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 Hållbarhetsredovisning i statligt ägda bolag 

En fallstudie som beskriver förändringen av struktur, disposition och argumentation över 

en period av tio år. 

 

Examensrapport inlämnad av Marielle Stern och Alexandra Thorsell till Högskolan i 

Skövde, för Kandidatexamen (BSc) vid Institutionen för handel och företagande. 

 

8 juni 2018 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är vårt eget, har blivit tydligt 

identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av 

annan examen. 

  

Signerat: ________________________                Signerat: ________________________ 

 Marielle Stern   Alexandra Thorsell 

 

 

  



4 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Under senare år har diskussionen om företags miljöpåverkan och sociala ansvar trappats 

upp. Den svenska regeringen har vid två tillfällen, sedan 2007, infört riktlinjer och lagkrav 

om hållbarhetsredovisning. Tidigare studier har inte funnit någon stark koppling mellan 

politisk reglering och förändrat hållbarhetsarbete. Slutsatser av tidigare studier antyder att 

förändringsprocessen av hållbarhetsredovisning sker på längre sikt, då ingen förändring i 

nära anslutning då riktlinjer införts har kunnat ses.  

Syfte  

Syftet med studien är att beskriva förändringen av struktur, disposition och argumentation 

i hållbarhetsredovisningen och om det finns indikationer på att politiska åtgärder i form av 

införda riktlinjer och lagkrav kan ha påverkat denna förändring över tid. 

Genomförande  

Studien har genomförts med en kvalitativ metod. Empirin till studien har samlats in genom 

dokumentstudie av de tio fallbolagens hållbarhetsredovisning verksamhetsåren 2007, 

2008, 2016 och 2017 genomförts. Analysen av studiens empiriska resultat har gjorts i 

förhållande till de teorier och tidigare studier som redogjorts för i referensramen. Vidare 

har analysen lett oss fram till vår slutsats.   

Resultat 

Studien visar att över en period av tio år har struktur, disposition och argumentation i 

hållbarhetsredovisningen förändrats. Valet av argumentationsmedel i fallbolagens 

hållbarhetsredovisning har visats gå från logosargumentation till blandad logos- och 

ethosargumentation. Resultatet av studien visar att hållbarhetredovisningen har ökat i antal 

sidor och även att de blivit integrerade med årsredovisningen, varpå bolagens 

hållbarhetsarbete setts gå från att redogöras för kring specifika teman till att redogörs för, 

som en röd tråd, löpande genom årsredovisningen. Resultatet av studien visar även att 

strukturen i hållbarhetsredovisningen förändrats genom att fler aspekter utifrån lagkravet 

2016 redogjorts för.     

Nyckelord: Förändring, Hållbarhetsredovisning, Lagkrav, Statligt ägda bolag   
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Abstract 

Background 

In recent years, the discussion of corporate environmental impact and social responsibility 

has intensified. On two occasions since 2007, the Swedish government has introduced legal 

requirements regarding sustainability reporting in Swedish state-owned companies. 

Previous studies have not found strong links between political regulation and changed 

sustainability. Conclusions of previous studies have suggested that the process of change 

in sustainability reports occurs in the long run, since no change in close association with 

the introduction of guidelines has been observed. 

Purpose 

The purpose of the study is to describe the change regarding structure, disposition and 

argumentation in the sustainability report and if there is any indication that policy measures 

in the form of guidelines and legal requirements have influenced this change over time. 

Methods  

The study has been conducted with a qualitative method. The empirical data for the study 

have been gathered through the sustainability reports from the ten case companies' over the 

financial years 2007, 2008, 2016 and 2017. The analysis of the empirical results has been 

made in relation to the theories and previous studies reported in the reference framework. 

Furthermore, the analysis has led us to our conclusion. 

Results  

The study shows that sustainability reports has changed over a period of ten years regarding 

structure, disposition and argumentation. The choice of argumentation in the case 

companies’ sustainability reports has been shown to go from logos argumentation to mixed 

logos- and ethosargumentation. The results of the study show that sustainability reports 

have increased in number of pages and have been integrated with the annual reports. The 

presentation of the companies' sustainability has changed from being accounted for in 

specific themes to being presented throughout the whole annual report. The result of the 

study shows that by introducing more aspects of the legal requirement in 2016 the structure 

of sustainability reports also has changed. 

Keywords: Change, Sustainability Reporting, Law, State-owned Companies 
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 Riktlinjer och lagkrav om hållbarhetsredovisning för svenska, statligt ägda 

bolag  ..................................................................................................................... 18 

2.3 Kommunikation med struktur, disposition och argumentation i 
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1 Inledning  

Detta inledande kapitel presenterar först en bakgrund till studien. Bakgrundens syfte är att 

ge en förståelse för ämnet och vissa grundläggande fakta. Vidare presenteras en 

problemdiskussion kring studiens syfte följt av frågeställning, studiens disposition samt de 

avgränsningar som tillämpats. 

1.1 Problembakgrund 

Hållbar utveckling definierades i Bruntlandrapporten 1987, som” the ability to make 

development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (The World 

Commission on Environment and Development, 1987 s. 16). Brundtlandkommissionen 

diskuterade på vilket sätt allmänheten skulle kunna motiveras till att vilja arbeta mot ett 

hållbart samhälle. Kommissionen kom fram till att lösningen skulle finnas i institutionell 

utveckling och lagstiftning (The World Commission on Environment and Development, 

1987). 

Under senare år har, enligt Frostenson, Helin och Sandström (2012), diskussion om etiska 

frågor i näringslivet, företags miljöpåverkan och sociala ansvar i samhället trappats upp allt 

mer. Ett ökat omvärldstryck har bidragit till bolags ökade vilja att kommunicera sitt 

ansvarstagande, då främst genom hållbarhetsredovisning (Frostenson et al., 2012). I takt 

med den snabba utvecklingen som blivit, har olika ramverk och riktlinjer för hur bolag ska 

arbeta med hållbar utveckling utvecklats (Frostenson et al., 2012; Grafström, Götheberg, 

& Windell, 2015). Global Reporting Initiative (GRI) är, enligt Frostenson et al. (2012), den 

riktlinje som kommit att användas mest frekvent.      

Sverige, som första land i världen, fattade 2007 beslutet om att de statligt ägda bolagen 

skulle upprätta hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer (Borglund, Frostenson & 

Windell, 2010). GRI:s ramverk utgörs av riktlinjer för hur bolag ska redovisa sin 

ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan (GRI, 2006). Hållbarhetsredovisningen 

ska innehålla de upplysningar som behövs för att ge en förståelse för bolags utveckling, 

situation, resultat samt konsekvenser av verksamheten och de ska särskilt upplysa om 

frågor som rör miljö-, personal- och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter 

och motverkande av korruption (Näringsdepartementet, 2008).  
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Forskarna Burritt och Schaltegger (2010) ser hållbarhetsredovisning som en process i 

vilken information på ett organiserat sätt flödar genom bolaget och fungerar som 

beslutsunderlag för både bolagets ledning och intressenter.  

Hållbart företagande är en viktig aspekt i regeringens näringspolitik 

(Näringsdepartementet, 2016). För att främja en långsiktigt hållbar värdetillväxt i bolag 

med statligt ägande har hållbarhet kommit att integrerats i deras bolagsstyrning 

(Näringsdepartementet, 2016). Störst ansvar för att skapa en hållbar utveckling ligger, 

enligt Näringsdepartementet (2016), på näringslivet men som lagstiftare och stödjande 

kraft bär även den svenska staten en del av ansvaret.  

Svenska, statligt ägda bolag har sedan räkenskapsåret 2008 varit tvingade att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Borglund et al., 2010). Regeringens riktlinjer om 

hållbarhetsredovisning har införts för att höja ambitionsnivån i bolagens hållbarhetsarbete 

samt att öka transparensen. Detta för att skapa bättre möjlighet att kunna följa upp bolagens 

hållbarhetsarbete (Näringsdepartementet, 2008). Regeringens arbete med hållbarhetsfrågor 

är ett långsiktigt pågående arbete med förändring i fokus. Vägledande i regeringens arbete 

är internationella riktlinjer, Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling 

(Regeringen, 2017) och under 2016 beslutade regeringen om ett nytt lagkrav för extern 

hållbarhetsrapportering. 

Lagkravet börjar att gälla för de hållbarhetsredovisningar som bolagen upprättar för 

verksamhetsåret 2017 och kompletterar därmed tidigare riktlinjer. Beslutet om det nya 

lagkravet 2016 förklaras vara taget utifrån att regeringen vill ta ytterligare kliv i arbetet mot 

ett mer transparent, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv (Näringsdepartementet, 

2016). Med införandet har regeringen en hög och tydligt uttalad förväntan på att bolagen 

på ett transparent sätt ska redovisa hur de agerar ansvarsfullt genom att visa miljöhänsyn, 

respekterar mänskliga rättigheter, tillämpar anständiga arbetsvillkor, främjar jämställdhet 

och mångfald samt motverkar korruption för att öka förståelsen för bolagens intressenter.  

1.2 Problemdiskussion  

Den svenska regeringen anser hållbarhetsredovisningen vara ett användbart verktyg där 

svenska, statligt ägda bolag kan redovisa sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisningen, 

i vilken bolag beskriver sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar är, enligt 

Frostenson et al. (2012), ett användbart verktyg för att synliggöra hållbarhetsfrågor.  



12 

 

I tidigare studie av Atkins, Atkins, Thomson och Maroun (2015) har antagandet om att nya 

redovisningsregler skapar förändring av hållbarhetsredovisning undersökts utan att någon 

stark koppling funnits mellan ökad politisk reglering och en förändrad 

hållbarhetsredovisning. Trots regeringens införda riktlinjer om hållbarhetsredovisning 

2007 visar studien av Borglund et al. (2010) att riktlinjerna enbart kommit att bidra till en 

ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i bolagen. Riktlinjernas låga påverkan på 

förändrad hållbarhetsredovisning diskuterar även Burritt och Schaltegger (2010) i sin 

studie, i vilken de kommer fram till att den ökade regleringen inte är ”problemlösningen” 

utan enbart medvetengjort problemet hos bolagen.  

Slutsatsen i Borglund et al.’s (2010) studie är att regeringens riktlinjer, ett år efter 

införandet, inte har förändrat bolagens hållbarhetsabete. Förändringsarbetet, menar 

Borglund et al. (2010), kommer att ta tid. Frågan om hur lång tid, lämnas dock obesvarad. 

Genom att synliggöra miljöriskerna och återspegla kostnaderna för bortfall av biologisk 

mångfald i hållbarhetsredovisningen kan bolagens chefer och styrelse medvetengöras om 

problemet (Atkins et al., 2015). Samhällets sociala vinst och fördelarna av biologisk 

mångfald måste därför enligt forskarna börja kommuniceras av bolagen. Resultatet av 

Atkins et al.’s (2015) studie visar att en långsiktig förändring och bearbetning av 

kommunikationen i bolagens hållbarhetsredovisning krävs. 

Atkins et al. (2015)  fann i sin studie att förändringar av hållbarhetsredovisningens innehåll 

tar tid. Utifrån regeringens uttalade ambition att med lagkrav förändra 

hållbarhetsredovisningen och tidigare studiers insikt att förändring tar tid, är syftet med 

denna uppsats att skapa förståelse för hur lagkrav förändrar hållbarhetsredovisningens 

innehåll över tid. För att få en bredare förståelse för hur lagkrav inverkar på 

hållbarhetsredovisningen studeras förändring av struktur, disposition och argumentation på 

längre sikt. Stora bolag är de som lämnar störst fotavtryck på den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga utvecklingen (Fritz och Koch, 2016) och är de som på senare tid visat störst 

intresse för att skapa förändring (Hörisch, Ortas, Schaltegger och Alvarez, 2015). Lagkravs 

inverkan på de största, sett till omsättning 2016, svenska, statligt helägda bolagens 

förändrade hållbarhetsredovisning har därför valts att studeras. Genom att studera 

förändringen ges en förståelse för hur fallbolagen använder hållbarhetsredovisningen till 

att beskriva och medvetengöra dess hållbarhetsarbete. Det ger även en ökad förståelse för 

vad lagkrav har för inverkan på utformningen av hållbarhetsredovisningen. 



13 

 

Utifrån ovan gjorda redogörelse för bakgrund och problemdiskussion har följande 

problemformulering framkommit. Den efterföljs av studiens syfte.  

1.3 Problemformulering  

Följande frågeställning är föremål för studien: Hur har struktur, disposition och 

argumentation i de största, svenska, statligt helägda bolagens hållbarhetsredovisning 

förändrats över en period av tio år? 

Struktur i denna studien avser valet av ord och teman som hållbarhetsredovisningen 

strukturerats kring. Disposition i denna studien avser storlek och utformningen av 

hållbarhetsredovisningen, så som om den integrerats med övriga årsredovisningen, antalet 

sidor den utgörs av och vilka teman hållbarhetsredovisningen byggts upp kring. Med 

argumentation menas i denna studie valet av argumentationsmedel så som ethos, pathos 

och logos. 

1.4 Syfte  

Utifrån frågeställningen ovan har studiens syfte preciserats. Syftet med studien är att 

beskriva förändring av struktur, disposition och argumentation i hållbarhetsredovisningen 

och om det finns eventuella indikationer på att politiska åtgärder i form av införda riktlinjer 

och lagkrav kan ha påverkat förändringen över tid. Studiens resultat ger användaren av 

hållbarhetsredovisningen större förståelse för hur de största, svenska, statligt helägda 

bolagen använder hållbarhetsredovisningen till att beskriva resultaten av dess 

hållbarhetsarbete efter att riktlinjer och lagkrav införts.  

1.5 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till att vara en fallstudie där de tio största, svenska, statligt helägda 

bolagens hållbarhetsredovisning undersöks. I studien har hållbarhetsredovisningar 

upprättade verksamhetsåren 2007, 2008, 2016 och 2017 bearbetats. Valet av 

hållbarhetsredovisningar upprättade från just dessa verksamhetsår förklaras med det 

faktum att det år 2007 ännu inte fanns något krav på att statligt ägda bolag skulle upprätta 

någon hållbarhetsredovisning. Dock fanns det bolag som upprättade 

hållbarhetsredovisning på frivillig basis. I sin ägarpolicy för svenska, statligt ägda bolag 

2008 införde regeringen krav om att bolagen skulle redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt 

GRI:s riktlinjer och från 2016 skärptes och utökades kraven till att bli mer omfattande. 

Valet av verksamhetsåret 2016 har gjorts för att se om regeringens införda riktlinjer har 
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haft olika inverkan på utformningen av hållbarhetsredovisningen på kort och lång sikt. Det 

anses därför särskilt intressant att undersöka hållbarhetsredovisningar upprättade såväl före 

som under och efter de tidpunkter då regleringar införts och skärpts. 

Förändringen i bolagens hållbarhetsredovisningar, över både en kortare och längre 

tidsperiod, har jämförts och ställts i förhållande till varandra. Studien är avgränsad till att 

vara en dokumentstudie där de tio största, svenska, statligt ägda bolagens 

hållbarhetsredovisning har studerats utifrån lagkrav och kommunikation. Inga privata eller 

statligt, icke helägda, bolag har studerats. 
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1.6 Disposition 

Med hjälp av nedanstående modell demonstreras uppsatsens innehåll och disposition 

Inledning

• Studien inleds med en bakgrund och problemdiskussion om regleringen av hållbarhetsredovisning och dess 
påverkan på utformningen av densamma. I problembakgrunden presenteras det politiska syftet med reglerad 
hållbarhetsredovisning. Vidare i problemdiskussionen diskuteras tidigare studiers avsaknad av ett tydigt 
samband mellan politisk reglering och förändrad hållbarhetsredovisning. Därefter följer studiens syfte, att 
beskriva förändringen av struktur, disposition och argumentation i hållbarhetsredovisningen och om det finns 
indikationer på att politiska åtgärder i form av införda riktlinjer och lagkrav kan ha påverkat denna förändring 
över tid. Frågeställningen som studien ämnar besvara presenteras och studiens avgränsningar redogörs även för.

Referensram

• Den referensram som används i studien för att besvara studiens frågeställning och syfte redogör inledningsvis 
för nyinsitutionell teori och tvingande faktorers inverkan på hållbarhetsredovisning och efterföljs av  regeringens 
riktlinjer och lagkrav om hållbarhetsredovisning samt GRI.  Vidare redogörs kommunikation med struktur och 
disposition för. Även retorisk argumentation och argumentationsmedel presenteras. Den analysmodell som 
ligger till grund för studiens analys redogörs för i slutet av avsnittet.

Metod

• I studiens metodavsnitt beskrivs arbetsgången i studiens utformning. Valet av undersökningsmetod presenteras 
inledningsvis liksom studiens vetenskapliga utgångspunkt. Hur det insamlade materialet bearbetats och 
anlyserats presenteras.De olika metoder och källor, så som tematisk analysmetod och textanalysmetod samt 
sekundär och primärdata redogörs för. Metodavsnittet avslutas slutligen med en redogörelse för studiens 
tillförlitlighet och metodkritik. 

Empiri

• I studiens empiriavsnitt presenteras inledningsvis fallbolagen i korta drag genom att dess affärsidé eller vision 
redogörs för. Insamlat material från bolagens hållbarhetsredovisningar presenteras och sammanställas varje 
fallbolag för sig. Vidare presenteras utfallet från de genomförda dokumentstudierna av hur struktur, disposition 
och argumentation förändrats i fallbolagens hållbarhetsredovisningar över tid. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av empirin med vad vi tagit med oss över till i analysen att analysera och diskutera kring. 

Analys

• I analysavsnittet analyseras den till studien insamlade empiri utifrån tidigare studier och de teorier som 
redogjorts för i studiens referensram. Struktur, disposition och argumentationen i hållbarhetsredovisningen 
analyseras både innan, under och efter regeringens införda riktlinjer och lagkrav. Detta för att besvara studiens 
frågeställning om hur förändringen av struktur, disposition och argumentation sett ut i hållbarhetsredovisningen 
över en period av tio år. Detta för att uppfylla syftet med studien och för att undersöka om det finns indikationer 
på att politiska åtgärder i form av införda riktlinjer och lagkrav kan ha påverkat denna förändring över tid. 

Slutsats

• I slutsatsen presenteras resultatet av studien och frågeställningen besvaras. Vilka förändringar som kunnat ses i 
hållbarhetsredovisningens struktur, disposition och argumentation på både kort och lång sikt redogörs för. Vilka 
förändringar som indikeras vara påverkade av politisk reglering av riktlinjer och lagkrav om 
hållbarhetsredovisning diskuteras även. Vidare presenteras studiens bidrag och även dess besgränsningar. 
Förslag på vidare studier inom området ges även. Slutligen förs en etisk och samhällelisk diskussion om bland 
annat stora bolags ansvar att agera föredömligt i hållbarhetsfrågor. 
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2 Referensram 

Studiens referensram redogör för den teori och tidigare studier som använts som 

utgångspunkt i studien. Inledningsvis beskrivs nyinstitutionell teori och tvingande faktorers 

inverkan på hållbarhetsredovisningen. Vidare presenteras hållbarhetsredovisning och 

kommunikation i form av struktur, disposition och argumentation i densamma. Innehållet 

i referensramen ligger till grund för studiens analysmodell, empiri, diskussion och slutligen 

slutsats.     

2.1 Nyinstitutionell teori: Tvingande faktorers inverkan på 

hållbarhetsredovisningen  

Nyinstitutionell teori fokuserar på den institutionaliserade organisationens relation med 

omvärlden och hur detta förhållande skapar förändring och utveckling i organisationer 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Nyinstitutionell teori är en vidareutveckling av institutionell 

teori vars framväxt tog fart under 70-talet i och med Meyer och Rowans artikel, Formal 

structure as Myth and Ceremony (Eriksson-Zetterquist, 2009). Resultatet av Mayers och 

Rowans studie var att organisationer blir allt mer homogena varandra eftersom de tenderar 

att anpassa sin verksamhet efter omgivningens institutionella krav (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Denna homogeniseringsprocess benämns av DiMaggio och Powell (1983) som 

isomorfism. Institutionell isomorfism består enligt DiMaggio och Powell (1983) av tre 

olika former som förändring kan ske genom. Tvingande, mimetisk och normativ 

isomorfism. Tvingande isomorfism härrör från politisk påverkan, mimetisk isomorfism 

uppstår oftast då osäkerhet råder och normativ isomorfism är förknippat med 

professionalisering (Eriksson-Zetterquist, 2009).     

Politisk påverkan, som är det externa tryck denna uppsats fokuserar på, ligger till grund för 

tvingande isomorfism (Eriksson-Zetterquist (2009).  Svenska staten fungerar som en stark 

organisation genom att med politiska åtgärder i form av lagstiftning kunna skapa 

ekonomisk, social och miljömässig förändring (Eriksson-Zetterquist, 2009). Nya lagar 

skapar ett institutionellt tryck och leder enligt DiMaggio och Powell (1983), till ny praxis 

i arbetet. Dock har tvingande isomorfism i Borglund et al.’s (2010) studie inte setts skapa 

någon förändring i bolagens praktiska arbete i nära anslutning då riktlinjer om 

hållbarhetsredovisning införts. Varför en tänkbar förklaring skulle kunna vara att tid även 

har betydelse likt vad förväntningarna i Atkins et al.’s (2015) studie indikerar.   
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Denna studie vill ta fasta på tidens möjliga betydelse för lagkravs inverkan på 

hållbarhetsredovisningens textuella förändring. Utifrån att de statligt ägda bolagen är 

tvingade att upprätta sin hållbarhetsredovisning i enighet med regeringens lagkrav 2016 

ger tvingande isomorfism oss förståelse för hur dessa har inverkat på struktur, disposition 

och argumentation i hållbarhetsredovisningen. Teorin kan hjälpa oss att förstå varför dessa 

två lagkrav har en inverkan på vad fallbolagen inkluderar i sin hållbarhetsredovisning. 

Detta då Laine (2009) i sin studie visat att tvingande isomorfism skapat förändring i 

hållbarhetsredovisningen. Ett alternativt angreppssätt för studien hade kunnat vara att 

tillämpa legitimitetsteorin som ett verktyg för att finna förklaring till varför 

kommunikationen i fallbolagens hållbarhetsredovisning förändrats. Dock är teorin inte 

avsedd för att förklara orsaker till hur förändring sker, vilket är en del av denna studies 

syfte.  

