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Abstract  
To establish sustainability reports is an increasing trend for more and more companies. This 

has led to a spread of the international framework Global reporting initiative, GRI, guidelines 

to make a sustainability reports. This trend has got a lot of critics from various stakeholders 

who believe that companies in these reports communicate the information in a way of window 

dressing. Both negative and positive information has to be represented according to GRI: s 

principle of balance.  Window dressing is created by adding a greater emphasis on the 

positive information. The researchers review the context of the negative information to study 

the extent to which it is reported and whether there are patterns and variations in the reported 

information. The companies to be studied are the government-owned, because these 

companies shall act as role models on the market. The method of research that has been used 

is the content analysis, the surveys starting point in the 21 GRI: s results indicators. The data 

collection is based on the operationalization of negative information for each indicator and the 

GRI index list is presented. The negative effect that companies reported is increasing 

emissions, increasing energy use, unequal in the organization and company goals that partly 

fails. The reasons that came up were cold winters, recession, market competition and 

operational changes as reorganizations and expansions.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer en redogörelse av problemställningen för denna uppsats 

presenteras, vilket utmynnar i ett syfte och undersökningens frågeställning. 

1.1 Problembakgrund 

Det samhällskrav som växt fram under de senaste årtionden har inneburit allt större fokus på 

företagen att möta ett bredare samhällsbehov. Vilket innebär att företagen inte bedöms enbart 

på deras ekonomiska prestationer, utan nu är det även ett stort tryck på dem att visa det 

samhällsansvar de tar. Därmed är det nödvändigt för företagen att implementera sociala och 

miljömässiga hänsynstaganden i företagsstrategin (Lantos, 2011, s. 598ff). Detta allmänna 

intresse för miljöfrågor och hållbarhetsfrågor som berör ekonomiska, sociala och 

miljömässiga faktorer växer allt mer i dagens samhälle. Utkomsten av den förändrade 

samhällsdebatten och inställningen till att agera ansvarstagande och hållbart, har lett till att 

Global Reporting Initative, GRI:s, internationella ramverk har utvecklats och fått stor 

spridning för att organisationerna ska mäta och rapportera utifrån samma metoder och 

indikatorer i hållbarhetsredovisningen. (Utrikesdepartementet, 2010-03-23) Detta är något 

som regeringen har tagit fasta på och har därför beslutat att med början av år 2008 ska alla 

statliga företag upprätta en hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s  ramverk. Detta verkställdes 

för att agera som förebilder på marknaden (Borglund, Frostenson & Windell., 2010, s. 3).  

Hållbarhetsredovisning bygger på att uppnå hållbar utveckling genom att minska 

klimatpåverkan, miljöförstöring och utrota fattigdom. (Miljödepartementet., 2004) 

Riktlinjerna för GRI är uppbyggda kring tre huvuddimensioner, ekonomiska, miljömässiga 

och sociala faktorer. (G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2000-2006, s. 3) GRI är ett 

ramverk med ändamålet att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter inom och 

utanför organisationen för att skapa en balanserad och fokuserad bild för verksamhetens 

hållbara utveckling (Larsson & Ljungdahl., 2008, s. 65). GRI:s ramverk är uppbyggt kring ett 

antal principer som ska främja transparensen och styrka kvaliteten i rapporterna. Detta för att 

den information som presenteras ska vara tillförlitlig och trovärdig, vilket ligger till grund för 

olika beslut som intressenterna ska fatta angående företaget. (G3, 2000-2006, s. 6) En utav 

dessa principer är: 

 Balans mellan negativ och positiv information, vilket innebär att presentera information 

som är objektiv och neutral. (G3, 2000-2006, s.13) 

Trots GRI:s principer om balans mellan negativ och positiv information finns stor osäkerhet 

hos intressenter som menar att företagen skönmålar sin verksamhet. Detta kallas för window 

dressing, vilket betyder att företagen försöker skapa en bild av att vara ansvarstagande och 

miljövänliga (Crowther och Rayman-Bacchus, 2004, s. 156). Detta skapas genom att en större 

tonvikt ligger på den positiva informationen, där utgångspunkten oftast är att företagen vill 

framstå som legitima aktörer på marknaden. (Chen, Patten & Roberts., 2007, s. 131) Vilket 

har varit en bidragande orsak till diskussionen, om företagens sociala rapporter verkligen är 
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ett mått på socialt ansvar eller om det endast är ett sätt att skapa legitimitet hos företagets 

intressenter (Crowther, et al., 2004, s. 141).  

Problematiken kring att uppnå balans mellan positiv och negativ information, eftersom att 

företagen gärna skönmålar verksamheten i rapporterna, har lett till det ämne som ska studeras 

i denna uppsats. Denna studies utgångspunkt är att kartlägga vad det är för negativ 

information som presenteras, eftersom diskussionen kring window dressing är omfattande 

medan det finns få studier som fokuserar på vad företagen redovisar för negativ information. 

De företag som ska studeras är de statligt ägda företagen, vilka är intressanta att studera 

eftersom de ska verka som förebilder. Det är av intresse att studera hur företagen behandlar 

problematiken kring att tillmötesgå GRI:s krav på balans, samtidigt som de ska positionera sig 

som ansvarstagande på marknaden för att uppfattas legitima.  

1.2 Syfte 

Studien har som syfte att kartlägga och kvantifiera vilken negativ information som presenteras 

i hållbarhetsredovisningar som tillämpas utifrån GRI:s ramverk.  

1.3 Undersökningsfråga 

Vilken negativ information presenteras i hållbarhetsredovisningarna och i vilken 

utsträckning? 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras inledningsvis tidigare forskning som ligger till grund för 

problemställningen i denna studie. Vidare behandlas en kort redogörelse om GRI:s 

redovisningsprinciper som ligger till grund för operationaliseringen av negativ information.  

2.1 Tidigare forskning  

Window dressing innebär att företagen redovisar information på ett sätt som gör att de 

framstår som mer socialt ansvarstagande än vad de verkligen är. (Crowther och Rayman-

Bacchus., 2004, s. 141) Oftast är det en klyfta mellan de finansiella prestationerna och 

hållbarhetsaktiviteterna som företagen utför, eftersom det handlar om att tillgodose olika 

intressenters krav. (Aras och Crowther., 2008, s. 279)  

Det är vanligt att företag inom de branscher som av naturen inte kan vara hållbara i det långa 

loppet, ofta positionerar hållbarhet högt uppsatt på agendan. Det handlar om att skapa en bild 

av att företaget är ansvarstagande och att det bidrar till en hållbar utveckling. Det språk 

organisationen använder målar upp en verklighet som är till för att uppfattas ansvarstagande 

och hållbart. (Aras, et al., 2008, s. 284f) För de flesta organisationerna handlar det mer om 

retorik än om faktiskt agerande. (Aras, et al., 2008, s. 286) Möjligheterna till detta förklaras 

av signal teori, vilket handlar om den rådande informationsasymmetri på marknaden, att vissa 

aktörer innehar mer information än andra och därmed kan dem välja vad som ska 

kommuniceras (Conelly, Certo, Ireland & Reutzels., 2011, s. 41f).  

2.2 Operationalisering av negativ information 

GRI:s redovisningsprincip balans, innebär att både positiva och negativa resultat för 

organisationen ska redovisas för att möjliggöra utvärdering av dess prestationer och dess 

påverkan. Det innebär att redovisningen inte ska bygga på selektivt utvald eller utlämnad 

information, utan den ska vara neutral och objektiv för att inte påverka intressentens 

bedömning. (G3., 2000-2006, s.13) De finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla 

sådan information som ligger till grund för olika ekonomiska beslut (IASB., 2001, p. 12). 

Nedan ska GRI:s redovisningsprinciper presenterats i relation till vad det traditionella 

redovisningsramverket IASB, International Accounting Standard Borad, framför som viktiga 

kvalitativa egenskaper för att säkerställa redovisningens tillförlitlighet och trovärdighet.   

2.2.1 Utgångspunkt i redovisningsprinciperna  

GRI:s redovisningsprinciper har som syftet att uppnå transparens, vilket innebär att 

fullständig information ska redovisas för de områden som indikatorerna kräver. Detta är 

viktigt för att beskriva konsekvenser och påverka beslut som ska fattas av olika intressenter 

samt bidra till att bedöma den värdegrund, förfarande, antagande och de mål som ligger 

bakom hållbarhetsredovisningen. (G3., 2000-2006, s. 6) Det innebär att kunna göra en 

uppskattning av företagets prestation utifrån ett helhetsperspektiv. Därför har det vid 

kartläggningen av negativ information även inkluderats orsaker och anledningar när det anses 

ge en bättre helhetsförståelse för den redovisade informationen.  (G3.1., 2000-2011, s. 13)  
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Väsentlighet 

Väsentlighet innebär att externa och interna faktorer tas med i redovisningen som för 

organisationen har en väsentlig social, ekonomisk och miljömässig påverkan. ”Påverkande 

faktorer” är sådana faktorer som ger upphov till problem eller faktorer som kunnat identifieras 

av organisationen, vilket kräver hantering eller engagemang från organisationens sida. Dessa 

faktorer är sådana som påverkar intressenters beslutsfattande. (G3., 2000-2006, s. 8f) 

Principen har legat till grund för operationaliseringen av negativt information av företagens 

påverkan för exempelvis indirekta effekter.  

Hållbarhetssammanhang 

Hållbarhetssammanhang handlar om att presentera de resultat som påverkar den hållbara 

utvecklingen. De framkomna resultaten ska sättas i relation till företagets egna affärs- och 

hållbarhetsstrategi. Det innebär att organisationen ska redovisa mål, måluppfyllelse, 

förbättrande och försämrande åtgärder inom de ekonomiska, sociala och miljöfaktorer på 

bransch-, lokal -, regional- och global nivå. (G3., 2000-2006, s. 11) Den tolkningsgrund som 

använts för operationalisering av negativ information har utgått ifrån graden av 

måluppfyllelse och försämringar i presenterade resultat.  

 

Jämförbarhet 

Informationen ska på ett konsekvent sätt presenteras för att lättare skapa jämförelser mellan 

olika år samt mellan olika företag. När det är möjligt ska även resultaten sättas in i ett 

sammanhang, för att kunna göra en bättre utvärdering av resultatet eftersom faktorer som 

exempelvis organisationsstorlek påverkar möjligheterna till jämförbarhet. Att vara konsekvent 

över tiden innebär att metoder, databeräkningar och layout är desamma samt att 

väsentlighetsprincipen ska användas konsekvent. (G3., 2000-2006, s.14) Enligt IASB är det 

viktigt att informationen presenteras på ett sådant sätt att den kan jämföras över tid och mellan 

företag, vilket innebär att redovisningen bör ske på ett likartat sätt. (IASB., 2001, p. 39) 

Utifrån window dressing problematiken påpekar tidigare forskning att företagen väljer vilka 

faktorer som mäts och presenteras och därför är det inte överraskande att företaget oftast har 

gjort framsteg (Crowther, et al., 2004, s. 153). Utifrån detta har det valts att använda 

måluppfyllelse och jämförelsetal från tidigare år för att bedöma resultatutvecklingen för den 

redovisade informationen som negativ.  

 

Precision 

Den information som presenteras ska vara korrekt och detaljerad för att underlätta 

intressenternas bedömning. Det som bestämmer precisionen beror på vilken typ av 

information det handlar om. De faktorer som påverkar precisionen är avgränsning, balans, 

tydlighet, detaljnivå och vad informationen ska användas till. (G3., 2000-2006, s. 15) Enligt 

IASB är relevant information sådan information som påverkar användarens beslut. Eftersom 

informationen påverkar bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser. (IASB., 

2001, p. 26, 43) Vid bedömningen om informationen är negativ har kartläggningen inkluderat 

all information som redovisats i text, siffror, tabeller och diagram för indikatorn. Det har även 
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inneburit att orsaker har kartlagts till den negativa informationen eftersom den negativa 

utvecklingen ibland har skett tillföljd av förändrade mätmetoder.  

