,200 9,628 4,306 -25,155 -1,245 -3,066 4 ,037 

Variabel Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower Upper T df Sig. (2-

tailed) 

2007- 

2009 -15,000 10,654 4,764 -28,228 -1,772 -3,148 4 ,035 
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för delägda statliga företag från 2007 till 2008 är ca 68% och från år 2007 till 2009 ca 

79 %. Resultatet visar därmed att det har skett en högre procentuell utveckling av 

informationskvalitet av hållbarhetsredovisning för delägda statliga företag än för 

helägda statliga företag efter ägardirektivet, vilket är tvärtemot hypotes 4b.  
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8.0 Empirisk Analys 

 

Analysen presenteras i fyra olika avsnitt som baseras på studiens hypoteser. Utifrån det 

empiriska materialet kommer tolkningar att göras och sättas i relation till varandra för 

att därefter jämföras med den teoretiska referensramen.  

 
 

8.1 Reglering 

Resultatet från Paired Sample T-testet visar att informationskvaliteten i 

hållbarhetsredovisningen ökat markant från 2007 till 2009. Resultatet visar betydelsen 

av politiska krafter då informationskvaliteten ökat markant efter införande av 

ägardirektivet. Betydelsen av politiska krafter kan härledas till vad  

Vormedal och Ruud (2009) kommer fram till i sin studie på de norska företagen. 

Författarna kommer fram till att norska regeringen misslyckats med att utveckla 

politiska ramverk för företagsansvar samt rapportering. Detta har lett till att norska 

företag varit passiva när det kommer till rapportering av företagsansvar, vilket enligt 

Vormedal och Ruud (2009) visar att politiska krafter behövs för att uppnå en mer 

följsam och transparent rapportering. Detta kan bekräftas av vår studie då 

informationskvaliteten kraftigt ökat efter införandet av ägardirektivet. 

 

Dimaggio och Powell 1983 förklarar tvingande isomorfism som när intressenter ett 

företag är beroende av för sin fortlevnad pressar fram en förändring genom informella 

och formella påtryckningar. Exempel på informella påtryckningar är kulturella och 

sociala påtryckningar och exempel på formella påtryckningar är lagar och regler 

(DiMaggio och Powell, 1983). Utifrån detta perspektiv kan ägardirektivet ses som 

tvingande isomorfism, i detta fall genom en formell påtryckning. Införandet av 

ägardirektivet har därmed tvingat statliga företag att rapportera sitt hållbarhetsarbete 

vilket förklarar varför informationskvaliteten ökat. 

 

Matten och Moon (2008) anser att företag hoppas att framstå som legitima om de följer 

de politiska krafterna. Om statens ökar sitt inflytande i samhället genom regleringar, 

tenderar regleringen att bli institutionaliserad. Utifrån detta resonemang bör således 

ägardirektivet bli institutionaliserat. När detta händer anses det legitimt att följa 

regleringen. Eftersom företag vill framstå som legitima kommer de följa regleringen 

vilket vårt resultat visar. För 2008 fanns det inget företag som inte redovisade sitt 
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hållbarhetsarbete, informationskvalitet ökade också kraftigt från 2007 till 2009, 

företagen har alltså anpassat sin hållbarhetsredovisning så att de stämmer överens med 

ägardirektivet vilket bekräftar Matten och Moon (2008) tes. Detta eftersom vårt resultat 

påvisar att de statligt ägda företagen väljer att hållbarhetsredovisa i enlighet med 

ägardirektivet. Vårt resultat bekräftar även Campbells (2007) tes om att institutionella 

förhållanden leder till att företag får bättre hållbarhetsredovisningskvalitet.  

 

Legitimitetsteorin säger att företag strävar efter att agera enligt normerna som finns i 

samhället för att anses som legitima. Detta eftersom samhället tillhandahåller 

nödvändiga resurser till företag som har ett önskvärt beteende, vilka företag är beroende 

av för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet (Suchman, 1995). Att företag väljer att 

följa ägardirektivet kan ur legitimitetsteorin förklaras av att samhället anser att en 

lagreglering är legitim att följa och därmed följer företagen lagregleringen för att 

framstå som legitima. Detta för att erhålla nödvändiga resurser från samhället. 