Nyinstitutionell teori och tvingande isomorfism används i denna studie som kontextuell 

utgångspunkt. För att se om den tvingande isomorfismen påverkat 

hållbarhetsredovisningens innehåll används senare retorikteorin till att beskriva   

förändringen av struktur, disposition och argumentation. Nedan presenteras det externa 

tryck som svenska, statligt ägda bolag är utsatta för, som senare kommer att användas till 

att studera studiens empiriska data. 

2.2 Externt tryck statligt ägda bolag utsätts för 

Den svenska regeringen, investerare och enskilda medborgare håller bolag ansvariga för 

den påverkan som deras verksamheter har på samhället (Egels-Zandén, 2010). Externa 

förväntningar har i Liesen, Hoepner, Patten och Figge (2015) studie visat sig ha en inverkan 

på utformningen av hållbarhetsredovisningen. En orsak som visat sig påverka är att bolag 

som inte uppfyller externa krav har blivit utsatta för negativa konsekvenser (Cho, Roberts 

& Patten, 2010). Det externa trycket har även visat sig inverka på 

hållbarhetsredovisningens egenskaper (Liesen et al., 2015) genom att bolag efter införda 

krav har inkluderat mer väsentligt innehåll om bland annat miljöpåverkan i sina 

hållbarhetsredovisningar. Politisk reglering, krav från investerare och enskilda medborgare 

är enligt DiMaggio och Powell (1983) sådana externa faktorer som kan skapa förändring. 

De Lange, Busch, och Delgado-Ceballos (2012) anser även det institutionella trycket av 

samhällets krav i form av normer och värderingar vara drivande i arbetet med hållbarhet 

och hållbarhetsredovisning. Externa faktorer har av Grahovar (2016) konstaterats haft en 

inverkan på hållbarhetsredovisningen. Tvingande mekanismer, så som lagar och riktlinjer, 
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om hållbarhet visade sig i Grahovar (2016) fallstudie likt i DiMaggio och Powell (1983), 

Adams (2002) och Laine (2009) studier ha en inverkan på hur hållbarhetsredovisningen 

upprättas. 

 Riktlinjer och lagkrav om hållbarhetsredovisning för svenska, statligt ägda 

bolag 

Den svenska regeringen ansvarar, enligt 9kap 8§ regeringsformen, för att förvalta och 

förfoga över statens tillgångar. Av dessa tillgångar är svenska, statligt ägda bolag en del. 

Regeringens presenterar årligen statens ägarpolicy med riktlinjer som de statligt ägda 

bolagen är skyldiga att efterfölja (Näringsdepartementet, 2016). 

2.2.1.1 Gällande riktlinjer för statligt ägda bolag räkenskapsår 2007 

Enligt riktlinjer gällande för verksamhetsår 2007, ska bolagen bedriva ett aktivt arbete med 

etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande (Regeringen, 2006). Bolagen ska ha en 

tydlig strategi för hur arbetet ska kommuniceras, både internt och externt. Statligt ägda 

bolag ska eftersträva att följa internationella normer om mänskliga rättigheter, miljöhänsyn 

och korruption. Utveckling och förbättring, av bolagens hållbarhetsredovisning, ansågs av 

regeringen vara ett viktigt verktyg för att driva bolagens hållbarhetsarbete framåt 

(Regeringen, 2006).  

2.2.1.2 Gällande riktlinjer för statligt ägda bolag verksamhetsår 2008 

Under 2007 beslutade den svenska regeringen om riktlinjer för extern redovisning för 

svenska, statligt ägda bolag. Statligt ägda bolag ska, från och med verksamhetsåret 2008, 

följa Global Reporting Initiatives (GRI:s) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Bolagen ska 

därför redovisa hur de tar ekonomisk, social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet. 

Syftet med införandet av riktlinjerna var att driva på bolagens hållbarhetsarbete. Statligt 

ägda bolag ska enligt regeringens ägarpolicy agera föredömligt för vad gäller miljömässigt 

och socialt ansvarstagande (Borglund et al., 2010). Det nya kravet om 

hållbarhetsredovisning ger enligt Borglund et al. (2010) den svenska staten möjlighet att 

kunna följa upp hur styrelser följer statens ägarpolicy.  

2.2.1.3 Gällande riktlinjer för statligt ägda bolag verksamhetsår 2017 

Under 2016 stärkte den svenska regeringen sina krav om hållbarhetsredovisning för stora 

bolag. Lagkravet ger valfrihet i att skapa en fristående hållbarhetsredovisning alternativt 

att integrera den i bolagets årsredovisning. Hållbarhetsredovisningen ska upprättas enligt 

GRI:s riktlinjer och följa årsredovisningslagens bestämmelser för ”stora företag”. 
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Redovisningen ska innehålla upplysningar som ger förståelse för bolagets utveckling, 

ställning och resultat samt konsekvenser av dess verksamhet. Frågor gällande miljö, 

personal och sociala förhållanden ska det särskilt upplysas om. I hållbarhetsredovisningen 

ska även upplysningar ges om bolagets respekt för mänskliga rättigheter och motverkan av 

korruption. (Näringsdepartementet, 2016). 

2.2.1.4 Årsredovisningslagen 

Enligt 6 kap. 10 - 11 §§ Årsredovisningslagen kan hållbarhetsredovisningen dels upprättas 

som en del av förvaltningsberättelsen och dels redovisas separat. Valet om att redovisa 

hållbarhetsredovisningen separat, ska förtydligas i förvaltningsberättelsen (SFS 2016:947). 

Enligt 6 kap. 12§ Årsredovisningslagen, ska en hållbarhetsredovisning innehålla följande: 

Upplysningar 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. 

1. Företagets affärsmodell 

2. Den policy som företaget tillämpar i frågorna 

3. Resultatet av policyn 

4. Väsentliga risker kopplade till bolagets verksamhet 

5. Hur företaget hanterar riskerna 

6. Resultatindikatorer 

Bolaget ska även, enligt 6 kap. 12§ 2st Årsredovisningslagen, uppge vilka standarder som 

använts vid upprättandet (SFS 2016:947). 

2.2.1.5 Global Reporting Initiative 

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

grundades 1997. I en studie som KPMG lät genomföra på hållbarhetsredovisningar 

upprättade 2015 visas att hela 74 procent av världens bolag tillämpat GRI:s riktlinjer vid 

upprättandet av sin hållbarhetsredovisning (KPMG, 2018). GRI:s uppdrag är att skapa ett 

strukturerat ramverk för hållbarhetsredovisning, för bolag och organisationer att följa så att 

de redovisar sina ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer mätbart och 

jämförbart (GRI's Research and Development publications, 2013). Vilken information som 
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presenteras och på vilket sätt informationen presenteras i hållbarhetsredovisningen är en 

viktig strategisk fråga (Christensen, 2002).  

Ovan har vilket externt tryck, i form av lagkrav, som svenska, statligt ägda bolag utsätts 

för presenterats. Nedan beskrivs hur förändringar i hållbarhetsredovisningen kan studeras.    

2.3 Kommunikation med struktur, disposition och argumentation i 

hållbarhetsredovisning  

Ur ett retoriskt perspektiv undersöker Ditlev-Simonsen och Wenstöp (2011) hur 

hållbarhetsredovisningen kommunicerar miljömässiga och sociala aspekter utifrån språk 

och kontext. Resultatet av Ditlev-Simonsen och Wenstöp (2011) studie är att olika retorisk 

kommunikation används av bolagen. Att enbart studera hållbarhetsredovisningens 

förändring utifrån institutionell reglering leder enligt Ditlev-Simonsen och Wenstöp (2011) 

till att etiska och moraliska aspekter av bolagens hållbarhetsarbete inte uppfattas. Studien 

tar sin utgångspunkt i att det saknas tidigare forskning om hur miljömässiga och sociala 

aspekter kommuniceras utifrån språk och kontext i hållbarhetsredovisningen. Genom att 

bidra med redogörelse för bolagens miljömässiga och sociala problem och tillika dess 

engagemang och arbete för hållbar utveckling visas att studie av företagsretorik lämnar 

betydelsefulla bidrag.   

Hållbarhetsredovisning beskrivs av Frostenson et al. (2012, s.8) som ”en ram för att 

redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets verksamhet”. 

Hållbarhetsredovisningen är ett användbart kommunikationsverktyg (Best, Cotter & Mori, 

2014) där bolag kan redogöra för sitt hållbarhetsarbete (Frostenson et al., 2012). För att få 

en bredare uppfattning av hur hållbarhetsredovisningen förändrats studeras 

hållbarhetsredovisningens struktur, disposition och argumentation.  

För det första så kommer strukturen i hållbarhetsredovisningen att studeras för att beskriva 

vilka aspekter utifrån regeringens lagkrav 2016 som redovisats. För det andra så kommer 

hur textens olika delar förhåller sig till varandra i proportion, i vilken ordning det 

presenteras och hur stor del av totalen de olika delarna ges att studeras för att beskriva hur 

hållbarhetsredovisningen disponerats. För det tredje så kommer retorikteorin att användas 

för att skapa en förståelse för hur argumentationen i hållbarhetsredovisningen förändrats. 
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Retorikteorin användas i studien för att beskriva hur kommunikationen i 

hållbarhetsredovisningen förändrats över en period av tio år. Detta för att teorin kan 

användas till att få en bild av hur struktur, disposition och argumentation förändrats i 

hållbarhetsredovisningen. Teorin anses ge en bra grund till att studera hur 

hållbarhetsredovisningen retorisk förändrats. Vi har inte funnit någon annan teori som ger 

oss en lika bred ingång till att kunna studera förändringen av struktur, disposition och 

argumentation som skett i hållbarhetsredovisningen. Nedan ges en mer detaljerad bild av 

dessa tre typer av språklig kommunikation.   

 Struktur 

Strukturen i en text visar dess språkliga form (Hellspong, 2001) och på sättet en text formas 

har betydelse för förståelsen av den (Lagerholm, 2008). Det finns olika strukturella nivåer 

i en text (Hellspong, 2001). Ordförrådet och lexikonet är den lägsta strukturella nivån i en 

text och valet av ord ligger enligt Hellspong (2001) i skrivarens intresse. Ord, form och 

textbindning är delar av en texts struktur som Hellspong (2001) nämner. Utifrån dessa kan 

hållbarhetsredovisningens uppbyggnad, vilka ord och fraser som används analyseras.  

Den ideationella strukturen, det vill säga textens innehållsmönster och vilka teman som 

texten är uppbyggd kring, är textens högsta strukturella nivå (Hellspong, 2001). Temat 

svarar på vad textens övergripande inriktning och huvudämne är. Textens innehållsmönster 

svarar även på frågan om vad texten handlar om (Hellspong, 2001). Utifrån den ideationella 

strukturen kan förändringen av hur hållbarhetsredovisningen byggts upp kring olika teman 

analyseras. 

 Disposition 

Den övergripande innehållsliga organiseringen av en text benämns disposition (Lagerholm, 

2008) och avser hur en texts innehåll är organiserat. Hur innehållet i en text har disponerats 

och organiserats visar enligt Lagerholm (2008) hur författaren vill framställa sin text.  

Disposition handlar i huvudsak om hur textens olika delar förhåller sig till varandra i 

proportion, i vilken ordning det presenteras och hur stor del av totalen de olika delarna ges 

(Lagerholm, 2008). Hur innehållet i en text disponeras, utvecklas och redogörs för i olika 

proportioner speglar hur författaren ser på sitt ämne (Hellspong, 2001). Det finns flera olika 

sätt att disponera en text på (Hellspong, 2001). Specificerande, orsaks och tematisk 

disposition (Lagerholm, 2008) är några förslag på hur en text kan organiseras och 
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framställas (Hellspong, 2001). Texter där ett huvudtema delas upp i ett antal delteman som 

behandlas var för sig är, enligt Lagerholm (2008), en typ av tematisk disposition.  

 Retorisk argumentation 

Den grekiske filosofen Aristoteles definierade retorik som konsten att finna det som bäst 

ägnar att övertyga (Hedlund & Johannesson, 1993). Retorikteori studerar, enligt Renberg 

(2013), all form av kommunikativ påverkan. Texter är ett exempel av vad som kan skapa 

kommunikativ påverkan (Renberg, 2013). Syftet med retorik, är enligt Renberg (2013), att 

skapa argumentation som påverkar mottagaren i något visst avseende. Valet av 

argumentationsmedel är enligt Renberg (2013) ett grundläggande verktyg att använda för 

att övertyga och påverka en mottagare med. Renberg (2013) redogör för tre typer av 

retoriska argumentationsmedel, ethos, pathos och logos.  

2.3.3.1 Ethos 

Ethosargumentation bygger, enligt Bade (2009), på trovärdighet och den uppfattning 

mottagaren får av textens författare. Ethosargumentation handlar, enligt Renberg (2013), 

om att göra mottagaren positivt inställd, till det budskap som förmedlas, genom 

argumentation i karaktär av trovärdighet och övertygelse. Texten ska behaga läsaren och 

på så vis vinna dess sympati och skapa förtroende (Hedlund & Johannesson, 1993). 

Begrepp förknippade med expertis, självkritik och strävan att lyckas är, enligt Higgins och 

Walker (2012), förenade med ethosargumentation.  

2.3.3.2 Pathos 

Pathosargumentation handlar, enligt Bade (2009), om att skapa en viss sinnesstämning hos 

läsaren. Pathosargumentation avser argument som känslomässigt berör mottagaren genom 

att väcka känslor och används främst i verbal framställning (Renberg, 2013). Begrepp 

förknippade med lojalitet, välbefinnande och sympati är, enligt Higgins och Walker (2012), 

förenade med Pathosargumentation. 

2.3.3.3 Logos 

Enligt Renberg (2013) handlar logosargumentation om att framföra och kommunicera 

argument på ett övertygande sätt, vanligen i form av siffror och statistik. Den fakta som 

kommuniceras ska vara effektiv och korrekt för att övertyga mottagaren (Renberg, 2013).  

Argumentation med logos bygger enligt Renberg (2007) på sakliga argument. Det som 

skrivs ska skapa en övertygande bild av verkligheten. Argumentationens bevis ska bygga 

på kontrollerbara fakta i form av vetenskapliga studier och verifierade händelser (Renberg, 
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2007). Begrepp förknippade med logik, data, påståenden och bevis är, enligt Higgins och 

Walker (2012), förenade med logosargumentation.  

2.4 Analysmodell  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Figur 1: Egenupparbetad analysmodell 

Utifrån den analysmodell som redogörs för ovan, är syftet att förklara hur den insamlade 

empirin till studien har analyserats utifrån studiens referensram. Analysmodellen visar hur 

förändringen av faktorerna struktur, disposition och argumentation i 

hållbarhetsredovisningen på både kort och lång sikt under en tioårsperiod analyserats.  

Institutionellt tryck, i form av införda riktlinjer och lagkrav, förväntas vara en extern faktor 

som påverkat förändringen. Som tidslinjen i analysmodellen visar har förändringen 

undersökts dels mellan verksamhetsåren 2007 och 2008, dels mellan 2008 och 2016, dels 

2016 och 2017 samt även mellan 2007 och 2017. Efter att ha analyserat vilken förändring 

som skett av struktur, disposition och argumentation har en slutsats kunnat dras om hur 

lagkrav förändrat hållbarhetsredovisningens innehåll över tid. Studiens frågeställning 

besvaras därmed.         
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2.5 Sammanfattning 

Studiens referensram används för att studera hur struktur, disposition och argumentation i 

hållbarhetsredovisningen förändrats över en period av tio år. Den används även till att 

analysera om politiskt tryck av regeringen införda riktlinjer och lagkrav kan indikeras ha 

påverkat denna förändring. Referensramen består i huvudsak av tre delar:  

För det första presenterades tvingande faktorers inverkan på hållbarhetsredovisning. 

Tidigare studiers resultat och antydan visar att politisk reglering skapar förändring. Även 

att tvingande isomorfism ligger till grund på politisk påverkan, vilken är den typ av 

tvingande tryck som denna studien fokuserar på. Det har också visat sig att tvingande 

reglering i tid då lag trätt i kraft inte har haft någon inverkan på bolagens hållbarhetsarbete. 

Antagande utifrån Nyinstitutionell teori används för att beskriva om politisk påverkan kan 

indikeras påverka den förändrade kommunikationen i hållbarhetsredovisningen över en 

period av tio år.      

För det andra presenterades externt tryck som svenska, statligt ägda bolag utsätts för. Hur 

externa faktorer i tidigare studier visats inverka på utformningen av 

hållbarhetsredovisningen och dess egenskaper.  Även tidigare studiers antagande om att 

det institutionella trycket av samhällets krav i form av normer och värderingar kan vara 

drivande i arbetet med hållbarhet och hållbarhetsredovisning. Gällande riktlinjer och 

lagkrav om hållbarhetsredovisning för verksamhetsåren 2007, 2008 och 2017 presenteras. 

Dessa används i studien för att få en indikation på och beskriva hur strukturen, 

dispositionen och argumentationen i hållbarhetsredovisningen förändrats. 

Slutligen presenterades kommunikation med struktur, disposition och argumentation i 

hållbarhetsredovisning. Hur valen av ord i en text och vilka teman en text organiseras kring 

visar dess övergripande inriktning och vad texten handlar om. Även hur en texts disposition 

visar hur författaren ser på sitt ämne. Retorikteori används för att studera hur valet av 

argumentationsmedel i hållbarhetsredovisningen förändrats. Hur denna studien tar fasta på 

tidigare studiers insikter om hur de olika argumentationsmedlen ethos, pathos och logos 

kan utläsas i en text presenteras.  
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3 Metod 

I detta metodavsnitt beskrivs tillvägagångssättet som använts i studien. Hur data till 

studien samlats in och bearbetas presenteras. Studiens valda metoder presenteras och 

vilket typ av data som samlats in redogörs för. Studiens trovärdighet motiveras och 

avslutningsvis diskuteras metodkritik.     

3.1 Kvalitativ metod 

Avsikten med studien är att beskriva hur struktur, disposition och argumentation i 

hållbarhetsredovisningen förändrats över en period av tio år. Valet att studera dessa tre 

faktorer har gjorts för att få en djupare förståelse för hur bolag använder sin 

hållbarhetsredovisning till att beskriva resultaten av deras hållbarhetsarbete efter att 

lagkrav förändrats. För att uppnå denna fördjupade förståelse används kvalitativ metod som 

enligt Bryman och Bell (2011) syftar till att undersöka något på djupet snarare än 

översiktligt. För att besvara studiens frågeställning har kvalitativ metod valt att användas 

då metoden enligt Adams (2014) besvarar frågor ställda om ”hur” och ”varför”. Kvalitativ 

metod har använts för att bearbeta och analysera hållbarhetsredovisningens innehåll. Hur 

detta gått tillväga beskrivs mer utförligt nedan. 

3.2 Bearbetning och analys 

För att analysera förändring i hållbarhetsredovisningens innehåll har en tematisk analys 

liksom en textanalys genomförts i studien. Den tematiska analysen har genomförts för att 

få en mer övergripande bild av vilken förändring som skett medan textanalys genomförts 

för att djupare undersöka hur riktlinjer och lagkrav efterföljs samt vilka 

argumentationsmedel som bolagen tillämpat för att redovisa resultaten av sitt 

hållbarhetsarbete. Nedan beskrivs mer i detalj hur de olika metoderna tillämpats i studien. 

 Tematisk analys 

Det material som erhållits från dokumentstudierna av fallbolagens 

hållbarhetsredovisningar har för att besvara studiens frågeställning tematiserats. Genom att 

tillämpa tematisk kategorisering kan ett material lättare överblickas och förstås (Guest, 

MacQueen & Namey, 2012; Bryman & Bell, 2011). Hållbarhetsredovisningen har 

kategoriserat utifrån följande tre teman struktur, disposition och argumentation. Struktur 

har kategoriserats efter hur riktlinjer och lagkrav efterföljs.  Disposition har kategoriserats 

efter hållbarhetsredovisningens antal sidor och hur olika typ av hållbarhetsinformation är 

tematiserat så som miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och 
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korruption. Slutligen har hållbarhetsredovisningens innehåll kategoriserats utifrån vilka 

argumentationsmedel, ethos, pathos och logos som använts när bolagen redovisar resultat 

av sitt hållbarhetsarbete.  

 Textanalys 

Textanalys har även tillämpats för att studera struktur, disposition och argumentationen i 

fallbolagens hållbarhetsredovisning. Det finns enligt Hellspong (2001) olika metoder att 

tillämpa vid textanalys. För att studera en brukstexts innehåll är strukturell- och retorisk 

analys två användbara metoder (Hellspong, 2001). Strukturell analys beskriver 

textbindningen, kompositionen och valet av ord i texten (Hellspong, 2001). Den 

strukturella analysen i denna studien bygger på ordförrådet och de teman 

hållbarhetsredovisningen är uppbyggd kring. Retorisk analys beskriver hur texten i sitt 

sammanhang påverkar mottagaren genom att övertyga och övertala (Hellspong, 2001). Den 

retoriska analysen i denna studien baseras på vilket val av argumentationsmedel som 

bolagen använt för att påverka användaren av hållbarhetsredovisningen i något avseende.  

Syftet med att tillämpa en strukturell analys är enligt Hellspong (2001) att ge en mångsidig 

beskrivning av en texts innehållsliga struktur mot bakgrund av dess kontext. Den 

strukturella textanalysen i denna studien har baserats på begrepp som återfinns i 

regeringens lagkrav 2016. Begreppen som sökts beskrivs vidare under avsnitt 3.2.3 

Mätinstrument. 

Syftet med retorisk analys är att undersöka hur någon med hjälp av text går till väga för att 

påverka och övertyga (Hellspong, 2001). Argumentationsmedlen som sökts i denna studien 

är ethos, pathos och logos. För att se vilka argumentationsmedel som fallbolagen använt 

vid redogörelse av resultaten av dess hållbarhetsarbete har olika betydelser i citat, ord och 

bilder studerats. Ethosargumentation har bland annat sökts genom begrepp förknippade 

med expertis, självkritik och aktning. Pathosargumentation har bland annat sökts genom 

begrepp förknippade med hopp, välbefinnande och sympati. Logosargumentation har sökts 

genom begrepp och illustrationer av logik och data. 

