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hållbarhetsredovisningen under respektive år. Den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen 

för 40 statligt ägda bolag undersöks under två år. Uppsatsens forskningsfrågor och hypoteser 

undersöks utifrån en kvantitativ forskningsansats, där en innehållsanalys av bolagens 

hållbarhetsredovisning genomförs för respektive år. Genom kvantifiering av 

hållbarhetsinformationen skapas empirisk data som analyseras. Som grund för analysen ligger 

den teoretiska referensramen, där uppsatsens empiri tolkas med hjälp av legitimitetsteorin, 

intressentteorin samt institutionella teorin. Uppsatsens slutsats visar på att EU-direktivet haft 

en positiv påverkan på den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. Vidare påvisas även en 

positiv relation mellan bolagens storlek och kvaliteten av den klimatrelaterade 
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Begreppsförklaring 

Agenda 2030 – FN:s globala mål för en mer hållbar framtid. 

Carbon Disclosure Project (CDP) – Global och ideell organisation som skapar 

upplysningssystem för att hantera klimatpåverkan. 

Corporate social responsibility (CSR) – Företags samhällsansvar. 

EU – Europeiska Unionen. 

ESG – Environmental, social and governance. Ramverk för hållbarhetsrelaterade risker. 

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer, svensk branschorganisation. 

Financial Stability Board (FSB) – Internationellt organ som övervakar det finansiella 

systemet. 

FN – Förenta Nationerna. 

Global Reporting Initiative (GRI) – Ramverk med samlade riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning 

Greenhouse Gas Protocol  (GHG) – Global standard för mätning, hantering och 

rapportering av växthusgasutsläpp. 

Hållbarhet - Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 

Hybridorganisation – Organisation med influenser från både privat och offentlig sektor, här 

bolag som helt eller delvis är ägt av staten. 

Klimat - De genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid 

Klimatrelaterad hållbarhetsredovisning - Redovisning som syftar till att förklara eller 

redogöra för ett företags aktiviteter som har en eventuell påverkan på klimatet. 

Miljö - Behandlas i studien som en synonym till klimat 

Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) – Ramverk för att vägleda 

företag att identifiera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. 

World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) – Global organisation för 

företag. 

World Resources Institute (WRI) – Global och ideell forskningsorganisation. 

ÅRL – Årsredovisningslagen.
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1. Inledning 

Uppsatsens inledande kapitel presenterar hållbarhetsredovisning och vad det innebär. Vidare 

beskrivs statligt ägda bolag och deras roll i samhället, med ett specifikt fokus på 

klimatrelaterad hållbarhetsredovisning. Detta beskrivs i bakgrund och 

problemformulering som sedan leder till uppsatsens syfte och forskningsfråga. Kapitlet 

avslutas med studiens avgränsningar samt dispositionen över resterande delar av studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet är ett viktigt begrepp och har en framträdande roll i samhället och i världen. 

Alltifrån hushåll till stora bolag applicerar hållbarhet i olika former. Intresset för miljö, klimat 

och hållbarhet har alltid funnits, men har under de senaste åren blivit ett allt mer omtalat 

ämne. Vårt klimat förändras ständigt till det sämre på grund av ökade mängder av koldioxid, 

men även annan mänsklig påverkan (Naturvårdsverket, 2021). Hållbarhet är inget nytt 

begrepp och har diskuterats i många år. Definitionen av hållbar utveckling återfinns i den så 

kallade “Brundtlandrapporten” skriven av Världskommissionen av miljö och utveckling 

1987: “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Deegan & 

Unerman, 2011, s. 386). Termerna corporate social responsibility (CSR) och hållbarhet är 

nära besläktade och används ofta synonymt, men det finns en viss skillnad i engelskspråkig 

litteratur (Christensen et al. 2019). CSR är ett koncept och praxis som innebär att företagen tar 

upp ämnen såsom mänskliga rättigheter, bolagsstyrning, hälsa och säkerhet, miljöpåverkan 

och arbetsvillkor med målet att driva ett företag på ett etiskt korrekt sätt (Christensen et al. 

2019). På så vis skiljer sig CSR från hållbarhet, då hållbarhet syftar till mer långsiktiga mål 

som i “Brundtlandrapporten”. I Sverige används termen hållbarhetsrapportering för att 

beskriva både den frivilliga icke-finansiella rapporteringen och den tvingande icke-finansiella 

rapport som krävs enligt lag. 

 

Hållbarhetsrapportering förändras ständigt och blir mer populär världen över (Deegan & 

Unerman, 2011). I Sverige är det numera ett tvång att rapportera om hållbarhet i företag över 

en viss storlek, men även de företag som inte omfattas av lagen kan välja att inkludera det i 

sin rapportering. Lagen, som i huvudsak baserar sig på ett EU-direktiv, trädde i kraft under 

räkenskapsåret 2017 och de företag som nu har tvingande hållbarhetsrapportering uppfyller 

mer än ett av följande villkor (SFS 2016:947): 
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 Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren. 

 Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor för vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren. 

 Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor för vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren. 

Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som ger förståelse för verksamhetens 

konsekvenser på miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkan av korruption (SFS 2016:947).   

 

ESG är ett ramverk för att värdera hållbarhetsrelaterade risker och består av tre dimensioner: 

miljömässig, social och styrningsmässig hållbarhet (Tillväxtanalys, 2019). Klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisning syftar till den del av hållbarhetsredovisningen där bolagen förklarar 

eller redogöra för de aktiviteter som har en eventuell påverkan på klimatet. Klimatrelaterad 

hållbarhetsrapportering kan därmed definieras som faktorer som faller under Enviromental i 

figur 1.1. Klimat definieras som de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid 

(Naturvårdsverket, 2021). Klimatpåverkan är en viktig del av hållbarhetsredovisningen och 

det blir allt vanligare att bolag lägger stor vikt vid denna del (Helfaya et al, 2019). En 

förklaring till detta är bolagens intressenter och konsumenter i större utsträckning är mer 

miljömedvetna och därför kräver mer information om klimatavtryck och påverkan (Novus, 

2021). 

Figur 1. 1  

ESG 

  

Kommentar: Hämtat från Unpri (2021, stycke 2)  

 

Svenska staten ägde år 2020 48 hel- eller delägda bolag och driver dem för att den långsiktiga 

värdeutvecklingen ska bli så hög som möjligt och att för att säkerställa att de eventuellt ålagda 
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samhällsuppdragen utförs väl (Regeringskansliet, 2021). Dessa sammhällsuppdrag syftar till 

att generera andra effekter än ekonomisk vinst till ägarna, t.ex. SOS Alarm vars syfte är att 

producera tjänster för ett tryggare Sverige (SOS Alarm, 2021). Bolagen kan ha inkomster via 

försäljning men också via statliga bidrag, vilket leder till att staten har ett starkt inflytande 

över deras finansiering. Detta innebär att bolagen har en större mängd intressenter, inte bara 

staten men även samhället i stort. Vidare leder detta till att bolagen måste ha en högre grad av 

transparens gentemot sina intressenter och har förväntan på sig att producera mer finansiell 

information, men även mer hållbarhetsinformation (Grossi & Steccolini, 2014). I 

förlängningen innebär detta att de statligt ägda bolagen även förväntas producera bättre 

klimatrelaterad hållbarhetsinformation, vilket är uppsatsens fokus. Hållbarhet har tre 

dimensioner som samspelar med varandra: ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet (FN, 

2012). Samtidigt som statliga företag förväntas leda utvecklingen av hållbarhetsarbete ökar 

vikten av frågor som rör miljö och klimat för svenska väljare (Novus, 2021). Den viktigaste 

delen i en hållbarhetsredovisning för den stora merparten av statliga bolags intressenter, i 

förlängningen svenska medborgare, kan således sägas vara ekologisk hållbarhet. Därför 

lägger uppsatsen sitt fokus kring hur statliga bolag rapporterar klimatpåverkan och undersöker 

om rapporteringen förbättras mellan åren 2016 och 2020. 

 

1.2 Problematisering 

Syftet med CSR är att driva företag mot ett hållbart företagande och är den internationellt 

accepterade termen för hållbarhet. Christensen et al. (2019), som sammanfattat tidigare 

forskningsstudier om CSR, påpekar att en viktig del i CSR-rapporteringen är andelen 

information utgiven och bredden i målgruppen. Christensen et al. (2019) menar på att 

företaget kan begränsa rapporteringen till vad som anses relevant för deras viktigaste 

intressenter genom att då endast ge ut den information som tillgodoser lagar och allmänna 

bestämmelser. Alternativt kan företagen gå bortom sitt fokus på investerare och bredda sin vy 

och utöka sin omfattning av rapporteringen för att tillgodose mer allmänna intressenter, för att 

på så vis uppfattas mer legitima gentemot sina kunder och inför samhället i stort. Vidare 

nämner Christensen et al. (2019) att mer och bättre hållbarhetsinformation leder till större 

likviditet, längre kapitalkostnad och bättre kapitalfördelning.  

 

Argento et al. (2019) definierar statligt ägda bolag som hybridorganisationer. De möter 

utmaningar och risker precis som privata bolag, men med skillnaden att de spelar en viktig 
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roll i samhället (Argento et al. 2019). Hybridorganisationer har ett brett utbud av intressenter 

vilket leder till motstridiga mål för att bemöta dessa (Schmitz & Glänzel, 2016). Statligt ägda 

bolag i form av hybridorganisationer bedriver sin verksamhet på en konkurrenskraftig 

marknad samtidigt som de måste uppfylla sina uppdrag gentemot samhället (Argento et al. 

2019). De har både privata och offentliga åtagande men lönsamhet och samhällsnytta går inte 

alltid att kombinera. Därför är dessa företags hållbarhetsinformation intressant att undersöka 

eftersom dess stora krav på transparens och komplexa natur ger dem förutsättninga som 

skiljer dem från privata bolag.   

 

Som tidigare nämnts är det ett tvång för vissa företag att upprätta en hållbarhetsredovisning  

(SFS 2016:947). Det förs diskussioner i litteratur och forskning kring tvingande och frivillig 

hållbarhetsredovisning och efter EU-direktivet blev det också möjligt att utföra empiriska 

studier kring ämnet (Aragon-Correa et al. 2020; Christensen et al. 2019; Deegan & Unerman, 

2011). Tvingande hållbarhetsredovisning förankras i lokal, nationell eller internationell lag 

och innebär att företag hålls ansvariga för sin miljöpåverkan och måste delge information i 

enlighet med bestämmelserna (Aragon-Correa et al. 2020). Detta är i motsats till frivillig 

hållbarhetsredovisning som innebär att företagen på eget initiativ väljer att delge 

informationen enligt miljöinitiativ såsom GRI (Aragon-Correa et al. 2020). Forskningsstudier 

tyder på att tvingande hållbarhetsredovisning i stor utsträckning förbättrar informationen i 

rapporterna men att andra faktorer också kan påverka, såsom tvingande applicering av GRI 

(Aragon-Correa et al. 2020; Habek & Wolniak, 2016). Tvingande hållbarhetsredovisning som 

förankras i lag beskriver i breda drag vad som bör ingå i en hållbarhetsrapport och lämnar då 

utrymme för individuell tolkning. Ett ramverk såsom GRI specificerar hur och vad en 

hållbarhetsrapport bör innehålla (Christensen et al. 2019). Ramverken medför jämförbarhet 

mellan olika företag och organisationer, samt gör hållbarhetsredovisningen enhetlig och 

transparent världen över (Regeringen, 2021). 

En studie av Argento et al. (2019)
1
 som undersöker hållbarhetsrapporteringen i statligt ägda 

företag i Sverige, påpekar att en utmärkande faktor för företag i den offentliga sektorn är att 

det krävs ett större ansvar och transparens eftersom de bidrar med tjänster som påverkar 

människors liv. Statligt ägda företag kan ses som ett föredöme i hur appliceringen av 

hållbarhetsarbete ska gå till (Garde-Sánchez et al. 2017; Argento et al. 2019). Ägandestruktur 

påverkar hållbarhetsrapporteringen och tidigare forskning säger att offentliga företag uppger 

                                                 
1
 Studien baseras på ett tidigare examensarbete av Persson, K & Vingren, T. (2017).  
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mer hållbarhetsinformation än privatägda företag gör (Gallo & Jones Christensen, 2011). I 

och med allmänhetens intresse i statligt ägda bolag så finns där också en förväntning på att de 

ska producera en omfattande hållbarhetsrapportering (Garde-Sánchez et al. 2017). Enligt 

Garde-Sánchez et al (2017) så bör företag med en hög grad av statligt ägande uppvisa större 

engagemang kring CSR, då statligt ägda bolag ska representera samhällets intressen i dessa 

frågor. Argento et al. (2019) och Garde-Sánchez et al (2017) kommer dock fram till att det 

finns ett negativt samband mellan statligt ägande och mängden information som är utgiven. 

Eftersom Argento et al. (2019) i stor utsträckning har samma fokus som denna uppsats, 

kommer den att utgöra grunden för detta arbetet. Ett perspektiv som inte är närvarande i 

studien av Argento et al. (2019) är vilken påverkan EU-direktivet har på 

hållbarhetsredovisningen, då studien utgår från räkenskapsåret 2016. Då uppsatsen också vill 

undersöka EU-direktivets påverkan på den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen måste 

den aspekten utgå från ytterligare studier. 

En studie av Mion och Loza Adaui (2019) som undersöker vilken påverkan EU-direktivet haft 

på privata företag i Tyskland och Italien, påvisar att det skett en homogenisering sedan 

införandet av tvingande hållbarhetsredovisning, då företagen nu tenderar att delge liknande 

information. Studien visar också på att EU-direktivet har medfört en förbättring av kvaliteten 

och mängden information delgiven i rapporterna. EU-direktivet genomfördes med syfte att 

”öka öppenheten så att den sociala och miljörelaterade information som företag inom alla 

sektorer och i samtliga medlemsstater tillhandahåller når upp till samma höga nivå” (EU, 

2014, s. 1).  Mion och Loza Adaui (2019) bidrar till uppsatsen genom sitt unika perspektiv på 

kvaliteten av hållbarhetsredovisning i relation till EU-direktivet. Ett samband som uppsatsen 

kommer att sätta i relation till statligt ägda bolag med hjälp av Argento et al. (2019). Vidare 

baseras värderingen av kvaliteten av bolagens klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen i 

denna uppstats på studierna av Argento et al. (2019) och Mion och Loza Adaui (2019). 

Studierna utgår ifrån cheklistor som undersöker vilka områden bolagens 

hållbarhetsredovisning berör, detta baserat på GRI:s ramverk, och betygsätter bolagens 

hållbarhetsredovisning utefter detta. Detta betyg av hållbarhetsredovisningen benämner 

forskarna som kvalitet. Definitionen av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningens 

kvalitet i denna uppsats avser samma sak, där ett bättre betyg av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen motsvarar en högre kvalitet. 

Forskningsstudier visar på att storleken av organisationen har en påverkan på 

hållbarhetsrapporteringen (Tagesson et al., 2009; Garde-Sánchez et al. 2017; Argento et al. 
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2019). Storleken på bolaget har således en positiv påverkan på mängden och kvaliteten av 

rapporteringen. Större bolag har en mer påtaglig effekt på samhället och har därför ett större 

antal intressenter som påverkar bolaget (Tagesson et al., 2009). Större bolag tenderar också att 

ha ett större fokus på klimatrelaterad hållbarhetsrapportering än mindre organisationer 

(Tagesson et al., 2009). Omfattande hållbarhetsrapporter kan också vara mycket kostsamt att 

skapa och därför är det just de stora företagen som tenderar till skapa dessa (Garde-Sánchez et 

al. 2017). Uppsatsen kommer därför undersöka hur storleken på bolaget påverkar kvaliteten 

av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen och om det skett en förändring sedan EU-

direktivets införande. 

Vidare så diskuterar forskare att könsfördelningen av bolagsstyrelsen kan ha en betydelse för 

hållbarhetsrapporteringen (Al-Shaer & Zaman, 2016; Garde-Sánchez et al. 2017; Argento et 

al. 2019). Det argumenteras för att kvinnor tenderar till att vara bättre på att uttrycka sin oro 

inför icke-finansiella rapporteringsfrågor (Garde-Sánchez et al. 2017). Al-Shaer & Zaman 

(2016) finner ett signifikant positivt samband mellan en högre andel kvinnor i styrelsen och 

kvaliteten av hållbarhetsrapporteringen för större företag i Storbritannien. Detta samband kan 

däremot inte påvisas i de studier Garde-Sánchez et al. (2017) och Argento et al. (2019) utför, 

där sambandet inte har någon signifikans. Trots forskningsstudiernas motstridiga resultat är 

könsfördelning en relevant aspekt, då statligt ägda bolag förväntas ha en fördelning på minst 

40% för vardera kön för att få en bredare kompetensbas (Regeringskansliet, 2020). Därför 

kommer uppsatsen att undersöka relationen mellan könsfördelning och kvaliteten av den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen.  