2.2.2 Negativ information utifrån den ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska dimensionens indikatorer ska mäta: kapitalflöde mellan olika intressenter, 

hur ekonomiskt värde skapas och levereras och verksamhetens ekonomiska inverkan på 

samhället. Att studera de ekonomiska risker och aktiviteter som är hänförbara till 

klimatförändring, misslyckanden och förändringar för att se vilken information kring dessa 

aspekter som redovisas. (G3., 2000-2006, s. 25f) Operationaliseringen bygger på att alla typer 

av ekonomisk verksamhet har någon form av påverkan på omliggande miljö, klimat och 

samhälle antingen direkt eller indirekt. (Se bifogad bilaga nr. 1) 

2.2.3 Negativ information utifrån miljödimensionen 

Miljöindikatorerna mäter resultat som kan sammanföras med organisationens miljöåtgärder 

men även resultat kopplat till organisationens verksamhet samt hur de påverkar klimat och 

miljö. Dimensionen för miljö ska spegla organisationens påverkan på ekosystem, luft, mark, 

vatten och biologisk mångfald. Resultatindikatorerna för dessa fokuserar på användningen av 

insatsresurser samt utfallet av denna användning.  

De insatsresurser som räknas är material, energi och vatten med mera, samt resultatet av 

denna användning som resulterar i utsläpp till luft, vatten, avfall och avloppsvatten med mera. 

Dessa mätningar ska relateras till biologisk mångfald, efterlevnad, miljökostnad och påverkan 

från produkter och tjänster som produceras i verksamheten. (G3., 2000-2006, s. 27) Den 

negativa informationen som presenteras är exempelvis nivåerna på utsläppen som ska sättas in 

i ett sammanhang och kunna jämföras med tidigare år och graden av måluppfyllelse, för att 

kunna bedöma om påverkan är negativ. (Se bifogad bilaga nr. 1) 

2.2.4 Negativ information utifrån den sociala dimensionen 

Dimensionen för social påverkan ska fokusera på organisationens effekter på samhället, det 

sociala system som organisationen är verksam inom. Denna dimension fokuserar på 

anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och produktansvar. (G3., 

2000-2006, s. 29)  

Underdimensionen anställningsförhållande och arbetsvillkor sätter fokus på organisationens 

hållbarhetsarbete för sina egna medarbetare. Denna underdimension ska innehålla indikatorer 

för hälsa, säkerhet, mångfald, jämställdhet, anställning, utbildning, samt relationen till 

ledningen. (G3., 2000-2006, s. 30) Den negativa informationen angående denna dimension 

kommer utgå ifrån resultat för antal olyckor, typ av olyckor, rapporterade arbetsskador och 

ojämställdhet. (G3., 2000-2006, s. 30)  

Underdimensionen mänskliga rättigheter fokuserar på hur organisationen i sin verksamhet tar 

mänskliga rättigheter i beaktning. Indikatorerna för mänskliga rättigheter ställer krav på att 

investeringar och val av leverantörer/underleverantörer utvärderas utifrån hur väl de uppfyller 

dessa rättigheter samt icke-diskriminerande, klagomålshantering, förhindrande av 
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tvångsarbete, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal. De negativa aspekterna av dessa 

indikatorer är barnarbete, diskriminering, icke föreningsfrihet och ingen rätt till kollektivavtal, 

tvångsarbete och hur ursprungsbefolkningens rättigheter påverkas när organisationens 

verksamhet inskränker i deras närmiljö. (G3., 2000-2006, s. 32)  

Underdimensionen samhällsfrågor fokuserar på hur organisationens verksamhet påverkar det 

samhälle den verkar i och de risker som kan uppstå. Organisationens roll i samhället ska 

förebygga korruption, otillbörlig påverkan av politiker, konkurrenshämmande aktiviteter och 

efterlevnad. Den negativa informationen för dessa aspekter ska utgå ifrån aktiviteter som inte 

leder till att de främjas. (G3., 2000-2006, s. 34)  

Slutligen, den sista underdimensionen står för produktansvar som innebär att identifiera hur 

organisationens tjänster och produkter direkt eller indirekt påverkar kunden, vad avser 

säkerhet och hälsa, märkning, integritet och marknadsföring. Det handlar för organisationen 

om att ge upplysningar kring interna rutiner och uppgifter om när de inte följs. (G3., 2000-

2006, s. 36) De negativa aspekterna för dessa indikatorer som redovisar för denna aspekt är att 

studera typ av klagomål från kund samt titta på om kundnöjdheten har försämrats. (Se bifogad 

bilaga nr. 1) 
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för studien. Inledningsvis presenteras studiens 

undersökningsdesign, val av metod, och genomförande. Detta följs av studiens urval av 

företag och resultatindiaktorer, för att slutligen presentera studiens analysmetod.  

3.1 Undersökningens upplägg 

I denna studie ska en granskning av alla de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning 

göras. Det som ska kartläggas är redovisningarnas negativa informationsinnehåll. Samtliga 

hållbarhetsredovisningar ska studeras från samma tidpunkt, år 2010. Denna 

undersökningsdesign kallas för en tvärsnittsdesign (Bryman & Bell., 2005, s. 65f). 

Tvärsnittsdesign anses lämplig eftersom designen är avsedd för både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi, vilket gynnar denna undersökning som har inslag av båda. (Bryman, et al., 

2005, s. 70).  

3.2 Innehållsanalys som metod 

I ett första steg av innehållsanalysen görs en definition av negativ information per indikator 

som utgår ifrån operationaliseringen av negativ information i den teoretiska referensrammen 

(Se bifogad bilaga nr. 1). Vid datainsamlingen av negativ information följer författarna 

sidhänvisningarna i GRI:s indexförteckning. GRI:s indexförteckning är en sammanställning 

av de resultatindikatorer som tas upp i hållbarhetsredovisningen med angiven sidhänvisning 

tillfogad. Denna förteckning underlättar för att snabbt hitta den redovisade informationen 

samt om informationen är redovisad i andra finansiella rapporter. (G3, 2000-2006, s. 40)  

I de fall där informationen har ansetts svårbedömd om den är negativ har ytterligare 

tolkningsförklaringar tillfogats definitionen, för att samtliga fall ska kunna bedömas utifrån 

samma premiss. Exempelvis när energiförbrukningen har ökat men att företaget övergått till 

miljömärkt el har av författarna tolkats som positivt. Detta är ett exempel på en sådan 

tilläggsförklaring för att liknande fall ska bedömas likartat. (Se bifogad bilaga nr. 1) När 

informationen har identifierats som negativ kopieras stycket eller satsen till en tablå för att 

sammanställa all rådata för den specifika indikatorn och samtliga företag som redovisat den. 

Denna insamling har skett i flera omgångar eftersom definitionerna för den specifika 

indikatorn kan ha förändrats under datainsamlingen. Denna växelverkan mellan 

datainsamling, definition och bearbetning av olika datakategorier har gjorts för att minimera 

risken för att information förbises, vilket ökar validiteten.  

Detta tillvägagångssätt anses som metodologiskt lämpligt eftersom organisationerna utgår 

ifrån GRI:s riktlinjer vid upprättandet av redovisningen, vilket även är utgångspunkten vid 

operationaliseringen av den negativa informationen. Validiteten ökar genom att 

datainsamlingen sker i flera omgångar för att bedöma data utifrån samma tolkningsgrund. 

Även att metoden underlättar replikering eftersom all inhämtad data följer angiven 

sidhänvisning och samma definitioner för vad som är negativ information.  



8 

 

3.2.1 Valda publikationer som studieobjekt 
Urvalet av hållbarhetsredovisningar kommer för samtliga företag att bli den senaste 

versionen, för de företag med räkenskapsår som följer kalenderår blir detta rapporterna för år 

2010 (Bryman, et al., 2005, s. 66). I GRI-indexförteckningen förekommer det hänvisningar 

till andra publikationer, exempelvis årsredovisningar, bilagor och webblänkar. Dessa 

publikationer kommer även att inkluderas i avgränsningen av studieobjektet. Syftet med detta 

är för att få fram vilken negativ information som företaget redovisar för vald indikator.  

3.2.2 Varför innehållsanalys 
Fördelarna med att använda en innehållsanalys för denna studie är möjligheterna till att kunna 

skapa struktur i ett stort datamaterial och kartlägga vilken negativ information som finns. Men 

även för att metoden är replikerbar, eftersom det är väldigt lätt att gå in och titta på valt urval 

för vilka företag och resultatindikatorer som studerats, samt vart i redovisningen data 

inhämtas eftersom det framgår från sidhänvisningarna i GRI-indexförteckningen. (Bryman, et 

al., 2005, s. 227) Studien av dessa redovisningar kommer att utgå ifrån samma tolkningsgrund 

för vald indikator, eftersom det för varje indikator finns en definition av vad som är negativ 

information. Fördelarna är att en mer objektiv bedömning kan genomföras i 

tillvägagångssättet. (Bryman, et al., 2005, s. 214) Nackdelen är att vid bedömning av 

information som negativ, bygger på en viss grad av tolkning från författarens sida. Därför är 

det viktigt att all bedömning vid datainsamlingen har samma tolkningsgrund. Därför kommer 

det under datainsamlingen behöva omarbeta definition av negativ information för att få en 

tydligare distinktion och tilläggsförklaring. Denna datainsamling kommer ske flera gånger för 

att all insamling ska ske för samma definition. (Bryman, et al., 2005, s. 455) Innehållsanalys 

som metod har svårt att besvara varför-frågor eftersom bakgrunden till angiven information 

inte framkommer (Bryman, et al., 2005, s. 228f). Denna studie har inte till syfte att besvara 

varför-frågor och därför anses fördelarna med metoden väga över nackdelarna.  

3.3 Urval av företag 

Det urval som valts i undersökningen är alla de statligt ägda företag som presenterar en 

hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s ramverk. Detta urval valdes eftersom staten beslutade att 

från och med år 2008 ska alla statligt ägda företag tillämpa hållbarhetsredovisning enligt, 

GRI:s riktlinjer. Detta gjordes enligt regeringen för att de statliga bolagen ska verka som 

förebilder på marknaden (Borglund, et al., 2010, s. 3). Det är därför extra intressant att studera 

hur de statliga företagen hanterar problematiken kring balans mellan positiv och negativ 

information i hållbarhetsredovisningen (Chen, et al, 2007, s. 131).  

3.3.1 Urvalsstorlek 
Den urvalsram som användes var finansdepartementets företagsförteckning över alla de 

statligt ägda företagen, dessa uppgick till 60 stycken hel- och delägda företag varav tre är 

börsnoterade. (Finansdepartementet, 2010/11:140, s. 15). Av de 60 företagen på 

finansdepartementets lista var det 49 stycken som upprättade hållbarhetsredovisningar enligt 

GRI:s riktlinjer. (Finansdepartementet, 2010/11:140, s. 15, 31) På denna lista angavs det att 

Arlandabanan inte hade hållbarhetsredovisning. Men på företagets hemsida fanns det en 
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hållbarhetsredovisning presenterad för 2010 inklusive en GRI-indexförteckning, därför valdes 

den att inkluderas i urvalet. Det innebär att de hållbarhetsredovisningar som ingår i urvalet 

uppgår till 50 stycken.  