För att analysera hur valet av argumentationsmedel i hållbarhetsredovisningen förändrats 

över en period av tio år har rubriker och uttryck med argumentation utifrån ethos, pathos 

och logos sökts. Rubriker och uttryck har valts ut ur hållbarhetsredovisningen för att kunna 

styrka teorin som studien bygger på. För att minska risken för subjektivitet så innefattar 

studien enbart meningar som båda författarna markerat vara argumentation utifrån ethos, 
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pathos eller logos. Inte någon rubrik eller uttryck som enbart valts ut av den ena författaren 

har inkluderats.  

De valda rubrikerna och uttrycken har analyserats och tolkats utifrån retorikteorins 

argumentationsmedel ethos, pathos och logos. Detta för att visa vilket val av 

argumentationsmedel fallbolagen tillämpat då de redogjort för resultaten av sitt 

hållbarhetsarbete, dels i tid då lag trätt i kraft och dels mellan två verksamhetsår som ligger 

längre ifrån varandra för att beskriva förändringen som skett över en period av tio år.  

Sammanställningen nedan visas exempel av hur sökningen och bearbetningen av 

argumentationsmedlen gått till i studien och även hur vi kommit fram till att fallbolagen 

argumenterar utifrån ethos, pathos eller logos. Sökningen har gjorts utifrån rubrikens och 

uttryckens karaktär med tillhörande begrepp.    

 

Tabell 1: Kriterier för sökta argumentationsmedel 

För att skapa ett tydlig fokus i en textanalys finns enligt Renberg (2007) tre inriktningar att 

ta hänsyn till, sändarorienterad-, ämnesorienterad- och mottagarorienteradanalys. Utifrån 

att det är hållbarhetsredovisningens innehåll som har studerats i denna studie anses en 

Argumentationsmedel Karaktär Begrepp Rubrikexempel

Ethos Expertis En viktig aktör i arbetsmarknadspolitiken

Självkritik Det är tydligt att de åtgärder vi vidtagit 

tillsammans med vårt förbättringsarbete nu fått 

genomslag i hela verksamheten

Strävan att lyckas Vi skar vara kundernas förstahandsval 

Pathos Väcka känslor Lojalitet Svenska Spels stipendier för insatser inom 

idrott och forskning

Välbefinnande Svenska Spel stödjer flera av Sveriges landslag, 

men satsar även på talangutveckling, bredd- och 

ungdomsidrott

Sympati 2008 påbörjades ett samarbete med 

Hjärnfonden, som i fem års tid erhåller 5 

miljoner kronor per år som hjälp att finansiera 

viktig rundforskning om hjärnans 

beroendesjukdomar. (citat)
Logos Logik Leverantörsgranskning

Statistik Av samtliga parametrar som mäts är det 

Systembolagets medarbetare som får högsta 

betyget av kunderna i nöjdhetsmätningarna

Data Academicum på Medicinareberget i Göteborg får 

både värme och kyla från ett borrhålslager 

beläget på 200 meters djup

Påståenden Det är en energieffektiv lösning som ser till att 

hålla nere den årliga energianvändningen under 

90 kWh/kvm per år, vilket är betydligt lägre än 

svenska byggnormer.

Bevis SBAB har gjort entré på sparmarknaden genom 

lansering av sparkonton

Trovärdighet och 

övertygelse

Kontrollerbar fakta, 

skapa en 

övertygande bild av 

verkligheten
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ämnesorienterad analys vara tillämplig. En ämnesorienterad analys leder till en djupare 

granskning av själva texten och betydelsen av orden i den. Genom att ha tillämpat en 

ämnesorienterad analys har struktur, disposition och argumentationen i 

hållbarhetsredovisningen analyserats.  

 Mätinstrument 

Följande aspekter tar sin utgångspunkt i regeringens införda lagkrav 2016 och har använts 

i studien för att på ett konsekvent sätt kunnat bearbeta strukturen i fallbolagens 

hållbarhetsredovisningar.  

1. Affärsmodell. (Miljö, sociala, personal, respekt för mänskliga rättigheter, 

motverkande av korruption). 

2. Policy. (Miljö, sociala, personal, respekt för mänskliga rättigheter, motverkande av 

korruption). 

3. Resultat av policy. (Miljö, sociala, personal, respekt för mänskliga rättigheter, 

motverkande av korruption). 

4. Risker. (Miljön, sociala, personal, respekt för mänskliga rättigheter, motverkande 

av korruption). 

5. Hantering av risker.  (Miljön, sociala, personal, respekt för mänskliga rättigheter, 

motverkande av korruption). 

6. Resultatindikationer. (Miljön, sociala, personal, respekt för mänskliga rättigheter, 

motverkande av korruption). 

 

Följande aspekt tar sin utgångspunkt i regeringens tvingande riktlinjer som införts i 

ägarpolicyn för statligt ägda bolag verksamhetsåret 2008 och har använts i studien för att 

urskilja om tillämpningen av GRI:s riktlinjer i hållbarhetsredovisning har förändrats. 

7. Använder bolaget GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning?  

 

 Bearbetning av insamlade data 

I detta avsnitt beskrivs hur insamlade data från dokumentstudierna bearbetats och 

analyserats. För att på ett konsekvent sätt kunnat bearbeta fallbolagens 

hållbarhetsredovisningar har innehållet delats upp i olika teman. Detta för att visa vad 

bolagen inkluderat i sin hållbarhetsredovisning innan regeringens riktlinjer och lagkrav, ett 

respektive nio år efter införandet av riktlinjerna samt efter tio år och ännu ett nytt lagkrav 
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om hållbarhetsredovisning. På så sätt har hur förändringen i hållbarhetsredovisningen sett 

ut över tid kunnat utläsas.    

3.2.4.1 Tematisering av hållbarhetsredovisning med strukturell- och retorisk 

analys 

Fallbolagens års- och hållbarhetsredovisning har vid framtagandet av studiens 

empirikapitel analyserats genom en textanalys. Års- och hållbarhetsredovisningarna har 

granskats år för år med start verksamhetsåret 2007. För att analyser den strukturella 

förändringen i hållbarhetsredovisningen har följande begrepp från lagkravet 2016 sökts; 

GRI, affärsmodell, policy, resultat, risk, riskhantering, miljö, sociala förhållanden, 

personal, mänskliga rättigheter och korruption. Samtliga av fallbolagens 

hållbarhetsredovisningar har hämtats och sparats ned i PDF-format. Med hjälp av 

sökfunktionen i Acrobat Reader DC har valda begrepp sökts.  

För att få en rättvisande bild av hur väl fallbolagens hållbarhetsredovisningar täcker in 

lagkrav har vissa delar kompletterats. För det första ges ingen definition eller innebörd av 

det valda ordets betydelse i lagkravet, varför vi i sökningen valt att inkludera även ord med 

lika innebörd.  

I sammanställningen nedan visas hur sökningen kompletterats. 

Sökord Kompletterande ord 

GRI   

Affärsmodell    

Policy - Uppförandekod 

- Kod 

Resultat   

Risk   

Riskhantering    

Miljö   

Socialt - Samhälle 

Personal - Medarbetare 

- Arbetstagare 

Mänskliga rättigheter  - Jämställdhet 

- Mångfald 

Korruption  - Etiskt 

 

Tabell 2: Sammanställning av kompletterande sökord 
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Sökordet personal avser även medarbetare och arbetstagare. Socialt och samhälle har 

betraktats som synonyma. Jämställdhet och mångfald har tolkats in i sökbegreppet 

mänskliga rättigheter och etiskt har tolkats in i begreppet korruption. Dock har egna 

tolkningar i största mån försökt att utelämnas. För det andra behandlas bolagens 

uppförandekod i denna studie som policy, även om de i hållbarhetsredovisningen benämns 

som kod. För att identifiera resultatindikationer i hållbarhetsredovisningen har resultat som 

redovisats i diagram och tabeller sökts. 

En svårighet som uppstått har varit då resultaten av fallbolagens hållbarhetsarbete inte 

redovisats tydlig. Särskilt svårt har varit att avgöra vad för upplysningar fallbolagen lämnat 

om resultat av policy och riskhantering. Därför har mycket tid lagts ned på att söka efter 

dessa. För att säkerställa att studiens resultat är trovärdigt, rättvisande och jämförbart har 

denna sökning skett vid två separata tillfällen och sedan jämförts. 

3.2.4.2 Empirimallar  

Nedan presenteras de mallar som använts för att redovisa resultatet av dokumentstudiens 

tematiska analys liksom textanalys. De tre mallar som presenteras nedan visar hur 

sammanställningen av data som inhämtats ur hållbarhetsredovisningen från respektive 

verksamhetsår sett ut.  

För att överblicka hållbarhetsredovisningens struktur har mallen nedan delats in i rubriker 

så som GRI, affärsmodell, upplysningar, policys, resultat av policys, risker, riskhantering 

och resultatindikationer.   

Begreppet GRI tar sin utgångspunkt i regeringens ägarpolicy för verksamhetsåret 2008. 

Resterande begrepp tar sin utgångspunkt i regeringens införda lagkrav 2016. Inledningsvis 

markeras om fallbolagen har en hållbarhetsredovisning upprättad enlig GRI med ja och om 

inte med nej. Därefter markeras om fallbolagen inkluderar en affärsmodell i 

hållbarhetsredovisningen med ja om sådan redovisats och med nej om sådan saknats. 

Vidare tematiseras fallbolagens hållbarhetsredovisningar utifrån om 

hållbarhetsredovisningen innehåller de aspekter som lagkravet 2016 kräver. 

Tematiseringen genomförs på så vis att antalet aspekter under respektive begrepp som finns 

med räknas in. Förhållandet mellan antalet aspekter som används och maximalt antal 

aspekter som skulle kunnat användas presenteras. Om ett bolag inkluderar alla aspekter 

under begreppet upplysningar, blir resultatet i tabellen 5/5. Avslutningsvis tematiseras 
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hållbarhetsredovisningens innehåll kring de strukturella teman som den synts vara 

uppbyggd kring.   

 

Tabell 3: Empirimall för strukturen i fallbolagens års- och hållbarhetsredovisningar 

Mallen nedan visar hur presentationen av förändringen av hållbarhetsredovisningens 

disposition ser ut. Inledningsvis markeras om hållbarhetsredovisningen är integrerad med 

övriga årsredovisningen med ja och om den redovisats separat med nej. Om 

hållbarhetsredovisningen varit integrerad med övrig årsredovisning har sökts för att se om 

någon förändring skett av vart bolagen valt att redogöra för sitt hållbarhetsarbete. Förutsatt 

att fallbolagen valt att integrera sin hållbarhetsredovisning med årsredovisningen har vart 

respektive fallbolag valt att placera hållbarhetsredovisningen i sin årsredovisning kodats; 

början (B), mitten (M) och slutet (S). Årsredovisningarnas totala antal sidor varierar mellan 

fallbolagen och därför motsvarar årsredovisningens första tredjedels början (B), 

årsredovisningens andra tredjedels mitt (M) och årsredovisningens tredje tredjedels slut 

(S). 

För att ytterligare undersöka förändringen av dispositionen i hållbarhetsredovisningen har 

innehållet delats in i följande begrepp som lagen föreskriver ska vara med så som miljö, 

sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, korruption och bilder. För att se hur 

dispositionen förändrats mäts hur stor del varje aspekt under det sökta begreppet har fått i 

hållbarhetsredovisningen under respektive undersökt år. 

För att undersöka hur hållbarhetsredovisningens disposition förändrats har ett mått 

upprättats. Mätning ger enligt, Bryman och Bell (2011), forskaren ett konsekvent verktyg 

att mäta skillnader med. Eftersom hållbarhetsredovisningens utformning varierar mellan 

fallbolagen har antal sidor där de olika aspekterna redogjorts för använts som måttenhet för 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

Affärsmodell Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

Olika typer av 

upplysningar i 

affärsmodellen

0/5 0/5 0/5 0/5

Olika typer av policy

Resultat av policy 0/5 0/5 0/5 0/5

Risker 0/5 0/5 0/5 0/5

Åtgärder för riskhantering 0/5 0/5 0/5 0/5

Resultatindikationer 0/5 0/5 0/5 0/5

Teman
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utrymme. Detta har gjorts för att kunna jämföra utfallet i disposition mellan år liksom 

mellan bolag. Antalet sidor med bilder som funnits i hållbarhetsredovisningen har även 

mätts.  

 

Tabell 4: Empirimall för dispositionen i fallbolagens års- och hållbarhetsredovisningar 

Mallen nedan visar hur förändringen av valet av argumentationsmedel i 

hållbarhetsredovisningen ser ut.  

Bedömning av om fallbolagen argumenterat utifrån ethos, pathos och logos har gjort 

utifrån retorikteorins kriterier. Exempelvis har om fallbolaget enbart redovisat resultat av 

aspekter ur lagkravet 2016, genom tabeller, diagram och statistiska data, ansetts vara 

logosargumentation. Om resultaten av aspekterna ur lagkravet 2016 istället presenterats i 

karaktär av trovärdighet och övertygelse genom expertis, självkritik och strävan att lyckas 

har argumentationsmedlet markerats som ethos. I vissa fall har flera olika 

argumentationsmedel kunnat identifierats i hållbarhetsredovisningen. I dessa fall har 

fallbolaget ansetts använda sig av en mix av de olika argumentationsmedlen.  

 

Tabell 5: Empirimall för argumentationen i fallbolagens års- och hållbarhetsredovisningar 

I struktur-, disposition- och argumentationsmallarna ovan tematiseras fallbolagens 

hållbarhetsredovisning för respektive verksamhetsår. Detta har gjorts för att bolagen lätt 

ska kunna jämföras och mönster urskiljas. Likaså har förändring i respektive fallbolags 

hållbarhetsredovisning liksom ett förändrat gemensamt mönster över tid kunnat 

undersökas. Kategoriseringen av hållbarhetsredovisningens innehåll har bidragit till att 

fallstudien kunnat undersöka hur strukturen, dispositionen och argumentationen i de tio 

största, svenska, statligt helägda bolags hållbarhetsredovisningar förändrats över tid.  

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

Placering

Totalt antal sidor

Miljö

Sociala förhållanden

Personal

Mänskliga rättigheter

Korruption

Bilder

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel
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Det empiriska materialet från fallbolagens hållbarhetsredovisningar har efter att det 

sammanställts och tematiserats kunnat användas till att undersöka hur förändringen sett ut 

över tid. I studiens analys har resultaten för respektive verksamhetsår jämförts för att se 

vilka förändringar som skett i tid då ny lag träder i kraft samt vilken förändring som skett 

mellan två verksamhetsår som ligger längre ifrån varandra.  

3.3 Undersökningsdesign 

I detta avsnitt diskuteras valet av att använda fallstudie som undersökningsmetod i studien. 

Vidare beskrivs vilka kriterier som tillämpats vi valet av fallbolag till studien för att kunna 

besvara frågan om hur hållbarhetsredovisningens struktur, disposition och argumentation 

förändrats över tid.  

 Multipel fallstudie 

I denna studie görs en multipel fallstudie där de tio största, svenska, statligt helägda 

bolagens hållbarhetsredovisningar studeras. Flerfallsstudier ger enligt Yin (2007) mer 

empiriskt säkerställda resultat och ger enligt Bryman och Bell (2011) en djupare förståelse 

för samband. Fallstudier är, enligt Yin (2007), den mest lämpade och användbara 

forskningsmetoden på problemfrågor som ämnar besvara frågor som börjar på ”hur” eller 

”varför”. Genom att genomföra en multipel fallstudie ges vi, som Bryman och Bell (2011) 

beskriver, möjlighet att ta ställning till vad som är gemensamt samt skiljer sig mellan olika 

fall. Detta stärker enligt Bryman and Bell (2011) våra möjligheter att ha en teoretisk 

reflektion över resultaten. Genom att en multipel fallstudiedesign har tillämpats i studien 

har mönster av förändringar i fallbolagens hållbarhetsredovisningar kunnat urskiljas för 

varje verksamhetsår.  

3.3.1.1 Val av fallbolag 

Statligt ägda bolag ska enligt regeringen verka som föredömen för andra bolag med sitt 

hållbarhetsarbete (Borglund et al., 2010). Ett målstyrt urval, av de tio största, svenska, 

statligt helägda bolagen, har därför gjorts som val av studieobjekt för studien. Enligt 

Bryman och Bell (2011) är ambitionen med att göra ett målstyrt till en studie att urvalet 

utgörs av fall som berör det studien ämnar undersöka.  

I Sverige finns det 38 statligt, helägda bolag (Regeringen, 2017). Tio av dessa bolag utgör 

grunden i studiens empirikapitel. Bolagen som har studerats är Akademiska Hus AB, 

Apoteket AB, Samhall AB, SBAB Bank AB, SJ AB, Sveaskog AB, Svenska spel AB, 

SVEVIA AB, Systembolaget AB och Vattenfall AB.  
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Valet av statligt ägda bolag som studieobjekt i denna studie har gjorts utifrån 

förutsättningen att dessa, enligt regeringens riktlinjer och lagkrav, varit tvingade att 

hållbarhetsredovisa över en längre tid. Enligt Bryman och Bell (2011) och Gustavsson 

(1998) kan ett för stort antal studieobjekt i en studie begränsa möjligheten för mer 

djupgående studier. Utifrån studiens begränsade omfång och tidsram har den för att uppnå 

avsikten med att göra en mer djupgående studie begränsats till att undersöka tio fallbolag.  

Urvalet av fallbolag har gjorts utifrån bolagens redovisade omsättning för verksamhetsåret 

2016. Samtliga av de valda fallbolagens omsättning uppgick 2016 till över sex miljarder 

kronor. Fritz och Koch (2016) menar att ett klart samband mellan ökat ekologiskt 

fotavtryck och hög omsättning kan påvisas. Därför har de tio bolag med högst omsättning 

verksamhetsåret 2016 valts som studieobjekt i studien då dessa bedöms ha störst 

ekonomisk, social och miljömässig påverkan. De valda fallbolagen anses lämpliga som 

studieobjekt då de genom sin påverkan på den hållbara utvecklingen har ett stort ansvar att 

redovisa sitt hållbarhetsarbete. 

Vid det målstyrda urvalet av fallbolag till studien har inte hänsyn tagits till om bolagen 

upprättat en hållbarhetsredovisning samtliga verksamhetsår som valts att undersökas. Att 

det kunde bli ett bortfall av hållbarhetsredovisningar var inget som vi förväntade oss.   Dock 

så har begränsningen visat sig innebära att det blivit bortfall av hållbarhetsredovisningar 

verksamhetsåren 2007 och 2008. Bortfallen förklaras dels av att de statligt ägda bolagen 

inte var tvingade att upprätta någon hållbarhetsredovisning verksamhetsåret 2007, dels av 

att arkiveringskravet på finansiell information endast uppgår till sju år. Trots bortfallen 

anses ett gediget material ha genererats som ligger till grund för studiens undersökning. 

När studiens empiriska resultat har sammanställt har bortfallen hanterats genom att 

resultatet presenteras i procent. Utifrån det anses det insamlade empiriska materialet vara 

jämförbart.   

 Tvärsnittsansats  

I studien har en tvärsnittsansats tillämpats, där förändringen i hållbarhetsredovisningen 

undersökts under en längre tidsperiod. Genom tvärsnittsdesign, där data från flera år 

samlats in har sambandsmönster i hållbarhetsredovisningen kunnat urskiljas. För att kunna 

studera förändringen som skett över en period av tio år har hållbarhetsredovisningar från 

de tio fallbolagen upprättade för verksamhetsåren 2007, 2008, 2016 och 2017 inhämtats. I 
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tvärsnittsinriktad forskning samlas information in som är av intresse för studien och det 

kan, enligt Bryman och Bell (2011) gå dagar, veckor och år mellan de olika mättillfällena. 

Tvärsnittsansatsen i studien har gjort de möjligt att söka och urskilja sambandsmönster av 

förändringen som skett. Under studiens gång har detta möjliggjort att likheter och 

skillnader i hur fallbolagens hållbarhetsredovisning förändrats över en period av tio år 

kunnat studeras. Vidare har även skillnader i förändring som skett över både kort och lång 

sikt kunnat jämföras.   

3.4 Insamling av data 

Enligt Alvehus (2013) är det skillnad på primärdata och sekundärdata. Skillnaden mellan 

primär- och sekundärdata utgörs huvudsakligen av frågan om vem som samlat in materialet 

och för vilket syfte materialet samlats in (Alvehus, 2013). Sekundärdata förklaras av 

Alvehus (2013) vara empiriskt material som skapats för en annan undersökning, men som 

kan användas i den aktuella undersökningen. Primärdata förklaras av Alvehus (2013) vara 

sådant empiriskt material som skapats just för den undersökningen som ligger för handen. 

 Sekundärdata  

De sekundära källor som har applicerats i studien är hämtade från regelverk, teoriböcker, 

hemsidor och vetenskapliga artiklar. Detta för att erhålla relevant och rätt information till 

studien. Nedan presenteras samtliga av de olika typer av sekundära källor som använts till 

studien. 

3.4.1.1 Vetenskapliga artiklar  

Den vetenskapliga teori som applicerats i denna studie består i huvudsak av vetenskapliga 

artiklar som samtliga är peer reviewed. De databaser och sökmotorer som använts för att 

inhämta artiklarna är WorldCat Discovery och Google Scholar, vilka vi fått tillgång till via 

Högskolan i Skövdes bibliotek. Några av de sökord som använts för att inhämta rätt 

information till studien är: “Environmental reporting”, “Corporate Social Responsibility”, 

”Corporate sustainability report”, ”Ethos, Pathos, Logos”, “Global Reporting 

Initiatives”, ”Institutional Isomorphism”, “Institutional theory”, “Rhetoric theory”, 

“Sustainability” och “Sustainability reporting”. 

Nedan visas ett exempel av hur litteratursökningsprocessen har sett ut för att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar till studien. 
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Tabell 6: Litteratursökning vetenskapliga artiklar 

Den vetenskapliga litteratur som samlats in och applicerat i studien ryms inom tidsspannet 

1983 - 2016. Flertalet av artiklarna har setts underbygga varandra, och anses utifrån det 

vara relevanta att applicera i studien. Ämnen som den vetenskapliga litteraturen berör är 

hållbarhetsredovisningens utveckling och förändring över tid, hur regeringens tidigare 

införda riktlinjer kommit att påverka statligt ägda bolags hållbarhetsarbete och kritikers 

synpunkter på effekterna av regeringens införda lagkrav. 