Forskare menar att det finns en brist på forskning om hållbarhetsrapportering i den offentliga 

sektorn, framför allt om de statligt ägda bolagen (Nicolò et al 2020). Därför föreslår Nicolò et 

al (2020) att en analys av både offentliga och publika organisationer som påverkats av EU-

direktivet bör utföras. Mion och Loza Adaui (2019) påvisar ett behov av att undersöka 

tvingande hållbarhetsredovisning ur ett longitudinellt perspektiv för att ge en bättre förståelse 

och ett bredare underlag. I en svensk kontext har inga uppenbara trendbrott i graden av 

öppenhet och jämförbarhet observerats sedan lagändringen trädde i kraft, men enligt 

Tillväxtanalys (2018) behöver detta undersökas genom nutida observationer då de förväntade 

effekterna av direktivet antas ske efterhand snarare än omedelbart efter lagens 

implementering. Därför avser uppsatsen att undersöka hur kvaliteten av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen har förändrats efter lagens implementering. Det första året 2016 

väljs ut eftersom det är året innan EU-direktivet träder i kraft, och utgör på så vis basen i 
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undersökningen. Det andra året 2020 väljs ut eftersom det återspeglar nutid och möjliggör att 

undersöka förändringen över längre tid.   

Statligt ägda bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag, vilket innebär att de bland 

annat måste följa Årsredovisningslagen (Regeringskansliet, 2021). I förlängningen innebär 

detta att även de statliga bolagen ska följa bestämmelserna kring hållbarhetsredovisning i 

kombination med GRI. De statligt ägda bolagen skall enligt de upprättade riktlinjerna följa 

GRI:s ramverk med start räkenskapsåret 2008, vilket innebär att de har etablerat 

hållbarhetsrapporter långt innan EU-direktivet kom (Regeringskansliet, 2021). Forskningen 

av Nicolò et al. (2020) tyder på att statligt ägda bolag inom EU inte påverkats nämnvärt av 

EU-direktivet och att nivån av den delgivna informationen var förhållandevis stabil, men 

undersökningen omfattade bara åren 2016-2017. Mion och Loza Adaui (2019) påvisar att EU-

direktivet har förbättrat kvaliteten, kvantiteten och homogeniseringen av 

hållbarhetsrapporteringen för privatägda företag. På grund av den tvetydiga forskning som 

existerar kring tvingande icke-finansiell rapportering är det en viktig aspekt att undersöka i 

det kommande arbetet. Detta för att skapa klarhet i hur EU-direktivet har påverkat de svenska 

statligt ägda bolagen. Argento et al. (2019) påvisar att det finns ett negativt samband mellan 

andelen statligt ägande och delgiven hållbarhetsinformation. Detta innebär att en större andel 

statligt ägande försämrar hållbarhetsredovisning. Då statligt ägda bolag ska agera föredömligt 

och gå i framkant för utvecklingen av hållbart företagande, kommer även denna aspekt att 

undersökas närmare.  

 

Hållbarhetsredovisning har blivit ett mer aktuellt ämne i takt med att lagar och standarder har 

skapats för att säkerställa att detta rapporteras (Deegan & Unerman, 2011). Detta i 

kombination med att världen och samhället i stort befinner sig i en miljökris, bidrar till att 

klimatinformationen i årsredovisningen är av yttersta vikt (Naturvårdsverket, 2021). Tack 

vare hållbarhetsredovisningen görs företagen och dess intressenter mer medvetna om sin 

påverkan och kan aktivt ta beslut som gör skillnad. Även om ekonomisk och social hållbarhet 

är viktigt råder det inga tvivel om att ett hållbart klimat är av högsta prioritet.  

 

Både statliga och privatägda bolag följer årsredovisningslagen men bestämmelserna kring 

hållbarhetsredovisningen lämnar ett visst utrymme för anpassning och tolkning. Uppsatsen 

kommer att undersöka hur EU-direktivet har påverkat kvaliteten av de statliga bolagens 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisning i Sverige genom att jämföra hållbarhetsredovisningen 



 

8 

 

åren 2016 och 2020, och om de liksom de privata bolagen delger bättre information än 

tidigare eller om läget är fortsatt oförändrat. Vidare ska också andelen av statligt ägande, 

bolagets storlek och könsfördelning tas i beaktande för att se om det är bidragande faktorer till 

kvaliteten av hållbarhetsredovisningen. Denna studie kommer fokusera på den del av 

Årsredovisningslagens och GRI:s bestämmelser som rör upplysningar som ger förståelse för 

området miljö. Som definition av vad som anses vara klimatrelaterad hållbarhetsinformation 

utgår uppsatsen från GRI:s ramverk och de upplysningar som faller under standarder inom 

”Environmental” (se figur 1.2). Definitionen av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningens kvalitet avser hur många väsentliga områden inom klimat som 

redovisas, baserat på GRI:s ramverk. Kvalitet utgår ifrån vad som rapporteras och inte hur 

mycket. Detta innebär att mängden information i hållbarhetsrapportera inte beaktas utan 

kvalitet baseras på hur många områden rapporten omfattar. 

Figur 1. 2  

GRI Sustainability Reporting Standards 

 

Kommentar: Hämtat från ECC International (2021, stycke 2) 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen i 

svenska statliga bolag under åren 2016 och 2020 för att utröna om någon förändring i kvalitet 

kan observeras och vilka faktorer som påverkar kvaliteten på den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen under respektive år. 

1.4 Forskningsfrågor 

Har det skett någon förändring av kvaliteten på klimatrelaterad hållbarhetsredovisning för 

statliga svenska bolag mellan åren 2016 och 2020 sedan EU-direktivet trädde i kraft 2017?  
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Hur påverkar andelen statligt ägande, organisationens storlek och könsfördelningen kvaliteten 

av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen 2016 och 2020? 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer endast behandla den del av hållbarhetsredovisningen som berör miljö och 

klimat. Upplysningar som specifikt rör social- eller ekonomisk hållbarhet kommer därför inte 

att beaktas.. 

1.6 Disposition 

Resterande del av studien innehåller sex ytterligare kapitel. I nästa kapitel kommer 

institutionalia som berör ämnet diskuteras, vilket innefattar de lagar och bestämmelser som är 

av relevans samt en genomgång av några av de mest frekvent använda standarder och 

ramverk som finns. 

Kapitel tre redogör för de teorier som är relevanta för ämnet och som utgör det teoretiska 

ramverket. Vidare formas hypoteser som är baserade på det teoretiska ramverket och 

litteratur. Efterföljande avsnitt, det fjärde kapitlet, behandlar studiens metod och innefattar 

forskningsfilosofi, forskningsansats och forskningsstrategi följt av en genomgång av studiens 

faktiska tillvägagångssätt. I kapitel fem analyseras den empiriska datan och detta kapitel 

består således av de statistiska metoder som kan möta studiens syften. Det sjätte kapitlet 

innehåller analys och diskussion och behandlar studiens hypoteser. Slutligen så återfinns 

slutsatsen i det sjunde och avslutande kapitlet som också tar upp studiens begränsningar och 

dess bidrag samt förslag till framtida forskning. 
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2. Institutionalia 

I detta avsnitt presenteras hur EU-direktivet påverkat svensk lagstiftning samt hur den 

svenska lagstiftaren tolkat direktivet. Vidare presenteras några viktiga ramverk och 

standarder för hållbarhetsrapportering. 

2.1 Lagstiftning 

Detta stycke avser att beskriva den tvingande delen av hållbarhetsrapportering. Tvingande 

hållbarhetsredovisning förankras i lokal, nationell eller internationell lag och innebär att 

företag hålls ansvariga för sin miljöpåverkan och måste delge information i enlighet med 

bestämmelserna (Aragon-Correa et al. 2020).  

2.1.1 EU-direktiv 2014/95 

Den 13/4 2011 meddelade EU-kommissionen att ett behov av att ”öka öppenheten så att den 

sociala och miljörelaterade informationen som företag inom alla sektorer och i samtliga 

medlemsstater tillhandahåller når upp till samma höga nivå” förelåg och genom att göra detta 

kunde tillväxten stimulera (EU, 2014, s. 1). Tre år senare, år 2014, antogs Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/95/EU i vilket företag som är av ”allmänt intresse” och som på 

balansdagen överskrider kriteriet om att under räkenskapsåret ha haft i genomsnitt 500 

anställda åläggs att infoga en icke-finansiell rapport i sin förvaltningsberättelse (EU, 2014, s. 

3). Rapporten ska, utöver finansiell information, ge upplysningar om konsekvenserna av 

verksamheten i frågor som rör miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga 

rättigheter, bekämpning av korruption och mutor. 

Ett EU-direktiv måste införlivas i ett EU-lands nationella lagstiftning (EU, 2021). Ett direktiv 

anger de mål som EU-länderna måste nå, men på vilket sätt får länderna själv välja. Ett 

misslyckande att göra detta renderar i ett överträdelseförfarande med potentiella sanktioner 

som följd. 

2.1.2 Svensk lag 

Riksdagen beslutade år 2016 att ändra Årsredovisningslagen, fortsättningsvis ÅRL, genom 

Lag ( SFS 2016:947) för att kunna implementera direktiv 2014/95/EU. Att lagförslaget var ett 

svar på EU-direktivet framgår i Regeringens proposition 2015/16:193 (Riksdagen, 2016). 

Genom denna lag ålades företag att hållbarhetsrapportera om företaget uppfyller mer än ett av 

följande villkor, vilket anges i ÅRL 6 kap 10§: 



 

11 

 

1.       Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett under de senaste två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250, 

2.       Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de senaste två 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

3.       Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de senaste två 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Således infördes inte EU-direktivet i sin helhet utan kraven för att vara bunden till att göra en 

hållbarhetsrapport är snävare i Sverige, detta genom att ett färre antal anställda behövs samt 

ett rapporteringskrav för alla företag snarare än endast sådana som är av allmänt intresse. 

I ÅRL 6 kap 12§ går det att utläsa att en hållbarhetsrapport ”ska innehålla de 

hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och 

resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, 

sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av 

korruption”. Vidare anger samma paragraf att rapporten ska ange: 

1. företagets affärsmodell, 

2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har 

genomförts, 

3. resultatet av policyn, 

4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet inklusive, 

när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får 

negativa konsekvenser, 

5. hur företaget hanterar riskerna, och 

6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. 

Enligt ÅRL 6 Kap 11§ står det företaget fritt att välja huruvida hållbarhetsrapporten ska vara 

en del av förvaltningsberättelsen eller om den upprättas som en handling skild från 

årsredovisningen. Väljer företaget att upprätta en hållbarhetsredovisning som separat handling 

måste detta emellertid anges i förvaltningsberättelsen. 
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Statliga bolag har emellertid sedan 2007 varit ålagda att i samband med årsredovisningen 

publicera en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Riksdagen, 2015).  

2.1.3 Revision och bestyrkande 

Styrelsen har ansvaret för företagets hållbarhetsrapport och att den upprättats (FAR, 2020). 

Hållbarhetsrapporten omfattas inte av revisionen men företagets valda revisor ska uttala sig 

om en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte. Detta enligt ABL 9 kap 31§ i händelse 

rapporten är en del av förvaltningsberättelsen alternativt enligt 6 Kap 14§ ÅRL för en avskild 

rapport. Carrington (2014) delar in revisionsbegreppet i finansiell revision, 

regelefterlevnadsrevison samt effektivitetsrevision. En revision av en hållbarhetsrapport är 

därmed en regelefterlevnadsrevison. En reglerefterlevnadsreivison utförs “för att bestyrka 

eller med mindre säkerhet uttala sig om huruvida en process eller aktivitet följer de lagar, 

regler eller policys som föreskrivs av en extern normgivare” (Carrington 2014, s. 254). 

Enligt EU-direktivet som ligger till grund för lagen framgår att medlemsstaterna ”bör kunna 

begära att uppgifterna i den icke-finansiella rapporten eller i den separata rapporten 

kontrolleras av en oberoende leverantör av kvalitetssäkringstjänster” (EU, 2014 s. 3). Sverige 

valde emellertid att inte införa krav på kvalitetssäkring för företag. Däremot så framgår det av 

Statens ägarpolicy (2020, s. 16) att för statligt ägda företag ska ”hållbarhetsredovisningen 

vara kvalitetssäkrad genom oberoende granskning och bestyrkande av den revisor som utsetts 

till bolagets revisor av bolagsstämman”. Ett sådant bestyrkandeuppdrag faller under ISAE 

3000 - Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk 

finansiell information. Denna standard har FAR baserat sin rekommendation RevR 6 

bestyrkande av hållbarhetsinformation på. Revisorns uppdrag består av en översiktlig 

granskning av hållbarhetsredovisningen som helhet och en revision av viss information (FAR, 

2018). En översiktlig granskning innebär att revisorns uttalande görs med begränsad säkerhet, 

vilket är i motsats till ett uttalande om revision som istället görs med säkerhet (Carrington, 

2014).  

2.2 Globala Standarder och Ramverk 

Utöver lagar och direktiv så kan bolag också applicera specifika ramverk för att förbättra 

rapporteringen av hållbarhet. Dessa ramverk är en del av den frivilliga 

hållbarhetsrapporteringen, medan GRI och Agenda 2030 är tvingande för statligt ägda bolag. 

GRI och Agenda 2030 kan appliceras över hela hållbarhetsredovisningen, medan TCFD, 
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GHG och CDP inriktar sig på utsläpp och klimatarbete. Dessa miljöinitiativ ligger till grund 

för checklistan som beskriv i kapitel 4. 

2.2.1 GRI 

Global Reporting Initiative (GRI) är ett ramverk med samlade riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning som startade 1997. Syftet med GRI-ramverket är att skapa 

jämförbarhet mellan olika företag och organisationer, samt att göra hållbarhetsredovisningen 

enhetlig och transparent världen över (Regeringen, 2021). Riktlinjerna är utformade kring 

sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter med diverse underrubriker, t.ex. utsläpp och 

mänskliga rättigheter. GRI appliceras av företag i över hundra länder och är det vanligast 

förekommande ramverket för hållbarhetsrapporter i världen. Regeringen beslutade 2007 att 

alla statligt ägda företag skulle redovisa hållbarhet enligt GRI:s riktlinjer med start 

räkenskapsåret 2008, men avvikelser från riktlinjerna får göras om det anges en tydlig 

förklaring och motivering (Regeringskansliet, 2021)  

 

2.2.2 Agenda 2030 

2015 tog FN fram de globala målen för en mer hållbar framtid, även kallad Agenda 2030. De 

17 uppsatta målen (se Figur 2.1) ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar 

utveckling och vara uppnådda till år 2030 världen över (FN, 2021). De globala målen vill 

avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen. Från och 

med 2017 blev Agenda 2030 det övergripande ramverket för svenska statligt ägda företag 

(Regeringen, 2017). Vidare vill Regeringen att bolagen med statligt ägande ska agera 

föredömligt när det gäller hållbart företagande. 

Figur 2. 1  

Agenda 2030 

 

Kommentar: Hämtat från FN (2021, stycke 1) 
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2.2.3 Övriga ramverk 

Task Force on Climate Related Financial Disclosures, TCFD, är skapat av Financial Stability 

Board för att utveckla rekommendationer för klimatrelaterade upplysningar i syfte att göra 

dem mer effektiva vilket kan tjäna som stöd för mer välinformerade besult kring investerings-

, kredit- och försäkringsfrågor (TCFD, 2021). TCFD:s riktlinjer utgår ifrån styrning, strategi, 

riskhantering, mätvärden och målbilder (TCFD, 2021). 

Greenhouse Gas Protocol, GHG, är utvecklat av World Resources Institute (WRI) och World 

Business Council on Sustainable Development (WBCSD) som en global standard för mätning, 

hantering och rapportering av växthusgasutsläpp (GHG, 2021). GHG-protokollet utgår från 

fem övergripande principer: Relevans, fullständighet, jämförbarhet, transparens och 

noggrannhet.  

Carbon Disclosure Project, CDP, är en ideell organisation som skapar globalt tillämpbara 

upplysningssystem som riktar sig till investerare, företag, städer, länder och regioner för att 

dessa ska hantera sin klimatpåverkan på lämpligt sätt (CDP, 2021). 
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3. Teori 

Detta kapitel kommer att gå igenom vilka teorier som är relevanta för studien följt av en 

presentation av dessa samt ett integrerat ramverk. Slutligen presenteras studiens hypoteser. 

3.1 Teorival 

Utformningen och innehållet i en hållbarhetsredovisning är ett alltför komplext fenomen att 

förklara med endast en teori (Grey et al., 1995b). Vidare menar Deegan (2002) att det inte 

finns något allmänt accepterat enskilt teoretiskt perspektiv för miljöredovisning och att det 

finns en väsentlig variation i de teoretiska perspektiv som används. Olika teorier ska inte ses 

som rivaliserande utan som om att de kompletterar varandra (Grey et al., 1995a). Således 

använder denna studie ett teoretiskt ramverk där de olika teorierna är ämnade att komplettera 

varandra. 

Åtskilliga teoretiska perspektiv har använts för att förklara hållbarhetsredovisning historiskt. 

Fernando and Lawrence (2014) delar in dessa i ”Ekonomiska teorier” och ”Sociala och 

Politiska teorier”. Ekonomiska teorier såsom agentteorin och PAT relaterar endast till 

ekonomiska aspekter av hållbarhetsredovisning samt riktar sig i huvudsak till finansiella 

intressenter snarare än ett bredare spektrum av intressenter (Fernando & Lawrence, 2014). 