 

Intressentteorin menar att företag är beroende av att tillfredsställa sina normativa 

intressenter för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet (Phillips, 2003). Normativa 

intressenter är exempelvis kunder, ägare och anställda. Att statliga företag väljer att 

följa ägardirektivet kan ur intressentteorin förklaras av att staten är ägare i statliga 

företag och kan därför ses som en normativ intressent. De statliga företagen är ur 

intressentperspektivet beroende av de normativa intressenterna och statliga företag vill 

därför tillfredsställa staten för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Då det är 

staten som har utformat ägardirektivet, kan statliga företag tillfredsställa staten genom 

att följa ägardirektivet. 

 

Levi-Faur (2010) anser att reglering införs med utgångspunkt för att göra ett bättre, 

effektivare och mer rättvist samhälle. Ahrne och Boström (2004) anser att reglering 

leder till att miniminivån av företags redovisning förbättras genom lagregleringar. 

Hubbard (2011) menar att reglering behövs för att säkerställa kvaliteten i rapporterna.  

 

Motståndare till regleringar betonar dock att det kan vara potentiellt hämmande att 

införa lagregleringar för företags beslutsförmåga och att det är kostsamt med 

inskränkningar i företags verksamhet. Davis (1973) menar att självreglering är ett 

proaktivt arbete för att undvika statlig reglering. Utifrån detta menar Davis (1973) att 
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det borde motivera företag att rapportera utförligare information för att slippa 

regleringar. Grafström et al (2010) anser att det finns risk för att reglering leder till att 

företagen inte använder den information som speglar företaget bäst utan istället anpassar 

sin hållbarhetsredovisning efter lagregleringen.  

 

V kan genom vår studie ge bidrag till diskussionen kring lagreglering, eftersom vi 

undersökt vad som händer med informationskvaliteten i statligt ägda företag när 

frivilligt blir tvång. Vårt resultat visar att ägardirektivet skapat bättre 

informationskvalitet och därmed utgör bättre grund för intressenter att fatta välgrundade 

beslut. Detta eftersom vårt resultat visar att informationskvaliteten i statligt ägda 

företags hållbarhetsredovisning har ökat från 2007 - 2009 med ca 61 %. Därmed är vår 

ståndpunkt att kvaliteten i hållbarhetsredovisningen förbättras genom reglering och 

således anser vi att ägardirektivet skapat en positiv utveckling för de statliga företagen 

att upprätta en hållbarhetsredovisning med högre informationskvalitet. 

 

Det ska dock tilläggas att trots att informationskvaliteten har ökat för statliga företag 

efter införande av ägardirektivet finns det risk för att informationen inte avspeglar 

företags hållbarhetsarbete utan att företagen istället fått anpassa sin redovisning efter 

ägardirektivet.  

 

Sammanfattningsvis kan hypotes 1 accepteras, ägardirektivet 2008 har lett till att 

informationskvaliteten ökat i de statliga företags hållbarhetsredovisning 

 

8.2 Verksamhetens påverkan 

 

Legitimitetsteorin förklarar varför företag regelbundet strävar efter att agera enligt 

normerna i samhället. Företagen vill säkerställa att deras aktiviteter ses som legitima 

från samhället (Deegan och Unerman, 2011). Gamerschlag et al (2011); Deegan och 

Rankin (1996); Hubbard (2011) visar i sina studier att ett företags verksamhetsområde 

påverkar hållbarhetsredovisningens innehåll. Anledningen är att företagen vill upplysa 

för sina intressenter att de tar ansvar och jobbar med dessa områden, med förhoppning 

om att de ska ses som legitima.  
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Studiens resultat visar att företag med miljö och/eller sociala konsekvenser i verksamhet 

har högre informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen vilket därmed kan bekräfta 

Gamerschlag et al. (2011); Deegan och Rankin (1996); Hubbard (2011) studier.  

 

Resultatet stödjer tidigare forskningen inom området som menar att företag med 

miljömässig och/eller social verksamhetspåverkan lägger större vikt på sin 

hållbarhetsredovisning för att framstå som legitima (Cho et al., 2012; Grafström et al 

2008; Gamerschlag et al, 2011). Detta är också anledningen till varför ägardirektivet 

träffar neutrala företag hårdare än företag med miljömässig och/eller social 

verksamhetspåverkan. Den procentuella förändringen mellan från 2007 till 2009 för 

företag med miljömässig och/eller social verksamhetspåverkan 28%, medan den 

procentuella förändringen för neutrala företag är 134 %. Resultatet visar därmed att de 

neutrala företag vars informationskvalitet var lägst under frivillighet gör den största 

ökningen efter att ägardirektivet trädde i kraft 2008.  