Under sökprocessen vid urval av vetenskapliga artiklar har hänsyn tagits till dess antal 

publiceringar och citeringar då antalet citeringar och publiceringar indikerar hur använd en 

vetenskaplig text är. Den ursprungliga källan har alltid som utgångspunkt i 

litteratursökningen försökt spårats, i syfte att undvika eventuella missförstånd och 

andrahandsciteringar. 

3.4.1.2 Internetkällor  

Regeringens, Näringsdepartementets och Global reporting Initiatives hemsidor är de 

internetkällor som återkommande använts i studien i syftet att söka och inhämta 

bakgrundsinformation om deras arbete med hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning. 

Vid informationssökandet har enbart källor som ansetts vara pålitliga använts för att kunna 

säkerställa och garantera att resultatet av studien är tillförlitligt. Den information som 

kunnat inhämtas via Internetkällor bedöms inte vara vinklad till organisationernas fördel 

utan synes vara sådan information som saknar anledning till att behöva vinklas.          

3.4.1.3 Litteratur 

Annan litteratur som använts till studien är inhämtad från Högskolan i Skövdes bibliotek, 

Lidköpings Stadsbibliotek alternativt via fjärrlån. Syftet med att inhämta annan litteratur 

har i huvudsak varit att komplettera den vetenskapliga litteraturen. Litteraturen som 

använts återfinns främst i studiens problemdiskussion, referensram och metodkapitel. 

Databas

World Cat Discovery

Sökord Antal träffar Antal granskade 

"peer reviwed"

Urval lästa Urval använda

Sökord 1 Sustainability 251 652 192 389 15 1

Sökord 2 Sustainability + reporting 77 026 60 548 8 4

Sökord 1 Corporate + sustainability 29 508 22 672 13 2

Sökord 2 Corporate + sustainability + reporting 18 138 13 728 9 2

Sökord 1 Environmental + reporting 559 842 465 879 12 2

Sökord 2 Environmental + reporting + accounting 88 362 69 897 6 1
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 Primärdata  

För studiens resultat och analys har empiriskt material från tio fallbolag samlas in genom 

dokumentstudie av bolagens hållbarhetsredovisningar upprättade för verksamhetsåren 

2007, 2008, 2016 och 2017. Utifrån den information som återfunnits i 

hållbarhetsredovisningarna har en textanalys av hur strukturen, dispositionen och 

argumentationen förändrats i hållbarhetsredovisningen kunnat göras.  

Informationen i fallbolagens hållbarhetsredovisning har givit en överblick av hur bolagen 

kommunicerar sitt hållbarhetsarbete över en längre tidsperiod. Fallbolagens 

hållbarhetsredovisningar anses även ha varit användbara datakällor till att göra inbördes 

jämförelse av likheter och skillnader som kunnat tydas mellan innehållet i 

hållbarhetsredovisningen, dels innan och dels efter regeringens riktlinjer och lagkrav 

införts. Informationen som inhämtats ur fallbolagens hållbarhetsredovisningar har använts 

till att studera hur kommunikationen förändrats över tid, samt om förändringen kan 

indikeras av regeringens införda riktlinjer och lagkrav. Den primärdata som återfinns i 

studien av gjorda dokumentstudier presenteras i empirikapitlet.  

3.5 Studiens trovärdighet 

En kvalitativ studies trovärdighet bedöms, enligt Bryman och Bell (2011), utifrån fyra 

trovärdighetskriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

 Tillförlitlighet 

Denna studie tar sin utgångspunkt i fallbolagens hållbarhetsredovisning och den 

information som avges i denna. Innehållet i hållbarhetsredovisningen är konstant och kan 

enkelt finnas av den som söker, varför tillförlitligheten till studiens resultat bedöms vara 

hög. Resultatet av en studie ska, enligt Alvehus (2013), för att anses vara tillförlitligt, vara 

autentiskt. Studieobjekten ska känna igen sig i beskrivningen (Alvehus, 2013), genom att 

resultatet återspeglar verkligheten korrekt (Bryman & Bell, 2011).  

 Överförbarhet 

Huruvida denna studies resultat är generaliserbart och möjligt att applicera på andra bolag 

anses vara relevant att diskutera. Urvalet av fallbolag till studien motiveras i avsnitt 3.3.1.1 

Val av fallbolag. Dock har denna studien begränsats till att undersöka de tio största, 

svenska, statligt ägda bolagen, varför resultatet inte är överförbart på alla statligt ägda 

bolag. För att en studies resultat ska anses vara överförbart ska det, enligt Bryman och Bell 

(2011), vara användbart även i annan kontext, situation eller tidpunkt.  
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 Pålitlighet 

Pålitlighetsgraden i denna studie kan, i rimlig mån, anses vara hög utifrån att studien under 

arbetets gång har seminariebehandlats av flera opponentgrupper. Vid seminarietillfällena 

har opponenterna lämnat kommentarer om arbetet som vidare har bearbetats och använts 

till att förtydliga och förbättra redogörelsen av framförallt problemfrågan och hur urvalet 

av fallbolag kunnat motiveras i studien.  Resultatet av en studie anses vara pålitligt först då 

samtliga faser i forskningsprocessen redogörs för (Bryman och Bell, 2011). 

Problemformulering, val av studieobjekt och redogörelse för analys av insamlade data är 

exempel som Bryman och Bell (2011) anger noggrant ska redogöras för och som av läsaren 

ska antas med ett granskande synsätt.  

 Konfirmering 

Under denna studiens genomförande har egna tolkningar och värderingar försökts att 

undvikas i rimligaste mån. Dock kan resultatet, i viss mån, anses vara påverkat av våra 

egna värderingar. Då främst när hållbarhetsredovisningen tematiserats utefter vilket 

argumentationsmedel fallbolagen ansetts använda. För att undvika att egna tankar och 

värderingar ska ha påverkat resultatet har vi kontinuerligt kontrollerat varandra genom att 

följa upp att vi tematiserat hållbarhetsredovisningen på lika sätt. Utifrån att vi konstaterat 

att vi båda har erhållit lika resultat anses inga personliga värderingar ha påverkat utförandet 

och vi anser därför att vi under processens gång har agerat i god tro. Konfirmering 

förklaras, av Bryman och Bell (2011), med att den som författar en studie säkerställer att 

denne handlat i god tro. Studiens teoretiska inriktning, resultat och slutsats ska således, 

enligt Bryman och Bell (2011), inte påverkats av författarens personliga värderingar.  

3.6 Metodkritik 

 Kritik mot studiens valda tillvägagångssätt och undersökningsdesign 

Kvalitativ forskningsmetod kritiseras vanligen då den anses vara subjektiv (Bryman och 

Bell, 2011). Med detta menar Bryman och Bell (2011) att kvalitativa forskningsresultat 

vanligen i stor utsträckning bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som 

är viktigt och betydelsefullt i det sammanhang de befinner sig i.  

Kvalitativ forskningsmetod har även blivit kritiserad för svårigheten med att replikera 

undersökningen (Bryman och Bell, 2011). Detta då kvalitativa undersökningar enligt 

Bryman och Bell (2011) vanligen är ostrukturerade och konstruerade utifrån forskarens 

egen uppfinningsrikedom. Det är, enligt Bryman och Bell (2011), forskaren själv som är 
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det viktigaste redskapet vid datainsamlingen och valet av vad som observeras grundar sig 

vanligen i till stor del på vad forskaren själv intresserar sig för. Kritiken mot kvalitativ 

metod som tillvägagångssätt kan i denna studien besvaras med att informationen som 

redogörs för i hållbarhetsredovisningen är konstant. Hade en liknande undersökning 

genomförts med lika metod och datainsamling skulle resultatet kunna komma att bli 

detsamma. Risken för att resultatet skulle visa något helt annat bedöms därför vara liten. 

Risken för att subjektiva uppfattningar skulle ligga till grund för studiens resultat anses 

därför vara låg.  

Även fallstudiedesign kritiseras i vissa avseenden. Bryman och Bell (2011) antyder att 

fallstudiers överförbarhet och generaliserbarhet behöver diskuteras och att det utifrån 

enskilda fall är svårt att dra slutsatser. Valet av fallbolag till denna studien motiveras i 

avsnitt 3.3.1.1 Val av fallbolag. I studiens metodkapitel förklaras även varför studiens 

resultat inte är direkt överförbart på alla typer av bolag. Forskaren kan i fallstudier, enligt 

Bryman och Bell (2011), påverka utfallet då det är denne som samlar in och analyserar det 

till studien insamlade materialet. Resultat av fallstudier tenterar, enligt Yin (2007), att 

påverkas och utgöras av författarens egna åsikter. Det anses således, enligt Bryman och 

Bell (2011), vara viktigt att forskaren håller sina egna värderingar utom forskningsarbetet 

samt att denne bibehåller en objektivitet till forskningsarbetet. Egna tankar och värderingar 

har i rimligaste mån försökt att uteslutas vid denna studiens genomförande. Hur data ur 

fallbolagens hållbarhetsredovisningar samlats in och bearbetats redogörs för i avsnitt 3.2 

Bearbetning och analys.  

3.7 Sammanfattning av metod 

Denna kvalitativa studie har utformats till en fallstudie. Ett målstyrt urval av svenska, 

statligt helägda bolag med störst redovisad omsättning verksamhetsåret 2016 har gjorts. 

Detta för att ge en förståelse för hur kommunikationen av struktur, disposition och 

argumentation i hållbarhetsredovisningen förändrats över tid samt om förändringen kan 

indikeras bero på politisk reglering. Tvärsnittsansatsen i studien har gjort att 

sambandsmönster av förändringen som skett över tid kunnat urskiljas. Den data som 

samlats in genom textanalysen har använts för att få insikter kring vilken förändring som 

skett i hållbarhetsredovisningen på kort och lång sikt.  
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4 Empiri  

I detta empirikapitel presenteras den data som erhållits från de genomförda 

dokumentstudierna av fallbolagens års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåren 

2007, 2008, 2016 och 2017. Inledningsvis redogörs vardera fallbolags affärsidé och 

omsättning för. Därefter presenteras resultatet som erhållits från de genomförda 

dokumentstudierna av varje fallbolag. Resultatet presenteras i tre olika mallar där 

förändringen av struktur, disposition och argumentation över en period av tio år redogörs 

för. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av empirin. Om inget annat anges har 

information i empirin hämtats från respektive fallbolags års- och hållbarhetsredovisning. 

Fallbolagens omsättning för verksamhetsåret 2016 är hämtad från webbsidan 

www.allabolag.se.   

4.1 Akademiska Hus AB 

Akademiska Hus AB:s affärsidé är att ”I samverkan med kunder utveckla, bygga och 

förvalta kunskapsmiljöer som bidrar till Sveriges framgång som kunskapsnation. Med 

erfarenhet, kompetens och storlek bidra till effektiva och hållbara miljöer för utbildning, 

forskning och innovation”. Under 2016 omsatte Akademiska Hus AB 10,7 miljarder 

kronor.  

 Förändrad struktur 

 

Tabell 7: Empirimall för struktur i Akademiska Hus AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Verksamhetsåret 2008 har Akademiska Hus AB inkluderat GRI som redovisningsprincip 

för sin hållbarhetsredovisning. Dock redogörs detsamma antal aspekter utifrån regeringens 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI Nej GRI GRI GRI

Affärsmodell Nej Nej Ja Ja

Olika typer av upplysningar 

i affärsmodellen
0/5 0/5 3/5 5/5

Olika typer av policy Miljöpolicy Miljöpolicy Inköpspolicy Inköpspolicy

Etikpolicy Etikpolicy Finanspolicy Finanspolicy

Uppförandekod Uppförandekod Uppförandekod

Hållbarhetspolicy Hållbarhetspolicy

Resultat av policy 4/5 4/5 2/5 5/5

Risker 1/5 1/5 5/5 5/5

Åtgärder för riskhantering 1/5 1/5 5/5 5/5

Resultatindikationer 2/5 2/5 2/5 4/5

Teman Hållbarhet VD har ordet Integrerad med årsredovisningen Integrerad med årsredovisningen

Miljö Vision Om hållbarhetsredovisningen Om hållbarhetsredovisningen

Medarbetare Ekonomi GRI Index GRI Index

Miljö

Socialt

Intressenter
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lagkrav 2016 för de båda verksamhetsåren 2007 och 2008. Ytterligare en policy har setts 

inkluderas. Verksamhetsåret 2016 har bolaget även infört en affärsmodell i sin 

hållbarhetsredovisning och ytterligare en policy redogörs för. Mellan verksamhetsåren 

2008 och 2016 har antalet aspekter utifrån regeringens lagkrav 2016 fördubblats och 

verksamhetsåret 2017 redogör Akademiska Hus AB för samtliga av aspekterna enligt 

lagkravet 2016, endast en aspekt har synts saknas. Verksamhetsåret 2007 var Akademiska 

Hus AB:s års- och hållbarhetsredovisning uppbyggd kring tre olika teman. 

Verksamhetsåren 2016 och 2017 redogörs hållbarhet istället för återkommande genom hela 

årsredovisningens och inga tydliga teman har gått att urskilja.  

 Förändrad disposition 

 

Tabell 8: Empirimall för disposition i Akademiska Hus AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Akademiska Hus AB är det enda fallbolaget i studien som går från att först ha en integrerad 

hållbarhetsredovisning 2007, till att 2008 istället särredovisa sin hållbarhetsredovisning, 

till att återigen 2016 presentera en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Även vart 

hållbarhetsredovisningen varit placerad i årsredovisningen har setts förändras mellan 

verksamhetsåren.  

Mellan verksamhetsåren 2007 och 2017 har Akademiska Hus AB:s hållbarhetsredovisning 

ökat i antal sidor. Störst förändring har setts ske mellan 2008 och 2016. Samtidigt har även 

fler sidor med bilder och fler teman setts inkluderas. Verksamhetsåren 2007 och 2008 har 

specifika teman av miljö, sociala förhållanden och personal kunnat utläsas i 

hållbarhetsredovisningarna. Verksamhetsåren 2016 och 2017 är hållbarhet istället ett 

återkommande tema genom års- och hållbarhetsredovisningen varför enskilda teman inte 

gått att särredovisa.   

 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Ja Nej Ja Ja

Placering M - B,M,S B, M, S

Totalt antal sidor 8 30 106 114

Miljö 3 7 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Sociala förhållanden - 3 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Personal 3 3 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Mänskliga rättigheter - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Korruption - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Bilder 2 4 9 12
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 Förändrad argumentation 

 

Tabell 9: Empirimall för argumentation i Akademiska Hus AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Resultatet av Akademiska Hus AB:s verksamhet presenteras med logosargumentation 

verksamhetsåren 2007 och 2008.  Detta eftersom verksamhetens hållbarhetsarbete och 

resultat presenteras med statistiska data i text och diagram i års- och 

hållbarhetsredovisningen. Verksamhetsåren 2016 och 2017 redovisas resultaten istället 

med både ethos- och logosargumentation. Detta genom att bolaget presenterar delar av 

resultat av verksamheten med statistiska data vilket förknippas med logosargumentation. 

Samtidigt börjar fallbolaget under 2016 inkludera utryck så som ”Helhetssyn för ett klokare 

Sverige”, ”Strategin omsätts i medarbetarnas dagliga arbete”, ”Vi ska vara kundernas 

förstahandsval” och ”Ledarskap kompetens och hälsa i fokus” vilket förknippas med 

ethosargumentation.  

4.2 Apoteket AB 

Apoteket AB:s affärsidé är att ”Med djup kunskap om läkemedel och hälsa sälja produkter 

och tjänster som gör det enklare att må bra. Vara ledande och den mest omtyckta 

apoteksaktören med en långsiktig god lönsamhet”. Under 2016 omsatte bolaget 20,3 

miljarder kronor.  

 Förändrad struktur 

 

Tabell 10: Empirimall för struktur i Apoteket AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel Logos Logos Ethos, Logos Ethos, Logos

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI GRI GRI

Affärsmodell Ja Ja

Olika typer av 

upplysningar i 

affärsmodellen

3/5 3/5

Olika typer av policy Parfympolicy Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy Uppförandekod

Uppförandekod

Resultat av policy 5/5 5/5

Risker 1/5 2/5

Åtgärder för riskhantering 1/5 2/5

Resultatindikationer 4/5 4/5

Teman
Integrerad med 

årsredovisningen

Integrerad med 

årsredovisningen

Om hållbarhetsredovisningen Om hållbarhetsredovisningen

GRI Index GRI Index
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Apoteket AB upprättade hållbarhetsredovisning både verksamhetsåret 2007 och 2008. 

Dock finns dessa inte längre sparade i digitalt format, varför dessa inte har kunnat 

undersökas. Bolaget har upprättat sin hållbarhetsredovisning i enighet med GRI:s riktlinjer 

båda verksamhetsåren 2016 och 2017. Verksamhetsåret 2017 redogörs dock en mindre 

policy för. Samma antal aspekter utifrån regeringens lagkrav om hållbarhetsredovisning 

2016 redogörs för de båda verksamhetsåren. Verksamhetsåren 2016 och 2017 är hållbarhet 

ett återkommande tema genom års- och hållbarhetsredovisningen varför enskilda teman 

inte gått att särredovisa.   

 Förändrad disposition 

 

Tabell 11: Empirmall för disposition i Apoteket AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Apotekets AB hållbarhetsredovisning redovisas integrerat med årsredovisningen de båda 

verksamhetsåren 2016 och 2017 och hållbarhet har setts redogöras för löpande genom hela 

årsredovisningen. Apoteket AB är ett av få fallbolag i studien vars hållbarhetsredovisning 

har minskat i antal sidor mellan verksamhetsåren 2016 och 2017. Samtidigt har även färre 

sidor med bilder inkluderats.  

 Förändrad argumentation 

 

Tabell 12: Empirimall för argumentation i Apoteket AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

De båda verksamhetsåren har bolaget kommunicerat resultatet av verksamhetens 

hållbarhetsarbete med både ethos- och logosargumentation. Detta genom att bolaget 

presenterar delar av resultat av verksamheten med statistiska data och rubriker där de 

uttrycker ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” och ”Leverantörsgranskning” vilket 

förknippas med logosargumentation. Samt genom att de presenterar delar av resultaten av 

verksamheten genom uttryck av ”Apoteket skapar värde och Stöd för god hälsa och 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Ja Ja

Placering B, M ,S B, M ,S

Totalt antal sidor 108 90

Miljö Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Sociala förhållanden Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Personal Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Mänskliga rättigheter Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Korruption Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Bilder 18 5

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel Ethos, Logos Ethos, Logos
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välbefinnande”, ”För oss är det viktigt att alla får samma möjligheter att ta hand om sin 

hälsa” och ”Engagerade och kunniga medarbetare möter våra kunder” vilket förknippas 

med ethosargumentation.  

4.3 Samhall AB 

Samhall AB:s affärsidén är att ”Genom ett unikt arbetssätt och matchningsmetodik ge 

funktionsnedsatta möjlighet att utvecklas genom arbete och därmed leverera viktig 

samhällsnytta och hållbara servicetjänster till svenskt näringsliv och offentlig sektor”. 

Under 2016 omsatte bolaget 7,5 miljarder kronor.  

 Förändrad struktur 

 

Tabell 13: Empirimall för struktur i Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Verksamhetsåret 2008 har Samhall AB inkluderat GRI som redovisningsprincip för sin 

hållbarhetsredovisning. Dock redogörs detsamma antal aspekter utifrån regeringens 

lagkrav 2016 för de båda verksamhetsåren 2007 och 2008. Ytterligare en policy har setts 

inkluderas verksamhetsåret 2008. Verksamhetsåret 2016 har bolaget infört en affärsmodell 

i sin hållbarhetsredovisning och de har även redogjort för ytterligare två policyer. Mellan 

verksamhetsåren 2008 och 2016 har antalet aspekter utifrån regeringens lagkrav 2016 ökat. 

Verksamhetsåret 2017 har antal aspekter enligt lagkravet 2016 som redogjorts för ökat 

ytterligare. Verksamhetsåren 2007 och 2008 var Samhall AB:s års och 

hållbarhetsredovisning uppbyggd kring två teman. Verksamhetsåren 2016 och 2017 

redogörs hållbarhet istället för återkommande genom hela årsredovisningens och inga 

tydliga teman har gått att urskilja. 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI Nej GRI GRI GRI

Affärsmodell Nej Nej Ja Ja

Olika typer av 

upplysningar i 

affärsmodellen

0/5 0/5 3/5 5/5

Olika typer av policy Etikpolicy Etikpolicy Medarbetarpolicy Medarbetarpolicy

Uppförandekod Hållbarhetspolicy Hållbarhetspolicy

Uppförandekod Uppförandekod

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy

Resultat av policy 3/5 3/5 4/5 3/5

Risker 1/5 1/5 0/5 4/5

Åtgärder för riskhantering 1/5 1/5 0/5 4/5

Resultatindikationer 3/5 3/5 4/5 4/5

Teman Social Social
Integrerad med 

årsredovisningen

Integrerad med 

årsredovisningen

Miljö Miljö Om hållbarhetsredovisningen Om hållbarhetsredovisningen

GRI Index GRI Index
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 Förändrad disposition 

 

Tabell 14: Empirimall för disposition Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Samhall AB:s hållbarhetsredovisning har mellan verksamhetsåren 2007 och 2008 

förflyttats från att först vara placerad i mitten av års- och hållbarhetsredovisningen till att 

2008 placeras i början. Mellan verksamhetsåren 2007 och 2017 har Samhall AB:s 

hållbarhetsredovisning ökat i antal sidor. Störst förändring har setts ske mellan 2008 och 

2016. Samtidigt har även fler sidor med bilder setts inkluderas. Utmärkande är att 

förändringen av antal sidor i Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning är liten 

verksamhetsåren 2016 och 2017.  Verksamhetsåren 2007 och 2008 har specifika teman av 

miljö, sociala förhållanden och personal kunnat utläsas i hållbarhetsredovisningarna. 

Verksamhetsåren 2016 och 2017 är hållbarhet istället ett återkommande tema genom års- 

och hållbarhetsredovisningen varför enskilda teman inte gått att särredovisa.   