Gray et al. (1995a) menar att ”Sociala och Politiska teorier” såsom Intressentteorin, 

Institutionella teorin och Legitimitetsteorin ger ett mer insiktsfullt teoretiskt perspektiv på 

hållbarhetsredovisning än strikt ekonomiska teorier. Vidare har Deegan (2009) belyst att ett 

betydande samband finns mellan dessa tre teorier angående hållbarhetsredovisning. Mata et 

al. (2018) visar att samma tre teorier är de mest använda inom området. Mot bakgrund av 

detta samt studiens syfte består den teoretiska referensramen av Intressentteorin, 

Institutionella teorin och Legitimitetsteorin.  

3.2 Legitimitetsteorin 

Enligt Legitimitetsteorin vill organisationer försäkra sig om att det upplevs som att de verkar 

inom regler och normer i det samhälle de verkar inom (Deegan & Unerman, 2011). Teorin 

beskriver ett ”socialt kontrakt” mellan organisationen och samhället och att en överträdelse av 

någon regel därmed kan innebära att organisationen bryter mot detta kontrakt och mister sin 

legitimitet och vidare att legitimitet är att betrakta som en resurs för överlevnad (Deegan & 

Unerman, 2011). Ett gap i legitimitet uppstår när det är skillnad i hur samhället tror en 
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organisation borde agera och hur det är upplevt att det har agerat. Enligt Deegan and Unerman 

(2011) kan ett företag applicera en legitimitetsstrategi för att motverka detta gap. 

Mot bakgrund av ovan är legitimitet att betrakta som ett relativt begrepp, det är relativt i 

förhållande till tid och plats. Det ökade intresset från allmänheten under senare år för 

miljöfrågor kan således förklara varför företag, redan innan de var tvungna enligt lag att göra 

det, uppvisade en större benägenhet i att rapportera kring miljöfrågor. En traditionell syn på 

företagande i allmänhet har varit att de ska maximera vinsten. Denna syn har emellertid 

förändrats och numera förmodas företag också ta hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

En ökad legitimitet är vitalt för statligt ägda bolag eftersom de är utsatta för en hårdare 

granskning av allmänheten givet det statliga ägandet (Argento et al., 2019). En god 

hållbarhetsredovisning kan ses som en process för att erhålla legitimitet från samhället. En 

god hållbarhetsredovisning förmedlar därmed information om företaget som stärker företagets 

legitimitet. 

3.3 Institutionella teorin 

Den institutionella teorin förklarar varför organisationer inom ett visst fält tenderar att ändra 

sitt agerande så att det blir likartat. Teorin är utvecklad från sent 1970-tal från 

organisationsteori (Deegan & Unerman, 2011). De två centrala begreppen i teorin är 

isomorfism och särkoppling. Isomorfism definieras av DiMaggio & Powell (1983) i Deegan 

& Unerman (2011, s. 362) som: ”a constraining process that forces one unit in a population 

to resemble other units that face the same set of environmental conditions”. Denna process 

kan ta sig uttryck genom antingen tvingande, imiterande eller normativ isomorfism (Deegan 

& Unerman, 2011). En tvingande isomorfism uppstår när en organisation förändrar sitt 

beteende med anledning av press från intressenter som organisationen i fråga är beroende av 

medan en imiterande isomorfism ofta uppstår av osäkerhet och innebär att företaget tar efter 

mer framgångsrika konkurrenter (Deegan & Unerman, 2011). Slutligen så är normativ 

isomorfism när gruppnormer påverkar ett beteende i en viss riktning (Deegan & Unerman, 

2011). 

Det andra centrala begreppet inom den institutionella teorin är särkoppling. Med särkoppling 

avses att chefer kan identifiera ett behov av det ska upplevas som om företaget agerar på ett 

visst sätt medan de i verkligheten agerar annorlunda (Deegan & Unerman, 2011). 
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Reglering som statens ägardirektiv och EU-direktiv 2014/95/EU är således två exempel på 

tvingande isomorfism, där bolagen hållbarhetsrapport är något de är tvingade att göra, i 

motsats till något valfritt som var fallet innan. Frost (2007) förklarade en signifikant 

förbättring av hållbarhetsrapportering med institutionell press och ny lagstiftning (tvingande 

isomorfism) i Australien.  

3.4 Intressentteorin 

Intressentteorin har många likheter med Legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). 

Istället för att se samhället i stort som en homogen grupp delar intressentteorin in olika 

intressenter i grupper. Eftersom olika grupper av intressenter kan ha motstridiga intressen kan 

olika sociala kontrakt förekomma (Deegan & Unerman, 2011). Intressenterna kan delas in i 

primära och sekundära. Den förstnämnda gruppen är en förutsättning för företagets fortlevnad 

medan den sistnämnda är involverade i företaget, men ej kritisk för företagets överlevnad. 

Intressentteorin består av två förgreningar, den normativa (etiska) inriktningen och den 

positivistiska (ledningsinriktade) inriktningen. Den normativa inriktningen gör gällande att 

alla grupper av intressenter har rätt till likvärdig behandling av företaget, oavsett hur viktiga 

de är för företaget. Vidare förespråkar den normativa inriktningen  att såväl primära som 

sekundära intressenter måste få vissa minimikrav uppfyllda. Freeman & Reed (1983) i 

Deegan & Unerman (2011, s. 350) definierar intressent som: ”Any identifiable group or 

individual who can affect the achievement of an organisation’s objectives, or is affected by 

the achievement of an organisation’s objective”. Den positivistiska inriktningen å andra sidan 

förklarar att företagsledningen kommer tillmötesgå krav och förväntningar från viktiga 

intressenter först och främst (Deegan & Unerman, 2011). Ju viktigare en intressent är, desto 

mer fokus kommer ligga på att förbättra relationen med denna grupp. Enligt denna inriktning 

är det mest framgångsrika företaget det som på bästa sätt kan tillmötesgå olika intressenters 

krav (Deegan & Unerman, 2011). 

Som Argento et al. (2019) menar så har statligt ägda bolag en något annorlunda påverkan från 

deras intressenter genom den viktiga roll de spelar i samhället jämfört med privatägda 

motsvarigheter.  
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3.5 Teoretisk referensram 

Som nämndes ovan så ska de olika teorierna inte ses som rivaliserande, utan som att de 

kompletterar varandra. Figur 3.1 nedan visar en integrerad teoretisk referensram baserad på de 

valda teorierna. 

 

Figur 3. 1  

Teoretisk referensram 

 

3.6 Hypoteser 

Utifrån tidigare forskning och relevanta teorier formuleras uppsatsens hypoteser. Fyra 

hypoteser formuleras och utgår från EU-direktivet, statligt ägande, storlek samt 

könsfördelning och vilken påverkan dessa variabler har på den klimatrelaterade 

hållbarhetsrapporteringen.  

3.6.1 EU-direktivet 

Forskningsstudier tyder på att ökad reglering leder till en ökad mängd hållbarhetsinformation 

(Frost, 2007). Tvingande hållbarhetsrapportering leder också till förbättrad kvalitet av 

informationen i rapporterna (Mion & Loza Adaui, 2019; Aragon-Correa et al. 2020; Habek & 

Wolniak, 2016). Legitimitetsteorin beskriver att organisationer strävar efter att upprätthålla de 

regler och normer samhället kräver för att inte bryta det sociala kontraktet (Deegan & 

Unerman, 2011). För att statligt ägda bolag ska bibehålla sin legitimitet är det viktigt att 

förmedla de aktiviteter och ansträngningar som görs. Hållbarhetsrapporter är ett av sätten att 

förmedla dessa ansträngningar och på så vis framstå som mer legitim gentemot samhället 
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(Deegan & Unerman, 2011). Även institutionella teorin påvisar ur ett isomorft perspektiv att 

påtryckningar och konkurrenskraft bidrar till att företag tvingas delge bättre 

hållbarhetsinformation (Deegan & Unerman, 2011). Statligt ägda bolag i form av 

hybridorganisationer har således stora påtryckningar från många håll på grund av deras 

komplexitet. Även om statligt ägda bolag hade tvingande hållbarhetsredovisning redan innan 

EU-direktivets införande, bör direktivet likväl ha en viss påverkan på den typen av bolag på 

grund av institutionell isomorfism. Detta på grund av att allt fler bolag måste 

hållbarhetsrapportera, vilket i förlängningen innebär att statligt ägda bolag nu har något att 

jämföras med på större skala. Vidare så ställer allmänheten numera också högre krav på 

klimatrelaterad hållbarhetsrapportering. Därför antas följande hypotes: 

Hypotes 1: Det finns en positiv relation mellan EU-direktivet och kvaliteten av den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. 

3.6.2 Statligt ägande 

Bolag som är statligt ägda förväntas att bidra med mer hållbarhetsinformation och uppvisa en 

högre grad av deltagande för att öka sin legitimitet (Garde Sánchez et al. 2017). Vidare ska 

dessa bolag vara föredömen avseende socialt och miljömässigt ansvarstagande, vilket i 

förlängningen innebär att de även ska agera föredömligt i klimatproblematiken (Regeringens 

skrivelse 2007/08:120). I from av hybridorganisationer har bolagen stort omfång med 

intressenter som ska tillgodoses och behöver ha en högre grad av transparens då de fyller 

viktiga funktioner i samhället (Glänzel & Schmitz, 2016). Detta stämmer överens med 

intressentteorin som säger att företag måste tillgodose intressenternas olika behov och 

intressen. Enligt legitimitetsteorin är en ökad legitimitet viktigt för statligt ägda bolag 

eftersom de är utsatta för en hårdare granskning av allmänheten givet det statliga ägandet, 

vilket leder till att statligt ägda bolag delger bättre hållbarhetsinformation än privatägda diton. 

Även den institutionella teorin kan förklara varför statligt ägda bolag väljer att delge mer 

klimatrelaterad hållbarhetsinformation. Det kan bero på att de försöker att få en fördel 

gentemot konkurrenter i form av legitimitet, men också på påtryckningar från samhället att ta 

ett större klimatmässigt ansvar. Därför antas följande hypotes: 

Hypotes 2: Andelen statligt ägande har positiv påverkan på kvaliteten av den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. 
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3.6.3 Storlek 

Ett bolags storlek är en vanligt förekommande variabel att undersöka i förhållande till 

hållbarhetsinformation (Tagesson et al., 2009). Större företag är mer synliga och har en större 

effekt på samhället, vilket leder till att företagets prestationer granskas av ett stort antal 

intressenter. Hållbarhetsrapporter kan också vara kostsamma att producera, vilket leder till att 

större organisationer, som har mer resurser, tenderar att delge mer information än mindre 

organisationer (Garde-Sánchez et al. 2017). Enligt intressentteorin har större företag en mer 

omfattande bas av intressenter med motstridiga intressen (Deegan & Unerman, 2011). Detta 

innebär att företagen måste legitimera sin handlingar och aktiviteter i större utsträckning. Då 

statligt ägda bolag och hybrida organisationer har en komplexare intressentstruktur och måste 

leverera rapporter riktade mot olika intressenter, ökar också kvaliteten på 

hållbarhetsinformationen. Enligt legitimitetsteorin publicerar större företag bättre 

hållbarhetsinformation för att förbättra sin image och sitt rykte för att bygga och behålla 

legitimitet (Garde-Sánchez et al. 2017). Därför antas följande hypotes: 

Hypotes 3: Det finns en positiv relation mellan storleken på bolaget och kvaliteten av 

den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. 

3.6.4 Könsfördelning 

Tidigare forskningsstudier argumenterar för att en högre andel kvinnor i styrelsen förbättrar 

den utgivna hållbarhetsinformationen i form av bättre kvalitet och större kvantitet (Garde-

Sánchez et al., 2017; Al-Shaer & Zaman, 2016).  Enligt Garde-Sánchez et al. (2017) finns det 

skillnader mellan män och kvinnor när det gäller ledarskapsstil och beteende. Kvinnor 

tenderar att fokusera mer på etiska och klimatrelaterade områden än män, vilket leder till 

bättre hållbarhetsinformation. Vidare så bidrar en jämnare könsfördelning till ett mer varierat 

perspektiv som ökar styrelsens förmåga att identifiera fler intressenters behov (Al-Shaer & 

Zaman, 2016). Statens ägarpolicy eftersträvar en jämn könsfördelning och andelen i styrelsen 

ska vara minst 40% män respektive kvinnor (Regeringskansliet, 2020). En jämn 

könsfördelning höjer eller bibehåller också legitimiteten, då den typen av fördelning både är 

en norm och en regel från samhället. På så vis upprätthåller bolaget sin del av det “sociala 

kontraktet”. Därför antas följande hypotes: 

Hypotes 4: Det finns en positiv relation mellan andel kvinnor i styrelsen och kvaliteten 

av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som används i examensarbetet. 

Kapitlet går igenom litteratursökning och valet av forskningsfilosofi, forskningsansats och 

forskningsstrategi. Vidare förklarar kapitlet datainsamling, urval och kodning och beskriver 

de beroende och oberoende variablerna. Kapitlet avslutas med en diskussion om reliabilitet 

och validitet. 

4.1 Litteratursökning 

Den huvudsakliga informationskällan i denna studie består av vetenskapliga artiklar. Dessa 

har hämtats med hjälp av Summon, en elektronisk databas som Högskolan Kristianstad 

tillhandahåller för detta ändamål. De vetenskapliga artiklarna som används är centrala för den 

teoretiska referensramen, utformningen av hypoteser och checklistan. Vidare så har de 

bidragit till en ökad förståelse om ämnet. För att söka fram relevanta artiklar har ett antal 

nyckelord använts. Dessa är sustainability reporting, mandatory sustainability reporting, SOE 

och GRI. Som komplement har tidigare examensarbeten inhämtats, vilket skett genom 

databasen DiVA och sökmotorn Google Scholar. Tidigare examensarbeten har endast används 

som en källa till inspiration och ett ytterligare sätt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar på. 

Två examensarbeten var speciellt intressanta då de berörde samma ämne som uppsatsen. 

Uppsatsen av Persson och Vingren (2017) utgör grunden till studien av Argento et al. (2019) 

och berör samma ämne. Det andra examensarbetet var av Cvetanovski och Sacirovic (2020) 

och berörde klimatrelaterad hållbarhetsredovisning ur ett branschperspektiv. 

På detaljnivå, avseende till exempel specifika regler rörande uppsatsens ämne eller 

utformningen av ett arbete såsom detta, har ett antal ytterligare källor använts. Här har 

information från ett antal styrande organ eller instanser varit relevant, liksom tidigare 

kurslitteratur. 

4.2 Forskningsfilosofi 

Positivism och interpretivism är två samhällsvetenskapliga forskningsparadigm/ vetenskapliga 

filosofier. Den positivistiska filosofin betraktar och hanterar den sociala verkligheten på 

samma sätt som den fysiska verkligheten (Denscombe, 2018). Forskare ser den sociala 

verkligheten som något oberoende som går att studera vetenskapligt och objektivt. Detta görs 

vanligtvis med kvantitativa data och statistik. Den interpretivistiska filosofin betraktar den 

sociala världen som komplex och nyanserad, och som bäst förstås genom tolkning 
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(Denscombe, 2018). Filosofin är kritisk till möjligheten att vara objektiv, då forskarens 

erfarenheter och identitet formats i den sociala värld där forskningen äger rum (Bryman & 

Bell, 2017). Då interpretivism vill utveckla kunskap om människors övertygelser och 

erfarenheter görs detta med kvalitativ data i form av text och bilder. 

Detta arbete vill på ett objektivt sätt undersöka informationen i företagens klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisning för att skapa en uppfattning om hur rapporteringen förändras över tid 

och finna eventuella samband med utvalda variabler. Arbetet undersöker hur företagen 

redovisar hållbarhetsinformation och försöker inte att skapa en uppfattning om varför. Denna 

jämförelse görs med mätbar data och inte genom tolkning av erfarenheter. Därför antas en 

positivistisk forskningsfilosofi. 

4.3 Forskningsansats 

Forskningsansatsen syftar till att beskriva hur teorierna relaterar till det empiriska underlaget. 

Forskningsansatsen förklaras genom tre olika analysstrategier: deduktiv, induktiv och 

abduktiv (Lind, 2019). I en deduktiv analysstrategi har teorierna en framträdande roll och 

utgår från en tydlig teoretisk referensram. Eftersom utgångspunkten för forskningsarbetet är 

teorierna är denna analysstrategi teoriprövande (Lind, 2019). I ett deduktivt synsätt är det 

teorin som styr forskningen och ligger till grund för formuleringen av hypoteser (Bryman & 

Bell, 2017). Vid en induktiv analysstrategi utgår forskningsarbetet från det empiriska 

underlaget och teorianvändningen är mindre styrande (Lind, 2019). Från det empiriska 

underlaget utvecklas sedan teorier och modeller. Det induktiva synsättet kallas därför 

teorigenererande. Den tredje och sista analysstrategin abduktion är ett mellanting mellan de 

två tidigare nämnda ansatserna. Abduktion har ofta en tydlig teoretisk utgångspunkt men inte 

alltid någon uttryckt modell eller hypotes.   