Av de 50 statliga företagen med hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s ramverk gjordes 

ytterligare ett urval till de företag som presenterade en GRI-indexförteckning vilket uppgår till 

94 % av totalt sampel, totalt 47 av 50 stycken företag. (För företagslista och bortfall se 

bifogad bilaga nr. 3) Det bortfall som uppstod på tre företag anses ha ringa betydelse för 

studiens resultat, trots att urvalet består av företag från olika branscher vilket ökar urvalets 

heterogenitet. Det anses ha ringa betydelse eftersom innehållsanalysen utgår från 

resultatindikatorerna för standardupplysning som gäller för alla företag oavsett bransch. 

(Bryman, et al., 2005, s. 124) Denna urvalsmetod anses metodologiskt lämpligt eftersom 

urvalet av resultatindikatorer och innehållsanalysen utgår från GRI-indexförteckningen. 

Urvalsstorleken valdes för att sannolikheten för högre precision ökar och att sannolikheten för 

samplingsfel minskar, eftersom en stor andel av samplet undersöks (Bryman, et al., 2005, s. 

122).  

3.4 Urval av GRI:s resultatindikatorer 

En avgränsning ansågs nödvändig av de resultatindikatorer som företagen tillämpar i deras 

redovisningar, eftersom alla företag inte tillämpar alla. Avgränsningen i urvalsramen gjordes 

till alla de resultatindikatorer som är standard vilket exkluderar de indikatorer som är 

branschspecifika.  

3.4.1 Urvalsstorlek 
Det urval av indikatorer som verkställdes utifrån denna urvalsram bygger på en 

sammanställning med den frekvens som alla indikatorer förekommer i företagens redovisade 

GRI-indexförteckning. De resultatindikatorer som valdes i ett första urval var de som hade en 

frekvens där minst 15 företag redovisade dessa. Antalet indikatorer uppgick till 31 stycken. 

Utifrån detta sampel valdes 10 stycken resultatindikatorer bort som inte var lämpliga för att 

kartlägga negativ information. (för bortfall se bifogad bilaga nr. 2) De kvarvarande 21 

indikatorerna ansågs representativa eftersom de är spridda inom samtliga dimensioner för 

GRI. (se bifogad bilaga nr. 1) Variationen av de antal företag som redovisar för den specifika 

indikatorn varierar från minst 15 stycken upp till 43 stycken av totalt 47 företag. Det ansågs 

som en lämplig och representativ urvalsstorlek eftersom minst en tredjedel av samtliga företag 

rapporterar utifrån vald indikator. Vilket möjliggör kartläggning av olika mönster i den 

redovisade informationen.    

3.5 Analys av empirin 

När den negativa informationen har insamlats för samtliga indikatorer och företag, görs en 

kvantitativ kartläggning över hur stort antal företag som redovisar för indikatorn och hur 

många av dessa som redovisar någon negativ information. Därefter ska en kvalitativ 

kategorisering av framkommen rådata genomföras. Att kombinera kvantitativ- och kvalitativa 

data har under en lång tid funnits en debatt angående om. Nu kan man fritt kombinera dessa 

två för kompletterande ändamål, att genomföra relevanta och värdefulla undersökningar. Det 
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är inte alltid lämpligt att sammanställa kvalitativ- och kvantitativ data, men eftersom både 

kvalitativ- och kvantitativ metoderna ses nu enbart som skilda verktyg, skapas möjligheten att 

svara på frågor som är av väsentlig betydelse.  (Sale, Lohfeld & Brazil., 2002, s. 43f)  

Kategorierna bearbetas fram genom det som kallas för öppen kodning genom att 

konceptualisera och bryta ner data. Kategorierna består oftast av de orsaker och anledningar 

som företagen angett till den negativa informationen, samt olika händelser som inträffat under 

året. Till detta tillfogas även representativa och illustrerande citat över vilken information som 

presenteras för att stödja valda kategorier och analys över informationsinnehållet. (Bryman, et 

al., 2005, s. 450) Analysprocessen består av en växelverkan, att hela tiden pendla mellan 

empiri, kategorisering och analys. (Bryman, et al., 2005, s. 446, 449) Det säkerställer 

validiteten i analysprocessen, eftersom risken minimeras för att viktig information förbises 

och därmed att analys och slutsats grundas på felaktiga kategorier och data. (Bryman, et al., 

2005, s. 305) Växelverkan görs för att kunna presentera, kvantifiera och kartlägga olika 

mönster per indikator. I analysen ska denna kartläggning kvantitativt analyseras genom att 

lyfta fram olika kärnindikator som konceptualiserar det mönster som finns. (Bryman, et al., 

2005, s. 451)  

Möjligheter att kunna generalisera framkommet resultat av undersökningen utifrån valt urval, 

bör göras med försiktighet. De företag som studeras tillämpar GRI på olika nivåer och därmed 

har de valt att införa olika indikatorer utifrån de som är lämpligast att tillämpa i deras 

verksamhet. (Bryman, et al., 2005, s. 129f, 306) 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av den framkomna empirin, vilket illustreras i 

diagram med olika kategorier per indikator. Först kommer en redogörelse över de 

ekonomiska indikatorerna göras följt av miljö- och sociala indikatorer.  

4.1 Den ekonomiska dimensionen 

Här kommer en presentation av aspekterna; ekonomiskt resultat och ekonomisk påverkan att 

redogöras. För dessa aspekter är det indikatorerna EC1, EC2 och EC9 som presenteras.  

Översiktligt resultat för den ekonomiska dimensionen    

Indikator: 

Totalt antal 

redovisande företag för 

indikatorn: 

Antal som redovisar 

negativ information: 

Andel som redovisar 

negativ information: 

EC1 43 st. 12 st. 27,9 % 

EC2 15 st. 9 st. 60 % 

        

EC9 16 st. 5 st. 30,3 % 

        
 

4.1.1 Aspekt för ekonomiskt resultat 
EC1 – Att skapa ekonomiskt värde. Av de totalt 43 företagen var det 12 stycken som 

redovisade negativ information. Den negativa informationen som angavs var att företagen inte 

skapat ekonomiskt värde, de hade för året redovisat ett negativt resultat. Det var tre företag 

som kommenterade resultatet i text, denna information har bearbetats och sammanfattas i 

dessa punkter för respektive företag:  

 Dåligt vinterväder; angavs av ett företag som har lett till ökade kostnader för underhåll, 

alternativa transportlösningar och förlorade kundintäkter till följd av de problem med 

infrastrukturen som uppstod. (Green Cargo) 

 Lågkonjunkturen; angavs av ett företag som har gjort att projekten under året varit 

väldigt prispressade och därmed har inte vinsten uppnått acceptabla nivåer. (Svevia) 

 Åtgärder; angavs av ett företag som satsningar på marknadsföring och att förbättra 

administrationens kostnadsstruktur, för att vända de två senaste förluståren till vinst. 

(Sweroad) 

 

EC2 – Den ekonomiska verksamhetens påverkan på klimatet. Det var 15 företag som 

redovisade för denna indikator varav nio stycken som angav negativ information. De 

bearbetade kategorierna utifrån framkommen empiri presenteras nedan uppdelat på två 

grupper av kategorier. Den första gruppen är risker hänförliga till klimatförändringar för 

verksamhetsarten och den andra gruppen är miljö- och klimatpåverkan från verksamheten. 
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Diagram 1. EC2 – Kategorier av risker som företagen anger tillföljd av klimatförändringar 

 

Den första kategorin infrastrukturrisker kan ge upphov till störningar i leverantörskedjan 

tillföljd av extremväder, vilket kan leda till ökade produktionskostnaderna. Ökade risker för 

översvämningar som leder till störningar i infrastrukturnätet. Ökade stormar som kan påverka 

elnätet negativt samt framkomligheten på järnvägen. Slutligen att infrastrukturen är 

otillräcklig för att möta kundkrav, samhällsutveckling samt tillföljd av förändrat klimat med 

kallare vintrar med mer snö. (Apoteket, Posten, Infranord, Green Cargo, Vattenfall) Den 

andra kategorin om utsläppshandel medförde risken för ökade kostnader i och med handeln av 

utsläppsrätter. Den tredje kategorin risker handlade om väderförändringar vilket angavs som 

en risk för deras verksamhet. Dessa risker var ökade stormar, nederbördsförändring, 

vattentemperatursförändring och kallare vintrar som på olika sätt leder till störningar i 

verksamheten samt till ökade kostnader. (Green Cargo, Vattenfall, Apoteket, Sveaskog, 

Infranord) Förändrade kundkrav hade samtliga företag svårt att avgöra på vilket sätt detta 

skulle påverka dem. (Vattenfall, SAS, Apoteket, Green Cargo, Posten) Den femte och sista 

kategorin handlade om biologiska risker tillföljd av klimatförändringar som kan ge upphov till 

skador på skogsbeståndet och förändrade växtgränser. (Sveaskog) 
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Diagram 2. EC2 – Kategorier för verksamhetens påverkan på miljö och klimat 

 

Detta diagram visar verksamhetens påverkan på miljö och klimat. Den första kategorin 

utsläpp av växthusgaser angavs som den påverkan företaget hade på miljö och klimat genom 

att bedriva verksamheten. Det ska illustreras i ett citat från SAS; ”Det kommersiella flyget 

svarar idag för cirka 2 % av de globala utsläppen av koldioxid, vilket motsvarar cirka 12 % 

av transportsektorns globala utsläpp.” (SAS, ÅR, 2010, s. 118) Nästa kategori behandlar 

övriga utsläpp vilket motsvarar alla de partiklar, föroreningar och växthusgaser som flyget, 

ombord och på marken släpper ut (SAS). Den tredje kategorin behandlar biologisk mångfald 

var SAS det företag som angav som följd av verksamheten; ”Själva flygningen påverkar den 

biologiska mångfalden i begränsad omfattning genom emissioner, framför allt av 

kväveoxider. En annan aspekt är anläggning och användning av flygplatser vilket, beroende 

på geografisk placering och genom att ta stora arealer i anspråk, kan påverka vatten, flora, 

fauna och närboende.” (SAS, ÅR, 2010, s. 118) Fjärde kategorin, buller angavs som en 

negativ miljöpåverkan för närboende. (SAS, Green Cargo, Posten) Den femte kategorin, 

markföroreningar angavs enligt SAS att en flygplats hade upptäckt utsläpp av glykol. 

Förorenad mark kan för Sveaskogs del ge ökade kostnader för efterbehandling. (SAS, 

Sveaskog) Den nästsista kategorin behandlar miljöproblemen vid skrotningen eftersom det i 

dem länder med bristande reglering bidrar till risker för både miljön och arbetsmiljön. 

(Svenska Skeppshypotekskassan) Den sista och åttonde kategorin behandlar 

samhällsomvandling och landskapspåverkan som LKAB har av fortsatt verksamhet och att 

verksamhetens anläggningar stör närboende. (LKAB) 

4.1.2 Aspekt för indirekt ekonomisk påverkan 

EC9 – Indirekta negativa effekter som ligger utanför företagets kärnverksamhet. Det var 16 

företag som redovisade för denna indikator varav fem stycken som angav negativ information. 

Av den framkomna empirin har dessa kategorier presenterats som indirekta ekonomiska 

effekter av verksamheten.   



14 

 

 
Diagram 3. EC9 – Kategorier för indirekta ekonomiska effekter av verksamheten. 