 Förändrad argumentation 

 

Tabell 15: Empirimall för argumentation i Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Resultatet av Samhall AB:s verksamhet redogörs för med logosargumentation 

verksamhetsåren 2007 och 2008.  Detta utifrån att verksamhetens hållbarhetsarbete och 

resultat presenteras med statistiska data i text och diagram och rubriker så som 

”Miljöarbete med klimatfokus” i års- och hållbarhetsredovisningen. Verksamhetsåren 2016 

och 2017 redovisas resultaten istället med både logos- och ethosargumentation. Detta 

genom att bolaget presenterar delar av resultat av verksamheten med statistiska data vilket 

förknippas med logosargumentation. Samtidigt börjar fallbolaget under 2016 inkludera 

utryck så som ”Samhall – Sveriges viktigaste företag” och ”En viktig aktör i 

arbetsmarknadspolitiken” vilket förknippas med ethosargumentation. 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Ja Ja Ja Ja

Placering M B B,M,S B,M,S

Totalt antal sidor 11 16 85 88

Miljö 4 5 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Sociala förhållanden 1 5,5 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Personal 4 5,5 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Mänskliga rättigheter - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Korruption - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Bilder 2 1 14 16

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel Logos Logos Logos, Ethos Logos, Ethos
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4.4 SBAB Bank AB 

SBAB Bank AB:s affärsidé är att ”Med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande 

till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige”. Under 2016 

omsatte bolaget 6,6 miljarder kronor.  

 Förändrad struktur 

 

Tabell 16: Empirimall för struktur i SBAB Bank AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Verksamhetsåret 2008 har SBAB Bank AB upprättat sin hållbarhetsredovisning i enighet 

med GRI:s riktlinjer. Dock redogörs detsamma antal aspekter utifrån regeringens lagkrav 

2016 för de båda verksamhetsåren 2007 och 2008. SBAB Bank AB är det enda fallbolag i 

studien som redan verksamhetsåret 2007 presenterar en affärsmodell. Dock lämnas inga 

typer av upplysningar i enighet med lagkravet 2016 i affärsmodellen något 

verksamhetsåren. Antalet policyer som redovisas har tredubblats mellan verksamhetsåren 

2008 och 2016. Mellan verksamhetsåren 2008 och 2016 har även antalet aspekter utifrån 

lagkravet 2016 fördubblats. Verksamhetsåret 2017 har antal aspekter enligt lagkravet 2016 

ökat ytterligare. Verksamhetsåren 2007 och 2008 var SBAB Bank AB:s års och 

hållbarhetsredovisning uppbyggd kring fem respektive sex olika teman. Verksamhetsåren 

2016 och 2017 redogörs hållbarhet istället för återkommande genom hela 

årsredovisningens och inga tydliga teman har gått att urskilja. 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI Nej GRI GRI GRI 

Affärsmodell Ja Ja Ja Ja

Olika typer av 

upplysningar i 

affärsmodellen

0/5 0/5 0/5 0/5

Olika typer av policy Etikpolicy Etikpolicy Hållbarhetspolicy Miljöpolicy

Resepolicy Miljöpolicy Miljöpolicy Ersättningspolicy

Riskpolicy Ersättningspolicy Medarbetarpolicy

Uppförandekod Uppförandekod

Jämställdhet- & Mångfaldpolicy Riskpolicy

Medarbetarpolicy Mångfald- & Lämplighetspolicy

Resultat av policy 3/5 4/5 3/5 5/5

Risker 0/5 0/5 3/5 5/5

Åtgärder för riskhantering 0/5 0/5 3/5 5/5

Resultatindikationer 1/5 3/5 4/5 4/5

Teman Socialt Ansvar Styrning Integrerad med årsredovisningen Integrerad med årsredovisningen

Ekonomiskt Ansvar Ekonomiskt Ansvar Om hållbarhetsredovisningen Om hållbarhetsredovisningen

Socialt Ansvar Socialt Ansvar GRI Index GRI Index

Miljö Miljö

Medarbetare Intressenter

Medarbetare
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 Förändrad disposition 

 

Tabell 17: Empirimall för disposition i SBAB AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

SBAB Bank AB:s är det enda fallbolag som placerat sin hållbarhetsredovisning i början av 

års- och hållbarhetsredovisningen båda verksamhetsåren 2007 och 2008. Verksamhetsåren 

2016 och 2017 kan vart hållbarhetsredovisningen börjar och slutar inte utläsas. SBAB bank 

AB är det fallbolags hållbarhetsredovisning som sett till antal sidor har ökat mest i omfång 

mellan verksamhetsåren 2007 och 2017. Störst förändring har setts ske mellan 2008 och 

2016. Samtidigt har även fler sidor med bilder setts inkluderas. Verksamhetsåren 2007 och 

2008 har specifika teman av miljö, sociala förhållanden och personal kunnat utläsas i 

hållbarhetsredovisningarna. Verksamhetsåren 2016 och 2017 är hållbarhet istället ett 

återkommande tema genom års- och hållbarhetsredovisningen varför enskilda teman inte 

gått att särredovisa. 

 Förändrad argumentation 

 

Tabell 18: Empirimall för argumentation i SBAB Bank AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

SBAB Bank AB är det enda fallbolag som presenterar resultatet av sin verksamhet med 

logosargumentation samtliga verksamhetsår. Resultaten av verksamhetens 

hållbarhetsarbete presenteras dels med statistiska data i text och diagram i års- och 

hållbarhetsredovisningen och dels genom uttryck av ”SBAB har gjort entré på 

sparmarknaden genom lansering av sparkonton” vilket också förknippas med 

logosargumentation. 

 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Ja Ja Ja Ja

Placering B B B,M,S B,M,S

Totalt antal sidor 3 5 144 152

Miljö 0,3 - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Sociala förhållanden 0,3 - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Personal 2 2 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Mänskliga rättigheter - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Korruption - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Bilder - 0,3 16 17

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel Logos Logos Logos Logos
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4.5 SJ AB 

SJ AB:s affärsidé är att ”Erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande i egen 

regi och i samarbete med andra. Det innebär att vi ska vara bäst på att tillgodose 

kundernas behov och att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar ska gå hand i hand 

genom hela verksamheten”. Under 2016 omsatte bolaget 9,4 miljarder kronor.  

 Förändrad struktur 

 

Tabell 19: Empirimall för struktur i SJ AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

SJ AB är ett av de få fallbolagen i studien som redan verksamhetsåret 2007 upprättat sin 

hållbarhetsredovisning enighet GRI:s riktlinjer. Verksamhetsåret 2016 har bolaget infört 

en affärsmodell i sin hållbarhetsredovisning och ytterligare två policyer redogörs för. Dock 

lämnas endast en upplysning i affärsmodellen enligt regeringens lagkrav 2016. Mellan 

verksamhetsåren 2008 och 2016 har antalet aspekter utifrån regeringens lagkrav 2016 

fördubblats. Verksamhetsåret 2017 redogör SJ AB för samtliga av aspekterna enligt 

lagkravet 2016, endast två aspekter har setts saknas. Verksamhetsåren 2007 och 2008 är SJ 

AB:s hållbarhetsredovisning uppbyggd kring fem respektive sex teman. Verksamhetsåren 

2016 och 2017 redogörs hållbarhet istället för återkommande genom hela 

årsredovisningens och inga tydliga teman har gått att urskilja. 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI GRI GRI GRI GRI

Affärsmodell Nej Nej Ja Ja

Olika typer av 

upplysningar i 

affärsmodellen

0/5 0/5 1/5 5/5

Olika typer av policy Utdelningspolicy Hållbarhetspolicy Inköpspolicy Arbetsmiljöpolicy 

Resepolicy Resepolicy Arbetsmiljöpolicy Skattepolicy

Jämställdhetspolicy Miljöpolicy Trafiksäkerhetspolicy Finanspolicy

Uppförandekod Uppförandekod

Riskpolicy Riskpolicy

Resultat av policy 2/5 2/5 3/5 5/5

Risker 1/5 1/5 3/5 4/5

Åtgärder för riskhantering 1/5 1/5 3/5 4/5

Resultatindikationer 2/5 3/5 3/5 5/5

Teman VD har ordet VD har ordet Integrerad med årsredovisningen Integrerad med årsredovisningen

Strategi och vision Strategi och vision Om hållbarhetsredovisningen Om hållbarhetsredovisningen

Ekonomisk hållbarhet Samhälle GRI Index GRI Index

Miljö Miljö

Social hållbarhet Medarbetare

Kundnytta
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 Förändrad disposition 

Tabell 20: Empirimall för disposition i SJ AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

SJ AB är ett av få fallbolag i studien som inte valt att integrera sin hållbarhetsredovisning 

i årsredovisningen något av verksamhetsåren 2007 och 2008. Verksamhetsåren 2016 och 

2017 kan vart hållbarhetsredovisningen börjar och slutar inte utläsas. SJ AB är ett av 

studiens fallbolag vars hållbarhetsredovisning verksamhetsåret 2007 utgörs av flest antal 

sidor. Mellan verksamhetsåren 2007 och 2017 har SJ AB:s hållbarhetsredovisning ökat i 

antal sidor och störst förändring har setts ske mellan 2008 och 2016. Samtidigt har även 

fler sidor med bilder setts inkluderas. Verksamhetsåren 2007 och 2008 har tre specifika 

teman av miljö, sociala förhållanden och personal kunnat utläsas redogöras för i 

hållbarhetsredovisningarna. Verksamhetsåren 2016 och 2017 är hållbarhet istället ett 

återkommande tema genom års- och hållbarhetsredovisningen varför inte några enskilda 

teman gått att särredovisa.   

 Förändrad argumentation 

 

Tabell 21: Empirimall för argumentation i SJ AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Verksamhetsåret 2007 presenteras resultatet av SJ AB:s verksamhet med 

logosargumentation. Detta då verksamhetens hållbarhetsarbete och resultat presenteras 

med statistiska data i text och diagram i hållbarhetsredovisningen. Verksamhetsåren 2008, 

2016 och 2017 ses resultaten istället redovisas med både ethos- och logosargumentation. 

Detta genom att bolaget presenterar delar av resultat av verksamheten med statistiska data 

vilket förknippas med logosargumentation. Samtidigt som de inkluderar uttryck av ”Vi för 

människor närmare varandra varje dag”, ”Tåget är en förutsättning för ett hållbart 

Sverige”, ”Vi vill leda tågbranschens utveckling i samverkan med andra” och ”Vi vill och 

vi ska bedriva lönsam trafik” vilket förknippas med ethosargumentation.  

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Nej Nej Ja Ja

Placering - - B,M,S B,M,S

Totalt antal sidor 32 44 104 96

Miljö 6 8 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Sociala förhållanden 6 4 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Personal 1 6 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Mänskliga rättigheter - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Korruption - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Bilder 4 8 9 12

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel Logos Ethos / Logos Ethos / Logos Ethos / Logos
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4.6 Sveaskog AB 

Sveaskog AB:s kärnverksamhet går ut på att bruka skogen och sälja timmer och massaved 

samt biobränsle. Dessutom gör bolaget markaffärer och utvecklar skogen som en plats för 

fiske, jakt och andra naturupplevelser. Under 2016 omsatte bolaget 6,2 miljarder kronor. 

 Förändrad struktur 

 

Tabell 22: Empirimall för struktur i Sveaskog AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Verksamhetsåret 2008 har Sveaskog AB inkluderat GRI som redovisningsprincip för sin 

hållbarhetsredovisning. Sveaskog AB är det av studiens fallbolag som redan 

verksamhetsåret 2007 redogör för många aspekter utifrån regeringens lagkrav 2016. 

Fallbolaget är ett av få i studien som först verksamhetsåret 2017 presenterar en 

affärsmodell i sin hållbarhetsredovisning. Mellan verksamhetsåren 2007 och 2016 

presenteras färre antal policyer i hållbarhetsredovisningen. Dock redogörs ett stort antal 

aspekter utifrån regeringens lagkrav 2016 för. Verksamhetsåren 2007 och 2008 är 

Sveaskog AB:s års- och hållbarhetsredovisning uppbyggd kring fyra respektive åtta olika 

teman. Verksamhetsåren 2016 och 2017 redogörs hållbarhet istället för återkommande 

genom hela årsredovisningens och inga tydliga teman har gått att urskilja. 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI Nej GRI GRI GRI

Affärsmodell Nej Nej Nej Ja

Olika typer av 

upplysningar i 

affärsmodellen

0/5 0/5 0/5 2/5

Olika typer av policy Försäljningspolicy Miljöpolicy Hållbarhetspolicy Medarbetarpolicy

Utdelningspolicy Personalpolicy Uppförandekod Miljöpolicy

Finanspolicy Importpolicy Kommunikationspolicy

Uppförandekod Uppförandekod Skogspolicy

Importpolicy Informationspolicy Uppförandekod

Miljöpolicy

Resultat av policy 3/5 5/5 4/5 4/5

Risker 3/5 5/5 5/5 5/5

Åtgärder för riskhantering 3/5 5/5 5/5 5/5

Resultatindikationer 3/5 4/5 4/5 4/5

Teman Inledning Principer Integrerad med årsredovisningen Integrerad med årsredovisningen

Miljö ansvar Hållbar utveckling Om hållbarhetsredovisningen Om hållbarhetsredovisningen

Socialt ansvar Intressenter GRI Index GRI Index

Ledning & organisation Styrning

Ekonomiskt ansvar

Miljö

Socialt ansvar

Risk
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 Förändrad disposition 

 

Tabell 23: Empirimall för disposition i Sveaskog AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Sveaskog AB:s är det enda fallbolag som placerat sin hållbarhetsredovisning i mitten av 

års- och hållbarhetsredovisningen båda verksamhetsåren 2007 och 2008. Sveaskog AB är 

ett av studiens fallbolag vars hållbarhetsredovisning verksamhetsåret 2007 utgörs av flest 

sidor. Mellan verksamhetsåren 2007 och 2017 har Sveaskog AB:s hållbarhetsredovisning 

ökat i antal sidor. Samtidigt har även färre sidor med bilder setts inkluderas. Störst 

förändring har setts ske mellan 2008 och 2016. Verksamhetsåren 2007 och 2008 har temana 

miljö, sociala förhållanden, personal och korruption kunnat utläsas redogöras för i 

hållbarhetsredovisningen. Verksamhetsåren 2016 och 2017 är hållbarhet istället ett 

återkommande tema genom års- och hållbarhetsredovisningen varför inte några enskilda 

teman gått att särredovisa.   

 Förändrad argumentation 

 

Tabell 24: Empirimall för argumentation i Sveaskog AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Sveaskog AB är ett av få fallbolag i studien som presenterar resultatet av sin verksamhet 

med ethos- och logosargumentation samtliga verksamhetsår. Verksamhetens 

hållbarhetsarbete och resultat presenteras med statistiska data i text och diagram samt 

uttrycker ”Sveriges största skogsägare” vilket förknippas med logosargumentation. Även 

genom uttryck av ”Tillsammans för Ombergs bästa”, ”Vi utvecklar skogens värden”, ”Vi 

skapar affärsnytta av skogens positiva klimateffekter”, ”Kundernas främsta och 

kunnigaste partner” och ”Det mest lönsamma skogsföretaget på kort och lång sikt” vilket 

förknippas med ethosargumentation. 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Ja Ja Ja Ja

Placering M M B,M,S B,M,S

Totalt antal sidor 46 29 96 112

Miljö 8 4 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Sociala förhållanden 3 4 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Personal 3 5 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Mänskliga rättigheter 2 - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Korruption - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Bilder 18 6 18 16

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel Ethos, Logos Ethos, Logos Ethos, Logos Ethos, Logos
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4.7 Svenska Spel AB 

Svenska Spel AB:s affärsidé är att ”Erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud av spännande 

och underhållande spelupplevelser på ett ansvarsfullt och säkert sätt”. Under 2016 omsatte 

bolaget 7,8 miljarder kronor.  

 Förändrad struktur 

 

Tabell 25: Empirimall för struktur i Svenska Spel AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Svenska Spel AB är ett av få fallbolag i studien som redan verksamhetsåret 2007 upprättat 

sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Verksamhetsåret 2016 har bolaget infört 

en affärsmodell i sin hållbarhetsredovisning. Mellan verksamhetsåren 2007 och 2008 har 

antalet policyer som bolaget redogör för tredubblats. Dock presenteras fem av fem resultat 

av policy i enighet med regeringens lagkrav 2016 redan 2007. Svenska Spel AB är även ett 

av få fallbolag i studien som redan verksamhetsåret 2007 redogör för många aspekter 

utifrån regeringens lagkrav 2016. Samtliga av verksamhetsåren är Svenska Spel AB:s års- 

och hållbarhetsredovisning uppbyggd kring specifika teman.  

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI GRI GRI GRI GRI 

Affärsmodell Nej Nej Ja Ja

Olika typer av 

upplysningar i 

affärsmodellen

0/5 0/5 5/5 5/5

Olika typer av policy Spelansvarspolicy Etikpolicy Spelansvarspolicy Spelansvarspolicy

Miljöpolicy Riskpolicy Säkerhetspolicy Etableringspolicy

Policy för mutor Riskpolicy Säkerhetspolicy

Spelansvarspolicy Personalpolicy Riskpolicy

Miljöpolicy Etableringspolicy Arbetsmiljöpolicy

Personalpolicy Uppförandekod Uppförandekod

Sponsringspolicy

Resultat av policy 5/5 5/5 5/5 5/5

Risker 4/5 2/5 4/5 4/5

Åtgärder för riskhantering 4/5 2/5 4/5 4/5

Resultatindikationer 4/5 4/5 2/5 2/5

Teman Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling

Spelansvar Ekonomiskt ansvar Intressenter Spelansvar

Ekonomiskt ansvar Affärsetik & Säkerhet Väsentlighetsanalys Medarbetare

Medarbetare Socialt ansvar Medarbetare Samhälle

Säkerhet Miljö Samhälle

Miljö
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 Förändrad disposition 

 

Tabell 26: Empirimall för disposition i Svenska Spel AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Svenska Spel AB:s hållbarhetsredovisning har mellan verksamhetsåren 2007 och 2008 

förflyttats från att först vara placerad i mitten av års- och hållbarhetsredovisningen till att 

2008 placeras i början. Fallbolaget är det enda i studien som verksamhetsåren 2016 och 

2017 även kunnat ses redogöra för sin hållbarhetsredovisning i början av års- och 

hållbarhetsredovisningen. Mellan verksamhetsåren 2007 och 2016 har Svenska Spel AB:s 

hållbarhetsredovisning ökat i antal sidor. Mellan verksamhetsåren 2016 och 2017 har dock 

ingen förändring setts ske. Mellan verksamhetsåren 2007 och 2008 har antalet sidor med 

bilder setts minska. Verksamhetsåren 2007 och 2008 har specifika teman av miljö, sociala 

förhållanden och personal kunnat utläsas i hållbarhetsredovisningen. Verksamhetsåren 

2016 och 2017 är hållbarhet istället ett återkommande tema genom års- och 

hållbarhetsredovisningen varför enskilda teman inte gått att särredovisa.   

 Förändrad argumentation 

 

Tabell 27: Empirimall för argumentation i Svenska Spel AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Verksamhetsåren 2007 och 2008 presenteras resultatet av Svenska Spel AB:s verksamhet 

med både logos- och pathosargumentation. Då eftersom verksamhetsarbetet och resultatet 

av fallbolagets hållbarhetsarbete presenteras med statistiska data i text och diagram samt 

uttryck av ”Svenska Spel har därför antagit en särskild spelansvarspolicy” i års- och 

hållbarhetsredovisningen och uttrycken ”Svenska Spels stipendier för insatser inom idrott 

och forskning” och ”2008 påbörjades ett samarbete med Hjärnfonden, som i fem års tid 

erhåller 5 miljoner kronor per år som hjälp att finansiera viktig rundforskning om hjärnans 

beroendesjukdomar”. Verksamhetsåren 2016 och 2017 redovisas resultaten med 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Ja Ja Ja Ja

Placering M B B B

Totalt antal sidor 32 34 45 45

Miljö 4 2 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Sociala förhållanden 13 6 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Personal 5 3 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Mänskliga rättigheter - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Korruption - - Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Bilder 4 0,5 11 13

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel Logos / Pathos Logos / Pathos Ethos / Logos / Pathos Ethos / Logos / Pathos
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argumentationsmedlen ethos, logos och pathos. Detta genom att bolaget presenterar delar 

av resultat av verksamheten med statistiska data vilket förknippas med 

logosargumentation. Även genom att de inkluderar uttryck så som ”Svenska Spel skapar 

värde för kunder, medarbetare och ägare” och ”Spelbolaget som skriver historia – nu 

blickar vi framåt” vilket förknippas med ethosargumentation. Pathosargumentationen har 

setts uttryckas i form av ”I över 20 år har vi sponsrat svensk innebandy och även varit ett 

stöd i utvecklingen av förbundets utvecklingsmodell som uppmuntrar ett livslångt 

idrottande”, ”Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor totalt” och ”Svenska Spel stödjer 

flera av Sveriges landslag, men satsar även på talangutveckling, bredd- och 

ungdomsidrott”.     

4.8 SVEVIA AB 

SVEVIA AB:s affärsidé är att ”Som entreprenadföretag genom bra service och aktivt 

samarbete med sina kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande av vägar 

och övrig infrastruktur”. Under 2016 omsatte bolaget 7,1 miljarder kronor.  

 Förändrad struktur 

 

Tabell 28: Empirimall för struktur i SVEVIA AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

SVEVIA AB bildades i slutet av verksamhetsåret 2008. Därför finns ingen 

hållbarhetsredovisning verksamhetsåren 2007 och 2008 att undersöka. SVEVIA AB är ett 

av få fallbolag i studien som inte lämnar någon upplysning i sin affärsmodell 

verksamhetsåret 2017 i enighet med regeringens lagkrav 2016. Mellan verksamhetsåren 

2016 och 2017 ses ingen förändring av antal aspekter utifrån lagkravet 2016 som 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI GRI GRI 

Affärsmodell Ja Ja

Olika typer av 

upplysningar i 

affärsmodellen

0/5 0/5

Olika typer av policy Mångfald- & Jämställdhetspolicy Medarbetarpolicy

Medarbetarpolicy Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Miljöpolicy

Miljöpolicy Uppförandekod

Uppförandekod

Resultat av policy 5/5 5/5

Risker 3/5 3/5

Åtgärder för riskhantering 3/5 3/5

Resultatindikationer 4/5 4/5

Teman Integrerad med årsredovisningen Integrerad med årsredovisningen

GRI Tabell GRI Index
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inkluderats. Verksamhetsåren 2016 och 2017 redogörs hållbarhet för återkommande 

genom hela årsredovisningens och inga tydliga teman har gått att urskilja. 