 

Agentteorin beskriver hur intressekonflikter som uppstår mellan agent och principal i ett 

företag kan lösas på bästa sätt. Agenten besitter naturligt på mer information är 

principalen vilket inom teorin benämns som informationsassymmetri (Jensen och 

Meckling, 1983).  Ett sätt för företag att minska informationsasymmetrin är att använda 

sig av redovisning (Dawkin och Fraas, 2013). Ett rimligt antagande är att principalen i 

utsatta företag vill ha mer information från agenten eftersom de vet att företag med 

miljö och/eller sociala konsekvenser är i större riskzon för politiskt tryck och media. 

Principalen vill därmed försäkra sig om att företaget behandlar dessa aspekter i 

verksamheten och kräver därför bättre information från företaget för att minska 

informationsasymmetrin. Således kan agentteorin ge en förklaring till varför utsatta 

statligt ägda företag upprättar en hållbarhetsredovisning med högre informationskvalitet 

än neutrala företag.  

 

För att intressenter ska uppfatta företaget som legitimt är kontinuerlig transparens i 

rapporteringen essentiellt. Resultatet av vårt empiriska material visade en stor variation i 

informationskvaliteten mellan utsatta företag och neutrala företag. Ashforth och Gibbs 

(1990) menar att företags strategier för att erhålla legitimitet varierar mot anledning av 

de underliggande motiven. Företagen i studien skiljer sig i verksamhetsområde och fas, 

vilket kan påverka deras syfte med hållbarhetsredovisningen. Hur de väljer att framstå 
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som legitima kan med Ashforth och Gibbs (1990) perspektiv påverka vilken strategi 

företaget väljer.  

 

För väletablerade företag som Vattenfall och SAS är det sannolikt att de ämnar att 

bibehålla sin legitimitet genom att fortsätta utveckla deras hållbarhetsarbete i 

förebyggande syfte, resultatet visar att de är relativ opåverkade av ägardirektivet. Deras 

hållbarhetsarbete är förmodligen integrerat i affärsmodellen i syfte att uppnå legitimitet, 

en hög informationskvalitet i hållbarhetsredovisning gå därför förmodligen hand i hand 

med deras strategi för att framstå som legitima. 

  

För neutrala företag som Almi företagspartner och Lernia är det sannolikt att de inte ser 

samma incitament till att rapportera utförligare då deras verksamhetsområde inte är lika 

utsatt för exempelvis medier och kostnaden för hållbarhetsarbetet skulle därmed 

överstiga nyttan. Hållbarhet är förmodligen integrerat i utsatta företags verksamhet i 

större utsträckning än för neutrala företag vilket också kan vara en förklaring till det 

empiriska utfallet. Att hållbarhet inte är integrerat i neutrala företags verksamhet i 

samma utsträckning påvisas i vårt resultat, då neutrala företag gör en positiv förändring 

av sin informationskvalitet på ca 107 % mellan åren 2007 och 2008, vilket innebär att 

ökningen beror till stor del på införandet av ägardirektivet för neutrala företag. Utsatta 

företag har en betydligt mindre förändring ca 26 % vilket kan ge skäl åt att utsatta 

företag sett större nytta av att integrera hållbarhet i deras verksamhet för att erhålla 

legitimitet.  

 

Sammanfattningsvis kan hypotes 2a och 2b accepteras, informationskvaliteten är högst i 

de utsatta företagen både innan och efter ägardirektivet, de neutrala företagen gör dock 

en högre procentuellt positiv utveckling av informationskvalitet i sin 

hållbarhetsredovisning efter införandet av ägardirektivet. 

 

8.3 Storlek  

Intressenter definieras enligt Freeman (2010); Thompson (1967) som en grupp eller 

individ som kan påverka eller blir påverkade av företag. Elsakit och Worthington (2012) 

menar att intressenter har en förmåga att kunna påverka ett företag beslutshantering av 

hållbarhetsredovisning och det kan därför sägas att företag har en tendens att ändra sin 

strategi ifall krav ställs från intressenterna. Intressenternas påtryckningar påverkar 
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därmed hållbarhetsredovisningen (Amran, Keat och Ooi, 2014; Elsakit och 

Worthington, 2012; Vormedal och Ruud, 2009). Intressenter har därför en viktig roll för 

företags beslutsfattning kring hållbarhetsredovisning (Feijoo, Romero och Ruiz 2014).  