Patientsäkerheten anger Apotekens Service kan innebära indirekta ekonomiska effekter för 

verksamheten, eftersom att prioriteringar och fördelningar mellan verksamhetens resurser kan 

påverka patientsäkerheten. (Apotekens Service) Nästföljande kategori redogör att 

störningskänsligheten ökar för SJ i och med att antalet och variationen av snabba och 

långsamma tåg ökar, eftersom de snabbare tågen hinner ikapp de långsammare men att det 

inte finns möjlighet att köra om samt tillföljd av eftersattunderhåll. (SJ) Den tredje kategorin 

handlar om människans hälsa som en negativ verksamhetspåverkan. För Systembolaget 

handlar det om att människans hälsa påverkas negativt av ökad alkoholförsäljning. Apotekens 

Services negativa påverkan är tillföljd av felaktig läkemedelsanvändning som kostar 

samhället stora och ökande sjukvårdskostnader. (Apotekens Service, Systembolaget) Den 

fjärde kategorin behandlar den ökad konkurrens som kan ha negativa effekter eftersom 

kunderna inte väljer det erbjudande på marknaden som är långsiktigt hållbart. (Vectura) Den 

femte kategorin anger lågkonjunkturen som en negativ effekt. För Svedab har den gjort att 

integrationsprocessen mattas av vilket inneburit att pendlare, sysselsättning och antalet som 

flyttar har minskat. Vecturas största risk är konjunkturen vilket har negativa effekter på 

företagets utvecklingsmöjligheter.(Vectura, Svedab) 

4.2 Miljödimensionen  

Här kommer en presentation av aspekterna; energi, utsläpp till luft och vatten, produkt och 

tjänster och efterlevnad att redogöras. För dessa aspekter är det miljöindikatorer EN3-5, 

EN16-18, EN22, EN26 och EN28 som presenteras. 
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Översiktligt resultat för miljödimensionen 
 

Indikator: Totalt antal redovisande 

företag för indikatorn: 

Antal som redovisar 

negativ information: 

Andel som redovisar 

negativ information: 

EN3 & EN4 38 st. 24 st. 63,2 % 

EN5 20 st. 7 st. 35 % 

  

   EN16 & EN17 37 st. 19 st. 51,4% 

EN18 21 st. 8 st. 38 % 

EN22 21 st. 7 st. 33,3% 

  

   EN26 19 st. 3 st. 21 % 

  

   EN28 17 st. 4 st. 23,5% 

  

    

4.2.1 Aspekt: energi 

EN3 och EN4 – Direkt och indirekt energianvändning, vilka presenteras ihop eftersom många 

företag har redovisat direkt och indirekt energianvändning tillsammans, vilket i vissa fall gör 

det svårt att särskilja dessa. Det var totalt 38 företag som redovisade för indikatorn, varav 24 

företag som redovisade att de ökat sin energiförbrukning jämfört med tidigare år. 

Informationen presenterades av merparten i diagram eller tabeller. Det var åtta företag som 

redovisar anledningen till den ökade energianvändningen. De kategorier som kunde formas 

för anledningarna till den ökade energianvändningen var dessa:  

 
Diagram 4. EN3 & EN4 – Kategorier för anledningar och den utsträckning som redovisas. 

Den första kategorin anger vädret som en bidragande orsak till ökad energiförbrukning. Det 

var den kalla vintern som ökade energi- och bränsleförbrukningen. (SAS, Vattenfall, 

Specialfastigheter) Nästa kategori handlade om verksamhetsförändring, som innebär att ökad 
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yta, flytt av verksamhet och nya anläggningar har lett till ökad energiförbrukning. 

(Specialfastigheter, Teracom, SEK, Vattenfall) Det var företag som hade utökat 

rapporteringen, förändrat och förfinat mätmetoderna och därmed innebar det att redovisad 

information inte var jämförbar, vilket redovisas i kategori tre. (TeliaSonera, Svenska Spel, 

Posten). Den fjärde kategorin hade inte angett någon anledning.  

EN5 – Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. Den 

negativa informationen som presenterades var misslyckande och graden av måluppfyllelse. 

Totalt redovisade 20 företag för indikatorn varav sju stycken redovisade negativ information.  

 
Diagram 5. EN5 – Vilken negativ information som redovisas vad avser förbättringsåtgärder.  

Förskjutet mål för antalet resmil hade Akademika Hus valt att göra till första kvartalet 2011. 

(Akademiska Hus) Den andra kategorin representerar verksamhetsförändringar som har lett 

till ökat antal tjänsteresor. (Bilprovningen) Den tredje kategorin representerar det kalla 

vintervädret och det isländska askmolnet som gjort att företagen inte kunnat uppnå utsatta 

mål. (Swedavia, SAS) Den fjärde kategorin innebär att låg tillverkningsvolym har gjort att 

energiförbrukningen utnyttjats ineffektivt och därmed lett till en ökning och att målet inte 

uppnåtts. (Svevia) Den sista kategorin representerar antalet företag som inte angett någon 

anledning. (Green Cargo, SJ) 

4.2.2 Aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall 
EN16 och EN17 – Direkt och indirekta samt andra relevanta utsläpp av växthusgaser. Dessa 

indikatorer relaterar till varandra och har därför av många företag valts att redovisas 

tillsammans. Därför presenteras de ihop, för att de är svåra att särskilja. Av de 37 företagen 

som redovisade dessa indikatorer var det 19 stycken som angav att utsläppen av växthusgaser 

hade ökat från föregående år. De kategorier av de anledningar som lett till ökade 

koldioxidutsläpp presenteras i nedanstående diagram: 
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Diagram 6. EN16 & EN17 – Kategorier för ökad koldioxidutsläpp. 

Ökad produktion var den orsak som LKAB angav till de ökade utsläppen i kategori ett. Nästa 

kategori innebar att utsläppen av koldioxid ökade tillföljd av att mixen av elleverantörer 

förändrats, eftersom den el som nu köps in produceras av källor som släpper ut större andel 

koldioxid (Specialfastigheter). Den tredje kategorin handlar om ökade transporter som lett till 

ökade utsläpp. För Sveaskog handlar det om ökade virkestransporter och för SJ var det 

ersättningstrafik av buss och taxi. (Sveaskog, SJ) Den fjärde kategorin innebar att ökade 

affärsverksamhet har gjort att fler möten och därmed resor lett till ökade utsläpp. (Nordea, 

Miljöstyrningsrådet) Kategorin kalla vintrar har för Vattenfall orsakat ökad produktion 

eftersom efterfrågan på värme och el ökade. För Swedavia handlar det om att investeringar 

försenats tillföljd av det kalla vädret med mycket nederbörd. (Vattenfall, Swedavia) Kategorin 

tjänsteresor har varit en bidragande orsak till de ökade utsläppen, vilket berodde på en ökning 

av resor med flyg och att verksamheten har kunder spridda utanför tätorten. (Systembolaget, 

Arbetslivsresurs, Miljöstyrningsrådet, VisitSweden, Posten, SJ)  

EN18 – Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning. Av de 

21 företagen som redovisade denna indikator var det åtta stycken som angav någon negativ 

information. Innebörden av den negativa informationen av EN18 är att företagens mål för att 

minska koldioxidutsläppen under året inte har uppfyllts. De olika anledningarna som angavs 

har kategoriserats enligt följande: 
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Diagram 7. EN18 – Kategorier för ouppfyllda mål. 

Kalla vintrar var den orsak för att mål om att minska koldioxidutsläppen inte har uppfyllts. 

(Swedavia, Jernhusen, Posten, SAS) Den andra kategorin ökad bränsleförbrukning angav som 

orsak till att ingen minskning av utsläppen av växthusgaser skett. (Sveaskog) Den tredje 

kategorin, stillastående projekt var orsaken för LKAB. De deltar i ett projekt för att minska 

energiförbrukning och koldioxidutsläpp vid järnframställning. Målet med projektet Ironman 

är att reducera koldioxidutsläppen med 80 %, men på grund av att externa partner har hoppat 

av projektet under 2010 har denna projektutveckling stått stilla. (LKAB) 

EN22 – Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. Totalt var det 21 företag som 

redovisade för denna indikator varav sju stycken som angav negativ information. Den enda 

negativa informationen som dessa företag presenterar är en ökning från föregående år. Ingen 

av företagen har angett någon förklaring till denna ökning. (Lernia, Nordea, Posten, 

Rymdbolaget, Samhall, Sweroad, TeliaSonera) 

4.2.3 Aspekt: produkt och tjänster 
EN26 – Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster. Det var totalt 21 

företag som redovisade för denna indikator varav tre företag som angav negativ information. 

Den negativa informationen som redovisades var misslyckande av åtgärder för att minska 

miljöpåverkan från produkter och tjänster. Denna information redovisas i följande kategorier 

för respektive företag: 

 Utsläpp av läkemedelsrester; bristande information om hantering av läkemedelsrester 

kan ha en negativ påverkan på miljön. (Apoteket) 

 Byte av elleverantörsmix. En ombyggnation för att effektivisera användningen av el och 

värme har medfört både en fördel, att energiförbrukningen har minskat något, och en 

nackdel, som lett till att mängden koldioxidutsläpp har ökat betydligt. Bakgrunden för 

denna förändring beror på en ny elleverantörsmix. (Specialfastigheter)  
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 Utsläpp av koldioxid från produktionsfordon; bidrar till stora mängder 

koldioxidutsläpp. Målet att byta ut dessa mot miljöbilar har inte genomförts. (Samhall) 

4.2.4 Aspekt: efterlevnad 
EN28 – Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner 

till följd av överträdelser av miljölagstiftning och bestämmelser. Av de 17 företagen som 

redovisade indikatorn EN28 var det fyra stycken som presenterade negativ information. Den 

negativa informationen som angavs var betydande böter men även incidenter som skett under 

året och som har lett till åtalsanmälan men som inte har bidragit till någon bot. 

4.3 Den sociala dimensionen 

Här kommer en presentation av aspekterna för anställning, hälsa och säkerhet i arbetet, 

mångfald och jämställdhet, icke-diskriminering, korruption, efterlevnad, märkning av 

produkter och tjänster att redogöras. För dessa aspekter är det indikatorerna LA2, LA7, LA13-

14, HR4, SO2, SO4 och PR5 som presenteras.  

Översiktligt resultat för den sociala dimensionen   

Indikator: 

Totalt antal 

redovisande företag 

för indikatorn: 

Antal som redovisar 

negativ information: 

Andel som redovisar 

negativ information: 

LA2 36 st. 15 st. 41,6 % 

  

   LA7 39 st. 25 st. 64,1 % 

  

   LA13 37 st. 36 st. 97,3% 

LA14 16 st. 13 st. 81,3 % 

  

   HR4 27 st. 9 st. 33,3 % 

  

   SO2 18 st. 11 st. 61,1 % 

SO4 15 st. 4 st. 26,7 % 

  

   SO8 17 st. 2 st. 11,8% 

  

   PR5 28 st. 13 st. 46,4 % 

  
   

4.3.1 Aspekt: anställning 
LA2 – Personalomsättning uppdelat på kön, ålder och region. Det var totalt 36 företag som 

redovisade för denna indikator varav 15 stycken som redovisade negativ information. Högre 

personalomsättning än föregående år, har betraktats som negativ information. De som hade 

redovisat omsättningen uppdelat på både ålder och kön var sju stycken företag. (Dramaten, 

SBAB, Bilprovningen, SEK, Apoteket, SOS Alarm, Posten) Det var fyra företag som hade 



20 

 

redovisat för de tre kategorierna, kön, ålder och region. (Posten, Bilprovningen, Vattenfall, 

SEK) Detta illustreras i nedanstående diagram. 

 

Diagram 8 och 9 – Fördelningen inom kategorierna ålder och kön 

 

Det var totalt nio företag som angav minst en orsak till den ökade personalomsättning, vilket 

illustreras i nedanstående diagram. Observera att samma företag kan ha flera orsaker angivet.  

 
Diagram 10.  LA2 – Kategorier av det som orsakat den ökade personalomsättningen 

 

Kategorin pensionsavgångar omnämndes oftast kortfattat vilket visas i följande citat: ”229 

personer har lämnat företaget, merparten med pension/avtalspension.” (LKAB, ÅR, 2010, s. 