 Förändrad disposition 

Tabell 29: Empirimall för disposition i SVEVIA AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Verksamhetsåren 2016 och 2017 redogörs hållbarhet för återkommande genom hela 

årsredovisningens, varför det inte gått att utläsa hållbarhetsredovisningens exakta 

placering. Mellan verksamhetsåren 2016 och 2017 har SVEVIA AB:s 

hållbarhetsredovisning ökat i antal sidor. Samtidigt har även fler sidor med bilder setts 

inkluderas. Verksamhetsåren 2016 och 2017 är hållbarhet ett återkommande tema genom 

års- och hållbarhetsredovisningen varför enskilda teman inte gått att särredovisa.   

 Förändrad argumentation 

 

Tabell 30: Empirimall för argumentation i SVEVIA AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Resultatet av SVEVIA AB:s verksamhet presenteras med både ethos- och 

logosargumentation verksamhetsåren 2016 och 2017. Detta dels genom att bolaget 

presenterar delar av resultat av verksamheten med statistiska data vilket förknippas med 

logosargumentation, dels genom att de uttrycker ”Det är tydligt att de åtgärder vi vidtagit 

tillsammans med vårt förbättringsarbete nu fått genomslag i hela verksamheten”, ”Den 

positiva utvecklingen är stabil och vi är redo för att satsa på tillväxt” och ”Att vara bäst 

på att bygga väg” vilket förknippas med ethosargumentation. 

 

 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Ja Ja

Placering B,M,S B,M,S

Totalt antal sidor 88 100

Miljö Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Sociala förhållanden Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Personal Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Mänskliga rättigheter Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Korruption Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Bilder 16 23

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel Ethos / Logos Ethos / Logos
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4.9 Systembolaget AB 

Systembolaget AB:s affärsidé är att ”Med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker 

och ge kunskap om alkohol och hälsa”. Under 2016 omsatte bolaget 28,5 miljarder kronor.  

 Förändrad struktur 

 

Tabell 31: Empirimall för struktur i Systembolaget AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Systembolaget AB upprättade ingen hållbarhetsredovisning före riktlinjernas införande 

2007. Bolaget är ett av få fallbolag i studien som inte lämnar någon upplysning i sin 

affärsmodell verksamhetsåret 2017 i enighet med regeringens lagkrav 2016. Fallbolaget 

redogjorde redan verksamhetsåret 2008 för många av de aspekter som anges i lagkravet 

2016. Mellan verksamhetsåren 2016 och 2017 har ytterligare tre policyer inkluderats i 

hållbarhetsredovisningen. Hållbarhet redogörs för återkommande genom hela 

årsredovisningens och inga tydliga teman har gått att urskilja. 

 Förändrad disposition 

 

Tabell 32: Empirimall för disposition i Systembolaget AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI GRI GRI GRI

Affärsmodell Nej Nej Ja

Olika typer av upplysningar 

i affärsmodellen
0/5 0/5 0/5

Olika typer av policy Alkohol & Drogpolicy Medarbetarpolicy Hållbarhetspolicy

Miljöpolicy Affärsetikpolicy Inköpspolicy

Resepolicy Uppförandekod Alkoholpolicy

Uppförandekod Hållbarhetspolicy Affärsetikpolicy

Inkluderingspolicy

Klädpolicy

Uppförandekod

Resultat av policy 5/5 5/5 5/5

Risker 5/5 5/5 5/5

Åtgärder för riskhantering 5/5 5/5 5/5

Resultatindikationer 4/5 5/5 5/5

Teman Integrerad med årsredovisningen
Integrerad med 

årsredovisningen
Integrerad med årsredovisningen

GRI Redovisning Om hållbarhetsredovisningen Om hållbarhetsredovisningen

GRI Index GRI Index

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Ja Ja Ja

Placering B,M,S B,M,S B,M,S

Totalt antal sidor 136 168 148

Miljö Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Sociala förhållanden Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Personal Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Mänskliga rättigheter Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Korruption Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Bilder 15,5 6 4,5
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Verksamhetsåren 2008, 2016 och 2017 redogörs hållbarhet för löpande genom hela års- 

och hållbarhetsredovisningen, varför det inte gått att utläsa hållbarhetsredovisningens 

exakta placering. Mellan verksamhetsåren 2008 och 2016 ökar Systembolaget AB:s 

hållbarhetsredovisning i antal sidor. Samtidigt har även antal sidor med bilder sets minska. 

Verksamhetsåret 2017 har hållbarhetsredovisningen setts minska både i totalt antal sidor 

samt i antal sidor med bilder. Hållbarhet har setts vara ett återkommande tema genom års- 

och hållbarhetsredovisningen samtliga verksamhetsår varför enskilda teman inte gått att 

särredovisa.   

 Förändrad argumentation 

 

Tabell 33: Empirimall för argumentation i Systembolaget AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Samtliga verksamhetsår presenteras resultatet av Systembolaget AB:s verksamhet med 

logosargumentation. Detta genom att verksamhetens hållbarhetsarbete och resultat 

presenteras med statistiska data i text och diagram i års- och hållbarhetsredovisningen samt 

genom att de uttrycker ”Av samtliga parametrar som mäts är det Systembolagets 

medarbetare som får högsta betyget av kunderna i nöjdhetsmätningarna” och ” Så skapar 

vi hållbara värden”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel Logos Logos Logos
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4.10 Vattenfall AB 

Vattenfall AB:s mål är att erbjuda alla kunder klimatsmart energi och att möjliggöra ett liv 

fritt från fossila bränslen inom en generation. Under 2016 omsatte bolaget 14,2 miljarder 

kronor. 

 Förändrad struktur 

 

Tabell 34: Empirimall för struktur i Vattenfall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Vattenfall AB är ett av få fallbolag i studien som redan verksamhetsåret 2007 upprättat sin 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Fallbolaget är även ett av få i studien som 

först verksamhetsåret 2017 presenterar en affärsmodell i sin hållbarhetsredovisning. 

Mellan verksamhetsåren 2007 och 2008 fyrdubblas antalet policyer som redogörs för. 

Fallbolaget är ett av få i studien som redan verksamhetsåret 2008 redogör för många av 

aspekterna i regeringens lagkrav 2016. Verksamhetsåret 2017 redogör Vattenfall AB för 

samtliga av aspekterna enligt lagkravet 2016, endast två aspekter saknas. Verksamhetsåren 

2007 och 2008 är Vattenfall AB:s års- och hållbarhetsredovisning uppbyggd kring åtta 

respektive tio teman. Verksamhetsåren 2016 och 2017 redogörs hållbarhet istället för 

återkommande genom hela årsredovisningens och inga tydliga teman har gått att urskilja. 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

GRI GRI GRI GRI GRI 

Affärsmodell Nej Nej Nej Ja

Olika typer av 

upplysningar i 

affärsmodellen

0/5 0/5 0/5 4/5

Olika typer av policy Kärnkraftspolicy Miljöpolicy Riskpolicy Riskpolicy

Uppförandekod Kommunikationspolicy Hållbarhetspolicy Hållbarhetspolicy

Leveranspolicy Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy Miljöpolicy Miljöpolicy

Personalpolicy Uppförandekoden Uppförandekoden

Jämlikhetspolicy Skattepolicy Skattepolicy

Inköpspolicy Ersättningspolicy

Uppförandekod

HR policy

Resultat av policy 1/5 5/5 5/5 5/5

Risker 0/5 4/5 5/5 5/5

Åtgärder för riskhantering 0/5 4/5 5/5 5/5

Resultatindikationer 1/5 4/5 4/5 4/5

Teman Detta är Vattenfall Koncernchef har ordet Integrerad med årsredovisningen Integrerad med årsredovisningen

Strategi Ny teknik GRI Index GRI Index

Hållbar utveckling Nya utmaningar

Kunden Mångfald

Öppenhet Intressenter

Miljö Vattenfalls Profil

Lönsam tillväxt Miljö

Medarbetare Samhälle

Ekonomi

Styrning
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 Förändrad disposition 

 

Tabell 35: Empirimall för disposition i Vattenfall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Vattenfall AB är ett av få fallbolag i studien som inte integrerat sin hållbarhetsredovisning 

i årsredovisningen verksamhetsåret 2008. Mellan verksamhetsåren 2007 och 2017 har 

Vattenfall AB:s hållbarhetsredovisning ökat i antal sidor. Störst förändring har setts ske 

mellan 2008 och 2016. Samtidigt har även fler sidor med bilder och teman setts inkluderas. 

Verksamhetsåren 2007 och 2008 har specifika teman kunnat utläsas i 

hållbarhetsredovisningen. Vattenfall AB är det enda fallbolag i studien som redan 

verksamhetsåret 2008 inriktat sig på mänskliga rättigheter och korruption i sin 

hållbarhetsredovisning. Verksamhetsåren 2016 och 2017 är hållbarhet ett återkommande 

tema genom års- och hållbarhetsredovisningen varför enskilda teman inte gått att 

särredovisa.   

 Förändrad argumentation 

 

Tabell 36: Empirimall för argumentation i Vattenfall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 

Vattenfall AB är ett av få fallbolag i studien som presenterar resultatet av sin verksamhet 

med ethos- och logosargumentation samtliga verksamhetsår. Verksamhetens 

hållbarhetsarbete och resultat presenteras dels med statistiska data i text och diagram. De 

inkluderar även uttryck så som ”Detta har vi uppnått”, Åtgärder för minskad 

klimatpåverkan i hela värdekedjan” och ”Handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp” 

vilket förknippas med logosargumentation, dels genom att de uttrycker ”Nummer ett för 

miljön”, ”Ett Vattenfall med mångfald presterar bättre” och ”Mot en klimatsmart 

framtid” vilket förknippas med ethosargumentation. 

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Integrerad Nej Nej Ja Ja

Placering - - B, M, S B, M, S

Totalt antal sidor 34 90 186 192

Miljö 6 33 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Sociala förhållanden - 3 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Personal 2 6 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Mänskliga rättigheter - 8 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Korruption - 4 Går ej att särredovisa Går ej att särredovisa

Bilder 5 15 26 33

Tema / ÅR 2007 2008 2016 2017

Argumentationsmedel Ethos, Logos Ethos, Logos Ethos, Logos Ethos, Logos
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4.11 Sammanfattning av empiri 

När empirin ska sammanfattas är det framförallt följande vi vill ta med oss in i analysen att 

studera och reflektera över. Utfallet av studien visar att mönster kring hur strukturen, 

dispositionen och argumentationen förändrats i fallbolagens hållbarhetsredovisning kunnat 

urskiljas.     

I utfallet av studien ses en förändring verksamhetsåret 2008 av att samtliga av fallbolagen 

i studien upprättat sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. I enighet med 

regeringens lagkrav 2016 har även samtliga av fallbolagen setts inkludera en affärsmodell 

i sin hållbarhetsredovisning verksamhetsåret 2017. Mönster kring hur fallbolagen använder 

strukturen i hållbarhetsredovisningen har även kunnat urskiljas i studien. Strukturen av 

antalet aspekter som redogjorts för i hållbarhetsredovisningen i enighet med lagkravet 2016 

har setts förändras mellan samtliga av verksamhetsåren. Störst förändring skedde mellan 

verksamhetsåren 2008 och 2016 då det totala antalet aspekter som fallbolagen redogjort 

för ökade med 23 procentenheter.  Gemensamt i fallbolagens hållbarhetsredovisning är att 

vilka teman som den varit uppbyggd kring inte gått att urskilja verksamhetsåren 2016 och 

2017 på lika vis som verksamhetsåren 2007 och 2008. Denna förändring har synts ske i 

takt med att några teman inte heller gått att urskilja i analysen av hållberhetsredovisningens 

disposition. 

Vidare har även mönster av hur fallbolagen använder dispositionen i 

hållbarhetsredovisningen kunnat urskiljas i studien. För det första har placeringen av 

hållbarhetsredovisnigen setts förflyttas mellan verksamhetsåren. Verksamhetsåret 2007 

sågs 57% av hållbarhetsredovisningarna vara placerade i mitten av årsredovisningen. 

Verksamhetsåret 2008 sågs istället 60% av hållbarhetsredovisningarna vara placerade i 

början av årsredovisningen. Verksamhetsåren 2016 och 2017 visar studiens empiriska 

resultat att hållbarhetsredovisningens exakta placering inte går att urskilja från övriga 

årsredovisningen. Denna förändring har setts ske bland samtliga av studiens fallbolag. 

Förändringen har setts ske i takt med att hållbarhetsredovisningen integrerats med övriga 

årsredovisningen och att inga specifika teman kunnat urskiljas i den strukturella analysen 

av hållbarhetsredovisningen. Redogörelsen för bolagens hållbarhetsarbete har gått från att 

verksamhetsåren 2007 och 2008 redogjorts för kring specifika teman, då främst miljö, 

sociala förhållanden och personal, till att verksamhetsåren 2016 och 2017 istället redogöras 

för återkommande genom hela årsredovisningen. För det andra har års- och 

hållbarhetsredovisningens disposition setts förändras genom att de ökat i antal sidor mellan 
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samtliga av verksamhetsåren. Gemensamt för samtliga av fallbolagen är att störst ökning 

skedde mellan verksamhetsåren 2008 och 2016. Mellan verksamhetsåren ökade det totala 

antalet sidor med 194%. I takt med denna förändring har även det totala antalet sidor som 

utgörs av bilder setts öka med 186%.          

Vi vill även ta med oss att utfallet av studien visar att mönster av hur fallbolagen använt 

argumentation i hållbarhetsredovisningen har kunnat urskiljas. Studiens empiriska resultat 

visar att valet av argumentationsmedel då fallbolagen redogjort för resultaten av sitt 

hållbarhetsarbete förändrats. Resultatet visar även att fallbolagen har gått från att 

verksamhetsåren 2007 och 2008 främst presentera resultaten med statistiska data i text och 

diagram, vilket är förknippat med logosargumentation till att verksamhetsåren 2016 och 

2017 även använda sig av ethosargumentation genom att de presenterar och argumenterar 

för resultaten med en kombination av statistiska data i text och diagram och uttryck så som 

”Vi skar vara kundernas förstahandsval”, ”För oss är det viktigt att alla får samma 

möjligheter att ta hand om sin hälsa”, ”Vi för människor närmare varandra varje dag”, 

”Spelbolaget som skriver historia – nu blickar vi framåt” och ”Mot en klimatsmart 

framtid”. Förändringen har i denna studien främst setts ske bland de fallbolag som tidigare, 

verksamhetsåren 2007 och 2008, enbart använde sig av logosargumentation. Studiens 

empiriska resultat visar att mellan verksamhetsåren 2008 och 2016 har störst förändring av 

valet av argumentationsmedel setts ske. Detta då 70% av fallbolagen verksamhetsåret 2016 

redogör för sina resultat med både ethos- och logosargumentation. I jämförelse med 

verksamhetsåret 2008 då det endast var 25% av bolagen som kombinerade 

argumentationsmedlen. 
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5 Analys 

I studien analyskapitel analyseras den data som erhållits från dokumentstudierna som 

presenterades i kapitel 4. Hur förändringen av struktur, disposition och argumentation i 

hållbarhetsredovisningen sett ut över en period av tio år och vad som kan indikeras haft 

inverkan på densamma är vad som kommer att analyseras. Analysen tar sin utgångspunkt 

i den referensram, tidigare studier och den analysmodell som redogjorts för i kapitel 2.  

5.1 Förändrad kommunikation i hållbarhetsredovisningen 

Utifrån slutsatserna i Borglund et al.’s (2010) och Atkins et al.’s (2015) studier om att 

förändring av bolags hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning tycks ske över tid har 

denna studie inriktats på att beskriva förändringen som kunnat ses över både en kortare och 

längre tidsperiod. Förändringen har studerats under en tioårsperiod då riktlinjer och lagkrav 

om hållbarhetsredovisning införts vid två tillfällen. I fallstudien identifieras att strukturen, 

dispositionen och argumentationen i hållbarhetsredovisningen har indikerats förändras på 

både kort och lång sikt. Som sammanställningen nedan visar har strukturen, dispositionen 

och argumentationen identifierats sett olika ut mellan verksamhetsåren 2007, 2008, 2016 

och 2017.  

 

Tabell 37: Sammanställning av empirimall för struktur, disposition och argumentation i års- och 

hållbarhetsredovisningen 

Nedan analyseras hur tvingande faktorer haft inverkan på hållbarhetsredovisningen. 

Sammanställningen i tabell 5.1 ger en översikt av vilka mönster som kunnat ses av hur 

fallbolagen använder strukturen, dispositionen och argumentationen i 

hållbarhetsredovisningen förändrats. Tabellen visar vilket verksamhetsår förändringen 

setts ske samt även vilka förändringar som skett i tiden då ny lag träder i kraft.  

 Tvingande faktorers inverkan på hållbarhetsredovisningen  

Förändring av förekomsten av hållbarhetsredovisningar upprättade enligt GRI:s riktlinjer 

har kunnat identifieras hos de studerade svenska, statligt, helägda bolagen mellan 

Tema / ÅR

Tillämpar GRI 3 / 7 43% 8 / 8 100% 10 / 10 100% 10 / 10 100%

Affärsmodell 1 / 7 14% 1 / 8 13% 7 / 10 70% 10 / 10 100%

Totalt antal uppfyllda aspekter 57 / 175 33% 81 / 200 41% 160 / 250 64% 200 / 250 80%

Integrerad 5 / 7 71% 5 / 8 63% 10 / 10 100% 10 / 10 100%

Placering: B, M, S

Totala antalet sidor

Totala antalet sidor med bilder 35 21% 50 13% 143 13% 152 13%

Logos 4 / 7 57% 5 / 8 63% 2 / 10 20% 2 / 10 20%

Ethos / Logos 2 / 7 29% 2 / 8 25% 7 / 10 70% 7 / 10 70%

Ethos / Logos / Pathos 1 / 7 14% 1 / 8 13% 1 / 10 10% 1 / 10 10%

B: 0 M: 0 S: 0 BMS: 10

1137

2007 (7) 2008 (8) 2016 (10) 2017 (10)

B: 1 M: 4 S: 0 BMS: 0

166

B: 3 M: 1 S: 0 BMS: 1

384

B: 0 M: 0 S: 0 BMS: 10

1130
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verksamhetsåren 2007 och 2008. Fallstudien visar att samtliga av studiens fallbolag, efter 

regeringens införda riktlinjer om hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2008, har 

upprättat en hållbarhetsredovisning som följer GRI:s riktlinjer.  

Resultatet av fallstudien kan kopplas till frågan om styrning med tvingande riktlinjer kan 

indikeras påverkat förändringen av hållbarhetsredovisningen. Förändringen som setts av 

att samtliga fallbolag i studien har upprättat sina hållbarhetsredovisningar i enighet GRI:s 

riktlinjer verksamhetsåret 2008 antyder att riktlinjernas införande har skapat ett formellt 

institutionellt tryck som lett till ny praxis, likt resultatet av DiMaggio och Powell (1983) 

studie. Detta eftersom riktlinjernas införande visat ett konkret resultat i att samtliga av 

fallbolagen tillämpar GRI:s riktlinjer efter införandet samt att de fortsatt tillämpa dessa 

även över tid.  

Vid det senare lagkravets införande 2016 ges även då indikationer på att tvingande 

riktlinjer inverkat på innehållet i hållbarhetsredovisningen. Denna förändring har kunnat 

ses genom att affärsmodell efter lagkravets införande inkluderats i samtliga av fallbolagens 

hållbarhetsredovisning verksamhetsår 2017. Förändringen går i linje med vad lagkravet 

2016 kräver varför fallstudien i enighet med DiMaggio et al. (1983), Adams (2002) och 

Laine (2009) kan indikera att riktlinjer och lagkrav om hållbarhet, haft inverkan på 

fallbolagens hållbarhetsredovisning. 

 Förändrad struktur i hållbarhetsredovisningen  

I detta avsnitt analyseras hur strukturen i fallbolagens hållbarhetsredovisning förändrats 

över tid. I sammanställningen av utfallet av dokumentstudierna i tabell 5.1 ges en översikt 

av antalet aspekter utifrån regeringens lagkrav 2016 inkluderats och redogjorts för de olika 

verksamhetsåren. Mönster av förändrad struktur i hållbarhetsredovisningen kan ses i 

tabellraderna Tillämpar GRI, Affärsmodell och Totalt antal uppfyllda aspekter. Tabellen 

visar vilket verksamhetsår förändringen setts ske samt även vilka förändringar som skett i 

tiden då ny lag träder i kraft.      

Resultatet av studien visar att på kort sikt, i nära anslutning till regeringens införda riktlinjer 

om hållbarhetsredovisning 2007, kan endast en liten förändring av strukturen i fallbolagens 

hållbarhetsredovisningar ses. Mellan verksamhetsåren 2007 och 2008 har det totala antalet 

aspekter utifrån regeringens lagkrav om hålbarhetsredovisning som studiens fallbolag 

redogjort för setts öka med åtta procentenheter. Detta trots att samtliga fallbolag 

verksamhetsåret 2008 upprättat sin hållbarhetsredovisning i enighet med GRI:s riktlinjer. 
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Förändringen har i denna studie setts ske bland fallbolagen, Akademiska Hus AB, Samhall 

AB, SBAB Bank AB och Sveaskog AB, som tidigare inte upprättat sin 

hållbarhetsredovisning i enighet med GRI:s riktlinjer. Förändringen som kunnat ses går i 

linje med Borglund et al.’s (2010) studie där förändring av bolagens hållbarhetsarbete på 

kort sikt setts ske bland de bolag som aldrig upprättat någon hållbarhetsredovisning innan 

dess att riktlinjerna införts. 