Detta arbete har en deduktiv forskningsansats. Syftet är att undersöka hur kvaliteten av 

hållbarhetsredovisningen har utvecklats i statligt ägda bolag och att undersöka vilka faktorer 

som kan påverka kvaliteten av hållbarhetsredovisningen. Arbetet utgår ifrån tidigare forskning 

och litteratur inom ämnet för att skapa den teoretiska referensramen och för att formulera 

hypoteser. Uppsatsen använder etablerade teorier för att formulera hypoteser som leder till en 

bättre förståelse för hur hållbarhetsredovisningen utvecklats i de statliga bolagen. De redan 

etablerade teorierna och forskningen används också  till att forma hypoteser för att förklara 

vilka faktorer som kan påverka kvaliteten av hållbarhetsredovisningen. 
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4.4 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategier kan dela upp i två olika kategorier, en kvantitativ och en kvalitativ 

(Bryman & Bell, 2017). Kvantitativ forskning betonar kvantifiering när det gäller insamling 

och analys, vilket innebär att analysenheten är siffror (Denscombe, 2018). Kvantitativ 

forskning tenderar också att göras på större skala, då ett större antal observationer gör 

resultatet mer tillförlitligt. Vidare använder den kvantitativa forskningen ett deduktivt synsätt 

genom att  pröva hypoteser som härletts ur den teoretiska referensramen (Lind, 2019). Vid 

kvalitativ forskning läggs vikt vid ord och använder ord eller bilder som analysenhet 

(Denscombe, 2018). Kvalitativ forskning tenderar att göras på en mindre skala, då djupgående 

studier och detaljerade beskrivningar är svårare att uppnå  ju fler observationer som görs. 

Vidare används i regel ett induktivt synsätt vid kvalitativ forskning, där fokus läggs på 

genereringen av teorier. 

Detta arbete görs i en större skala, studeras objektivt med en positivistisk filosofi och med en 

deduktiv ansats. Enligt Bryman & Bell (2017) är denna kombination utmärkande för en 

kvantitativ forskningsstrategi. Syftet med arbetet är att undersöka hur 

hållbarhetsredovisningen utvecklats och vad som påverkar kvaliteten av 

hållbarhetsredovisningen. Då hållbarhetsrapporter innehåller en stor mängd information och 

eftersom urvalet är så pass stort lämpar sig en kvantitativ metod bäst. Med hjälp av en 

kvantitativ metod går materialet i hållbarhetsrapportera att kvantifiera till siffror. Dessa siffror 

möjliggör sedan betygsättningen av bolagens hållbarhetsrapporter. En kvantitativ metod  ger 

också möjlighet till att finna eventuella förklaringar och samband mellan kvaliteten av 

bolagens hållbarhetsredovisning och faktorer såsom storlek. Vidare syftar uppsatsen till att 

dra generella slutsatser kring kvaliteten av statligt ägda bolags hållbarhetsredovisning och vad 

som driver det. Något som inte hade varit möjligt med en kvalitativ ansats, då det avser en 

mer djupgående analys på mindre skala.  

För att kvantifiera den stora mängd text i företagens hållbarhetsredovisning används 

innehållsanalys och en utformad checklista. Checklistan kodades, vilket utgör ett viktigt steg i 

en innehållsanalys (Bryman & Bell, 2017). Därigenom kan hållbarhetsredovisningen 

utvärderas genom en kvantitativ skala och begreppet kvalitet, vars eventuella förändring ska 

mätas, kan således kvantifieras. 

. 
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4.5 Datainsamling 

Utgångspunkten för uppsatsen är de statligt ägda bolagens hållbarhetsredovisning som 

vanligtvis finns i årsredovisningen. Uppsatsen har valt att undersöka årsredovisningar från 

2016 och 2020. Åren är valda för att få en inblick hur rapporteringen såg ut innan 

lagändringen i förhållande till nutid, för att på så sätt få en uppfattning om eventuella 

förändringar. Hållbarhetsredovisningen återfinns vanligen i årsredovisningen men kan också 

publiceras separat, även om det är tämligen ovanligt. Årsredovisningen för respektive bolag 

finns på dess webbsida och laddades ner i pdf-format. I de enstaka fall 

hållbarhetsredovisningen inte återfunnits i årsredovisningen har en separat 

hållbarhetsredovisning laddats ner. Uppsatsen begränsar materialet till endast 

hållbarhetsredovisningen och inkluderar inte övrig information från webbsidan eller andra 

dokument.  

4.5.1 Urval 

Urvalet har utgått från hela populationen av statligt ägda bolag 2016 och 2020. Populationen 

består av 48 hel- och delägda bolag. Urvalet innehåller 40 statligt ägda bolag och åtta bolag ur 

populationen har exkluderats från undersökningen (se bilaga 1). De åtta bolagen är 

Voksenåsen, EUROFIMA, Sweden House, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen 

Norrlandsfonden, Swedesurvey, Saminvest och Svenska Spel. Voksenåsen, EUROFIMA, 

Sweden House exkluderades eftersom bolagen inte bedriver någon verksamhet i Sverige. 

Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden exkluderades eftersom de är 

stiftelser. Swedesurvey exkluderades på grund av bolaget avvecklades 2019. Vidare 

exkluderades Saminvest eftersom ingen hållbarhetsrapport uppfördes 2016, och Svenska Spel 

eftersom ingen hållbarhetsrapport utgivits för 2020 vid tidpunkten av undersökningen. 

4.5.2 Innehållsanalys & kodning 

Bolagens hållbarhetsrapporter granskas med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Det är en 

vanlig och beprövad metod när det gäller hållbarhetsrapporter (Argento et al. 2019;  Mion & 

Loza Adaui 2019; Helfaya & Whittington, 2019). Innehållsanalys är en metod som används 

för att analysera stora mängder text eller bilder på ett systematiskt och replikerbart sätt för att 

kvantifiera innehållet (Bryman & Bell, 2017). Fördelen med att använda sig av 

innehållsanalys är att det går att kvantifiera innehållet i rapporterna, d.v.s göra om den 

kvalitativa texten till siffror. Dessa siffror summeras sedan ihop för att utgöra ett poängsystem 

som är grunden för att mäta hållbarhetsredovisningens kvalitet. Poängen i kommande tabeller 

namnges som hållbarhetspoäng. 
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Innehållsanalysen utgår från en checklista skapad av Argento et al. (2019) och med inslag från 

Mion och Loza Adaui (2019) (se Bilaga 2). Checklistan är modifierad och har begränsats för 

att passa till det klimatfokus uppsatsen har (se Bilaga 3). Checklistan från Argento et al. 

(2019) utgår från hela hållbarhetsredovisningen och var uppdelad i specifika stycken såsom 

social hållbarhet, mänskliga rättigheter och miljömässig hållbarhet. Endast de frågor som 

kunde relateras till klimatrelaterad hållbarhetsredovisning eller trovärdigheten av 

rapporteringen valdes ut. Checklistan från Mion och Loza Adaui (2019) var uppdelad i 

tillgänglighet, trovärdighet och strategisk förankring. Endast de frågor som berörde styrkandet 

av rapporteringen valdes ut. Av de 18 frågor som uppsatsens checklista innehåller finns 

samtliga i studien av Argento et al. (2019). Sex av frågorna bekräftas av Mion och Loza 

Adaui (2019). Checklistan från Argento et al. (2019) är utformad efter GRI:s ramverk och 

relaterar direkt till de punkter ramverket anser vara viktiga i en hållbarhetsrapport. Valet att 

använda redan befintlig checklistor och det faktum att de är GRI-baserade styrker validiteten 

av uppsatsens innehållsanalys, trots att den är modifierad. Vidare utgör checklistan grunden 

till det som uppsatsen definierar som kvaliteten av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen. 

Innehållsanalysen genomfördes gemensamt. Fem av bolagen analyserades parallellt av båda 

uppsatsförfattarna för att säkerställa att tolkningen var unison. Vidare fördes konversationer 

kontinuerligt genom processen för att återigen säkerställa att tolkningen genomfördes på ett 

likartat sätt. Efter innehållsanalysen skrevs informationen ner i en kodningsmall som sedan 

utgjorde grunden för analysen (se tabell 4.1). Hållbarhetsrapporter består ut av hundratals 

sidor med information, och för att hitta relevant information användes sökfunktionen i 

dokumenten. De nyckelord som eftersöktes var t.ex. energi, förbrukning, utsläpp och avfall. 

Vidare lästes stora delar av hållbarhetsrapporterna då specifika ordval skiljer sig mellan olika 

bolag, detta för att säkerställa att relevant information inte missats. Svaren på de 18 frågorna 

kodades som 0=nej och 1=ja. Genom att kvantifiera svaren till siffror, möjliggjordes en 

kvantitativ analys och formandet av tillhörande statistik. 
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Tabell 4. 1  

Kodningsmall 

Fråga 

 Andel statligt ägande 

Andel kvinnor i styrelsen   
Antal anställda   
Omsättning   
Balansomslutning   
M1 Rapporterar om energiförbrukning (0-1)   
M2 Rapporterar om andelen förnybar energi (0-1)   
M3 Rapporterar om minskning/besparing av Energiförbrukning (0-1)   
M4 Rapporterar om vattenförbrukning (0-1)   
M5 Rapporterar om direkt och indirekt påverkan på biologiskt mångfald (0-1)   
M6 Rapporterar om utsläpp av växthusgaser (0-1)   
M7 Rapporterar om andra luftutsläpp än växthusgaser (0-1)   
M8 Rapporterar om minskade utsläpp på grund av minskningsinitiativ (0-1)   
M9 Rapporterar information om miljöfarligt avfall (0-1)   
M10 Rapporterar om återvinning (0-1)   
M11 Rapporterar om leverantörer som kan ha en negativ miljöpåverkan (0-1)   
M12 Rapporterar om förbrukning av material (0-1)   
M13 Väsentlighetsanalys för miljörelaterade frågor (0-1)   
V1 Rapporten är externt granskad  (0-1)   
V2 Applicerar Global reporting initiatives (0-1)   
V3 Applicerar Global compact (0-1) (agenda 2030)   
V4 Applicerar andra miljöinitiativ (0-1)   
V5 Involvering av intressenter i val av strategi för hållbarhetsfrågor (0-1)   
 

Fråga V1, Rapporten är externt granskad, avser huruvida revisorn faktiskt granskat själva 

innehållet, det vill säga validerat att ett påstående är korrekt. Enbart en översiktlig granskning 

enligt RevR 6 innebär därmed inga poäng då en sådan granskning i huvudsak endast bekräftar 

uppgiftens existens. 

Fråga V4, Applicerar andra miljöinitiativ, avser om bolaget i fråga applicerar något 

ytterligare ramverk eller redovisningsstandard än de som är lagstadgade. Exempel på 

miljöinitiativ är TCFD, GHG eller CDP. 

4.6 Beroende variabel 

Uppsatsens beroende variabel består av summan av de hållbarhetspoäng varje företag 

tillförskansat sig under respektive år. Då uppsatsens huvudsakliga fokus är att undersöka 

bolagens klimatrelaterade hållbarhetsredovisning är frågorna centrerade kring miljöfrågor. 

Den andra delen av frågorna består av validitet och legitimitet och grundar sig i hur bolagen 

har kommit valt de väsentliga punkterna i hållbarhetsredovisningen. 2016 var summan av alla 

bolags hållbarhetspoäng 325 och år 2020 var summan 394. Sammanfattat är det en förändring 
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på ca 21%. Den beroende variabeln kopplas till EU-direktivet som trädde i kraft 2017 och 

anses i uppsatsen som drivkraften till förändringen i poäng.     

Figur 4. 1  

Hållbarhetspoäng 2016 och 2020  

 

4.7 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna statligt ägande, storlek och könsfördelning har valts ut på grund av 

att de varit betydelsefulla i tidigare forskningsstudier. De oberoende variablerna ligger till 

grund för att skapa en uppfattning om hur dessa påverkat utvecklingen av klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisning. 

4.7.1 Statligt ägande 

Variabeln statligt ägande grundar sig i hur stor del av bolaget som staten äger. Bolagen är 

antingen helägda eller delägda. Variabeln beräknas i procent och återfinns i 

Regeringskansliets (2016; 2020) rapport för bolag med statligt ägande. Andelen helägda bolag 

var 2016 87,5% och 2020 90% (se figur 4.2). 

Figur 4. 2  

Andel hel- respektive delägt statliga bolag 2016 och 2020 

 

4.7.2 Storlek 

Variabeln storlek baseras på EU:s definition av micro, små och medelstora företag enligt 

tabellen nedan (Europakommissionen, 2017).  
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Figur 4. 3  

EU:s definition av storleksgränser för företag 

 

Kommentar: Hämtat från Europakommissionen (2017, s. 11) 

 

För att göra analysen lättare har micro, små och medelstora bolag slagits samman till ett 

segment som kallas för litet bolag, och allt däröver är stort bolag. Eftersom den ursprungliga 

definitionen är i Euro har valutan räknats om till SEK. För att göra det överblickbart och 

enkelt har valutakonvertionen skett enligt €1 = 10 SEK, då valutaväxlingen stod i ca.  €1 = 

10,13 vid tidpunkten för undersökningen. Tabell 4.2 nedan visar studiens kriterier för litet 

respektive stort bolag. 

Tabell 4. 2  

Kriterier för litet respektive stort bolag 

Storlek Anställda  Omsättning och/eller Balansomslutning 

Litet bolag < 250  < 500 MSEK < 430 MSEK 

Stort bolag > 250  > 500 MSEK > 430 MSEK 

 

Ett bolag med 250 eller färre anställda betraktas således som ett litet bolag. För bolag med fler 

än 250 anställda anses dem som stora bolag om de möter ett eller två av kraven som anges i 

tabell 4.2. I annat fall betraktas bolaget som litet. Enligt den förbestämda storleksindelningen 

finns det 2016 27 st och 2020 26 st stora bolag. Fördelningen visas i diagram nedan. 
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Figur 4. 4  

Fördelning litet och stort bolag 2016 och 2020 

 

4.7.3 Könsfördelning 

Variabeln könsfördelning baseras på andelen kvinnor som sitter i styrelsen. Informationen är 

hämtat från bolagens års- och hållbarhetsredovisning och mäts i procent. En sammanställning  

av fördelningen av kvinnor i bolagens styrelser för 2016 och 2020 redovisas i diagrammen 

nedan. Sammanfattningsvis så har bolagens styrelser en snedfördelning när det gäller 

könsfördelning och den kvinnliga närvaron är i fortsatt minoritet. 

Figur 4. 5  

Könsfördelning styrelserepresentanter 2016 och 2020 

 

4.8 Analysmetoder 

Kodningen från bolagens hållbarhetsredovisning har fyllts i ett kodningsschema i excel för att 

på ett enkelt sätt ordna och sammanställa datan. Varje bolag fick en rad för respektive studerat 

år och varje fråga var besvarad i en egen kolumn (se Bilaga 2). Frågorna är en indikator på 

vad rapporterna innehåller och vilken klimatrelaterad hållbarhetsredovisning som delges. 

Varje fråga besvarades med antingen 0 eller 1. Poängen summerades för vardera år för att 

skapa den beroende variabeln “hållbarhetspoäng”. Balansomslutning, omsättning och antal 

anställda användes för att ta reda på om bolaget kunde klassas som ett stort bolag eller ett 

litet. Stora bolag kodades som 1 och små bolag som 0. Andel statligt ägande och andelen 
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kvinnor i styrelsen kodades i procent. Resultatet från kodningsschemat fördes sedan in i 

statistikprogrammet SPSS för att sedan kunna analyseras. 

Första steget i SPSS var att utföra beskrivande statistik där varje variabel beskrivs i tabellform 

för att få en enkel överblick och förståelse. Vidare var det andra steget att undersöka  

normalfördelningen av den beroende variabeln, trots att normalfördelning antas då 

observationerna överstiger 30. Då variablerna är normalfördelade var tredje steget var att 

utföra Pearsons korrelationstest för att undersöka hur starkt sambandet är mellan uppsatsens 

beroende och oberoende variabler. I fjärde steget gjordes en multipel linjär regressionsanalys 

för att undersöka hur de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln. Det femte 

och sista testet var T-test. T-testen utfördes för att mäta signifikansnivån i förändringar i den 

beroende variabeln mellan åren, och mellan beroende och oberoende variabler.     

 

4.9 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två vanligt förekommande begrepp inom kvantitativ forskning. 

Reliabilitet syftar på tillförlitligheten av undersökningens data och huruvida den kan 

genomföras igen med samma resultat, givet samma förutsättningar (Bryman & Bell, 2017; 

Denscombe, 2018). Validitet syftar till relevansen av de frågor som ställs och om det resultat 

som framkommer verkligen överensstämmer med verkligheten (Denscombe, 2018; Lind, 

2019). 