 

Studiens resultat visar att stora företag har högre informationskvalitet i sin 

hållbarhetsredovisning än små företag, vilket kan förklaras av stora företag har fler 

intressenter än små företag och har därför högre krav på sig att vara transparenta mot 

sina intressenter (Maclean och Rebernak (2007); Patten (1991); Abbott och Monsen 

(1979).  

 

Vormedal och Ruud (2009); Måller och Verbeeten (2011); Fernandez et al (2014) 

menar att små företag utsätts för mindre offentlig granskning än vad stora företag gör 

och att det finns ett större allmänintresse för stora företag. Små företag har således inte 

samma press på att upprätta en hållbarhetsredovisning av hög kvalitet och kan därför ha 

en passivare attityd till hållbarhetsredovisningen. De små företagen tordes därför innan 

ägardirektivet inte haft samma incitament att ha lika hög informationskvalitet av sin 

hållbarhetsredovisning som de stora företagen har och att små företag därför efter 

ägardirektivet får en högre procentuell positiv förändring av informationskvalitet än 

stora statliga företag. Vårt resultat visade även att tre små statliga företag, SOS - Alarm, 

Göta kanal och Almi Företagspartner inte redovisade någon hållbarhetsredovisning för 

år 2007, vilket stärker tidigare teorier om att små företag inte har samma incitament, 

samt lika stora krav från sina intressenter att upprätta en hållbarhetsredovisning med 

hög informationskvalitet. Eftersom stora företag är mer utsatta för offentlig granskning 

vill de säkerställa att de lever upp till intressenterna och samhällets förväntningar för att 

framstå som legitima. Om företaget inte anses vara legitimt utifrån samhällets 

förväntning är det svårt för företaget att klara sig gentemot sina konkurrenter på 

marknaden (Deegan och Unerman, 2011). Därför har stora företag större behov av 

legitimitet och därför upprättar en hållbarhetsredovisning med högre 

informationskvalitet vilket vårt resultat visar.  

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) skapas normativ isomorfism utifrån 

professionalisering, som innebär att gruppnormer eller kulturer sätter tryck på företag att 

införa särskilda strukturer och processer. Det kan därför antas att stora företag som i 

genomsnitt har mer anställda som arbetar professionellt med redovisning, sätter högre 
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krav på företag att följa och tillämpa standarder och regleringar. Med större 

personalstyrka har även företag mer resurser att lägga på insamlingsarbete vilket är en 

kostsam process (Tagesson et al, 2009). Stora företag har därmed större möjlighet att 

lägga mer resurser på insamlingsarbetet eftersom de har tillgång till exempelvis större 

personalstyrka och har därmed större möjlighet att frigöra kapital till ändamålet.  

 

En annan förklaring till studiens resultat kan härledas till den politiska hypotesen i PAT, 

som menar att storleken på ett företag är en indikator av marknadsmakt, och att stora 

företag därför själva kan ådra sig uppmärksamhet av olika intressegrupper.  Genom att 

visa sitt arbete med hållbarhet i en hållbarhetsredovisning minskar företaget risken att 

ådra sig negativ uppmärksamhet som kan leda till politiska kostnader. Kabir (2010) menar 

att en förklaring till varför företag väljer att redovisa beror på att företagen vill minska de 

politiska kostnaderna. Eftersom stora företag är mer granskade av analytiker och media, 

samt utsätts för ett högre politiskt tryck är de i större behov av legitimitet än vad små 

företag är, således väljer stora företag att producera en hållbarhetsredovisning av högre 

kvalitet, vilket vårt resultat visar. 

 

Sammanfattningsvis kan Hypotes 3a och 3b accepteras. Stora företag har högre 

informationskvalitet i sin hållbarhetsredovisning än vad små företag har, samt att små 

företag efter ägardirektivet får en högre procentuell positiv förändring av 

informationskvalitet än vad stora företag får.  