Verksamhetsåret 2007 har de aspekterna utifrån regeringens lagkrav 2016 som synts 

redogöras för varit sociala förhållanden, personal och miljö. I jämförelse med 

verksamhetsåret 2007 har ingen förändring setts i hållbarhetsredovisningen 

verksamhetsåret 2008 av varken antalet eller vilka aspekter som redogjorts för. Resultatet 

av fallstudien antyder att regeringens införda riktlinjer inte haft någon inverkan på 

hållbarhetsredovisningens struktur på kort sikt. Resultatet går i linje med Borglund et al.’s 

(2010) studie där ingen förändring av bolagens praktiska hållbarhetsarbete heller setts på 

kort sikt efter regeringens införda riktlinjer 2007.    

Förändringen på lång sikt visar emellertid en annan bild, över tid efter regeringens införda 

riktlinjer 2007 har strukturen i fallbolagens hållbarhetsredovisning förändrats. Antalet 

aspekter utifrån regeringens lagkrav 2016 som redogjorts för i fallbolagens 

hållbarhetsredovisningar har setts öka med 23 procentenheter mellan verksamhetsåren 

2008 och 2016. Utöver sociala förhållanden, personal och miljö har studiens fallbolag 

verksamhetsåret 2016 även redogjort för mänskliga rättigheter och korruption i 

hållbarhetsredovisningen. Förändringen som setts i fallbolagen Akademiska Hus AB, 

SBAB Bank AB, Svenska Spel AB och Vattenfall AB:s hållbarhetsredovisningar är att fler 

aspekter utifrån lagkravet 2016 om risker och åtgärder för riskhantering ökat visar hur 

förändring av strukturen i hållbarhetsredovisningen kan ses ha skett över en tioårsperiod. 

Förändringen går i linje med slutsatserna i Borglund et al.’s (2010) och Atkins et al.’s 

(2015) studier att utveckling och förändring av hållbarhetsredovisning tycks ske på längre 

sikt.  

Vidare visar resultatet av fallstudien att strukturen i fallbolagens hållbarhetsredovisning 

har skett även verksamhetsåret 2017. Denna förändring har kunnat undersökas på kort sikt, 

efter regeringens införda lagkrav om hållbarhetsredovisning 2016. Samtliga av fallbolagen 

har inkluderat fler aspekter utifrån regeringens lagkrav 2016 och har även redogjort för en 

affärsmodell i sin hållbarhetsredovisning. Studiens empiriska resultat visar därför att en 
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förändring har skett mellan verksamhetsåren 2016 och 2017 då det totala antalet aspekter 

utifrån lagkravet 2016 som studiens fallbolag redogjort för har ökat med 16 procentenheter. 

Mänskliga rättigheter och korruption har setts förekomma oftare bland de studerade 

fallbolagens hållbarhetsredovisningar.  

Förändringen som kunnat ses av hållbarhetsredovisningens struktur på både kort och lång 

sikt indikerar att politisk reglering i form av regeringens lagkrav 2016 har inverkat på 

hållbarhetsredovisningens struktur. Förändringen antyder i enighet med Eriksson-

Zetterquist (2009) studie att den svenska staten fungerar, som en stark organisation genom 

att med politiska åtgärder i form av lagstiftning kunnat skapa förändring. Förändringen 

antyder även i enighet med De Lange et al. (2012) att regeringens införda riktlinjer om 

hållbarhetsredovisning 2007 indikeras ha varit ett institutionellt tryck som över tid drivit 

arbetet med hållbarhet och hållbarhetsredovisning framåt. 

Den förändrade strukturen som kunnat ses på både kort och lång sikt, av att ett större antal 

aspekter utifrån lagkravet 2016 redogjorts för i fallbolagens hållbarhetsredovisningar, 

indikerar att GRI, både är och har varit, en sådan standard som Frostenson et al. (2012) 

talar om ger vägledning för vad bolag ska inkludera i ekonomiska rapporter för att 

kommunicera transparant information. Förändringen som visas i studiens empiriska 

resultat antyder i enighet med DiMaggio och Powell (1983) att riktlinjer och lagkrav är ett 

effektivt verktyg som skapar förändring.  

 Förändrad disposition i hållbarhetsredovisningen 

I detta avsnitt analyseras hur dispositionen i fallbolagens hållbarhetsredovisningar 

förändrats över tid. I sammanställningen av utfallet av dokumentstudierna i tabellen 5.1 

ges en översikt av hur hållbarhetsredovisningens storlek har förändrats mellan 

verksamhetsåren, även hur många sidor med bilder som identifierats samt vilka teman som 

inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Mönster av förändrad disposition i 

hållbarhetsredovisningen kan ses i tabellraderna Integrerad, Placering, Totala antalet 

sidor och totala antalet sidor med bilder.  

Studiens empiriska resultat visar att placeringen av fallbolagens hållbarhetsredovisning, 

förutsatt att den varit integrerad i årsredovisningen, förändrats över tid. Intressant att notera 

är att hållbarhetsredovisningen har gått från att verksamhetsåren 2007 och 2008 tydligt 

redogöras för i mitten respektive början av årsredovisningarna till att verksamhetsåren 

2016 och 2017 integreras så att var den börjar och slutar är svårt att avgöra. Hållbarhet 
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redogörs för, som en röd tråd, löpande genom årsredovisningen. Resultatet av studien visar 

att verksamhetsåret 2016 har samtliga av fallbolagen integrerat hållbarhetsredovisningen 

med årsredovisningen. Utifrån att hållbarhet blivit ett tema som integrerats i års- och 

hållbarhetsredovisningen och att hållbarhetsredovisningen har givits en större plats och 

integrerats med den vanliga finansiella informationen i årsredovisningen anses hållbarhet 

blivit ett ämne som fallbolagen anser allt viktigare att kommunicera och redogöra för till 

sina intressenter. Utifrån att fallbolagen valt att integrera sin hållbarhetsredovisning med 

årsredovisningen indikerar förändringen att fallbolagen anser årsredovisningen likt Best et 

al. (2014) vara ett användbart kommunikationsverktyg till att även redogöra för 

hållbarhetsfrågor i Frostenson et al. (2012).       

Innehållet i fallbolagens hållbarhetsredovisningar har verksamhetsåren 2007 och 2008 

tydligt visats vara organiserat kring ett antal teman. Miljö, sociala förhållanden och 

personal har synts vara de vanligast förekommande temana som ägnats flest sidor åt 

verksamhetsåren 2007 och 2008. Detta är en intressant iakttagelse eftersom vilka teman en 

texts innehåll är uppbyggt kring enligt Hellspong (2001) indikerar vad författaren vill ägna 

sitt största fokus åt. Gemensamt för samtliga av fallbolagen är att de ägnat flest sidor åt 

temat miljö verksamhetsåret 2007. Verksamhetsåret 2008 har temana sociala förhållanden 

och personal även givits större utrymme i hållbarhetsredovisningen.   

Verksamhetsåren 2016 och 2017 sker en förändring. Fallbolagen går från att samlat 

redovisa tydliga teman till att sprida hållbarhetsaspekter på olika ställen i årsredovisningen. 

Specifika teman som ägnats mer fokus åt än något annat har inte kunnat utläsas. Varpå hela 

årsredovisningen istället tyckts vara uppbyggd kring ett enda tema, hållbarhet. Hur en text 

organiseras och disponeras visar enligt Lagerholm (2008) hur författaren vill framställa sin 

text. Hållbarhet tycks därför vara ett ämne som fallbolagen anser vara allt viktigare att 

redogöra för och kommunicera med sina intressenter. Förändringen går i linje med hur 

hållbarhetsredovisningens placering setts ändras från att först gå att utläsa vart den börjar 

och slutat till att hållbarhet redogörs för löpande genom hela års- och 

hållbarhetsredovisningen.  

I fallstudien visas att fallbolagens hållbarhetsredovisning ökat i omfång mellan 

verksamhetsåren 2007 och 2017. Störst förändring har skett mellan verksamhetsåren 2008 

och 2016. Verksamhetsåret 2008 utgjorde fallbolagens hållbarhetsredovisningar totalt av 

384 sidor och verksamhetsåret 2016 utgjorde fallbolagens hållbarhetsredovisningar av 
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totalt av 1130 sidor. Förändringen visar att en ökning med 94% har skett. Samtidig visar 

studien att i takt med att hållbarhetsredovisningarna har blivit större och utgörs av fler totalt 

antal sidor har även fler sidor med bilder inkluderats. Mellan verksamhetsåren 2008 och 

2016 har antalet sidor som utgjorts av bilder ökat med 86%. Iakttagelsen är intressant 

eftersom förändringen av hållbarhetsredovisningens disposition har setts ske över en längre 

tidsperiod. 

 Förändrad argumentation i hållbarhetsredovisningen 

I detta avsnitt analyseras hur argumentationsmedlen i fallbolagens 

hållbarhetsredovisningar förändrats över tid. I sammanställningen av utfallet av 

dokumenstudierna i tabellen 5.1 ges en översikt av vilka argumentationsmedel som 

identifierats i fallbolagens hållbarhetsredovisning respektive verksamhetsår. Mönster av 

förändrad argumentation i hållbarhetsredovisningen kan ses i tabellraderna Logos, 

Ethos/Logos och Ethos/Logos/Pathos.  

På kort sikt har inget mönster i förändring av valet av argumentationsmedel setts i 

fallbolagens hållbarhetsredovisning. Studiens empiriska resultat visar att 57% respektive 

63% av fallbolagen kommunicerade sina resultat i form av siffror och diagram 

verksamhetsåren 2007 och 2008. Även uttryck av ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”, 

”Academicum på Medicinareberget i Göteborg får både värme och kyla från ett 

borrhålslager beläget på 200 meters djup”, ”Miljöarbete med klimatfokus” och ”Detta 

har vi uppnått” har funnits i fallbolagens års- och hållbarhetsredovisningar.  Inga uttryck 

har identifierats användas i syfte att behaga, skapa sympati eller förtroende att övertyga 

mottagaren med. Varpå fallbolagen kan tolkas använt sig av logosargumentation. 

Logosargumentation förknippas vanligen med argument kommunicerade på ett 

övertygande sätt med siffror och statistik (Renberg, 2013) och logiska data (Higgins & 

Walker 2012).  

Det visar sig dock att fallbolagen Sveaskog AB och Vattenfall AB skiljer sig från mönstret 

då dessa även redogör för resultaten av sitt hållbarhetsarbete genom att ge uttryck av citat 

och begrepp så som ”Tillsammans för Ombergs bästa”, ”Vi utvecklar skogens värden”, 

”En viktig aktör i arbetsmarknadspolitiken” och ”Ett Vattenfall med mångfald presterar 

bättre”.  Fallstudien visar därför i enighet med Higgins och Walker (2012) att dessa två 

fallbolag även anses argumentera utifrån ethos verksamhetsåren 2007 och 2008. Varpå 

budskapen ses ha karaktär av hänsyn, expertis och självkritik. Fallbolaget Svenska Spel 
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AB skiljer sig även från mönstret då de är det enda fallbolag i studien som redovisat 

resultatet av sitt hållbarhetsarbete genom utryck av ”2008 påbörjades ett samarbete med 

Hjärnfonden, som i fem års tid erhåller 5 miljoner kronor per år som hjälp att finansiera 

viktig rundforskning om hjärnans beroendesjukdomar” vilket är utryck förknippade med 

pathosargumentation. 

I års- och hållbarhetsredovisningen ses på längre sikt en trendförändring av val av 

argumentationsmedel. I fallbolagens hållbarhetsredovisning har ett mönster av förändrad 

argumentation setts gå från logosargumentation till blandad argumentation av logos- och 

ethosargumentation. Likt verksamhetsåren 2007 och 2008 har delar av resultaten av 

fallbolagens hållbarhetsarbete framställts med statistiska data i text och diagram samt i 

uttryck av ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”, ”Leverantörsgranskning”, ” Vårt ansvar som 

kreditgivare”, ”Kunskap om boende och boendeekonomi”, ”Hur vi arbetar med säkerhet”, 

”Sveriges största skogsägare”, ” 20 procent av skogen avsätts till naturvård”, ”Risker och 

riskhantering” och ”Handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp” vilket i enighet med 

Higgins och Walker (2012) och Renberg (2013) är att förknippa med logosargumentation. 

Innehållet i fallbolagens hållbarhetsredovisningar har även setts framställas i tydligare 

karaktär av budskap av hänsyn, respekt, expertis och viss självkritik. Förändringen har setts 

ske i takt med att hållbarhetsredovisningen blivit större samt att fler sidor med bilder 

redogjorts för. Iakttagelsen är intressant eftersom ethosargumentation enligt Renberg 

(2013) och Hedlund & Johannesson (1993) bygger på att göra mottagaren positiv inställd 

genom att behaga läsaren och vinna dess sympati. Bilderna i fallbolagens 

hållbarhetsredovisningar har setts utgöras av glada och nöjda medarbetare aktiva i 

verksamheten samt av natursköna bilder. Även fler intervjuer och citat har setts inkluderas 

då fallbolagen redogjort för resultaten av dess hållbarhetsarbete. Varpå fallbolagen 

uttrycker ” Vi skapar affärsnytta av skogens positiva klimateffekter”, ”Kundernas främsta 

och kunnigaste partner, ”Helhetssyn för ett klokare Sverige”, ”Vi skapar affärsnytta av 

skogens positiva klimateffekter”, ”Kundernas främsta och kunnigaste partner” och ”Det 

mest lönsamma skogsföretaget på kort och lång sikt” ”Svenska Spel skapar värde för 

kunder, medarbetare och ägare” och ”Spelbolaget som skriver historia – nu blickar vi 

framåt”. De funna budskapen som fallbolagen förmedlat tycks i enighet med Bade (2009) 

och Renberg (2013) skapa en positiv inställning hos mottagaren genom att uttrycken 

framställs i karaktär av trovärdighet och övertygelse vilket bygger på ethosargumentation.  
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Iakttagelserna är intressanta då förändringen har kunnat ses ske på längre sikt. Mellan 

verksamhetsåren 2007 och 2008 har ingen förändring av valet av argumentationsmedel i 

hållbarhetsredovisningen setts ske i studien. Förändringen har istället setts ske mellan 

verksamhetsåren 2008 och 2016 då många av fallbolagen kompletterat den tidigare 

logosargumentationen med mer bilder och uttryck i enighet med ethosargumentation. En 

annan intressant iakttagelse är att förändringen främst setts ske bland fallbolagen 

Akademiska Hus AB, Samhall AB och Systembolaget AB som tidigare enbart 

argumenterat enligt logos över tid även valt att tillämpa ethosargumentation. Fallbolagen 

Sveaskog AB och Vattenfall AB som redan verksamhetsåret 2007 använde sig av både 

logos- och ethosargumentation har över tid setts basera sin argumentation mer i enlighet 

med ethos.  
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5.2 Sammanfattning av analysen 

Med hjälp av fallstudien har förändringen av struktur, disposition och argumentation i de 

tio största, svenska, statligt helägda bolagens hållbarhetsredovisning över en period av tio 

år analyserats. Likt resultaten av tidigare studier (Borglund et al., 2010 och Atkins et al., 

2015) har endast en liten förändring av strukturen, dispositionen och argumentationen i 

hållbarhetsredovisningen kunnat ses på kort sikt efter regeringens införda riktlinjer om 

hållbarhetsredovisning 2007. Varpå mönster kunnat ses av att fallbolagen använt lika typ 

av argumentationsmedel när de redogjort för resultatet av dess hållbarhetsarbete, ingen 

större förändring av hållbarhetsredovisningens storlek har setts mellan verksamhetsåren 

och endast en förhållandevis liten förändring av ökat antal aspekter enligt regeringens 

lagkrav om hållbarhetsredovisning 2016 har setts.   

Till skillnad från tidigare studier har hur förändringen sett ut över en längre tidsperiod 

undersökts. Som komplement till tidigare studier som undersökt riktlinjer och lagkravs 

inverkan på hållbarhetsredovisningen på kort sikt framkommer i studien att mönster av att 

förändring av strukturen, dispositionen och argumentationen i hållbarhetsredovisningen 

kunnat ses på längre sikt. Således har valet av argumentationsmedel när fallbolagen 

redogjort för resultaten av dess hållbarhetsarbete setts gå från att redogöras med 

logosargumentation till både logos- och ethosargumentation. Hållbarhetsredovisningarna 

har även setts öka i antal sidor och fler sidor har ägnats åt bilder. Hållbarhet har även synts 

redogöras för löpande genom hela års- och årsredovisningen istället för kring enskilda 

teman. Även fler aspekter enligt lagkravet 2016 har redogjorts för.   

Fallstudien synliggör därför att förändring av struktur, disposition och argumentation skett 

över tid. I fallstudien kan även att riktlinjer och lagkrav har olika påverkan på kort och lång 

sikt på förändringen i hållbarhetsredovisningar indikeras. Genom att studerat förändringen 

ges en förståelse för hur fallbolagen använt hållbarhetsredovisningen till att beskriva och 

medvetengöra dess hållbarhetsarbete. Förändringen visar att fallbolagen väljer att 

kommunicera i enighet med vad samhället förväntar sig, varpå hållbarhet väsentligen synts 

blivit ett mer aktuellt ämne som fallbolagen anser viktigt att belysa och redogöra för.   
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring de slutsatser som framkommit efter 

studiens genomförda analys. Vidare redogörs studiens bidrag för som efterföljs av studiens 

styrkor och svagheter. Kapitlet avslutas med en samhällelig och etisk diskussion kring 

studien samt förslag till vidare studie. 

Sedan 2007 har den svenska regeringen vid två tillfällen upprättat och infört nya riktlinjer 

och lagkrav om hållbarhetsredovisning för stora bolag. Detta för att främja en ökad 

ambitionsnivå i bolagens hållbarhetsarbete, öka transparensen av informationen de 

kommunicerar samt att skapa bättre möjligheter att kunna följa upp deras hållbarhetsarbete. 

Syftet är att statligt ägda bolag ska vara föredömen, ta ledning och ligga i framkant vad 

gäller redogörelse av hållbarhetsfrågor. Syftet med studien är att beskriva förändringen av 

struktur, disposition och argumentation i hållbarhetsredovisningarna och om det finns 

indikationer på att politiska åtgärder i form av införda riktlinjer och lagkrav kan ha påverkat 

denna förändring över tid.  

6.1 Hur har struktur, disposition och argumentation i de största, svenska, 

statligt helägda bolagens hållbarhetsredovisning förändrats över en 

period av tio år? 

I samband med riktlinjernas införande verksamhetsåret 2008 har samtliga av studiens 

fallbolag setts upprätta sin hållbarhetsredovisning i enighet med GRI:s riktlinjer. Dock har 

inga direkta mönster hittats av att struktur, disposition och argumentation i 

hållbarhetsredovisningen förändrats. Istället visar denna studien att struktur, disposition 

och argumentation i de största, svenska, statligt helägda bolagens hållbarhetsredovisning 

har förändrats under en period av tio år. Fallstudien kompletterar därför de tidigare 

studierna av Borglund et al. (2010) och Atkins et al. (2015) dels med insikten att förändring 

sker över tid och dels att förändringen har sett olika ut på kort och lång sikt.  

Genom att studera förändringen före och efter två olika lagkravs införande så har mönster 

av strukturell förändring i hållbarhetsredovisningen förändrats kunnat ses. Miljö, sociala 

förhållanden och personal har synts vara de aspekter utifrån regeringens lagkrav 2016 som 

fallbolagen redogjort för verksamhetsåren 2007 och 2008. Över en period av tio år 

framkommer dock i studien att fler aspekter enligt regeringens lagkrav 2016 inkluderas i 

hållbarhetsredovisningen. Förändringen har setts ske i linje med vad lagkravet 2016 kräver. 
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Utöver sociala förhållanden, personal och miljö har fallbolagen verksamhetsåren 2016 och 

2017 även redogjort för mänskliga rättigheter och korruption. Störst förändring av antal 

aspekter utifrån lagkravet 2016 som redogjorts för har i denna studien setts ske mellan 

verksamhetsåren 2008 och 2016. Förändringen går i linje med förväntningarna i Borglund 

et al.’s (2010) och Atkins et al.’s (2015) studier att utveckling och förändring av 

hållbarhetsredovisning tycks ske på längre sikt.  

Resultatet av studien visar även att sett över tid har hållbarhetsredovisningens disposition 

förändrats. I denna studie ses en trend av att hållbarhetsredovisningen har integrerats med 

årsredovisningen, vilket skulle kunna förklaras med dagens trend att bolag arbetar med att 

integrera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. Denna studie visar att innan riktlinjernas 

införande 2007 redovisade fem av studiens tio fallbolag hållbarhetsredovisningen 

integrerad med årsredovisningen. Efter riktlinjernas införande redovisade samtliga 

fallbolag hållbarhetsredovisningen integrerat med årsredovisningen. I studien kan även ses 

att hållbarhetsredovisningen ökat i antal sidor och även att fler av sidorna i 

hållbarhetsredovisningen utgörs av bilder. Vi ser även att hållbarhetsredovisningens 

placering i årsredovisningen har förändrats över en period av tio år från mitten, till början, 

till att slutligen redogöras för löpande genom hela årsredovisningen. 

Studiens analys av hållbarhetsredovisningens struktur och disposition visar ett mönster av 

att inga specifika teman har redogjorts för i hållbarhetsredovisningen verksamhetsåren 

2016 och 2017. Resultatet visar även en trendförändring av att innehållet i samtliga av 

fallbolagens hållbarhetsredovisning har gått från att vara organiserat kring teman miljö, 

sociala förhållanden och personal till att hållbarhet istället har blivit ett tema för hela års- 

och hållbarhetsredovisningen. Denna förändring kan tolkas som att fallbolagen anser 

hållbarhet och hållbarhetsarbetet i verksamheterna vara allt viktigare att redogöra för. Den 

ökade redogörelsen för hållbarhetsarbetet i års- och hållbarhetsredovisningen som skett 

mellan verksamhetsåren 2007 och 2017 indikerar att fallbolagen kommunicerar allt mer i 

enighet med vad samhället förväntar sig. Förändringen kan även i enighet med Frostenson 

et al. (2012) indikera att årsredovisningen är ett användbart kommunikationsverktyg att 

använda till att synliggöra hållbarhetsfrågor i.     