49., Akademiska Hus, Sweroad, Dramaten) Den följande kategorin är omorganiseringen som 

orsak tillföljd av den ökade personalomsättningen. (Apoteket, Bilprovningen). Den tredje 

kategorin berör arbetsförhållanden som är en bidragande orsak till ökad personalomsättning. 

Systembolaget angav att den största omsättningen sker bland försäljare under 30 år med låg 

veckoarbetstid. För Sweroad sker anställning på projektbasis och därmed varierar 

anställningarna utifrån projektvariation eftersom olika expertis efterfrågas. (Sweroad, 

Systembolaget) Den fjärde kategorin för personalkostnader var det Vattenfall som omnämnde 

som orsak till ökad personalomsättning. Tillföljd av den strategi för att minska 



21 

 

personalkostnaderna vilket har inneburit striktare rekryteringspolicys och att avgångar inte 

ersatts. (Vattenfall) Resterande företag hade inte angett någon anledning.  

4.3.2 Aspekt: hälsa och säkerhet i arbetet 
LA7 – Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt 

totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region. Det var totalt 39 företag som 

redovisade för denna indikator. Det var åtta företag som redovisade för alla delarna av 

indikatorn; sjukfrånvaro, olycksfall och dödsfall. I tabellen nedan visas fördelningen för vilka 

delar av indikatorn som företagen redovisade.  

 
Diagram 11. LA7 – Fördelningen över hur de 39 företagen redovisade för indikatorn. 

Den sista kategorin ärenden var det Green Cargo som redovisade för på detta sätt; ”2010 har 

96 registrerade ärenden som är fördelade enligt följande: Öst 18, Syd 6, Väst 17, Mitt 33, 

Övre Norrland 2, Nedre Norrland 20.” (Green Cargo, GRI indexförteckning, 2010, s. 11) 

Av de 39 företagen var det 25 stycken som redovisade negativ information för denna 

indikator.  Tabellen nedan illustrerar antal företag som redovisade negativ information för 

respektive kategori.  
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Diagram 12. LA7 – Kategorier för de företag som angett negativ information för indikatorn 

Dödsfall var det tre företag som redovisade negativ information för, där företagen beskrev 

dödsfallen. (SAS, LKAB, Vattenfall) Olyckor i absoluta tal redovisades av 20 företag, varav 

två företag beskrev olyckan som inträffat. (Teracom, Rymdbolaget, Apoteket, 

Arbetslivsresurs, Dramaten, Infranord, Jernhusen, Nordea, Lernia, Vattenfall, Posten, 

Specialfastigheter, Samhall, Svenska spel, TeliaSonera, Sveaskog, Bilprovningen, SJ, SAS, 

LKAB) Kategorin ökad sjukfrånvaro har inte kommenterades i dessa fall. (Akademiska Hus, 

Göta kanal, Innovationsbron, Svevia, Vectura, Bilprovningen, SJ, Lernia, SAS, LKAB, 

Vattenfall) 

4.3.3 Aspekt: mångfald och jämställdhet 
LA13 – Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter 

kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. Här valdes att 

avgränsa till att endast studera sammansättningen av kön i styrelse, ledning och andra 

medarbetare. Totalt redovisade 37 företag för indikatorn, av dessa var det 36 företag som 

redovisade negativ information. Gränsen för negativ information är mindre eller mer än 

femtio procent kvinnor respektive män har ansetts som negativt. 

Alla företagen redovisade fördelning på kön men inte alltid inom alla kategorierna styrelse, 

ledning samt medarbetare. Fördelningen redovisas i diagrammet nedan.  
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Diagram 13. LA13 – Antal företag som redovisar för dessa kategorier.  

De 36 företagen som redovisade negativ information hade mer kvinnor eller män inom något 

av områdena ledning, styrelse eller medarbetare, eller i flera. I diagrammet nedan visas hur 

företagen redovisade för de olika områdena. 

 
Diagram 14. LA13 – Antal företag som redovisat denna fördelning vad avser jämställdhet 

Nio företag hade inte tydliga siffror på hur fördelningen mellan könen såg ut. Istället 

hänvisade de till bilder eller tablåer, läsaren kunde på så vis själv räkna ut hur många av 

respektive kön som tillhörde den kategorin. (Systembolaget, Lernia, Bilprovningen, Posten, 

SJ, LKAB, Fouirertransform, Svenska spel, Rymdbolaget) SAS, var det företag som 

kommenterade varför det var ojämställdhet inom vissa områden i företaget. ”Av bolagets 

piloter är 95 % män och bland flygkaptenerna är andelen 97 %. Samtidigt är 
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rekryteringsbasen för kvinnliga piloter liten eftersom få väljer det yrket. SAS har heller inte 

rekryterat piloter de senaste tio åren.”  (SAS, ÅR, 2010, s. 130) 

LA14 – Löneskillnader mellan kvinnor och män. Det var totalt 16 stycken företag som 

redovisar för denna indikator, av dessa var det 13 stycken som redovisade att kvinnor tjänar 

lägre inom alla funktioner, vissa eller att det var lika i lönenivåerna. Oftast redovisades 

kvinnors lönenivåer som andel av männens.  

 
Diagram 15. LA14 – Löneskillnader mellan män och kvinnor över alla funktioner. 

 

De sex företagen som redovisade att kvinnor tjänade mer för enstaka funktioner var inom 

lågavlönade yrken, lägre tjänstemän, bemanningskonsulter och administration. Det var oftast 

endast inom en funktion som kvinnorna tjänade mer. (Systembolaget, Svenska spel, 

Apotekens Service, Lernia, Posten, Operan) Det var ett företag som angav att män och 

kvinnor inom en personalkategori hade lika lön, vilket var för en lågavlönad funktion. Det var 

SJ som angav att det inte fanns några löneskillnader på grund av kön. Det var fem företag som 

angav orsaker till varför löneskillnaden ser ut som den gör. Dessa kategorier har bearbetats 

enligt nedanstående diagram. Det var åtta företag som inte angav någon anledning till den 

ojämnställda löneskillnaden.  
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Diagram 16 – LA14 Kategorier av de anledningar som var orsak till löneskillnader  

 

Det företag som angav region som en orsakande faktor var Vattenfall, som presenterade 

statistik från olika länder. Kvinnor tjänade i varierande grad lägre än män i samtliga länder. 

De två företag som angav arbetsförhållande som orsak till löneskillnaderna, vilket berodde på 

skiftarbete. (Vattenfall, Operan) De andra kategorierna har inte valts att presenteras mer 

ingående eftersom dessa kategorier är tillräckligt uttömmande i diagrammet.  

4.3.4 Aspekt: icke-diskriminering  

HR4 – Antal fall av diskriminering. Det var totalt 27 företag som redovisade för denna 

indikator. Det var nio av dessa företag som redovisade negativ information. De typer av 

diskriminering som framkom redovisas i nedanstående diagram. 

 
Diagram 17. HR4 – Vilken typ av diskriminering som har rapporterats. 
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Problem i arbetslag var det Dramaten som angav, vilket framkom under personliga samtal. 

Detta resulterade i en utredning och åtgärder vidtogs enligt Dramatens policy. (Dramaten) 

Kategorin hot och trakasserier från kunder var det Bilprovningen som redovisade, vilket 

uppgick till åtta stycken. Fyra av dessa blev polisanmälda och resterande har utretts och är 

färdigbehandlade. (Bilprovningen) Under kategorin kränkningar var det två företag som 

redovisade att deras personal upplevt att det fått kränkande särbehandling och ett företag som 

redovisade kränkande attityder för Vectura som lett till 44 anmälningar. Detta har lett till 

anmälningar till diskrimineringsombudsmanen, DO. (Bilprovningen, SOS Alarm). För 

kategorin trakasserier redovisade Samhall att en stor och oförändrad andel av personalen 

upplevt att de kränkts och trakasserats i den medarbetarenkät som företaget genomförde. Det 

var fem anmälningar som gjordes till DO vilket i samtliga ärende har bedömts att det inte 

förekommer någon diskriminering. Vectura anger att 10 medarbetare anger att de utsatts för 

trakasserier. LKAB skriver endast; ”Fall av trakasserier har rapporterats under 2010. De har 

utretts och LKAB har vidtagit korrigerande åtgärder enligt gällande rutiner.” (LKAB, ÅR, 

2010, s. 49) Swedavia rapporterade om sexuella trakasserier. Det var 43 personer som hade 

rapporterat att det förekom sexuella trakasserier och av dem var det nio som rapporterade att 

de själva hade blivit utsatta. Kategorin diskriminering har i Vecturas fall handlade om 

diskriminering vid lönesättningen. För övriga företag anges bara att diskriminering har 

förekommit. (Samhall, SJ, Sweroad) Mobbning angav tre företag. (Sweroad, Swedavia, 

Sveaskog) 

4.3.5 Aspekt: korruption 
SO2 – Andel affärsenheter som analyserats för korruption. Det var 18 stycken företag som 

redovisade för denna indikator, fördelningen med andelen genomförda riskanalyser varierar 

från att inga riskanalyser genomförts till att samtliga affärsenheter undersökts. Denna 

fördelning illustreras i nedanstående diagram. 

 
Diagram 18. SO2 – Fördelning för hur företagen redovisat indikatorn 

Stickprov hade Sveaskog gjort under året hos en leverantör, de identifierade några mindre 

osäkerhetsfaktorer som har inneburit ett nytt affärsupplägg. (Sveaskog) Ingen genomförd 
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riskanalys hade gjorts under året med avseende på korruption av dessa var det sex stycken 

som angav policys och rutiner. (Bilprovningen, Apoteket, SJ, Sweroad, Green Cargo, RISE, 

Specialfastigheter, Svenska spel, Swedfund) Delvis genomförd riskanalys hade 

Systembolaget gjort för sina inköp vilket uppgick till 93 %. (Systembolaget)  

 

SO4 – Vidtagna åtgärder mot korruption. Det var totalt fyra företag av 15 stycken som 

redovisade att det inträffat korruptionsincidenter under året. De åtgärder som vidtagits är 

följande punkt för respektive företag: 

 Uppföljning av Riksrevisionen av de åtgärder som Apoteket genomfört. (Apoteket) 

 Polisanmälan gjordes efter att Bilprovningens utredning upptäckte att en 

besiktningstekniker mottagit mutor för att felaktigt godkänna en bil. Bilen var i sådant 

skick att den skulle ålagts körförbud samt att 245 misstänkta fall där samma 

besiktningsman gjort felaktiga godkännande.  (Bilprovningen) 

 Tillbakadragande av investering tillföljd av korruptionsincidenter. (Swedfund) 

 Uppsägning, utbildning och disciplinära åtgärder. ”Sex åtgärder mot korruption 

rapporterades inom Vattenfall 2010, där anställda sades upp, blev föremål for 

disciplinära åtgärder eller ålades att delta i bolagets utbildning mot korruption.” 

(Vattenfall, HR, 2010, s. 63) 

4.3.6 Aspekt: efterlevnad 
SO8 – Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot 

organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser. Det totalt 17 företag som 

redovisade för indikatorn varav två stycken som redovisade negativ information. Båda 

företagen kommenterade boten/sanktionen.  SAS var tydlig med vilka böter som låg mot 

organisationen och vilken ställning de tagit till anklagelsen. (SAS, ÅR, 2010, s. 51) Vattenfall 

redovisade indikatorn med dessa två meningar: ”En administrativ sanktion for överträdelse av 

lagar och regler rapporterades 2010. Bötesbeloppet var relativt lågt.” (Vattenfall, HR, 2010 

s. 64) 

4.3.7 Aspekt: märkning av produkter och tjänster 
PR5 – Resultat från kundundersökningar. Det var totalt 28 företag som redovisade för denna 

indikator. I diagrammet nedan har de 13 företag som redovisat något negativt blivit uppdelade 

på olika kategorier. 
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Diagram 19. PR5 – Kategorier för negativ information redovisad.  