Då uppsatsen grundar sig på den innehållsanalys som utförts på respektive bolag kan 

reliabiliteten påverkas negativt eftersom hållbarhetsredovisningarna har tolkats för att värdera 

bolagens påstående om deras klimatpåverkan. Eftersom människor kan uppfatta och tolka 

information på olika sätt är det därför viktigt att ha ett gemensamt ramverk för hur tolkningen 

ska ske. Som grund till uppsatsens checklista ligger GRI:s ramverk med redan bestämda 

riktlinjer, vilket underlättar den självständiga tolkningen. Utöver GRI har också en kodning 

utförts där fem bolag undersöktes parallellt av båda uppsatsförfattarna för att säkerställa att 

tolkningen var unison. Testet utfördes med gott resultat och bidrog till diskussioner som 

förtydligade checklistan och på så vis tolkningsarbetet. Dessa faktorer möjliggör en god 

reliabilitet.  

Då arbetet utgår ifrån tidigare checklistor från tidigare forskningsstudier vid formandet av 

uppsatsens checklista, skänker detta en viss validitet  (Argento et al. 2019;  Mion & Loza 
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Adaui 2019). Dessa checklistor utgår dessutom från GRI:s riktlinjer vilket förstärker 

validiteten ytterligare eftersom alla bolag också utgår ifrån GRI. En svaghet i validiteten är att 

endast frågor relaterade till klimat och miljö har valts ut ur materialet och att det på så vis kan 

tas ur sin kontext. Detta kan dock avfärdas då alla frågor bör vara lika mycket värda oavsett 

sammanhang. Givet uppsatsens fokus måste relevanta frågor väljas ut för att få ett relevant 

resultat. Eftersom innehållsanalysen uteslutande utgår ifrån checklistan och inte egna 

uppfattningar, är validiteten god. 
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5. Empiri 

Detta kapitel kommer presentera resultaten av studien. Det första avsnittet visar beskrivande 

statistik vilket följs av diskussion om materialet och dess normalfördelning. Vidare följer en 

förklaring av korrelationen mellan aktuella variabler. Därefter visas regressionsanalysen och 

T-test som utförts och slutligen testas studiens hypoteser. Alla tester är genomförda på 

signifikansnivån 5%. 

5.1 Beskrivande statistik 

Detta inledande avsnitt kommer inledningsvis att presentera deskriptiv statistik för den 

beroende variabeln följt av deskriptiv statistik för de oberoende variablerna. Syftet med 

avsnittet är att få en djupare förståelse för vad som analyseras i kommande avsnitt.   

Studien genomfördes på 40 stycken statligt ägda företag, vilkas hållbarhetsredovisning 

tilldelades poäng enligt utvalda kriterier under åren 2016 samt 2020. Den maximala poängen 

som kunde erhållas var 18 poäng medan 0 var den lägsta möjliga poängsumman. Tabell 5.1 

nedan visar en genomsnittligt poängskörd på 8,13 år 2016 vilket kan jämföras med en 

genomsnittspoäng på 9,85 år 2020. Standardavvikelsen var relativt lika mellan åren medan 

spannet mellan lägsta och högsta poäng var stort båda åren som studerades.  

Tabell 5. 1  

Hållbarhetspoäng per år 

N=40               

      Min Max Mean Std.de Total 

Hållbarhetspoäng 2016 1 16 8,13 3,473 325 

Hållbarhetspoäng 2020     4 17 9,85 3,309 394 

 

De oberoende variablerna som studerats är andelen kvinnor i styrelsen, andelen statligt ägande 

per företag samt storleken på företaget. Tabell 5.2 och 5.3 presenterar andelen kvinnor i 

styrelsen och visar en marginell ökning av kvinnor år 2020 jämfört med 2016 samt en i de 

flesta fall jämn könsfördelning, men med en övervikt av mansdominerade styrelser. En klar 

majoritet av företagen befinner sig dock i spannet 40-60% kvinnor i styrelsen. 
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Tabell 5. 2  

Andel kvinnor i styrelsen per företag 2016 

N=40 2016   

Intervall % N Total % 

0-20 0 0 

21-40 15 37,5 

41-60 22 55 

61-80 3 7,5 

81-100 0 0 

 

Tabell 5. 3  

Andel kvinnor i styrelsen per företag 2020 

N=40 2020   

Intervall % N Total % 

0-20 0 0 

21-40 9 22,5 

41-60 27 67,5 

61-80 4 10 

81-100 0 0 

 

Den andra oberoende variabeln i studien är andel statligt ägande. Av de 40 företagen som 

studerats var en överväldigande majoritet helägt av staten. Ett företag gick från 50% till 100% 

ägt av staten vilket sammantaget innebär att 36 av 40 bolag var helägda av staten år 2020. 

Tabell 5.4 och 5.5 visar andel statligt ägande för samtliga bolag uppdelat per studerat år. 

Tabell 5. 4  

Andel statligt ägande per företag år 2016 

N=40 2016   

Ägande % N Total % 

17 1 2,5 

37 1 2,5 

50 2 5 

60 1 2,5 

100 35 87,5 

 

Tabell 5. 5  

Andel statligt ägande per företag år 2020 

N=40 2020   

Ägande % N Total % 

22 1 2,5 

40 1 2,5 

50 1 2,5 

60 1 2,5 

100 36 90 
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Slutligen så är storlek på företag den sista oberoende variabeln som studerats. Att kategorisera 

företagen har gjorts genom att skapa en dummyvariabel där respektive företag blir antingen 0 

eller 1. 0 är i sammanhanget att betrakta som ett litet företag medan 1 följaktligen 

representerar ett stort bolag i studien. För att kategorisera företagen har EU:s definition av 

gränsvärden för ett medelstort företag tillämpats (EU, 2021). Ett företag som har färre än 250 

anställda och som antingen har en omsättning på högst 50 miljoner EUR alternativt en 

balansomslutning på högst 43 miljoner EUR betraktas här som ett litet företag med 

dummyvariablen 0. Tabell 5.6 visar fördelningen under berörda år och visar att cirka ⅔ av de 

statligt ägda bolagen är stora företag. 

Tabell 5. 6  

Fördelning mellan små respektive stora företag 2016 och 2020 

N=40       

  Kod N Total % 

Storlek 

2016 

0 13 32,5 

1 27 67,5 

Storlek 

2020 

0 14 35 

1 26 65 

   

 

5.1.2 Beskrivande statistik från checklistan per fråga 

Figur 5.1 visar poängfördelningen per fråga och år. Den enda frågan som samtliga 40 bolag 

tilldelades poäng för båda åren var V2, Applicerar Global reporting initiatives. Omvänt så var 

den fråga där lägst poäng utdelades V1, Rapporten är externt granskad (Utöver översiktligt), 

där endast 3 respektive 2 företag erhöll poäng. Avseende miljöfrågorna så genererade M6, 

Rapporterar om utsläpp av växthusgaser, flest poäng medan M4, Rapporterar om 

vattenförbrukning, var den fråga som minst antal företag erhöll poäng ifrån. Den fråga som 

genererade störst ökning i poäng i absoluta tal år 2020 jämfört med år 2016 var M3, 

Rapporterar om minskning/besparing av Energiförbrukning, där 8 företag fler tilldelades 

poäng jämfört med 2016. I relativa tal ökade M5, Rapporterar om direkt och indirekt 

påverkan på biologiskt mångfald, mest där den totala poängskörden ökade med 80%. Endast 

en fråga hade ett försämrat totalresultat år 2020 jämfört med 2016, det var V1, Rapporten är 

externt granskad (Utöver översiktligt). Sammantaget var det 15 frågor som uppvisade ett 

förbättrat totalresultat år 2020 jämfört med 2016, medan 2 genererade samma totalpoäng och, 

som nämnt, 1 som hade försämrat resultat. 
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Figur 5. 1  

Poäng per fråga och år 

 

5.2 Normalfördelning 

En förutsättning för några av de test som kommer utföras är att datan är normalfördelad. 

Enligt centrala gränsvärdessatsen är alla medelvärden beräknade på stora stickprov 

approximativt normalfördelade oavsett populationens fördelning (Kröner, 2006). För att 

ytterligare stärka bilden av materialets natur har diagram skapats som beskriver huruvida 

materialet är normalfördelat eller ej. 

Pallant (2020) rekommenderar histogram för att värdera fördelningens normalitet. En 

fördelning som vid en visuell överblick av diagrammet ter sig normalfördelat kan antas vara 

så (Pallant, 2020). Figur 5.2 visar histogram för poängfördelningen år 2016 och 2020. 

Figur 5. 2 

 Histogram för hållbarhetspoäng 2016 och 2020 
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Som komplement till ovan kan en Normal Q-Q plot användas. En Normal Q-Q plot visar hur 

normalfördelad den observerade datan är. Enligt Pallant (2020) visar en förhållandevis rät 

linje ett normalfördelat material. Figur 5.3 visar Q-Q plot för hållbarhetspoäng 2016 och 2020 

och påvisar två normalfördelade set av data. 

Figur 5. 3  

Q-Q plot hållbarhetspoäng 2016 och 2020 

 

 

Ett lådagram beskriver olika egenskaper i ett statistiskt material i form av det minsta och 

största icke-extrema värdet, de tre kvartilerna samt extremvärden vilka markeras med en ring 

utanför lådan (Kröner & Wahlgren, 2015). Ett extremvärde i detta fall definieras som ett 

värde som ligger 1,5 lådlängder eller mer från lådans kant (Pallant, 2020). Ett material med 

åtskilliga extremvärden kan behöva justeras, exempelvis genom trimmad statistik. Figur 5.4 

visar lådagram för 2016 och 2020 och uppvisar endast två extremvärden.  

Figur 5. 4  

Lådagram poängfördelning 2016 och 2020 
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5.3 Korrelation 

En bivariat korrelationsanalys har utförts på materialet. Korrelationsanalysen visar på om det 

finns ett samband mellan två variabler (Pallant, 2020). Eftersom variablerna anses vara 

normalfördelade utförs ett Pearson korrelationstest, vilket är det vanligaste korrelationsmåttet. 

Korrelation mäts i en skala från 1 till -1 som kallas korrelationskoefficient. Ett positivt tal 

visar på positiv korrelation. Detta innebär att om den första variabeln ökar, ökar också den 

andra. Korrelation kan också visa på ett negativt samband. Då minskar den andra variabeln 

när den första ökar. Skulle korrelationen vara noll så finns det inget samband mellan 

variablerna. 

I tabell 5.7 och 5.8 visas korrelationen mellan de olika variablerna uppdelat på 2016 och 

2020. Då korrelationen inte är inom konfidensintervallet på 95% kan resultatet inte statistiskt 

säkerställas. Detta innebär att det inte går att påvisa att korrelationen är korrekt och pålitlig. 

. 

Tabell 5. 7  

Pearson korrelation 2016 

 

Hållbarhetspoäng 

Statligt 

ägande Storlek 

Andel 

kvinnor 

Hållbarhetspoäng 1 
   

Statligt ägande -0,267 1 
  

Storlek 0,290 -0,117 1 
 

Andel kvinnor -0,208 0,112 -0,155 1 

Kommentar. Ingen signifikant korrelation mellan variablerna  på sig.nivå 5%. 

Tabell 5. 8  

Pearson korrelation 2020  

 

Hållbarhetspoäng 

Statligt 

ägande Storlek 

Andel 

kvinnor 

Hållbarhetspoäng 1 

   Statligt ägande -0,184 1 

  Storlek 0,287 -0,237 1 

 Andel kvinnor -0,299 0,137 0,062 1 

Kommentar: Ingen signifikant korrelation mellan variablerna på sig.nivå 5%. 

 

5.4 Regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys utfördes för att undersöka förhållandet mellan uppsatsens 

oberoende variabler med den beroende variabeln, hållbarhetspoäng. En multipel  

regressionsanalys används för att analysera variationen i en beroende variabel med hjälp av 
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förklarande variabler (Kröner & Wahlgren, 2015). I detta fall är det andel statligt ägande, 

bolagens storlek och andelen kvinnor som ska beskriva variationen i hållbarhetspoäng.  

En multipel regressionsanalys har utförts för vardera år, se tabell 5.9 och 5.10. Precis som i 

övriga tester står sig. för signifikansnivå eller p-värde. P-värdet måste understiga 5% med ett 

konfidensintervall på 95% för att resultatet ska vara statistiskt säkerställt. Enligt resultatet av 

de multipla regressionsanalyserna är de oberoende variablernas påverkan på den beroende 

variabeln inte signifikant. Varken de förklarande variablerna eller modellen som helhet visar 

på ett statistiskt säkerställt resultat. Modellen för 2016 har ett p-värde på 10% och 2020 har ett 

p-värde på 5,5%. Även om modellen 2020 är nära signifikans så är de förklarande variablerna 

i sig inte signifikanta. 

Tabell 5. 9  

Regressionsanalys 2016 

  
Unstandardized 

Coefficients    

     Variabel 

 

B Std.Error t Sig. VIF 

(Constant) 

 

12,322 3,312 3,424 0,001 
 

Statligt ägande -0,038 0,027 -1,148 0,168 1,023 

Storlek 

 

1,77 1,14 1,43 0,129 1,035 

Andel kvinnor -0,041 0,044 -0,853 0,354 1,034 

Kommentar: Adjusted R-square: 0,087, Sig: 0,100 

   

Tabell 5. 10  

Regressionsanalys 2020 

    Unstandardized 

Coefficients 

      

     Variabel   B Std.Error t Sig. VIF 

(Constant) 

 

14,717 3,539 4,158 0 
 

Statligt ägande -0,014 0,029 -0,473 0,639 1,086 

Storlek 

 

1,976 1,064 1,857 0,072 1,07 

Andel kvinnor -0,106 0,053 -2,01 0,052 1,029 

Kommentar: Adjusted R-square: 0,120, Sig: 0,055 

   

Då regressionsanalysen för år 2020 var nära signifikansnivån gjordes en modell utan 

variabeln andel statligt ägande, se tabell 5.11. Detta eftersom bolagens storlek och andel 

kvinnor var nära signifikansnivån medan andel statligt ägande hade ett p-värde på hela 63,9% 

och påverkade på så vis hela modellen negativt. Kröner och Wahlgren (2015) anser vidare ett 

mindre antal förklarande variabler kan vara ett bättre alternativ vid ett litet material då det kan 

minska risken för överanpassning. Den nya modellen är signifikant med ett p-värde på 2,4%. 

B-koefficienten beskriver hur mycket hållbarhetspoängen förändras vid en ökning med en 
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enhet, givet att övriga variabler är konstanta. Om bolagets storlek ökar med en enhet, ökar 

hållbarhetspoängen med 2,101 enheter, givet att övriga variabler är konstanta. Modellen visar 

därmed att stora bolag har en mer kvalitativ klimatrelaterad hållbarhetsredovisning. Ett enligt 

studien stort bolag har cirka 2,1 hållbarhetspoäng mer än vad som i studien anses vara ett litet 

bolag, givet att andelen kvinnor i styrelsen är konstant. Vidare förklarar modellen att om 

andelen kvinnor i styrelsen ökar med en enhet, vilket är ekvivalent med en ökning på en 

procentenhet i andelen kvinnor i styrelsen, så minskar hållbarhetspoängen med 0,11, givet att 

storleken på bolaget enligt studiens kriterier är densamma. En annan viktig del av 

regressionsanalysen är determinationskoefficienten adjusted R-square som mäter 

förklaringsgraden av modellen. Enligt Pallant (2020) är adjusted R-square lämpligt vid ett 

mindre urval och ger ett mer korrekt värde än R-square, vilket är det värde adjusted R-square 

är justerat ifrån. Adjusted R-square uppgår till 13,9% i den nyare modellen. Detta innebär att 

bolagens storlek och andelen kvinnor i styrelsen beskriver 13,9% av variationen i 

hållbarhetspoäng i modellen.   

Tabell 5. 11  

Multipel regressionsanalys utan variabeln andel statligt ägande 2020 

    Unstandardized 

Coefficients 

      

     Variabel   B Std.Error t Sig. VIF 

(Constant) 
 

13,527 2,465 5,488 0,000 
 

Storlek 
 

2,101 1,02 2,06 0,047 1,004 

Andel 

kvinnor 
  -0,11 0,051 -2,132 0,040 1,004 

Kommentar: Adjusted R-square: 0,139, Sig: 0,024 

  

För bättre att förstå det signifikanta sambandet mellan statligt ägande och andel kvinnor i 

styrelsen med kvaliteten av hållbarhetspoängen, utfördes en linjär regression på de två 

oberoende variablerna var för sig.  Den linjära regressionen för de båda variablerna fann ingen 

signifikans. Bolagens storlek hade ett p-värde på 7,2% och andel kvinnor i styrelsen hade ett 

p-värde på 6,1%.  

De båda variablerna har ingen korrelation varken med varandra eller med den beroende 

variabeln. Vidare finns inget samband vid en enkel linjär regression. Trots detta finns det ett 

samband vid en multipel regressionsanalys där de båda oberoende variablerna har ett samband 

trots bristen på korrelation. Vad som utgör detta samband är oklart. Det kan vara så att de 

oberoende variablerna korrelerar med en eller flera okända variabler och skapar på så vis ett 

samband i den multipla regressionsanalysen men inte var för sig.  Det som kan utläsas av 

regressionsanalysen är att de båda variablerna tillsammans påverkar varandra positivt. 
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5.5 T-test 

T-test används när det finns två grupper eller två olika mätningar och förutsätter en 

normalfördelad data (Pallant, 2020). Om sig. nivån är 0,05 eller lägre finns en signifikant 

skillnad. En sig. nivå som är högre än 0,05 innebär således ett ej signifikant resultat. 