 

8.4 Ägarstruktur 

 

Agentteorin beskriver enligt Jensen och Meckling (1983) förhållandet mellan principal 

och agent, där agenten besitter mer information och kunskap om företaget än 

principalen, vilket kallas för informationsasymmetri. Adrem (1999) anser att principalen 

vill säkerställa att agenten gör sitt jobb genom att ställa krav på transparens för att 

minska informationsasymmetrin. Adrem (1999) anser även att övervakning av agenten 

är mer omfattande vid spridd ägarkoncentration än vid koncentrerad ägarkoncentration 

på grund av att övervakningen är mer omfattande och högre krav ställs från principal 

om mer utförlig information. Hubbard (2011); Vormedal och Ruud (2009) anser att 

starka påtryckningar från principalen leder till högre informationskvalitet av 

hållbarhetsredovisning. Det konstateras även av Tagesson et al (2009) som anser att 
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företag med spritt ägande har högre förväntningar att hålla en hög kvalitet av 

hållbarhetsredovisning än vad företag med koncentrerat ägande har.   

 

Med härledning från tidigare teorier antogs det att delägda statliga företag som har mer 

utspritt ägarskap än helägda statliga företag borde ha en högre informationskvalitet i sin 

hållbarhetsredovisning, samt att de helägda statliga företagen också borde ha en högre 

procentuell positiv förändring av informationskvalitet efter ägardirektivet än vad de 

delägda statliga företagen har. Studiens resultat visar däremot tvärtemot. Resultatet visar 

att helägda statliga företag, som har mer koncentrerat ägandeskap än vad delägda 

statliga företag har, redovisar högre informationskvalitet både före- och efter 

ägardirektivet än delägda statliga företag, samt att delägda statliga företag har en högre 

procentuell positiv förändring av informationskvalitet efter ägardirektivet än vad 

helägda statliga företag har.  

 

Förklaring till varför hypotes 4a och 4b inte stämmer överens med studiens resultat kan 

förklaras av att det är statliga företag som undersökt. De studier som har behandlats har 

utgått från den privata marknaden och det kan därför antas att statliga helägda företag 

inte kan jämföras med helägda privata företag. Det kan förklaras av statens ägarpolicy, 

där det utläsas att det är svenska folket som gemensamt äger de statliga företagen, vilket 

ställer krav på en öppen och professionell informationsgivning från de statligt ägda 

företagen.  Det går också att utläsa att ett av ledorden för statliga företag är just 

öppenhet. Detta innebär i praktiken att statligt helägda företag egentligen bör ses som ett 

företag som ägs av hela svenska folket och att statliga helägda företag därför har många 

intressenter, dvs har en ägarstruktur som inte är koncentrerad utan snarare väldigt 

spridd. En aspekt som också ska inräknas är att det inte skiljer avsevärt mellan delägda 

statliga företags informationskvalitet och helägda statliga företags informationskvalitet. 

Skillnaden i poäng är år 2007 fem, år 2008 fyra och år 2009 fyra. Förmodligen hade 

hypoteserna kunnat accepteras ifall studien inte hade använts sig av statliga företag utan 

av företag som ägs av den privata marknaden.  

 

Det kan därför konstateras att teorin inte går att applicera på statliga företag. Det beror 

på att delägda statliga företag redovisar sämre informationskvalitet än vad helägda 

statliga företag gör både innan och efter ägardirektivet infördes, samt att delägda företag 
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gör en högre procentuell positiv ökning än vad helägda statliga företag gör. Hypotes 4a 

och 4b får därmed förkastas.  
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9.0 Slutsats 

 

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts på en treårsperiod (2007, 2008 och 2009) 

för att undersöka om informationskvaliteten ökat i statligt ägda företag efter införandet 

av ägardirektivet. I avsnittet behandlas de slutsatser som kan dras efter studiens 

resultat. Vidare följer praktiska implikationer och slutligen förslag till framtida 

forskning.

 

 

Syftet med denna studie var att utifrån GRI:s kvalitativa egenskaper för 

hållbarhetsredovisning undersöka hur informationskvaliteten för statligt ägda företag 

påverkades av ägardirektivet 2008. Eftersom det kan konstateras att GRI:s kvalitativa 

egenskaper bygger på IFRS kvalitativa egenskaper finns det grund för att 

kvalitetsmåtten är riktiga då IFRS är den Internationella standarden. För att genomföra 

vår studie genomfördes en kvalitativ innehållsanalys, resultatet har sammanställts och 

kvantifieras. I studien utformades sju hypoteser utifrån de dominanta teorierna inom 

frivillig hållbarhetsredovisning. Genom en egenkonstruerad undersökningsmodell har vi 

kunnat uppfylla studiens syfte och besvara studiens forskningsfråga: 

Hur påverkas informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen för statligt ägda 

företag efter införandet av ägardirektivet? 