 

Kategorin förbättrande åtgärder innebar att företagen angav de förbättringar som skulle 

genomföras, utifrån framkommet resultat (Apotekens Service, Bilprovningen, Infranord, 

Teracom). Under kategorin ursäkter angavs dåligt vinter väder som orsakat förseningar vilket 

var orsak till försämrat kundnöjdindex (SJ, Green Cargo) 
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5 Analys och Slutsatser 
I detta kapitel kommer analys och slutsatser att presenteras tillsammans.  Först kommer en 

presentation av den utsträckning som företagen redovisar negativ information att göras. 

Därefter görs en framställning av vilken negativ information som redovisas per indikator 

uppdelat på de tre dimensionerna.  

5.1 Utsträckning 

Det var 47,1 % som redovisade negativ information för de undersökta indikatorerna. Den 

lägsta andelen som redovisat negativ information var 11, 8 % och det var för indikatorn SO8 

(erhållen böter och andra sanktioner under året). Den indikatorn med högst andel som 

redovisat negativ information av totalt antal som redovisat för indikatorn uppgick till 97,3 % 

för indikatorn LA13 (ojämställdhet inom styrelse, ledning samt uppdelning av andra anställda 

efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer). Därefter 

kom LA14 (löneskillnader mellan kvinnor och män), där 81,3 % företag hade redovisat 

negativ information som innebar löneskillnader mellan kvinnor och män. Alla de 18 andra 

indikatorerna hade en variationsvidd som låg mellan 21 % upp till 64,1 %. 

5.2 Den ekonomiska dimensionen  

Det var 32,4 % av totalt antal företag som redovisat negativ information för den ekonomiska 

dimensionen. För indikatorn EC1 (skapat och levererat direkt ekonomisktvärde), var det nio 

företag som redovisade negativ information, vilket motsvarar 20,9 % av 43 företag. Det var 

två företag som angav orsakerna vinterväder och konjunktur till det negativa resultatet. Det är 

60 % som redovisat något negativt av de 15 stycken som har redovisat EC2 (finansiell 

påverkan samt andra risker och möjligheter hänförliga till klimatförändringar). För EC9 

(betydande indirekta ekonomiska effekter och effektens omfattning) var det 30,3 % av 16 

stycken som angett någon form av negativ information. Alla typer av branscher har en direkt 

eller indirekt påverkan på klimat-, miljö-, ekonomiska och samhällsmässiga faktorer.  Den 

negativa påverkan av att bedriva verksamheten som angavs mest frekvent var, utsläpp av 

växthusgaser, övriga utsläpp och föroreningar, vilket angavs tio gånger av sju företag. De 

mest frekventa riskerna som är hänförliga till klimatförändringar var infrastrukturrisker, 

väderförändringar och förändrade kundkrav, detta omnämndes 15 gånger av sju företag. 

Dessa risker kan på olika sätt komma att påverka företagens kostnadsstruktur.  

Det som tydligast framhävs för den ekonomiska dimensionen är att företagen påverkas av 

faktorer som ligger utanför företagets kontroll såsom vinterväder och lågkonjunktur för EC1. 

När de ska uppge den egna verksamhetens miljö och klimatpåverkan presenteras detta i 

termer på generell nivå och på branschnivå när det gäller utsläpp av växthusgaser för EC2.   

5.3 Miljödimensionen 

Det var 38,8 % av totalt antal företag som redovisat negativ information för 

miljödimensionen. Inom Aspekten energi redovisas indikatorerna EN3 och EN4 (direkt och 

indirekt energianvändning). För indikatorerna var det 38 företag som redovisade, varav 63,2 

% angav att energianvändningen hade ökat under året. De anledningar som angavs var att 
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informationen inte var jämförbar på grund av förändrad mätmetod, att verksamheten hade 

förändrats eller på grund av kallt vinterväder. 16 företag hade inte angett någon anledning till 

att energiförbrukningen hade ökat. Resultatet för indikatorn EN5 (minskad energianvändning 

genom sparande och effektivitetsförbättringar), av 20 företag var det 35 % som angav att de 

misslyckat att uppnå måluppfyllelse. Vädret var den största faktorn som påverkat företagens 

resultat negativt vad gäller ökningen av energiförbrukningen. Därefter har Svevias 

produktionsvolym varit låg vilket gjort att resursutnyttjandet varit ineffektivt. Akademiska 

Hus har framflyttat sitt mål till nästa år, medan ett annat företag menar att omorganisationen 

har ökat antalet resor och två företag hade inte kommenterat varför målet inte hade uppnåtts.  

Inom aspekten för utsläpp till luft och vatten samt avfall redovisades indikatorerna EN16 och 

EN17 (direkt och indirekt utsläpp av växthusgaser). Indikatorerna tillämpades av 37 företag, 

varav 51,4 % redovisade negativ information som visade på en ökning av växthusgasutsläpp. 

Sex företag angav anledningen att tjänsteresor hade ökat på grund av ökad verksamhet. Andra 

orsaker som nämndes var kalla vintrar som bidrog till ökad produktion/konsumtion. Byte av 

elleverantörsmix, ökade transporter och produktion som lett till att koldioxidutsläppen ökat. 

För indikatorn EN18 (initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser) redovisade 38 % av de 

21 företagen negativ information. Den negativa informationen som redovisades var att 

måluppfyllelse inte hade skett. Det var åtta företag som angav den kalla och snöiga vintern 

som orsak till de ouppnådda målen. Ett företag angav externa partners avhopp från ett projekt 

som orsak till att målet inte har kunnat uppnås. Sveaskog förklarar att utsläppsökningen beror 

på att bränsleförbrukningen har ökat i samband med att antal transporter med tåg har minskat 

och andelen gallring och biobränsleskörd ökat. Resultatet för indikatorn EN22 (total 

avfallsvikt per typ och hanteringsmetod), tillämpades av 21 företag, där 33,3 % redovisade att 

avfallen hade ökat från tidigare år.  

Inom aspekten produkt och tjänster redovisas indikatorn EN26 (åtgärder för att minska 

miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat). Det var 21 företag som redovisade 

för indikatorn, där 14 % angav negativ information. Den negativa informationen innebär att 

företagen inte lyckats att minska sin miljöpåverkan från produkter och tjänster. De orsaker 

och den miljöpåverkan som är följden var läkemedelsutsläpp, byte av elleverantörs mix som 

lett till ökade utsläpp, samt utsläpp från produktionsfordon och utvidgad verksamhet som lett 

till fler tjänsteresor.  

Inom aspekten efterlevnad har följande resultat för indikatorn EN28 (monetära böter tillföljd 

av överträdelse mot miljölagstiftningen) redovisats av 17 företag. Det var 24 % av dessa som 

under året ålagt sig bot eller anmälan för att ha gjort överträdelse av miljölagstiftning eller 

andra bestämmelser.   

5.4 Den sociala dimensionen 

Det var i genomsnitt 50,9 % av totalt antal företag som redovisat negativ information för den 

sociala dimensionen. Inom aspekten anställning har följande resultat för indikatorn LA2 

(personalomsättning). Negativa informationen är om omsättningen har ökat från föregående 

år. Denna indikator har redovisats av 36 företag varav 41,6 % redovisat en ökad 
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personalomsättning. De anledningar som anges för den ökade personalomsättningen är 

naturliga orsaker som pensionsavgångar samt personalomstruktureringar för att bedriva 

verksamheten. Ett företag anger att arbetsförhållandet har en viss inverkan på vilka det är som 

slutar. Slutsatsen för denna indikator är att endast ett företag redovisat en anledning som kan 

vara av negativ betydelse samt sex stycken andra företag har inte angivit någon orsak till ökad 

personalomsättning. Utifrån detta blir andelen som redovisat negativ information därför 

19,4%. 

Inom aspekten hälsa och säkerhet har följande resultat redovisats för indikatorn LA7 

(sjukfrånvaron, förlorade dagar, olyckor och dödsolyckor). 39 företag redovisade för 

indikatorn, varav 64,1 % redovisade negativ information. Den negativ informationen består av 

en ökning från föregående år när det gäller sjukfrånvaro och förlorade dagar, för olyckor är 

det negativ mätt i absoluta tal. När det har skett en dödsolycka/or har detta haft en mer 

innehållsrik redogörelse jämfört med tillbud och andra former av olyckor. För övriga olyckor 

anges det inte alltid vad det är för typ av olycka eller tillbud som inträffat eller hur dem har 

kunnat uppstå.  

Inom aspekten mångfald och jämställdhet har följande resultat redovisats för indikatorn LA13 

(jämställdhetsfördelningen inom styrelse, ledning och medarbetare).  Det var 37 stycken 

företag som redovisade för denna indikator varav 97,3 % som angav negativ information som 

innebär en ojämnställd fördelning inom alla kategorier, där männen är överrepresenterade i 

styrelse och ledning. När det gällde styrelsen och ledningen var det oftast hänvisat till sidor 

där ledningen var uppradad på bilder. Denna ojämnställda fördelning hade endast SAS en 

förklaring till som berodde på att få kvinnor väljer yrket som pilot. För indikatorn LA14 

(löneskillnader mellan män och kvinnor) var det 16 stycken företag som redovisade för denna 

indikator varav 81,3% redovisade negativ information. Den redovisade löneskillnaden visade 

tydligt att kvinnor tjänar lägre. Orsakerna till detta berodde på faktorer som erfarenhet, 

meriter, utbildning och till viss del anställningsförhållanden, vilket är naturliga orsaker oavsett 

kön.  

Inom aspekten icke-diskriminering ingår indikatorn HR4 (antal fall av diskriminering) som 

redovisats av 27 stycken företag. Det var 33,3 % som redovisade negativ information. När det 

gällde diskrimineringsfrågor var företagen tydliga i vad som hade hänt och inträffat. Det visar 

även kategorierna på, eftersom de är fler, tydliga och uttömmande. De fall av diskriminering 

som inträffat handlar om hot, trakasserier, diskriminering, mobbning och kränkningar. 

 

Inom aspekten korruption har resultatet för indikatorn SO2 (andelen enheter som analyserat 

risken för korruption) var det 18 stycken företag som redovisat för denna indikator, varav 61,6 

% som inte gjort en fullständig analys under året.  För indikatorn SO4 (vidtagna åtgärder mot 

korruption) var det 15 stycken företag som redovisade för indikatorn varav 26,7 % som 

redovisat negativ information. Det var fyra företag som redovisade att korruptionsincidenter 

hade inträffat under året som lett till att polisanmälningar gjorts, tillbakadragande av 

investering, uppföljning av riksrevisionen, personal som har sagts upp och personal som fått 

utbildning mot korruption. 
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Inom aspekten efterlevnad har följande resultat för indikatorn SO8 (antalet böter eller andra 

sanktioner mot företaget tillföljd av lagöverträdelser). Det var 17 stycken företag som 

redovisat för indikatorn varav 11,8 % som redovisat att de erhållit bot under året.  

Inom aspekten märkning av produkter och tjänster har resultat av kundnöjdheten för 

indikatorn PR5 redovisats. Det var 28 stycken företag som redovisade för indikatorn varav 

46,4 % som redovisade att målen för kundnöjdhetsindexet inte hade uppnåtts eller en 

försämring från föregående år. Två företag angav att detta berodde på vintervädret. Fyra 

företag angav de faktorer som ska förbättras. Redovisningsformen för Samhall innebar att en 

stor andel av vad kunderna tyckte utelämnades, vilket illustreras i följande citat. 