Ett paired-samples T-test används för att jämföra medelvärden för samma population när två 

olika mättillfällen förekommer eller när det urvalet består av matchade par (Pallant, 2020). 

För att testa hypotes 1: det finns en positiv relation mellan EU-direktivet och  kvaliteten av 

den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen genomfördes ett paired samples T-test. Tabell 

5.12 visar testet som mäter storleken på skillnaden i hållbarhetspoäng mellan berörda år och 

påvisar en signifikant skillnad mellan åren där förändringen, i form av förbättring av 

hållbarhetspoäng 2020 jämfört med 2016, är statistiskt säkerställd.  

Tabell 5. 12  

Paired Samples T-test förändring av hållbarhetspoäng mellan 2020 och 2016 

Paired sample N Mean Std.Deviation 

Hållbarhetspoäng 2020 40 9,85 3,309 

Hållbarhetspoäng 2016 40 8,13 3,473 

Mean Std.de Lower Upper t Sig. 

1,725 1,987 1,09 2,36 5,491 0,000 

 

För att ytterligare stärka resultatet utfördes också ett Wilcoxon Signed Ranks Test. 27 av 40 

bolag uppvisade en högre poängskörd år 2020 jämfört med år 2016 vilket, precis som T-testet 

visat, är en signifikant förbättring 

Ett independent samples T-test används för att jämföra medelvärde för två konstanta variabler 

för två olika grupper (Pallant, 2020). För att testa Hypotes 3, det finns en positiv relation 

mellan storleken på bolaget och  kvaliteten av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen 

har ett independent T-test utförts. Tabell 5.13 visar independent T-test för 2016 samt 2020 

som mäter storleken på skillnader i hållbarhetspoäng med hänsyn tagen till storlek på bolaget. 

Testet är, i likhet med hypotesen, ensidigt och påvisar en signifikant skillnad i 

hållbarhetspoäng för respektive år i stora bolags favör.  
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Tabell 5. 13  

Independent Samples T-test  mellan hållbarhetspoäng och storlek 

Storlek 2016 N Mean Std.Deviation 

Litet bolag 13 6,69 3,225 

Stort bolag 27 8,81 3,431 

 

Storlek 2020 N Mean Std.Deviation 

Litet bolag 14 8,57 3,18 

Stort bolag 26 10,54 3,228 

 

  Mean.diff Std. Error diff. Lower Upper t Sig. 

Storlek 2016 -2,123 1,137 -4,424 0,179 -1,867 0,035 

Storlek 2020 -1,967 1,065 -4,122 0,188 -1,967 0,036 

 

5.6 Sammanfattning av empiri och hypotesbesvarande 

EU-direktivet 

Det utförda t-testet och den beskrivande statistiken visar på en tydlig förändring i 

hållbarhetspoäng mellan åren. T-testet har ett p-värde på 0,0003% vilket innebär att 

förändringen är statistiskt säkerställd på ett konfidensintervall högre än 99,9%. Även 

Wilcoxon Signed Ranks Test visar på en signifikant förändring. Därför accepteras första 

hypotesen “Det finns en positiv relation mellan EU-direktivet och  kvaliteten av den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen”. Testerna visar är att kvaliteten av bolagens 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen har förbättrats markant mellan åren 2016 och 2020, 

vilket kopplas till EU-direktivets påverkan. 

Statligt ägande 

Enligt regressionsanalysen för både 2016 och 2020 finns det inget signifikant samband mellan 

andel statligt ägande och kvaliteten av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. Därför 

förkastas andra hypotesen “Andelen statligt ägande har positiv påverkan på  kvaliteten av den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen”. P-värdet i regressionsanalysen för 2016 och 

2020 visar på 16,8% respektive 63,9% och uppnår inte signifikansnivån 5%. Eftersom 

resultatet inte är statistiskt säkerställt måste hypotesen förkastas. 
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Bolagets storlek 

Enligt regressionsanalysen 2020 finns det ett signifikant positivt samband mellan bolagets 

storlek och kvaliteten av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen, ett samband som inte 

är signifikant för år 2016. Den klassiska hypotesprövningen via t-test finner en signifikant 

skillnad mellan stora och små bolag i relation till hållbarhetspoäng för båda åren med p-värdet 

3,5% respektive 3,6%. Därför accepteras tredje hypotesen “Det finns en positiv relation 

mellan storleken på bolaget och kvaliteten av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen”. Regressionsanalysen 2020 visar att ett stort bolag har cirka 2,1 

hållbarhetspoäng mer än ett litet bolag. Detta innebär att större bolag tenderar till att delge en 

mer kvalitativ klimatrelaterad hållbarhetsredovisning än mindre bolag.  

Könsfördelning 

Enligt regressionsanalysen 2020 finns det ett signifikant negativt samband mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och kvaliteten av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. 

Regressionsanalysen för 2016 finner ingen signifikant samband. Därför förkastas fjärde 

hypotesen “Det finns en positiv relation mellan andel kvinnor i styrelsen och  kvaliteten av 

den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen”. Regressionsanalysen 2020 visar att när den 

kvinnliga andelen ökar med en enhet så minskar hållbarhetspoängen. B-koefficienten är 0,11 

enheter vilket tyder på att minskningen är minimal, men signifikant på 5% signifikansnivå. 

Detta innebär enligt modellen att de bolag som har kvinnlig majoritet i styrelsen har sämre 

kvalitet på den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen än de bolag som har en manlig 

majoritet. 

Tabell 5. 14  

Resultat av hypoteser 

Hypotes         Slutsats 

Hypotes 1: Det finns en positiv relation mellan EU-direktivet och  kvaliteten av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen. 
Accepteras 

 
    

 
Hypotes 2: Andelen statligt ägande har positiv påverkan på  kvaliteten av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen. 
Förkastas 

 
    

 
Hypotes 3: Det finns en positiv relation mellan storleken på bolaget och kvaliteten av den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. 
Accepteras 

 
    

 
Hypotes 4: Det finns en positiv relation mellan andel kvinnor i styrelsen och  kvaliteten av den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. 
Förkastas 



 

43 

 

6. Analys och diskussion  

Detta kapitel analyserar, diskuterar och sammanfattar uppsatsens resultat. Det empiriska 

materialet kopplas till den teoretiska referensramen och tidigare forskning. Hypoteserna 

presenteras, analyseras och diskuteras var för sig. Hypoteserna är utformade för att kunna 

testa hur kvaliteten på klimatrelaterad hållbarhetsredovisning påverkas av EU-direktivet, 

andel statligt ägande, storlek på bolaget och könsfördelning i styrelsen. Den avslutande delen 

av kapitlet berör teorikoppling. Analysen och diskussionen utgör grunden till slutsattsen som 

presenteras i nästa kapitel. 

6.1 EU-direktivet 

Den första hypotesen “det finns en positiv relation mellan EU-direktivet och kvaliteten av den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen” visar på ett signifikant skillnad i 

hållbarhetspoäng mellan 2016 och 2020. Detta medför att hypotesen accepteras. T-testet för 

skillnader i hållbarhetspoäng mellan åren påvisar en statistiskt säkerställd skillnad med ett p-

värde på 0,0003%, vilket innebär att signifikansnivån är mycket hög. Resultatet innebär att 

kvaliteten av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen har förbättrats efter införandet av 

EU-direktivet. 

Detta är i linje med tidigare forskning som visat att en skärpt reglering, såsom en ändring till 

en tvingande hållbarhetsredovisning, ökar kvaliteten av hållbarhetsinformationen (Frost, 

2007; Mion & Loza Adaui, 2019; Aragon-Correa et al., 2020; Habek & Wolniak, 2016). En 

förändring från frivillig hållbarhetsredovisning till tvingande sådan bör därmed förbättra 

kvaliteten av redovisningen. Mion och Loza Adaui (2019) studerade samma EU-direktiv som 

i denna studie och fann en förbättring av kvalitet i hållbarhetsredovisning i Tyskland och 

Italien. Förbättringen antogs vara en direkt konsekvens av EU-direktivet. Denna studie visar 

liknande resultat och precis som Mion och Loza Adaui (2019) måste EU-direktivet antas vara 

den överlägset viktigaste faktorn till detta. Denna slutsas får också stöd av andra 

forskningsstudier som påvisar att tvingande hållbarhetsredovisning väsentligt förbättrar 

kvaliteten av hållbarhetsrapporteringen (Aragon-Correa et al., 2020; Habek & Wolniak, 

2016). Vidare framkommer det också av forskningsstudierna att även andra faktorer kan 

förbättra kvaliteten, såsom tvingande applicering av GRI. Statligt ägda bolag har haft 

tvingande GRI sedan 2008 och har på så vis inte påverkat 2016 och 2020. Detta stärker 

påståendet att EU-direktivet är den starkaste drivkraften till förändringen i kvalitet. 
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EU-direktivet är ett exempel på tvingande isomorfism. Som diskuterats i den teoretiska 

referensramen så verkar tvingande isomorfism som en kraft som gör att alla bolag agerar 

likartat över tid. En annan typ av isomorfism är den imiterande. Mot bakgrund av att alla 

bolag har samma ägare är imiterande isomorfism en tänkbar delförklaring till en förbättrad 

kvalitet av hållbarhetsrapporteringen, där bolag tar efter den redovisning som upplevs som 

bäst.        

En förbättring i kvalitet är vidare i linje med legitimitetsteorin eftersom bolagen kan förväntas 

sträva efter ökade resurser i form av en ökad legitimitet. En delförklaring till den observerade 

förbättringen kan således vara ändrade förhållanden i det ”sociala kontrakt” som finns mellan 

bolaget och samhället. 

Den observerade förbättringen i kvalitet är förhållandevis jämnt fördelat per fråga. Ett något 

överraskande resultat är att V1, Rapporten är externt granskad (Utöver översiktligt), uppvisar 

en försämring till år 2020 från ett redan väldigt svagt resultat 2016 (från 3 till 2). Att avstå 

från att få påståendena reviderade kan anses vara i konflikt med legitimitetsteorin. Ett 

bestyrkandeuppdrag, oaktat om det är en revision eller översiktlig granskning, är ämnat att 

öka graden av tilltro hos andra avsedda användare genom att revisorn uttalar slutsatser där ett 

sakförhållande bedömts eller beräknats med kriterier (Carrington, 2014). En fråga som å 

andra sidan uppvisar ett förbättrat resultat är V4, Applicerar andra miljöinitiativ. I likhet med 

ett bestyrkandeuppdrag kan en applicering av ett poänggivande miljöinitiativ anses som 

resursskapande i enlighet med legitimitetsteorin. 25 företag, jämfört med 18 stycken år 2016, 

fick poäng för år 2020. Denna delfråga ska dock tolkas med viss försiktighet då flera 

miljöinitiativ är en tämligen ny företeelse som inte fanns 2016.   

6.2 Statligt ägande 

Den andra hypotesen, “andelen statligt ägande har positiv påverkan på kvaliteten av den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen” visar inget signifikant samband. Detta leder till 

att hypotesen förkastas. Regressionsanalysen för såväl 2016 och 2020 visar ingen signifikant 

positiv påverkan på kvaliteten av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen med 

anledningen av andelen statligt ägande. P-värdet i regressionsanalysen för 2016 och 2020 var 

16,8% respektive 63,9% vilket inte uppfyller signifikansnivån. Tvärtom så visade dem på ett 

minimalt, men ej signifikant, negativt samband. 
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Detta går emot Argento et al. (2019) som påvisade ett signifikant negativt samband mellan 

andelen statligt ägande och delgiven hållbarhetsinformation. Urvalet med delägda bolag är 

dock minimalt (4-5 bolag). därför ska detta resultat tolkas med mycket stor försiktighet. Det 

skrala urvalet kan således sägas vara huvudförklaringen till skillnaden i resultatet studierna 

emellan, där varje enskilt bolag får en enorm inverkan. Vidare ska det noteras att bolag som 

delvis är ägt av staten i samtliga fall utom ett (Visit Sweden år 2016) bestod av vad som här är 

definierat som stort bolag, en faktor som är av känd betydelse för kvaliteten på 

hållbarhetsredovisning. Utöver det bör det noteras att andelen statligt ägande i de delägda 

bolaget är väsentligt skilt i det redan minimala urvalet (mellan 17-60%), där andelens storlek 

torde vara relevant. 

6.3 Storlek 

Den tredje hypotesen “Det finns en positiv relation mellan storleken på bolaget och kvaliteten 

av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen”, visar ett signifikant förhållande mellan 

bolagens storlek och hållbarhetspoäng. Detta medför att hypotesen accepteras. B-

koefficienten i regressionsanalysen 2020 är 2,101 och visar på ett positivt samband. 

Regressionsanalysen 2016 visar ingen signifikans, medan t-testet är signifikant för båda åren.  

Det udda sambandet mellan bolagens storlek och könsfördelningen i regressionsanalysen för 

2020 som tas upp i föregående kapitel gör resultatet av den multipla regressionsanalysen 

något opålitlig. Dock påvisar t-testet att där finns en signifikant skillnad på kvaliteten mellan 

stora och små bolag och stärker på så vis hypotesen. Det sammanfattade resultatet visar att 

större bolag delger en mer kvalitativ klimatrelaterad hållbarhetsredovisning än ett mindre 

bolag. 

Resultatet går i linje med tidigare forskningsstudier där slutsatsen varit likartad (Argento et 

al., 2019; Garde-Sánchez et al. 2017; Tagesson et al., 2009). Enligt Tagesson (2009) har 

större bolag fler anställda och större resurser och kan därför avsätta mer personal för att samla 

in och sammanställa hållbarhetsinformation. Större bolag har ett större antal intressenter som 

påverkar bolaget, men också ett högre krav att delge bättre hållbarhetsinformation. Enligt 

Argento et al. (2019) måste statligt ägda bolag delge mer hållbarhetsinformation eftersom 

bolagen har mer press på sig från samhället att bete sig på ett socialt acceptabelt sätt. 

Hållbarhetsrapporten är bolagets sätt att kommunicerar att de uppfyller de krav som ställs. 

Statligt ägda bolag i form av hybrida organisationer har också ett större behov av transparens 

och legitimitet då bolagens intressenter är bland annat svenska staten och samhället i stort, 

vilket medför att bolagen i större utsträckning är mer synliga. 
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Enligt intressentteorin har större företag en mer omfattande bas av intressenter med 

motstridiga intressen och måste legitimera sin handlingar och aktiviteter i större utsträckning 

(Deegan & Unerman, 2011). Statligt ägda bolag har ett ännu större behov av just detta då 

basen är mer omfattande och intressenterna består av bland annat medborgare, politiker, 

offentliga chefer, kunder och media (Argento et al. 2019). Vidare betyder detta att statligt 

ägda bolag måste ha en bredare hållbarhetsredovisning och klimatredovisning och inte kan 

fokusera på specifika intressenter. Stora statligt ägda bolag delger också bättre 

hållbarhetsinformation enligt legitimitetsteorin för att förbättra sin image och sitt rykte för att 

bygga och behålla legitimitet (Garde, Sánchez et al. 2017). Detta hjälper bolagen att 

upprätthålla det sociala kontraktet och bibehåller eller ökar den tillförskansa legitimiteten som 

betraktas som en resurs för överlevnad (Deegan & Unerman, 2011).   

6.4 Könsfördelning 

Den fjärde och sista hypotesen “Det finns en positiv relation mellan andel kvinnor i styrelsen 

och kvaliteten av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen”, visar ett signifikant 

negativt förhållande 2020 och inget signifikant förhållande 2016. Detta leder till att hypotesen 

förkastas. B-koefficienten var -0,11, vilket är ett svagt samband. Resultatet är dock signifikant 

och innebär att en större andel kvinnor försämrar kvaliteten av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen. En förklaring till detta udda samband kan vara att att kvinnor 

tenderar att vara en minoritet i de större bolagens styrelser. Då stora bolag delger bättre 

klimatrelaterad hållbarhetsredovisning och har en majoritet av män i styrelsen, blir resultatet 

att kvinnor försämrar hållbarhetspoängen. Detta kan också vara orsaken till sambandet mellan 

bolagens storlek och könsfördelning i den multipla regressionsanalysen. Sambandet är svårt 

att dra slutsatser ifrån då det råder ojämn könsfördelning i merparten av urvalet. Uppsatsen 

går inte djupare in på fenomenet då detta inte påverkar hypotesen. 

Tidigare forskning har funnit ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

kvaliteten och mängden av hållbarhetsredovisning (Al-Shaer & Zaman, 2016). Andra 

forskningsstudier har inte funnit detta samband (Argento et al., 2019; Garde-Sánchez et al., 

2017). Denna uppsats har samma slutsats som Argento et al (2019) och Garde-Sánchez et al 

(2017) och kan inte påvisa något samband med utgångspunkten statligt ägda bolag. Enligt 

Argento et al (2019) kan detta bero på att statligt ägda bolag måste följa strikta riktlinjer från 

svenska staten vid rapportering av hållbarhet. Statligt ägda bolag ska bland annat applicera 

GRI, vilket medför att individuellt inflytande över rapporteringen är förhållande litet. Detta 

kan också kopplas till tvingande och normativ isomorfism. Styrelsen som ansvarar för 



 

47 

 

hållbarhetsrapporteringen måste följa de lagar, regler och normer som anges. I fallet av statligt 

ägda bolag är pressen ännu större, vilket återigen påverkar utformandet av rapporten. Detta 

leder till att könsfördelningen av styrelsen är av föga betydelse, då påverkan är förhållandevis 

liten oavsett kön. 