 

 

9.1 Reglering  

 

I uppsatsen ville vi studera om ägardirektivet leder till högre informationskvalitet för 

statlig ägda företag. Matten och Moons (2008) anser att ökat statligt inflytande i 

samhället i form av regleringar leder till att regleringarna blir institutionaliserade och att 

när det sker anses det legitimt för företagen att följa regleringen. Företagen kommer 

därmed följa regleringen för att framstå som legitima. Studiens resultat kan bekräfta 

Matten och Moons (2008) tes då Informationskvaliteten ökat efter införande av 

ägardirektivet. Ytterligare förklaring till varför företagens informationskvalitet ökat 

hittar vi i tvingande isomorfism, Utifrån det perspektivet kan ägardirektivet ses som 

tvingande isomorfism, i detta fall genom en formell påtryckning. Införandet av 

ägardirektivet har därmed tvingat statliga företag att upprätta en hållbarhetsredovisning, 

vilket på så sätt lett till att informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen ökat.  
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Studiens resultat kan även förklaras med hjälp av legitimitetsteorin och intressentteorin. 

Att företag väljer att följa ägardirektivet kan ur legitimitetsteorin förklaras av att 

samhället anser att det är en norm att följa lagar och därmed följer företagen 

lagregleringen för att framstå som legitima. Detta för att samhället tillhandahåller 

nödvändiga resurser till företaget. Ur intressentteorin kan staten ses som en normativ 

intressent i egenskap av ägare. Eftersom företagen är beroende av sina normativa 

intressenter måste de tillfredsställa dessa, vilket görs genom att följa ägardirektivet. 

 

Vi kan genom vår studie ge bidrag till diskussionen kring lagreglering, eftersom vi 

undersökt effekterna av en lagreglering. Detta gjordes genom att studera vad som 

händer med informationskvaliteten i statligt ägda företag när frivilligt blir tvång. Vårt 

resultat visar att ägardirektivet skapat bättre informationskvalitet och därmed utgör 

bättre grund för intressenter att fatta välgrundade beslut. Därmed ger vårt resultat ett 

bidrag till forskning som menar att reglering skapar förbättrad prestation av 

information. Vår ståndpunkt är efter genomförandet av studien att kvaliteten i 

hållbarhetsredovisningen förbättras genom reglering och således anser vi att 

ägardirektivet skapat en positiv utveckling för de statliga företagen att upprätta en 

hållbarhetsredovisning med högre informationskvalitet. 

 

Det ska dock tilläggas att trots att informationskvaliteten har ökat för statliga företag 

efter införande av ägardirektivet finns det risk för att informationen inte avspeglar 

företags hållbarhetsarbete utan att företagen istället fått anpassa sin 

hållbarhetsredovisning efter ägardirektivetet. Eftersom ägararkivet fastslår att 

hållbarhetsredovisningen ska upprättas efter GRI:s ramverk ter de sig dock naturligt att 

företagen fått högre poäng efter ägardirektivet då vi använder GRI:kvalitativa 

egenskaper vid bedömning av de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning.  

 

9.2 Verksamhetens påverkan 

 

I uppsatsen ville vi studera om företag med miljö och/eller sociala konsekvenser i sin 

verksamheten har högre informationskvalitet i sin hållbarhetsredovisning än neutrala 

företag. Gamerschlag et al (2011); Deegan och Rankin (1996) anser att ett företags 

verksamhetsområde påverkar hållbarhetsredovisningens innehåll, detta eftersom att 
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företag vill upplysa sin intressenter att de tar ansvar och jobbar med dessa områden med 

förhoppning om att ses som legitima. Studiens resultat visar att företag med miljö 

och/eller sociala konsekvenser i verksamhet har högre informationskvalitet i 

hållbarhetsredovisningen vilket kan bekräfta vad Hubbard (2011) Gamerschlag et al 

(2011); Deegan och Rankin (1996) Cho et al., (2012); Grafström et al (2008) kommer 

fram till i sina studier. Författarna menar att företag som inte har en verksamhet med 

miljömässiga och sociala konsekvenser inte har samma behov av att utforma en lika 

informativ hållbarhetsredovisning då deras legitimitet inte är lika utsatt. Med vårt 

resultat kan vi konstatera att verksamhetens konsekvenser påverkar 

informationskvaliteten i hållbarhetsredovisning.  