”Nollmätningen 2010 visade att 46 procent av kunderna var nöjda och 33 procent var 

supernöjda.” (Samhall, ÅR, 2010, s.17) Den övriga procentandelen på 21 procent utelämnas 

vilket innebär att läsaren inte vet om den andelen var missnöjd eller bara mindre nöjd med 

samhalls tjänster.  

5.5 En analys av bearbetade kategorier  

Här ska en kvantitativanalys av de bearbetade kategorier som är framträdande och mest 

frekventa för samtliga indikatorer presenteras. Vilket har resulterat i 3 kärnkategorier den 

första är omvärldsfaktorer utanför företagets kontroll, den andra är utsläpp som påverkar miljö 

och klimat negativt och slutligen den tredje är verksamhetsförändringar.  

5.5.1 Omvärldsfaktorer utanför företagets kontroll  

Det var totalt 14 företag som angav denna kategori, vilket motsvarar 29,8 %. Det var totalt 34 

gånger som någon form av omvärldsfaktor angavs som orsak eller anledning till den negativa 

informationen. Dessa faktorer var framförallt vädret men även konjunktur, konkurrens, 

förändrade kundkrav och infrastrukturrisker. (Se bifogad bilaga nr. 4) 

Kallt och dåligt vinter väder angav 11 företag som orsak till flera olika indikatorer. 

Vintervädret har av företagen omnämnts 18 gånger. Detta väder har gett upphov till, ökade 

kostnader för underhåll, förlorade kundintäkter tillföljd av infrastrukturproblem, att 

energiförbrukningen ökat, ökade utsläpp av växthusgaser och misslyckande vid 

genomförandet av förbättringsåtgärder. Fem företag angav väderförändringar som risk för 

verksamheten som kan leda till olika problem och ökade kostnader. Det kalla vintervädret 

angavs även som en risk för infrastrukturen eftersom det kan ge upphov till störningar samt att 

infrastrukturnätet är otillräckligt för att klara av kallare och snöigare vinterväder.  

Konjunktur är det tre företag som angivit som orsak att lyckas i deras verksamhet. 

Lågkonjunkturen har inneburit att prispressen ökat för att leverera ekonomiskt värde, minskad 

integrationsprocess och risk för minskade investeringar i infrastrukturen.  

Konkurrens angavs av två företag som negativ påverkan i deras verksamhet. Konkurrensen 

innebär att kunderna väljer alternativ som inte är långsiktigt hållbara. Förändrade kundkrav 

var det fem företag som angav. Företagen var osäkra på i vilken utsträckning de skulle kunna 

påverkas av detta. 
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Infrastruktur anges av sex företag. De flesta företag anger detta som en risk för de att utöva 

deras verksamhet. Riskerna tillföljd av klimatförändringar kan ge upphov till ökade 

produktionskostnader i och med störningar i leverantörskedjan, elnät och infrastrukturnätet. 

Det förändrade vädret kan innebära att infrastrukturen är otillräcklig för att möta kundkrav 

och samhällsutveckling. Störningskänsligheten på järnvägen kan öka i och med fler tåg av 

olika hastighet på järnvägen, tillföljd av otillräcklig och eftersatt infrastruktur.  

5.5.2 Utsläpp som påverkar miljö och klimat negativt 

Det var 19 företag som angav någon form av utsläpp, vilket motsvarar 40,4 %. Någon form av 

utsläpp nämndes 34 gånger totalt. Den mest framträdande typen av utsläpp till luft och mark 

berör växthusgasen koldioxid. Redovisningen av denna typ av utsläpp såg ut enligt följande. 

Tre företag angav utsläppshandeln med utsläppsrätter som en risk för att kostnaderna kunde 

öka. Det var totalt 18 företag som angav utsläpp av växthusgaser för någon av indikatorerna. 

(Se bifogad bilaga nr. 4) Fyra företag angav utsläppen som en följd av verksamhetsdriften för 

EC2. De företag som redovisat för de andra indikatorerna är mätt som en ökning från 

föregående år vilket berodde på ökad bränsleförbrukning, tjänsteresor, transporter, flygresor, 

utökad verksamhet och produktion, byte av elleverantörsmix, uppvärmning av fastigheter, 

ökad användning av snörröjningsmaskiner och produktionsfordon och ersättningstrafik med 

buss vid störningar i järnvägsnätet. Sju företag anger denna ökning som orsak av den kalla 

vintern. De övriga utsläpp var följande utsläpp som läkemedelsrester, markföroreningar och 

övriga utsläpp från flyg och hotellövernattningar, angavs av 4 företag.  

5.5.3 Verksamhetsförändring 

Det var åtta företag som angav någon form av verksamhetsförändring som orsak eller 

anledning till det negativa resultatet, detta motsvarar 17 % av samtliga företag. Det var totalt 

åtta gånger som verksamhetsförändring angavs som orsak eller anledning till den negativa 

informationen. 

Tre företag angav verksamhetsförändringar som orsak till den ökade energiförbrukningen, 

tillföljd av utökade verksamhetsanläggningar. Ett företag angav verksamhetsförändringar som 

orsakade misslyckandet i de åtgärder som hade till avsikt att minska utsläppen. Ökad 

affärsverksamhet och produktion har lett till ökade utsläpp och ökat antal tjänsteresor och 

därmed utsläpp. Omorganisering angavs av två företag som en orsak till den ökade 

personalomsättningen.  
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6  Reflektioner och vidare forskning 
I detta kapitel presenteras författarnas egna reflektioner samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Window dressing eller balans? 

Denna studie av hållbarhetsredovisningar med tillhörande publikationer ger inte författarna 

någon bakgrund till om företagen selektivt har valt att presentera vald information. Det 

innebär att det inte går att bedöma om det handlar om window dressing eller signal teori, 

eftersom det inte går att se företagets motiv. Detta hänger nära samman med principen balans 

vilket innebär att företagen ska ge en neutral bild av företagets resultat, utifrån detta får det 

antas att fullständig information angetts (G3., 2000-2006, s. 13). Det mönster som tydligast 

kan lyftas fram är att negativ information anges men att dess orsaker ofta uteblir, 

knapphändigt redogörs eller att orsakerna är omvärldsfaktorer utanför företagets kontroll. 

Företagens möjligheter att påverka den hållbara utvecklingen är känslig för olika företeelser i 

dess omvärld. Det största ansvaret ligger hos kunden och marknaden, det är där som den 

största makten ligger i att påverka samhällsutvecklingen. För att illustrera detta resonemang 

används ett citat från Vectura; ”Kortsiktiga överväganden från kunderna på marknaden 

innebär risk for att kunderna inte prioriterar den lösning som är långsiktigt hållbar” 

(Vectura, ÅR, 2010, s. 43).  

6.2 Förslag på vidare forskning 

Det som företagen stött på vid kartläggningen i denna studie är bristen vid 

informationsgivningen som kopplar redovisat resultat till redovisad hållbarhetsstrategi. Det 

som skulle vara intressant att studera vidare är hur denna koppling ser ut i företaget samt hur 

den redovisats. Tidigare forskning som författarna stött på antyder svårigheter i att 

implementera en hållbarhetsstrategi som inte är motstridigt de ekonomiska målen för 

företaget. Slutligen eftersom en stor andel företag i denna studie har för olika indikator angett 

det dåliga vintervädret som en orsak till försämrat eller att mål inte uppnåtts för presenterat 

resultat. Det skulle utifrån attributionsteori ge möjligheter att jämföra en kall vinter med 

mycket nederbörd med en varm vinter med lite nederbörd, för att titta på hur företagen 

presenterar det redovisade resultatet. Eftersom det i denna studie har varit en stor andel 

företag som redovisat försämrat resultat tillföljd av dåligt vinter väder. Detta har utmynnat i 

nedanstående forskningsfrågor.   

1. Hur ser den redovisade kopplingen ut mellan angiven hållbarhetsstrategi och resultatet för 

indikatorn? 

2. På vilket sätt kan hållbarhetsstrategier förenas med den ekonomiska målstyrningen? 

3. Utifrån attributionsteori bör vidare studier undersöka hur redovisat resultat för 2011/12 

speglar att vintervädret varit betydligt varmare med mycket mindre nederbörd? 
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Bilagor 

Bilaga nr. 1 – Valda indikatorer med operationaliseringen av negativ information 

Ekonomiska resultatindikatorer  

  GRI Index 

Ekonomisk 
Aspekt: Ekonomiskt resultat 

Negativ information 

Ekonomisk 
Aspekt: Ekonomiskt resultat 

Kärn- EC1 Skapat och levererat direkt 

ekonomiskt värde, inklusive intäkter, 

rörelsekostnader, ersättning till 

anställda, gåvor och andra 

samhällsinvesteringar, balanserad 

vinst samt betalningar till finansiärer 

och den offentliga sektorn. 

Att det inte skapats ekonomiskt värde, jämfört med 

tidigare år. Alla minusresultat anses som negativa 

resultat även om det förbättrats från tidigare år. Det 

som anses som negativt värde är om behållningen i 

företaget (resultatet) är lägre än tidigare år. Anger 

företaget vilka orsakerna är till att företaget inte 

skapat värde eller ett försämrat värde? Och varför? 

Beskrivet i siffror och text.  

Kärn- EC2 Finansiell påverkan, samt andra 

risker och möjligheter för 

organisationens aktiviteter, 

hänförliga till klimatförändringen. 

Verksamhetens finansiella negativ påverkan samt 

risker hänförliga till klimatförändringar. Med 

påverkan avses sådana faktorer som krävt att 

företaget agerat eller tagit ställning till dessa. Den 

del av affärsverksamheten som bidrar till 

klimatförändringar, dvs. den påverkan som kommer 

av att bedriva verksamheten och de risker som 

uppkommer med den. Detta ska sättas i relation till 

hur det varit tidigare år, om det har försämrats, samt 

i absoluta tal om det står hur den finansiella 

verksamheten har påverkat klimatet och miljön. 

Vilket betyder att ökad vinst och tillväxt leder till 

ökad klimat- och miljöpåverkan om det inte kan ske 

på ett hållbart sätt.  

    

  Aspekt: indirekt ekonomisk 

påverkan 

Aspekt: indirekt ekonomisk påverkan 

Tilläggs- EC9 Förståelse om och beskrivning av 

betydande indirekta ekonomiska 

effekter, inklusive effekternas 

omfattning 

Finns det negativa indirekta effekter och effektens 

omfattning angivet? På vilket sätt ger verksamheten 

upphov till indirekta ekonomiska effekter D.v.s. har 

det inträffade krävt ställningstagande och agerande 

från organisationens sida. Är företaget medveten 

om de indirekta effekter som deras verksamhet har? 

 

 

 

 

 



 

 

Miljömässiga resultatindikatorer 

  GRI Index 

Miljö 
Aspekt: Energi 

Negativ information 

Miljö 
Aspekt: Energi 

Kärn- EN3   Direkt energianvändning per primär 

energi källa. 

Ökad förbrukning. Orsaker till varför det ökat. Vad 

är det för typ av energikälla som ökat. Det ska vara 

en ökning som påverkar en ohållbar utveckling och 

bidrar till miljöpåverkan och klimatförändringar. 

Kärn- EN4   Indirekt energianvändning per 

primär energikälla. 

Ökad förbrukning. Orsaker till varför det ökat. Vad 

är det för typ av energikälla som ökat. Det ska vara 

en ökning som påverkar en ohållbar utveckling och 

bidrar till miljöpåverkan och klimatförändringar. 

Tilläggs- EN5   Minskad energianvändning genom 

sparande och 

effektivitetsförbättringar. 

Misslyckanden och graden av måluppfyllelse (dessa 

ska ej vara uppnådda till 100 % för att anses som 

negativt).  

    

  Aspekt: Utsläpp till luft och vatten 

samt avfall 

Aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall 

Kärn- EN16   Totala direkta och indirekta utsläpp 

av växthusgaser, i vikt. 