6.5 Teorikoppling 

Denna del av uppsatsen syftar till att koppla det resultat som uppnåtts till de teorier som 

ansetts relevanta för uppsatsen. Teorierna och den teoretiska referensramen har tidigare 

diskuterats i kapitel 3. Enligt Legitimitetsteorin vill organisationer försäkra sig om att det 

upplevs som att de verkar inom regler och normer i det samhälle de verkar inom (Deegan & 

Unerman, 2011). Legitimitetsteorin kan förklara varför statligt ägda bolag tenderar till att 

delge bättre hållbarhetsinformation än privata bolag. När bolag rapporterar om hållbarhet 

erhåller de legitimitet. Hållbarhetsredovisningen kan ses som en dialog mellan de statligt ägda 

bolagen och deras intressenter. Dialogen ökar bolagets legitimitet och förbättrar dess image 

(Garde-Sánchez et al. 2017). Statligt ägda bolag måste delge bättre hållbarhetsinformation 

eftersom bolagen har mer press på sig från samhället att bete sig på ett socialt acceptabelt sätt 

(Argento et al. 2019). Större statligt ägda bolag måste dessutom delge bättre information då 

de är mer synliga och löper därför större risk att utsättas för kritik (Garde-Sánchez et al., 

2017). Detta kan förklara det signifikanta samband uppsatsen fann mellan kvaliteten av den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen och bolagets storlek.   

Den institutionella teorin förklarar varför organisationer inom ett visst fält tenderar att ändra 

sitt agerande så att det blir likartat (Deegan & Unerman, 2011). Imiterande isomorfism 

uppstår ofta av osäkerhet och innebär att företaget tar efter mer framgångsrika konkurrenter 

vilket leder till att bolag blir mer homogena.  Det är troligt att de statligt ägda bolagen 

efterliknar varandra i den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen och blir mer homogena.  

Det kan vara därför det är svårt att urskilja statistiskt signifikanta skillnader bolagen emellan, 

eftersom de enligt den imiterande isomorfism tenderar att agera likartat. Då EU-direktivet 

infördes för alla bolag över en viss gräns existerar det nu fler hållbarhetsrapporter i Sverige. 

Detta medför att statligt ägda bolag nu också måste konkurrera och jämföras med privata 

bolags klimatrelaterade hållbarhetsredovisning. Den förbättring som skedde i klimatrelaterad 

kvalitet 2016 och 2020 kan då förklaras med imiterande isomorfism. Inte bara att de statligt 

ägda bolagen tar efter varandra men också att de har möjlighet att ta efter mer framgångsrika 

privata konkurrenter.  
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Tvingande isomorfism uppstår när en organisation förändrar sitt beteende med anledning av 

press från intressenter som organisationen är beroende av (Deegan & Unerman, 2011). Denna 

press kan komma från lagar, föreskrifter eller förordningar. Alla statligt ägda bolag är 

tvingande av staten att förhålla sig till GRI och EU-direktivet (Regeringen, 2021). Tvingande 

isomorfism kan förklara varför tvingande hållbarhetsredovisning ger bra resultat, då tvingande 

hållbarhetsredovisning kommer från EU-direktivet. Aragon-Correa et al. (2020) och Habek 

och Wolniak (2016) beskriver att tvingande hållbarhetsredovisning i stor utsträckning 

förbättrar kvaliteten i rapporterna. Vidare nämner de att det även finns andra faktorer också 

kan påverka, såsom tvingande applicering av GRI. Tvingande isomorfism kan på så vis 

förklara varför det skett en ökning i kvaliteten av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen. Förändringen kan ha skett på grund av den tvingande 

hållbarhetsredovisning som infördes av EU-direktivet. Även om statligt ägda bolag till viss 

del hade tvingande hållbarhetsredovisning sedan innan, har kvaliteten av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen ökat markant efter EU-direktivets införande.    

Intressentteorin har många likheter med Legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). 

Istället för att se samhället i stort som en homogen grupp delar intressentteorin in olika 

intressenter i grupper. Eftersom olika grupper av intressenter kan ha motstridiga intressen kan 

olika sociala kontrakt förekomma. Vidare har statligt ägda bolag i form av hybrida 

organisationer ett ännu bredare utbud av intressenter vilket leder till motstridiga mål för att 

bemöta dessa (Schmitz & Glänzel, 2016). På grund av dess hybrida natur behöver statligt 

ägda bolag kommunicera sin hållbarhetsredovisning mot en rad olika intressenter och 

tillgodose deras behov. Hållbarhetsrapportering skapar värde för intressenterna och en 

hybridorganisation bör inte rikta informationen till endast specifika intressentgrupper. Detta 

kan förklaras av den normativa delen av intressentteorin, då alla grupper av intressenter har en 

likvärdig behandling av bolaget (Deegan & Unerman, 2011). Eftersom statligt ägda bolag är 

hybridorganisationer bör deras klimatrelaterade hållbarhetsredovisning vara bredare för att 

fånga upp alla intressenters krav och behov. Av den anledningen har statligt ägda bolag ett 

incitament att ständigt förbättra sin  rapportering, vilket förbättringen av hållbarhetspoäng kan 

påvisa.  
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7. Slutsats och vidare forskning 

I detta kapitel besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar och utgår från empiri, analys 

och diskussion. Vidare beskrivs uppsatsens bidrag, begränsningar och förslag till framtida 

forskning. 

7.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att analysera den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen i 

svenska statliga bolag under åren 2016 och 2020 för att utröna om någon förändring i kvalitet 

kan observeras och vilka faktorer som påverkar kvaliteten på den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen under respektive år. Uppsatsen syftar specifikt till att jämföra 

miljöaspekter i hållbarhetsredovisningen under två år för att undersöka om kvaliteten 

förbättras. För att uppfylla syftet formulerades två olika forskningsfrågor. Dessa 

forskningsfrågor var följande:  

 Har det skett någon förändring av kvaliteten på klimatrelaterad hållbarhetsredovisning 

för statliga svenska bolag mellan åren 2016 och 2020 sedan EU-direktivet trädde i 

kraft 2017?  

 Hur påverkar andelen statligt ägande, organisationens storlek och könsfördelningen 

kvaliteten av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen 2016 och 2020? 

För att besvara uppsatsens forskningsfrågor utfördes en kvantitativ innehållsanalys av 

bolagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Materialet sammanställdes för att 

genomgå en rad olika statistiska tester. 

Resultatet påvisar att det skett en markant förändring sedan införandet av EU-direktivet och 

att bolagen levererar en klimatrelaterad hållbarhetsredovisning av högre kvalitet 2020 jämfört 

med 2016. Resultatet bekräftar därmed tidigare forskning om tvingande 

hållbarhetsrapportering kontra valfri sådan (Aragon-Correa et al., 2020; Habek & Wolniak, 

2016; Mion och Loza Adaui, 2019). Att hållbarhetsrapporteringen förbättras när den blir 

obligatorisk kan förklaras med hjälp av den institutionella teorin där såväl imiterande som 

tvingande isomorfism verkar för en mer unison kvalitet. Att en unison kvalitet också innebär 

kvalitetsförbättring i detta sammanhang kan förklaras med legitimitetsteorin där 

förutsättningarna för det “sociala kontraktet” har förskjutits i en riktning där företag numera 
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förväntas ta hänsyn till hållbarhetsfrågor snarare än att endast maximera vinsten. En kvalitativ 

hållbarhetsrapport är därmed resursskapande i form av ökad legitimitet (Deegan, 2011).  

Vidare visar resultatet att större bolag tenderar att delge mer kvalitativa klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningar än mindre bolag. Detta resultat är helt i linje med tidigare forskning 

(Tagesson et al., 2009; Garde-Sánchez et al. 2017; Argento et al. 2019). Som Tagesson (2009) 

menar så kan större företag avsätta mer resurser till hållbarhetsrapportering vilket kan antas 

påverka kvaliteten. Resultatet är dock noterbart och visar en skillnad mellan stora och små 

bolag även vid en gräns mellan stort och litet som är så pass hög. De bolag som här definieras 

som litet bolag kan i många andra sammanhang knappast anses vara ett litet bolag. Resultatet 

stämmer också överens med den teoretiska referensramen. Enligt intressentteorin tenderar 

större bolag att delge bättre hållbarhetsinformation (Argento et al. 2019). Så är även fallet för 

klimatrelaterad hållbarhetsinformation, då statligt ägda bolag har ett stort omfång av 

intressenter som ska tillgodoses (Garde-Sánchez et al. 2017). Statligt ägda bolag delger också 

mer kvalitativ klimatrelaterad hållbarhetsinformation enligt legitimitetsteorin. Detta eftersom 

bolagen genom hållbarhetsinformationen upprätthåller det sociala kontraktet och bibehåller 

eller ökar den tillförskansa legitimiteten som byggts upp (Deegan & Unerman, 2011). 

Andelen statligt ägande antogs korrelera med antalet hållbarhetspoäng baserat Garde-Sánchez 

et al. (2017) som menar att statligt ägda bolag förväntas bidra med mer kvalitativ 

hållbarhetsinformation för att därmed förbättra sin legitimitet. Resultatet av andelen statligt 

ägande påvisar dock ingen signifikant påverkan, endast ett negativt samband som emellertid 

inte var signifikant. Detta resultat överensstämmer inte med Argento et al. (2019) som 

påvisade ett signifikant negativt samband mellan andelen statligt ägande och delgiven 

hållbarhetsinformation. Urvalen, både i Argento et al. (2019) och i denna studie var dock 

minimala vilket innebär att varje bolag får en mycket stor inverkan. Vidare så är de få bolag i 

studien som inte är helägt av staten och som definieras som stora bolag, vilket är en faktor 

som i sig indikerar kvaliteten på hållbarhetsrapportering. Sammanfattningsvis så ska resultatet 

på hur stor påverkan andel statligt ägande har på kvaliteten av hållbarhetsrapporteringen 

tolkas med mycket stor försiktighet.  

Könsfördelningen påvisar ett signifikant negativt samband, men på en så pass liten skala att 

resultatet inte var relevant för uppsatsens forskningsfråga. Det negativa sambandet går emot 

studien av Al-Shaer och Zaman (2016) som fann ett positivt samband mellan andelen kvinnor 

i styrelsen och kvaliteten av hållbarhetsrapporteringen för större företag baserade i 

Storbritannien. Forskningen är dock motstridig, bland annat har Garde-Sánchez et al. (2017) 
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och Argento et al. (2019) funnit andra resultat. Garde-Sánchez et al. (2017) och Argento et al. 

(2019) fann inget signifikant samband på variabeln könsfördelning. Dock fann Argento et al. 

(2019) också ett negativt samband liknade denna uppsats. Enligt Argento et al (2019) kan 

detta bero på att statligt ägda bolag måste följa strikta riktlinjer från svenska staten vid 

rapportering av hållbarhet. Statligt ägda bolag skall applicera GRI, vilket medför att det 

individuella inflytande över rapporteringen är litet. Detta kan kopplas till tvingande och 

normativ isomorfism. Styrelsen som ansvarar för hållbarhetsrapporteringen måste följa de 

lagar, regler och normer som anges. 

Sammanfattningsvis har studiens syfte uppnåtts där en förändring av kvalitet kunde utrönas. 

Vidare så kunde frågeställningarna besvarats. Hypotes ett och tre accepteras, medans hypotes 

två och fyra förkastas. 

7.2 Begränsningar 

Resultatet av studien har dock vissa begränsningar. De variabler som valts ut till uppsatsen 

har låg förklaringsgrad i regressionsanalysen. Detta innebär att de förklarar endast en liten del 

av förändringen i hållbarhetspoäng, vilket tyder på att det finns andra avgörande faktorer som 

inte tagits med i uppsatsen, en bild som stärks av det udda sambandet mellan variablerna 

storlek på bolag och könsfördelning i regressionsanalysen. Vidare har en signifikant 

förändring i klimatrelaterad hållbarhetsredovisning påvisats, men att detta endast skulle bero 

på EU-direktivet är tämligen naivt. EU-direktiven bör vara den mest framstående drivkraften, 

men det bör också finnas en rad andra faktorer som spelar in. Dessa faktorer kan vara knutna 

till de teorier uppsatsen behandlar, då dessa är vanligt förekommande inom forskning kring 

hållbarhetsredovisning. En ytterligare begränsning är att urvalet är förhållandevis begränsat 

sett till antalet bolag. Detta får framförallt konsekvensen att fördelningen för de oberoende 

variablerna i vissa fall får väldigt små urval vilket gör det svårt att påvisa några statistiska 

samband för den beroende variabeln. Den andra hypotesen, andelen statligt ägande har 

positiv påverkan på kvaliteten av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. var speciellt 

svårtestad mot bakgrund av det skrala urvalet av företag som inte var helägt av staten och där 

andelen statligt ägande dessutom skiljde sig åt markant i de fall bolagen inte var helägt av 

staten.   

En annan begränsning kan vara de frågor som valts ut till innehållsanalysen. Det går inte med 

säkerhet att bekräfta att dessa utgör grunden för en kvalitativ klimatrapportering. Tolkningen 

av dessa i hållbarhetsrapporteringen kan också vara en begränsning, då vissa nyanser och 
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uttalande kan ha missats. Vidare så är frågorna baserade på andra forskningsstudier och GRI:s 

ramverk, vilket medför att frågorna och tolkningen bör ge en rättvisande bild av bolagens 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisning. Uppsatsens resultat stämmer också någorlunda 

överens med tidigare forskningsstudier som till exempel Mion och Loza Adaui (2019), vilket 

visar på en korrekt tolkning av hållbarhetsrapporterna. 

7.3 Bidrag 

Syftet med uppsatsen var att analysera kvaliteten av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen i svenska statliga bolag över tid. Uppsatsens undersökte åren 2016 

och 2020 vilket ger ett longitudinellt perspektiv på EU-direktivet som inte tidigare undersökts, 

men som efterfrågats (Mion & Loza Adaui, 2019; Tillväxtanalys, 2018). Uppsatsen hade 

också ett unikt klimat- och miljöfokus som tidigare inte undersökts i relation till svenska 

statligt ägda bolag. Det ger en djupare förståelse för hur statligt ägda bolag förbättrat och 

utvecklat sin klimatrelaterade hållbarhetsredovisning över tid. Uppsatsen har också bidragit 

med att applicera teorier och litteratur som vanligen används i förhållande till allmän 

hållbarhetsredovisning. Detta påvisar att befintliga teorier och litteratur kan användas i ett 

något smalare syfte och går att använda relaterat till miljö- och klimatperspektiv.  

Då arbetet med hållbarhetsredovisning kontinuerligt förbättras kan denna uppsats bidra till 

förbättringsarbetet. De statligt ägda bolagen kan se hur de positionerar sig gentemot andra 

statligt ägda bolag och kan på så vis se vilket område som kan förbättras. Vidare kan även 

redovisnings- och revisionsbyråer få en bättre förståelse för vad som utgör en god 

klimatrelaterad hållbarhetsredovisning mot bakgrund av att statligt ägda bolag anses som 

förebilder i skapande av hållbarhetsredovisning samt att uppsatsen specificerar relevanta 

upplysningar för en högkvalitativ klimatrelaterad hållbarhetsredovisning. Redovisnings- och 

revisionsbyråer kan därmed utnyttja sin förbättrade förståelse rent praktiskt för att säkerställa 

att eventuella luckor i vad som upplyses om kan åtgärdas vilket torde vara till gagn för företag 

och deras intressenter och därmed samhället. 

7.4 Framtida forskning 

Uppsatsen har fokuserat på att undersöka 2016 och 2020. Ursprungligen var syftet att 

undersöka alla år från 2016 till 2020, men då uppsatsen skrivs på relativt kort tid var detta inte 

möjligt. Ett förslag till framtida forskning är att undersöka alla år för att kunna uppfatta 

trenden i utveckling av klimatrelaterad hållbarhetsredovisning. 
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Vidare fann uppsatsen ett udda fenomen där en ökning av andelen kvinnor i styrelsen 

försämrade hållbarhetsredovisningen. Detta bör undersökas närmare för att förstå om det 

grundar sig i den ojämna könsfördelningen i styrelserna eller om det finns en annan 

förklaring. 

Givet studiens förutsättningar, där 40 bolag studerades närmare, blir antalet variabler som kan 

analyseras något begränsat. Bland annat så vore det relevant att ta bolagets bransch i 

beaktande. En ytterligare variabel som skulle kunna studeras är om lönsamhet har någon 

inverkan på kvaliteten.  