 

Resultatet kan också förklaras utifrån Agentteorin. Principalen i utsatta företag vill ha 

mer information från agenten eftersom de vet att företag med miljö och/eller sociala 

konsekvenser är i större riskzon för politiskt tryck och media. Principalen vill därmed 

försäkra sig om att företaget behandlar dessa aspekter i verksamheten och kräver därför 

information från företaget för att minska informationsasymmetrin. Således kan 

agentteorin ge en förklaring till varför utsatta företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning med högre informationskvalitet än neutrala företag. 

 

Vi ville också studera om neutral företag har en kraftigare positiv förändring av 

informationskvalitet i sin hållbarhetsredovisning efter införandet av ägardirektivet. Vårt 

resultat visar att neutrala företag har gjort en högre positiv förändring av 

informationskvalitet i sin hållbarhetsredovisning än utsatta företag. 

 

Enligt Ashforth och Gibbs (1990) varierar företagens strategier för att erhålla legitimitet 

mot anledning av de underliggande motiven. För utsatta företag är det sannolikt att de 

integrerat hållbarhet i verksamheten i syfte att uppnå legitimitet då deras legitimitet är 

utsatt. En hög informationskvalitet i hållbarhetsredovisning gå därför hand i hand med 

deras strategi för att framstå som legitima. Resultatet visar att utsatta företag redan 

innan ägardirektivet hade en relativ hög nivå på informationskvaliteten i 

hållbarhetsredovisningen. Neutrala företag gör dock en mycket kraftigare positiv 

förändring av sin informationskvalitet i hållbarhetsredovisninngen, vilket betyder att 

neutrala företag inte innan ägardirektivet lagt lika mycket fokus som utsatta företag på 

att upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta kan förklaras av att neurala företag inte sett 
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lika stor nytta som utsatta företag av att produceras hållbarhetsredovisningen av hög 

kvalitet. 

 

 

 

 

9.3 Storlek 

 

I uppsatsen ville vi studera om stora statliga företags informationskvalitet i 

hållbarhetsredovisningen är av högre kvalitet än små statliga företag. Amran et al. 

(2014); Elsakit och Worthington, (2012); Vormedal och Ruud, (2009) anser att 

intressenters påtryckningar påverkar företags hållbarhetsredovisning. 

Studiens resultat visar att stora företag har en högre informationskvalitet i sin 

hållbarhetsredovisning än små statliga företag, vilket kan bekräfta vad Maclean och 

Rebernak (2007); Patten (1991); Abbott och Monsen (1979); Vormedal och Ruud 

(2009); Måller och Verbeeten (2011) och Fernandez et al (2014) kommer fram till i sina 

studier. Författarna anser att stora företag är utsatta för högre tryck, samt har högre 

allmänintresse än små företag. Detta innebär att stora företag har högre press att 

upprätta en hållbarhetsredovisning av god kvalitet. Utifrån vårt resultat kan vi 

konstatera att storleken påverkar företags informationskvalitet i hållbarhetsredovisning.  

 

Studiens resultat kan också förklaras av normativ isomorfism. Detta eftersom att stora 

företag har i genomsnitt mer anställda som arbetar professionellt med redovisning, vilka 

sätter högre krav på företag att följa och tillämpa standarder och regleringar. Med större 

personalstyrka har även företag mer resurser att lägga på insamlingsarbete vilket är en 

kostsam process (Tagesson et al, 2009). Stora företag har därmed större möjlighet att 

lägga mer resurser på insamlingsarbetet eftersom de har tillgång till exempelvis större 

personalstyrka och har därmed större möjlighet att frigöra kapital till ändamålet.  

 

Studiens resultat kan även förklaras av den politiska kostnaden i PAT, då storlek är en 

indikator på marknadsmakt och innebär att stora företag själva kan ådra sig 

uppmärksamhet av olika intressegrupper. För att minska risken att ådra sig negativ 

uppmärksamhet som kan leda till politiska kostnader är stora statliga företag därför mer 

benägna att upprätta en hållbarhetsredovisning av högre informationskvalitet än små 

statliga företag.  
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I uppsatsen ville vi även studera om små statliga företag kommer att ha en högre positiv 

procentuell förändring av informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen än stora 

statliga företag.  