Utsläppen ska vara angivet i absoluta tal eftersom 

det går att göra jämförelse mellan olika år/företag. 

Titta på om det ökat samt vilka orsakerna är till 

varför det ökat. Vilken/Vilka är utsläppskällorna. 

Det måste finnas jämförelsetal för att kunna 

bedöma vad som är negativt och positivt. Ökning 

representerar negativt och minskning representerar 

positivt. 

Kärn- EN17   Andra relevanta indirekta utsläpp av 

växthusgaser, i vikt. 

Utsläppen ska vara angivet i absoluta tal eftersom 

det går att göra jämförelse mellan olika år/företag. 

Titta på om det ökat samt vilka orsakerna är till 

varför det ökat. Vilken/Vilka är utsläppskällorna. 

Det måste finnas jämförelsetal för att kunna 

bedöma vad som är negativt och positivt. Ökning 

representerar negativt och minskning representerar 

positivt. 

Tilläggs- EN18   Initiativ för att minska utsläppen av 

växthusgaser, samt uppnådd 

minskning. 

Misslyckanden och graden av måluppfyllelse (dessa 

ska ej vara uppnådda till 100 % för att anses som 

negativt). 

Kärn- EN22  Total avfallsvikt, per typ och 

hanteringsmetod. 

Detta ska vara angivet i absoluta tal eftersom det 

går att göra jämförelse mellan olika år/företag. 

Negativa aspekter av detta är att titta på om det har 

ökat från föregående år. Vilken typ av avfall det rör 

sig om och hur detta hanteras (om stor andel 

återvinns). Det måste finnas jämförelsetal för att 

kunna bedöma vad som är negativt och positivt. 

Ökning representerar negativt och minskning 

representerar positivt. 

    



 

 

 

      

Kärn- EN26  Aspekt: Produkter och tjänster Aspekt: Produkter och tjänster 

    

Åtgärder för att minska 

miljöpåverkan från produkter och 

tjänster, samt resultat härav. 

Att de faktiska nivåerna finns angivet och hur stor 

grad av måluppfyllelse för att minska dessa är, samt 

titta på misslyckande av dessa resultat.  

        

Kärn- EN28  Aspekt: Efterlevnad Aspekt: Efterlevnad 

  Monetärt värde av betydande böter, 

och det totala antalet icke-monetära 

sanktioner till följd av överträdelser 

av miljölagstiftning och -

bestämmelser. 

Monetärt värde av betydande böter, och det totala 

antalet icke-monetära sanktioner till följd av 

överträdelser av miljölagstiftning och -

bestämmelser. Angivet i absoluta tal dvs. antal samt 

omfattning och titta på om de ökat från föregående 

år. Vad för typ av överträdelse har framkallat böter 

eller sanktionerna. Incidenter som lett till 

åtalsanmälan men som inte erhållit någon bot anses 

även som negativ information. 

 

Sociala resultatindikatorer 

  GRI Index 

Sociala 
Anställningsförhållande och 

arbetsvillkor 

Aspekt: Anställning 

Negativ information 

Sociala 
Anställningsförhållande och arbetsvillkor 

Aspekt: Anställning 

Kärn- LA2 Antal anställda som slutat och 

personalomsättning, per 

åldersgrupp, kön och region. 

Om personalomsättningen har ökat från tidigare år 

är att betrakta som negativ information. Vad är 

orsakerna till att omsättningen ökat? 

Kvantifieringen av omsättningen inom grupperna 

ålder och kön, innebär att den ålderskategori eller 

det kön som har högst omsättning för det företaget 

är den grupp som räknas in i den statistik som 

presenteras i empiriavsnittet.  

        

    
Aspekt: hälsa och säkerhet i 

arbetet 

Aspekt: hälsa och säkerhet i arbetet 

Kärn- LA7 Omfattningen av skador, 

arbetsrelaterade sjukdomar, 

förlorade dagar, frånvaro samt 

totala antalet arbetsrelaterade 

dödsolyckor per region. 

I absoluta tal: skador, arbetsrelaterade sjukdomar 

samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per 

region. Samt om de har de ökat från tidigare år. Om 

antalet förlorade dagar samt sjukfrånvaron har ökat 

från tidigare år. Finns det angivna orsaker till varför 

de har ökat och varför de har skett? 

        

    
Aspekt: Mångfald och 

jämställdhet 

Aspekt: Mångfald och jämställdhet 

Kärn- LA13 Sammansättning av styrelse och 

ledning samt uppdelning av andra 

Ojämnställt vad avser fördelningen mellan kön, 

minoritetsgrupper eller ojämnställt bland andra 



 

 

anställda efter kön, åldersgrupp, 

minoritetsgrupptillhörighet och 

andra mångfaldsindikatorer. 

faktorer som har för avsikt att öka mångfalden i 

styrelsen, ledningen och bland övriga anställda. 

(Kollar inte på ålderskillnader då det är svårt att 

bedöma vad som är jämställt mellan åldersgrupper i 

olika företag.) 

Kärn- LA14 Löneskillnad i procent mellan män 

och kvinnor per personalkategori. 

Ojämnställdhet i lönenivåer i absoluta eller relativa 

tal och om klyftorna ökat från tidigare år anses som 

negativt. Finns det orsaker angivet varför det ser 

olika ut för män respektive kvinnors lönebildning? 

        

   Mänskliga rättigheter  

Aspekt: Icke-diskriminering 

Mänskliga rättigheter 

Aspekt: Icke-diskriminering  

Kärn- HR4 Antal fall av diskriminering, samt 

vidtagna åtgärder. 

Angivna fall av diskriminering i absoluta tal är 

negativt. Finns det information som anger vilken 

typ av diskriminering?  

    

  Samhällsfrågor 

Aspekt: Korruption 

Samhällsfrågor 

Aspekt: Korruption 

Kärn- SO2 Procentandel och totala antalet 

affärsenheter som analyserats 

avseende risk för korruption. 

Det är negativt om inte 100 % av affärsenheterna 

har granskats årligen.  

Kärn- SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av 

korruptionsincidenter.  

Vilka korruptionsincidenter har inträffat under året? 

Varför har de kunnat hända? Vad är åtgärderna för 

att minska risken för att korruption uppstår utifrån 

den genomförda riskanalysen i SO2. 

        

   Aspekt: Efterlevnad Aspekt: Efterlevnad 

Kärn- SO8 Belopp för betydande böter och 

totalt antal icke-monetära 

sanktioner mot organisationen för 

brott mot gällande lagar och 

bestämmelser. 

Belopp för betydande böter och totalt antal icke-

monetära sanktioner mot organisationen för brott 

mot gällande lagar och bestämmelser. I absoluta tal 

dvs. antalet samt om de har ökat från föregående år. 

Vad för typ av överträdelse har framkallat böter. 

        

   

Produktansvar 

Aspekt: Märkning av produkter 

och tjänster 

Produktansvar 

Aspekt: Märkning av produkter och tjänster 

Tilläggs- PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive 

resultat från kundundersökningar. 

Vilka negativa resultat från kundundersökningar 

presenteras från dessa undersökningar t.ex. 

klagomål. Om de rutiner som finns för att skapa 

kundnöjdhet om de har brustit vid efterföljandet av 

dessa. Vilka är åtgärderna och mot vad. Anges det 

orsaker till varför kundnöjdhet inte har uppnåtts? 

Anges det vilka brister som företaget har i dag och 

har som avsikt att förbättra, utifrån framkommet 

resultat? Har kundnöjdindexet minskat från 

föregående år dvs. kunderna är inte lika nöjda. Har 

ett mål för detta index satts upp men inte uppnåtts? 



 

 

Bilaga nr. 2- Bortvalda resultatindikatorer 

Tio bortvalda indikatorer 

Dessa indikatorer valdes bort eftersom det är svårt att definiera vad som är negativ 

information för dessa. Det var totalt 10 stycken indikatorer som valdes bort av de ursprungliga 

31 stycken indikatorerna med en frekvens på minst 15. 

Den ekonomiska dimensionen 

EC3 – Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtagande 

EC4 – Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn 

 

Miljödimensionen 

EN6 – Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller 

baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa 

initiativ.  

Den sociala dimensionen 

LA1 – Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region 

LA4 – Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal.  

LA10 – Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på 

personalkategori.  

LA11 – Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt 

anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut.  

LA12 – Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin 

prestation och karriärutveckling. 

SO3 – Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och 

rutiner avseende motverkan mot korruption.  

HR2 – Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende 

efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder.  

 

 



 

 

Bilaga nr. 3 – Företag som ingår i studien och bortfall 

De företag som ingår i studien – 47 stycken statligt ägda företag  

De statligt ägda företag som upprättat hållbarhetsredovisning med GRI, 2010 

Akademiska Hus 

Almi 

Apoteket 

Apotekens service 

Arbetslivsresurs 

Arlandabanan 

Infrastructure 

Bilprovningen 

Bostadsgaranti 

Dramaten 

Fouriertransform 

Green Cargo 

Göta kanalbolaget 

Infranord 

Innovationsbron 

Jernhusen 

Lernia 

LKAB 

Miljömärkning i Sverige  

Miljöstyrningsrådet 

Nordea 

Operan 

Posten 

RISE 

Rymdbolaget 

Samhall 

SAS 

SBAB 

SBO 

SJ 

SOS Alarm 

Specialfastigheter 

Sveaskog 

Svedab 

Swedfund 

Swedavia 

Svenska Skeppshypoteks 

kassan 

Svenska Spel 

Sweroad 

Svevia 

Systembolaget 

TeliaSonera 

Teracom 

Vasallen 

Vattenfall 

Vectura Consulting AB 

VisitSweden 

 

 

Bortfall av företag 

Totalt bortfall av företag uppgår till tre stycken statligt ägda företag: 

 

Bolaget för den europeiska spallationskällan, ESS  

Swedsurvey  

Voksenåsen  

 

Bortfallet uppgår till tre företag, för dessa företag kunde ingen GRI – indexförteckning hittas, 

därför ingår de inte i studien. Företagen var Voksenåsen, Bolaget för den Europeiska 

spallationskällan (ESS) och Swedsurvey. Försök att få tag på GRI-index för Swedsurvey har 

skett via en mejlkontakt, dock utan resultat. ESS:s hemsida är för tillfället nere, vilket gjort att 

den inte har gått att få tag på deras hållbarhetsredovisning. För Voksenåsen har ingen 

tillgänglig information hittats. Eftersom att innehållsanalysen utgår från indexförteckningen 

har dessa tre företag valts bort.  



 

 

Bilaga nr. 4 – Kvantifiering av kärnindikatorer 

Kärnkategorier Antal Indikatorer 

Omvärldsfaktorer 

  Väder 20 EC1, 2, EN3, 4, 5, 16, 17, 18, PR5 

Konjunktur 3 EC1, 9 

Konkurrens 2 EC9, LA2 

Infrastrukturrisker 5 EC2 

Förändrade kundkrav 6 EC2 

Totalt antal gånger 36 

 

   Utsläpp 

  Utsläppshandel 3 EC2 

Växthusgaser 18 EC2, EN5, 16, 17, 18, 26 

Elleverantörsmix 2 EN16, 17, 26 

Bränsleförbrukning 1 EN18 

Övriga utsläpp 1 EC2 

Läkemedelsrester 1 EN26 

Tjänsteresor 6 EN16, EN17 

Transporter 2 EN16, EN17 

Totalt antal gånger 34 

 

   Verksamhetsförändring 

  Omorganisation 2 LA2 

Utökad verksamhet 5 EN3, 4, 16, 17 

Misslyckanden 1 EN5 

Totalt antal gånger 8 

 

   Åtgärder 6 EC1, PR5 

   Ej måluppfyllelse 6 EN5, PR5 

 

 

 