Mot bakgrund av att statligt ägda bolag antas vara förebilder för hur hållbarhetsrapporter ska 

presenteras så vore det intressant att dels studera om så verkligen är fallet och dels om de 

statligt ägda bolagen tjänar som trendsättare där privata bolag tar efter i enlighet med 

institutionella teorin (Garde-Sánchez et al. 2017; Argento et al. 2019). En studie som jämför 

kvaliteten mellan statligt och privat ägda bolag är därmed av intresse. 
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Bilaga 1. Kodning 

Företag År 

Andel 

ägande 

staten 

Andel 

kvinnor i 

styrelsen 

Antal 

anställda 

Omsättning 

MKR 

Balans- 

omslutning 

MKR Storlek 

Akademiska Hus 2016 1 0.40 440 5666 82430 1 

Almi 

Företagspartner 2016 1 0.44 495 958 8180 1 

APL 2016 1 0.55 582 1301 650 1 

Apoteket 2016 1 0.50 3235 20325 8353 1 

Arlandabanan 

Inftastructure 2016 1 0.37 1 68 1343 0 

Bilprovningen 2016 1 0.40 608 654 294 1 

Green Cargo 2016 1 0.31 1918 4208 3320 1 

Infranord 2016 1 0.43 1803 3921 1940 1 

Jernhusen 2016 1 0.57 180 199 9951 0 

Lernia 2016 1 0.50 5051 3114 1068 1 

LKAB 2016 1 0.27 4224 16343 57626 1 

Metria 2016 1 0.45 250 415 237 0 

Miljömärkningen 

Sverige 2016 1 0.75 52 53 28 0 

Orio 2016 1 0.43 265 814 757 1 

PostNord 2016 0,6 0.38 33278 38478 22435 1 

RISE 2016 1 0.36 2146 2470 2570 1 

Samhall 2016 1 0.38 22837 2507 3403 1 

SAS 2016 0,172 0.38 10710 39459 31754 1 

SBAB 2016 1 0.26 510 4601 375156 1 

SEK 2016 1 0.50 256 3188 299442 1 

SJ 2016 1 0.43 4192 9336 8264 1 

SOS Alarm 2016 0,5 0.54 1103 1017 621 1 

Specialfastigheter 2016 1 0.45 131 1912 24372 0 

Statens 

Bostadsomvandling 2016 1 0.66 2 19 509 0 

Sveaskog 2016 1 0.57 844 5922 38605 1 

Svevia 2016 1 0.50 1791 7105 4612 1 

Swedavia 2016 1 0.67 2949 5546 14716 1 

Swefund 

International 2016 1 0.43 38 44 561 0 

Systembolaget 2016 1 0.60 5468 28469 5872 1 

Telia Company 2016 0,37 0.24 21030 84178 253430 1 

Teracom group 2016 1 0.43 612 2010 5535 1 

Vasallen 2016 1 0.30 15 32 590 0 

Vattenfall 2016 1 0.33 19935 139208 409260 1 

Göta kanalbolag 2016 1 0.56 38 47 66 0 

Kungliga 

Dramatiska Teatern 2016 1 0.56 614 286 78 0 

Kungliga Operan 2016 1 0.57 529 557 253 1 

Svenska 

Skeppshypotek 2016 1 0.29 7 210 85611 0 

Visit Sweden 2016 0,5 0.60 82 269 92 0 

SSC 2016 1 0.50 521 991 1249 1 

Svedab 2016 1 0.25 3 9 6407 0 

Totalt 2016     0.46       27 
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Företag År M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Akademiska Hus 2016 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Almi Företagspartner 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APL 2016 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

Apoteket 2016 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

Arlandabanan Inftastructure 2016 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Bilprovningen 2016 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Green Cargo 2016 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

Infranord 2016 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Jernhusen 2016 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Lernia 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LKAB 2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Metria 2016 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Miljömärkningen Sverige 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orio 2016 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

PostNord 2016 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

RISE 2016 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Samhall 2016 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

SAS 2016 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

SBAB 2016 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

SEK 2016 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

SJ 2016 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

SOS Alarm 2016 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Specialfastigheter 2016 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

Statens Bostadsomvandling 2016 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sveaskog 2016 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Svevia 2016 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Swedavia 2016 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

Swefund International 2016 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Systembolaget 2016 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

Telia Company 2016 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

Teracom group 2016 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Vasallen 2016 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Vattenfall 2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Göta kanalbolag 2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Kungliga Dramatiska Teatern 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kungliga Operan 2016 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

Svenska Skeppshypotek 2016 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Visit Sweden 2016 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

SSC 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svedab 2016 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt 2016   25 14 20 4 5 29 8 23 10 9 
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Företag År M11 M12 M13 V1 V2 V3 V4 V5 Totalt 

Akademiska Hus 2016 1 0 1 0 1 1 0 1 10 

Almi Företagspartner 2016 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

APL 2016 1 0 1 0 1 1 1 1 13 

Apoteket 2016 1 0 1 0 1 1 1 1 9 

Arlandabanan Inftastructure 2016 0 0 1 0 1 1 0 1 6 

Bilprovningen 2016 0 0 1 0 1 1 1 1 8 

Green Cargo 2016 0 0 1 0 1 0 0 1 8 

Infranord 2016 1 0 1 0 1 1 0 1 8 

Jernhusen 2016 1 0 1 0 1 1 1 1 9 

Lernia 2016 0 1 1 0 1 1 1 1 6 

LKAB 2016 0 1 1 0 1 0 1 1 14 

Metria 2016 0 0 1 0 1 1 1 1 8 

Miljömärkningen Sverige 2016 0 0 1 0 1 0 1 1 4 

Orio 2016 0 0 1 0 1 0 0 1 7 

PostNord 2016 0 0 1 0 1 0 1 1 7 

RISE 2016 0 0 1 0 1 0 0 1 6 

Samhall 2016 0 0 1 0 1 0 1 1 8 

SAS 2016 1 0 1 1 1 1 1 1 15 

SBAB 2016 0 0 1 0 1 0 0 1 4 

SEK 2016 1 0 1 0 1 1 1 1 8 

SJ 2016 0 0 1 0 1 0 1 1 7 

SOS Alarm 2016 1 0 0 0 1 1 0 1 6 

Specialfastigheter 2016 1 0 1 0 1 1 1 1 13 

Statens Bostadsomvandling 2016 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

Sveaskog 2016 1 0 1 0 1 1 1 1 12 

Svevia 2016 1 0 1 0 1 0 0 1 8 

Swedavia 2016 0 0 1 0 1 1 1 1 9 

Swefund International 2016 0 0 1 0 1 1 0 1 9 

Systembolaget 2016 1 1 1 0 1 1 1 1 13 

Telia Company 2016 1 0 1 0 1 1 1 1 12 

Teracom group 2016 1 0 1 0 1 1 0 1 10 

Vasallen 2016 1 0 1 0 1 0 0 1 8 

Vattenfall 2016 1 0 1 1 1 1 0 1 16 

Göta kanalbolag 2016 0 0 1 0 1 0 0 1 4 

Kungliga Dramatiska Teatern 2016 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Kungliga Operan 2016 0 0 1 0 1 0 0 1 8 

Svenska Skeppshypotek 2016 0 0 1 0 1 0 0 1 5 

Visit Sweden 2016 0 0 1 1 1 1 0 1 9 

SSC 2016 0 0 1 0 1 1 0 1 4 

Svedab 2016 1 0 1 0 1 1 0 1 8 

Totalt 2016   17 3 36 3 40 23 18 38 325 
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Företag År 

Andel 

ägande 

staten 

Andel 

kvinnor i 

styrelsen 

Antal 

anställda 

Omsättning 

MKR 

Balans- 

omslutning 

MKR Storlek 

Akademiska Hus 2020 1 0.40 523 6418 112976 1 

Almi 

Företagspartner 2020 1 0.48 514 1107 12493 1 

APL 2020 1 0.64 489 1448 800 1 

Apoteket 2020 1 0.50 2835 19536 9028 1 

Arlandabanan 

Inftastructure 2020 1 0.50 0 58 1822 0 

Bilprovningen 2020 1 0.43 527 653 281 1 

Green Cargo 2020 1 0.43 1800 4130 3170 1 

Infranord 2020 1 0.43 1840 4014 2406 1 

Jernhusen 2020 1 0.50 183 219 12843 0 

Lernia 2020 1 0.63 3377 2029 968 1 

LKAB 2020 1 0.27 4535 33914 75269 1 

Metria 2020 1 0.50 262 417 174 0 

Miljömärkningen 

Sverige 2020 1 0.56 64 70 34 0 

Orio 2020 1 0.60 147 392 363 0 

PostNord 2020 0,6 0.50 28006 38729 30489 1 

RISE 2020 1 0.36 2840 3396 3918 1 

Samhall 2020 1 0.62 24992 3119 4188 1 

SAS 2020 0,218 0.38 7568 20513 57433 1 

SBAB 2020 1 0.42 733 6316 511359 1 

SEK 2020 1 0.62 253 4960 335399 1 

SJ 2020 1 0.50 2847 5529 9282 1 

SOS Alarm 2020 0,5 0.42 1171 1313 746 1 

Specialfastigheter 2020 1 0.45 165 2393 31454 0 

Statens 

Bostadsomvandling 2020 1 0.40 2 21 833 0 

Sveaskog 2020 1 0.57 827 6597 87971 1 

Svevia 2020 1 0.43 1875 8135 4578 1 

Swedavia 2020 1 0.45 2600 2494 24686 1 

Swefund 

International 2020 1 0.38 46 187 7172 0 

Systembolaget 2020 1 0.56 6445 36737 6815 1 

Telia Company 2020 0,395 0.42 20741 89191 226683 1 

Teracom group 2020 1 0.43 467 1355 4824 1 

Vasallen 2020 1 0.50 1 3 237 0 

Vattenfall 2020 1 0.33 19859 158847 463248 1 

Göta kanalbolag 2020 1 0.44 39 52 121 0 

Kungliga 

Dramatiska Teatern 2020 1 0.50 474 285 135 0 

Kungliga Operan 2020 1 0.43 530 573 332 1 

Svenska 

Skeppshypotek 2020 1 0.29 8 290 8637 0 

Visit Sweden 2020 1 0.22 52 155 56 0 

SSC 2020 1 0.44 530 1001 1378 1 

Svedab 2020 1 0.50 3 10 6269 0 

Totalt 2020     0.46       26 
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Företag År M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Akademiska Hus 2020 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

Almi Företagspartner 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APL 2020 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Apoteket 2020 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

Arlandabanan Inftastructure 2020 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Bilprovningen 2020 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

Green Cargo 2020 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

Infranord 2020 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Jernhusen 2020 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

Lernia 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LKAB 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Metria 2020 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Miljömärkningen Sverige 2020 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Orio 2020 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

PostNord 2020 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

RISE 2020 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Samhall 2020 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

SAS 2020 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

SBAB 2020 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

SEK 2020 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

SJ 2020 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

SOS Alarm 2020 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Specialfastigheter 2020 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Statens Bostadsomvandling 2020 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sveaskog 2020 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Svevia 2020 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Swedavia 2020 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

Swefund International 2020 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Systembolaget 2020 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

Telia Company 2020 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

Teracom group 2020 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Vasallen 2020 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Vattenfall 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Göta kanalbolag 2020 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Kungliga Dramatiska Teatern 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kungliga Operan 2020 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

Svenska Skeppshypotek 2020 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Visit Sweden 2020 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

SSC 2020 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

Svedab 2020 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt 2020   27 21 28 4 9 32 9 27 14 14 
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Företag År M11 M12 M13 V1 V2 V3 V4 V5 Totalt 

Akademiska Hus 2020 1 1 1 0 1 1 1 1 15 

Almi Företagspartner 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 6 

APL 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 12 

Apoteket 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 13 

Arlandabanan Inftastructure 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 10 

Bilprovningen 2020 0 0 1 0 1 1 1 1 11 

Green Cargo 2020 0 0 1 0 1 1 0 1 9 

Infranord 2020 1 0 1 0 1 1 0 1 9 

Jernhusen 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 12 

Lernia 2020 0 0 1 0 1 1 1 1 5 

LKAB 2020 1 1 1 0 1 1 1 1 16 

Metria 2020 0 0 1 0 1 1 1 1 8 

Miljömärkningen Sverige 2020 0 0 1 0 1 1 1 1 9 

Orio 2020 0 0 1 0 1 1 0 1 6 

PostNord 2020 0 0 1 0 1 1 1 1 8 

RISE 2020 0 0 1 0 1 1 0 1 8 

Samhall 2020 0 0 1 0 1 1 1 1 9 

SAS 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 15 

SBAB 2020 0 0 1 0 1 1 0 1 7 

SEK 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 7 

SJ 2020 0 0 1 0 1 0 1 1 7 

SOS Alarm 2020 1 0 1 0 1 1 0 1 8 

Specialfastigheter 2020 1 1 1 0 1 1 1 1 16 

Statens Bostadsomvandling 2020 0 0 0 0 1 1 0 1 5 

Sveaskog 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 12 

Svevia 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 10 

Swedavia 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 13 

Swefund International 2020 0 0 1 0 1 1 0 1 9 

Systembolaget 2020 1 1 1 0 1 1 1 1 13 

Telia Company 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 13 

Teracom group 2020 1 0 1 0 1 1 0 1 10 

Vasallen 2020 1 0 1 0 1 0 0 1 8 

Vattenfall 2020 1 0 1 1 1 1 1 1 17 

Göta kanalbolag 2020 0 0 1 0 1 1 0 1 7 

Kungliga Dramatiska Teatern 2020 0 0 1 0 1 1 0 1 4 

Kungliga Operan 2020 0 0 1 0 1 0 0 1 9 

Svenska Skeppshypotek 2020 0 0 1 0 1 1 0 1 6 

Visit Sweden 2020 0 0 1 1 1 1 1 1 12 

SSC 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 12 

Svedab 2020 1 0 1 0 1 1 0 1 8 

Totalt 2020   22 4 39 2 40 37 25 40 394 
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Bilaga 2. Källa till checklista 

Kod för 

fråga Fråga Källa 

M1 Rapporterar om energiförbrukning (0-1) Argento et al (2019) 

M2 Rapporterar om andelen förnybar energi (0-1) Argento et al (2019) 

M3 

Rapporterar om minskning/besparing av 

Energiförbrukning (0-1) Argento et al (2019) 

M4 Rapporterar om vattenförbrukning (0-1) Argento et al (2019) 

M5 

Rapporterar om direkt och indirekt påverkan på 

biologiskt mångfald (0-1) Argento et al (2019) 

M6 Rapporterar om utsläpp av växthusgaser (0-1) Argento et al (2019) 

M7 Rapporterar om andra luftutsläpp än växthusgaser (0-1) Argento et al (2019) 

M8 

Rapporterar om minskade utsläpp på grund av 

minskningsinitiativ (0-1) Argento et al (2019) 

M9 Rapporterar information om miljöfarligt avfall (0-1) Argento et al (2019) 

M10 Rapporterar om återvinning (0-1) Argento et al (2019) 

M11 

Rapporterar om leverantörer som kan ha en negativ 

miljöpåverkan (0-1) Argento et al (2019) 

M12 Rapporterar om förbrukning av material (0-1) Argento et al (2019) 

M13 Väsentlighetsanalys för miljörelaterade frågor (0-1) 

Argento et al (2019); Mion och Loza 

Adaui (2019) 

V1 

Rapporten är externt granskad (Utöver översiktligt) (0-

1) 

Argento et al (2019);Mion och Loza 

Adaui (2019) 

V2 Applicerar Global reporting initiatives (0-1) 

Argento et al (2019); Mion och Loza 

Adaui (2019) 

V3 Applicerar Global compact (0-1) (agenda 2030) 

Argento et al (2019); Mion och Loza 

Adaui (2019) 

V4 Applicerar andra miljöinitiativ (0-1) 

Argento et al (2019); Mion och Loza 

Adaui (2019) 

V5 

Involvering av intressenter i val av strategi för 

hållbarhetsfrågor (0-1) 

Argento et al (2019); Mion och Loza 

Adaui (2019) 
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Bilaga 3. Checklista 

Baserad på GRI:s standarder samt checklista från Argento et al (2019) och Mion och Loza 

Adaui (2019). 

Miljö 

Rapporterar om energiförbrukning (0-1) 

Rapporterar om andelen förnybar energi (0-1) 

Rapporterar om minskning/besparing av Energiförbrukning (0-1) 

Rapporterar om vattenförbrukning (0-1) 

Rapporterar om direkt och indirekt påverkan på biologiskt mångfald (0-1) 

Rapporterar om utsläpp av växthusgaser (0-1) 

Rapporterar om övriga luftutsläpp (0-1) 

Rapporterar om minskade utsläpp på grund av minskningsinitiativ (0-1) 

Rapporterar information om miljöfarligt avfall (0-1) 

Rapporterar om återvinning (0-1) 

Rapporterar om leverantörer som kan ha en negativ miljöpåverkan (0-1) 

Rapporterar om förbrukning av material (0-1) 

Väsentlighetsanalys för miljörelaterade frågor (0-1) 

Validitet 

Rapporten är externt granskad (0-1) 

Applicerar Global reporting initiatives (0-1) 

Applicerar Global impact (0-1) 

Applicerar andra miljöinitiativ (0-1) 

Involvering av intressenter i val av strategi för hållbarhetsfrågor (0-1) 

Maxpoäng: 18 0 = Ingen upplysning, 1 = Upplysning finns 

 