 

Studiens resultat visar att små statliga företag har en högre procentuell förändring av 

informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen än stora statliga företag. Maclean och 

Rebernak (2007); Patten (1991); Abbott och Monsen (1979); Vormedal och Ruud 

(2009); Måller och Verbeeten (2011); Fernandez et al (2014) anser att små företag 

utsätts för mindre offentlig granskning och därför inte har samma press på sig. Små 

företag kan därför ha en passivare attityd till hållbarhetsredovisning. Deegan och 

Unerman (2011) anser att stora företag är mer utsatta för offentlig granskning och vill 

därför säkerställa att de lever upp till intressenterna och samhällets förväntningar för att 

framstå som legitima. De stora företag har därmed större behov av legitimitet vilket 

förklarar varför de under frivillighet upprättar en hållbarhetsredovisning av högre 

kvalitet än små företag. När ägardirektivet införs och frivilligt blir tvång, ter det sig 

därför naturligt att små statliga företag har en högre positiv procentuell förändring av 

informationskvalitet i hållbarhetsredovisningen än stora statliga företag 

 

 

 

9.4 Ägarstruktur 

 

Adrem (1993) anser att en ägarstruktur med spridd ägarstruktur har högre krav från 

principalen att agenten ska ger mer utförlig information på grund av att övervakningen 

är mer omfattande. Hubbard (2011); Tagesson et al (2009) anser att förväntningarna att 

redovisa hög redovisningskvalitet i hållbarhetsredovisningen i ett företag med spridd 

ägarstruktur är högre än för ett företag med koncentrerad ägarstruktur, vilket också 

bekräftas av Vormedal och Ruud (2009) som anser att högre krav från principalen leder 

till högre informationskvalitet. Studiens resultat kan dock konstatera att helägda statliga 

företag har högre informationskvalitet än vad delägda statliga företag har vilket är 

tvärtemot våra hypoteser. Förklaringen anser vi ligga i att tidigare forskningen utgått 

från den privata marknaden och det kan därför antas att statliga helägda företag inte kan 

jämföras med helägda privata företag. I statens ägarpolicy kan det utläsas att det är 

svenska folket som gemensamt äger de statliga företagen, vilket ställer krav på en öppen 

och professionell informationsgivning från de statligt ägda företagen.  Det går också att 
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utläsa att ett av ledorden för statliga företag är just öppenhet. Detta innebär i praktiken 

att statligt helägda företag egentligen bör ses som ett företag som ägs av hela svenska 

folket och att statliga helägda företag därför har en ägarstruktur som inte koncentrerad 

utan snarare väldigt spridd. Därmed går teorin inte att applicera på statliga företag.  

9.5 Praktiska implikationer 

 

Studiens resultat visar att informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen för statligt 

ägda företag ökar efter införandet av ägardirektivet vilket vi menar ger praktisk relevans 

då samhällsdebattörer, lagstiftare och intressenter får ytterligare ett argument för 

lagstiftning om en reglering i hållbarhetsredovisning.  

 

Praktiskt bidrar studien till att visa företagsledare hur informationskvaliteten i 

hållbarhetsredovisningen kan höjas genom att följa GRI:s ramverk, då de statliga 

företagen efter införandet av ägardirektivet uppvisa en betydligt högre 

informationskvalitet efter att ha följt GRI:s ramverk för hållbarhetsrapportering. 

Även standardsättare kan få värdefull information kring regelverk för 

hållbarhetsredovisning. Detta eftersom vår studie visar att informationskvaliteten i 

hållbarhetsredovisningen ökat efter införandet av ägardirektivet. 

 

 

9. 6 Förslag till framtida forskning 

 

Denna studie har studerat hur informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningen 

påverkas för statligt ägda företag när frivilligt blir tvång under åren 2007 till 2009. 

Därmed följer det naturligt att göra en fortsättning av denna studie för att undersöka hur 

företagen utvecklat sin hållbarhetsredovisning ytterligare.  

 

I ÅRL trädde en ny lag i kraft 2016-12-31 för privatägda företag som gäller för 2017 års 

räkenskap. Lagen innebär att privatägda företag som uppfyller minst två av de tre 

följande kriterierna: Ett medelantal av anställda högre än 250 st, balansomslutning 

högre än 175 miljoner kronor och nettoomsättning högre än 350 miljoner kronor, måste 

upprätta en hållbarhetsredovisning (KPMG, 2016). Det hade därmed varit intressant att 

tillämpa vår undersökningsmodell för att studera om informationskvaliteten ökat efter 

de nya ändringarna i ÅRL.  
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