Genom funna budskap av trovärdighet, hänsyn, respekt, expertis och självkritik tyder 

resultatet av studien på att fallbolagens hållbarhetsarbete över tid gått från att presenteras 

och redogöras för med statistiska data i text och diagram vilket förknippas med 
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logosargumentation till att även framställas med ethosargumentation. De funna budskapen 

i fallbolagens hållbarhetsredovisningar har synts förmedlas med ett syfte att skapa en 

positiv inställning hos mottagaren genom att framställas i karaktär av trovärdighet och 

övertygelse. Varpå flera av fallbolagen har setts gå från att använda enbart 

logosargumentation till kombinerad logos- och ethosargumentation. Förändringen har setts 

ske över tid, mellan verksamhetsåren 2008 och 2016. De fallbolag som tidigare använt sig 

av logosargumentation har över tid setts kombinera logos- och ethosargumentation medan 

fallbolagen som tidigare använt sig av kombinerad logos- och ethosargumentation över tid 

tydligare visats använt sig av mer ethosargumentation. Förändringen har setts ske genom 

att fler citat och budskap har funnits som kunnat kopplas till ethosargumentation.    

Tidigare studie av Burritt och Schaltegger (2010) menar att bristande 

hållbarhetsredovisning orsakar bolagens hållbarhetsproblem och Atkins et al. (2015) menar 

att förändring av hållbarhetsredovisningen måste ske för att chefer och ledare ska 

medvetengöras problemen kring hållbarhetsfrågor relaterade till verksamheten. Därför 

måste en förändring av bolagens hållbarhetsredovisning ske (Burritt & Schaltegger, 2010). 

Tidigare studier indikerar även att förändringen förväntas ske över tid (Atkins et al., 2015).  

Denna studien visar att en förändring har skett över en period av tio år. Studien visar även 

mönster av hur struktur, disposition och argumentation i hållbarhetsredovisningen har 

förändrats. 

6.2 Studiens bidrag 

I denna studien har vi undersökt hur förändringen av struktur, disposition och 

argumentation sett ut i de tio största, svenska, statligt helägda bolagens 

hållbarhetsredovisning över en period av tio år. Förändringen har undersökts på både kort 

och lång sikt efter att nya riktlinjer och lagkrav om hållbarhetsredovisning vid två tillfällen 

införts. Likt resultatet av Borglund et al.’s (2010) studie visar även resultatet av denna 

studie att lagkravs inverkan på hållbarhetsredovisningens struktur, disposition och 

argumentation varit liten på kort sikt. Resultatet av denna studien visar istället att 

förändringen har skett över en period av tio år. Detta då studien dels visat att endast en liten 

förändring av hållbarhetsredovisningens struktur kunnat ses på kort sikt efter riktlinjernas 

införande 2007. Dels genom att hållbarhetsredovisningarna inte varit fullständiga och 

redogjort för samtliga aspekter i enighet med lagkravet 2016 i sin hållbarhetsredovisning 

verksamhetsåret 2017.  
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Dock har kommunikationen i fallbolagens hållbarhetsredovisningar med hjälp av struktur, 

disposition och argumentation setts förändras på lång sikt efter regeringens införda 

riktlinjer om hållbarhetsredovisning 2007. Inga tidigare studier har funnits där 

förändringen innan, under och efter två införda lagkrav undersökts. Studien ger därför 

användaren en ökad förståelse för vad lagkrav haft för inverkan på 

hållbarhetsredovisningen över tid. Genom att studerat förändringen ges även en förståelse 

för hur fallbolagen använder hållbarhetsredovisningen till att redogöra för resultaten av 

dess hållbarhetsarbete.  

I tidigare studier av Borglund et al. (2010) och Atkins et al. (2015) där hållbarhetsarbete 

och hållbarhetsredovisningens förändring undersökts på kort sikt i nära anslutning till att 

riktlinjer och lagkravs införande har frågan om hur lång tid förändringen ska ta lämnats 

obesvarad. Tidigare studier har konstaterat att det bör ske en förändring samt att de tror att 

det kommer att ske en förändring över tid. Denna studie lämnar ett kompletterande bidrag 

till tidigare resultat genom att förändringen på både kort och lång sikt undersökts. Studiens 

fokus på förändring över tid skiljer den därför från tidigare studier och fyller därmed den 

lucka som funnits i litteraturen. Utifrån att förändringen har studerats över en period av tio 

år skapas en ökad förståelse för hur fallbolagen förändrat sin användning av 

hållbarhetsredovisningen till att beskriva och medvetengöra dess hållbarhetsarbete till sina 

intressenter. 

Den kunskap som vi har erhållit av denna studiens resultat är värdefull kunskap för 

förståelsen av hur hållbarhetsredovisningen används för att kommunicera resultat av 

hållbarhetsarbetet i. Kunskapen förväntas vara av intresse för användaren av 

hållbarhetsredovisningen då denne ges en ökad förståelse för hur bolagen kommunicerar 

resultaten av sitt hållbarhetsarbete.  

Förändringen som vi har kunnat se av att fallbolagen inkluderat mer information i 

hållbarhetsredovisningen visar att bolagens intressenter så som riskanalytiker kan ges en 

större insikt i bolagens praktiska hållbarhetsarbete och därmed kan fatta sina beslut på 

tryggare grunder. Samtidigt kan bolagens val att använda ethosargumentation tolkas som 

att de vill forma användarens uppfattning om bolagens hållbarhetsarbete. 

Ethosargumentation kan vara ett sätt för bolagen att vinkla redogörelsen av deras 

hållbarhetsresultat så att de framställs i bättre dager.  Då resultatet av denna studien visar 

att fallbolagen använder ethosargumentation allt mer anser vi att en riskanalytiker behöver 
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ha detta i åtanke och inte enbart se till att mer information och fler aspekter inkluderas då 

de använder hållbarhetsredovisningen som beslutsunderlag. En ökad ethosargumentation 

påverkar utformningen av hållbarhetsredovisningen och kan försköna bilden av bolagens 

praktiska hållbarhetsarbete. Därför rekommenderar vi användaren av 

hållbarhetsredovisningen, så som riskanalytiker, att beakta detta då de ska fatta beslut där 

hållbarhetsredovisningen ligger till grund.   

Resultatet av studien indikerar även att lag och tid inverkat på utformningen av 

hållbarhetsredovisningen. Därför kan studiens resultat även vara ett hjälpmedel för den 

svenska regeringen att se om lag haft den inverkan och skapat den förändring som varit 

syftet med införandet eller om det krävs andra medel för att förändra bolags 

hållbarhetsarbete.  

6.3 Bidragets svagheter 

I efterhand kan kritik riktas mot urvalet av fallbolag till studien. Detta eftersom det 

målstyrda urvalet har avgränsats till statligt helägda bolag med en omsättning som 

överstiger sex miljarder kronor. Detta gör att studiens bidrag inte är direkt generaliserbart 

på alla statligt ägda bolag då de största svenska statligt ägda bolagen troligtvis har större 

resurser att ägna åt hållbarhetsarbete och därmed hållbarhetsredovisning.  Det begränsade 

urvalet av fallbolag i studien gör även att studiens bidrag inte är direkt jämförbart med 

Borglund et al.’s (2010) studie då resultatet av deras studie grundar sig på samtliga svenska 

statligt ägda bolag.  

I efterhand kan även en svaghet i studiens bidrag anses vara det faktum att fallbolagen 

redan 2016 kan ha haft vetskap om att det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning skulle 

komma att införas verksamhetsåret 2017. Denna medvetenhet skulle därför kunna ha 

bidragit till att fallbolagen redan verksamhetsåren 2016 börjat anpassa 

hållbarhetsredovisningen inför det kommande lagkravet. Detta faktum kan därför ha 

bidragit till att lagkravets inverkan egentligen varit större, i nära anslutning till att lagkravet 

införts, än vad denna studie kunnat utläsa mellan verksamhetsåren 2016 och 2017. 

6.4 Samhälleliga och etiska reflektioner 

Med en allt större påverkan på miljön och med ett ökat samhälleligt tryck för 

hållbarhetsfrågor ställs också allt större krav på hur stora verksamma bolag redovisar sitt 

hållbarhetsarbete. En ständigt återkommande fråga som diskuteras mer frekvent i dagens 

samhälle är hur dagens behov ska kunna tillfredsställas utan att kommande generationers 
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möjlighet att tillfredsställa sina behov äventyras. Bolagens intressenter vill idag ta del av 

det arbete som görs för att skapa ett mer hållbart samhälle i större utsträckning. Detta kräver 

därför en större öppenhet och tydligare redogörelse i bolagens hållbarhetsredovisning. 

Utifrån att tidigare studier visat att hög omsättning skapar ett större ekologiskt fotavtryck 

ställs därmed ett högre krav på stora bolag vad gäller deras hållbarhetsansvar. Eftersom 

stora bolag besitter de resurser som krävs för att skapa den förändring som behövs för ett 

mer hållbart samhälle har både samhället och bolagens intressenters krav på förändring 

visats öka. Detta visar sig i den lagstiftning som regeringen beslutade om 2016 då denna 

endast riktar sig till stora bolag.  

Svenska, statligt ägda bolag har ett ansvar att verka som föredömen för övriga bolag. Detta 

har den svenska regeringen satt fasta på genom att i sin ägarpolicy förklara att samtliga 

statligt ägda bolag ska följa det nya lagkravet gällande hållbarhetsredovisning för stora 

bolag. Trots nya lagkrav 2016 uppfylls endast 80% av de aspekter som återfinns i lagen. 

Likt vad vår studie visat om tidens inverkan torde denna siffra bli bättre över tid då 

lagkravet 2016 är inne på sitt första år. Detta till trots bör de statligt ägda bolagen verka 

som föredömen för andra bolag och uppfylla alla lagaspekter. När inte alla aspekter 

uppfylls hos statligt ägda bolag skapas en legitim ursäkt hos övriga bolag att utelämna visa 

delar i sin hållbarhetsredovisning.  

Resultatet i denna studien visar ett en positiv förändring kunnat ses av att hållbarhet över 

en period av tio år kommuniceras mer frekvent i hållbarhetsredovisningen efter att riktlinjer 

och lagkrav införts. Således tycks denna positiva förändring visa att bolagen anser 

hållbarhet och en hållbar utveckling vara viktiga ämnen att arbeta med och kommunicera. 

Om ingen förändring av fallbolagens hållbarhetsredovisning hade kunnat ses under 

undersökningsperioden av tio år efter att riktlinjer och lagkrav införts vid två tillfällen så 

hade en diskussion om lagkravs faktiska verkan varit aktuell att föra. Om inte lag efterföljs 

av de bolag som ska verka som föredömen för andra missas enligt vår mening syftet med 

lag. Att hur stora bolag och däribland svenska statligt ägda bolag efterföljer gällande 

riktlinjer och lagkrav om hållbarhet och redovisningen av densamma anser vi därför vara 

viktigt att följa och reflektera över. 

Förändringen som kunnat ses i denna studien av att hållbarhetsredovisningen integrerats 

med årsredovisningen och att hållbarhet blivit ett tema för hela årsredovisningen tyder inte 

minst på att hållbarhet är prioriterat hos bolagen. Denna förändring torde vidare leda till ett 
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förbättrat hållbarhetsarbete och en mer hållbar samhällsutveckling. Dock kan vi endast 

spekulera i denna studien om även hållbarhetsarbetet förbättrats i samma takt som 

hållbarhetsredovisningen. Vetskapen om att så även inte kan vara fallet finns. Förändrat 

hållbarhetsarbete är betydligt mer omfattande än förändrad hållbarhetsredovisning och den 

positiva förändringen som vi har kunnat se i hållbarhetsredovisningen skulle kunna vara en 

förskönad bild av verkligheten. Detta då fallbolagen vet vad samhället förväntar sig och 

vill uppfattas som legitima inför användaren.  

Att sätta hållbarhetsredovisningen i relation till hållbarhetsarbetet är svårt för den enskilde 

användaren och därför har den svenska staten ett ansvar i att följa upp att informationen 

som avges i hållbarhetsredovisningen också är sanningsenlig. Meningen med 

hållbarhetsredovisningen är trots allt att den ska spegla den praktiska verkligheten och om 

denna studie kunnat bidra med en ökad förståelse för betydelsen av och 

hållbarhetsredovisningens användbarhet som kommunikationskälla har denna studie 

kommit en liten bit på vägen. 

6.5 Vidare studier 

Utifrån ovan förda resonemang om att sambandet mellan förändrad hållbarhetsredovisning 

och förändrat hållbarhetsarbete är svårt att utläsa föreslår vi att sambanden mellan dessa 

faktorer undersöks i framtida studier. Kunskapen som skulle erhållas från en sådan studie 

skulle vara användbar för både praktiker och användaren av hållbarhetsredovisningen till 

att se om hållbarhetsredovisningen speglar den praktiska verkligheten. Resultatet av en 

sådan studie skulle visa på om reglering med lag haft någon verkan eller om det krävs andra 

åtgärder för att skapa förändring.   

Utifrån att denna studie endast inriktats på förändringen av struktur, disposition och 

argumentation i de största svenska, statligt helägda bolagens hållbarhetsredovisning över 

en period av tio år rekommenderar vi andra att studera om hållbarhetsarbetet i dessa bolag 

förändrats över samma tidsperiod, likt Borglund et al.’s (2010) studie. Resultatet av en 

sådan studie hade visat om tid och lagkrav även haft en inverkan på hållbarhetsarbetet. 

Ytterligare rekommendation till vidare studier inom området är att utöka denna studie till 

ett större antal respondenter, förslagsvis andra större bolag som inte är statligt ägda. Detta 

skulle bidra till att mer generella mönster skulle kunna lokaliseras av förändringen av 

kommunikationen i hållbarhetsredovisningen hos alla stora bolag. 
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Slutligen rekommenderar vi även andra att genomföra en studie, likt denna, om tio år för 

att då kunna se vilken inverkan lagkravet 2016 haft på förändringen av struktur, disposition 

och argumentation i hållbarhetsredovisningen över en längre tidsperiod efter det nya 

lagkravets införande. På kort sikt har 80% av aspekterna i lagkravet 2016 setts uppfyllas. 

Kommer ytterligare aspekter ses vara uppfyllda över tid? 
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Bilaga 1 

Individuella reflektioner 

Marielle Stern 

Erfarenheten av att skriva kandidatuppsats i företagsekonomi har varit lärorik men också 

väldigt tuff. Processen började vid årsskiftet när val av ämne skulle göras och nu ett halvår 

senare känns detta som igår. Tidigt i processen fanns viss oro och vilsenhet. Då det är första 

gången jag skriver denna typ av uppsats var det svårt att veta hur vi skulle gå till väga och 

vart vi skulle börja. Jag har känt en enorm trygghet av att ha Alexandra vid min sida. 

Tillsammans kom vi igång tidigt och arbetet har lett till en uppsats jag är stolt över. 

Vid terminsstart, hösten 2015, var Alexandra en av de första studenterna jag lärde känna 

vid Högskolan i Skövde och under de tre åren som gått har stöttat varandra genom hela 

lärprocessen. När vetskapen kom att examensarbetet skulle skrivas i par om två var det en 

självklarhet att vi även skulle skriva vår kandidatuppsats tillsammans. Jag tycker vi 

kompletterar varandra väldigt bra och efter otaliga timmar tillsammans har vi god 

kännedom om våra både bättre och sämre sidor. Enligt min mening är vi båda måna om att 

inte missa väsentligheter i våra arbeten. Detta brukar leda till mycket text. Denna uppsats 

var inget undantag. Otalig text har raderats och vi har under hela processen fått jobba med 

att avgränsa oss. Vi har kompletterat varandra väldigt bra genom hela skrivprocessen och 

det har varit en styrka att ha Alexandra där när jag ibland blivit för kort och koncis. Med 

härliga formuleringar har hon fångat det vi vill säga och gjort den tydlig för den som vill 

läsa vår uppsats. 

Om någon frågat mig för ett år sedan vad en hållbarhetsredovisning innehöll skulle mitt 

svar blivit något luddigt. Kunskapen inom studieområdet har ökat avsevärt och frågor 

gällande hållbarhetsredovisning mottages nu med entusiasm. Valet att inrikta oss kring 

hållbarhet och hållbarhetsredovisning fattades tidigt och vi ansåg båda att det var ett 

mycket aktuellt ämne som låg i tiden att diskutera samtidigt som intresset att fördjupa sig 

i just detta ämne fanns hos oss båda. Ämnet hållbarhet är stort och till en början var det 

svårt att hitta vår inriktning och vi har under hela processen vridit och vänt på vår 

problemformulering och vårt syfte. Vi kom fram till att fokus skulle ligga kring 

kommunikation i hållbarhetsredovisningarna. Då främst på struktur, disposition och 

argumentation. Efter att studerat förändringen av hållbarhetsredovisningarna över tid efter 

att riktlinjer och lagkrav införts har vi fått kunskap och förståelse för hur denna förändring 
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ser ut. Vi har också fått kunskap om hur fallbolagen använder sin hållbarhetsredovisning 

för att beskriva sina resultat av sitt hållbarhetsarbete. Det svåraste med uppsatsen har varit 

att skapa en referensram som kunnat stödja oss i vår analys och slutsats. Otaliga artiklar, 

böcker och annat material har läst för att sedan bedöma hur dessa kan genom att 

underbygga och stödja varandra passa in i vår uppsats och föra den vidare. Detta har för 

mig varit en lika stor del i lärprocessen som det faktum att jag lärt mig mycket i själva 

ämnet. Hur en kandidatuppsats skapas har varit en otrolig läroprocess. 

Från det att vi startade i januari fram tills nu har vi under hela processen satt upp 

gemensamma mål och deadlines för när uppsatsens olika delar skulle vara klara. Kursen 

”Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning” har varit till stor hjälp och den 

har bidragit till att vi legat i fas i vårt arbete samt att vi tidigt kom igång med 

informationssökandet om vårt valda problemområde. Beroende på i vilken del av processen 

vi har varit så har vi dels valt att fördela arbetet mellan oss och dels valt att skriva 

tillsammans. Valet av att vid vissa tillfällen arbetat på var sitt håll har skapat nya 

infallsvinklar och nya idéer, särskilt vid de tillfällen då vi kört fast. Möjligheten att vid 

vissa tillfällen kunna arbeta på vart sitt håll har haft sina fördelar men vetskapen har redan 

från start varit att för att skapa en så bra uppsats som möjligt så ska den skrivas tillsammans. 

Detta har vi efterlevt och efter otaliga timmar framför skrivbordet har vi tillsammans 

producerat en uppsats jag är stolta över.  

Begreppet hemmablind har efter detta halvår fått en helt ny innebörd. Efter flertalet timmar 

arbetandes med samma text så har jag upptäckt att det är lätt att tappa tydligheten och fokus. 

Tack vare de opponerings- och grupphandledningstillfällen har vi, efter att vi tagit åt oss 

av tips och kommentarer, funnit den röda tråden som vi stundtals tappat. Dessa tillfällen 

har gjort att vi kunnat förbättra och förtydliga vår uppsats ytterligare vilket förhoppningsvis 

bidragit till att alla läsare kan följa vårt resonemang i uppsatsen. 

Under hela processen med att skriva en kandidatuppsats har jag lärt mig massor. Aldrig 

fullärd men mina akademiska kunskaper och förmågan att tänka analytiskt har ökat 

avsevärt. Jag har slitits mellan hopp och förtvivlan och motgångarna har varit jobbiga men 

detta till trots kommer minnen från denna tid vara positiva. En fantastisk känsla infinner 

sig när allt arbete börjar falla på plats och en kandidatuppsats tar form. Jag vill till sist tacka 

Alexandra inte bara för denna tiden utan för alla våra tre år tillsammans. Vi har kämpat och 

slitit men nu är vi framme vid vårt mål. Tack för ett härligt samarbete! 
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Alexandra Thorsell 

Att skriva kandidatuppsats med företagsekonomi som huvudområde har varit både lärorikt 

och väldigt tufft. Det är alltid svårt att göra något för första gången och extra svårt i den 

här graden av självständighet. Sedan början av januari månad har processen med vad 

innebär att skriva ett examensarbete hållit oss sysselsatta. Till att början med var orosnivån 

hög, dels eftersom jag var osäker på vad uppsatsens olika delar skulle innehålla, dels 

eftersom jag inte riktigt visste vad vi skulle börja med. I det inledande skedet av 

uppsatsskrivandet upplevde jag det svårt att få en helhetsbild av hur uppsatsen skulle 

struktureras och hänga samman. Jag kände mig minst sagt vilsen. Därför är jag väldigt glad 

över att jag har fått göra denna resa tillsammans med Marielle.  

Jag och Marielle lärde känna varandra redan under vår första vecka på Högskolan i Skövde 

och under dessa tre år som vi spenderat tillsammans så har vi skrivit flertalet arbeten 

tillsammans. Därför kändes det som en självklarhet att vi även skulle skriva vår uppsats 

tillsammans. Jag upplever att vi har god kännedom om varandras både bättre och sämre 

sidor. Inte minst tycker jag att vi kompletterar varandra väldigt bra. Något som vi båda fått 

jobba mycket med under hela processen är att avgränsa oss. I det inledande skedet kom 

uppsatsen att omfatta väldigt mycket, vilket föranledde att uppsatsens fokus missades och 

att mycket skriven text fick raderas. Marielle har kompletterat mig väldigt bra med att vara 

duktig på att se helhetsbilden och se samband av det material som vi samlat in. Inte minst 

har hon många gånger hållit mig tillbaka när jag svävat iväg för långt ifrån vårt faktiska 

studieområde.     

Vi var tidigt eniga om att vi ville inrikta oss på hållbarhetsredovisning. Detta dels eftersom 

att det är ett ämne som är aktuellt och ligger i tiden att diskutera, dels för att vi tyckte att 

det lät som ett intressant ämne att fördjupa sig inom. Dock så hade vi svårt att greppa ämnet 

till att börja med. Under processens gång så har vi vridit och vänt på vår 

problemformulering. Tillslut så kom vi fram till att det var kommunikationen i 

hållbarhetsredovisningarna som vi ville fokusera på. Då främst på struktur, disposition och 

argumentation. Efter att vi har studerat förändringen över tid har vi erhållit kunskap och 

förståelse för hur kommunikationen i hållbarhetsredovisningarna förändrats efter att 

riktlinjer och lagkrav införts. Inte minst så har kunskap om hur fallbolagen använder 

hållbarhetsredovisningarna till att beskriva resultaten av dess hållbarhetsarbete erhållits. 

Uppsatsens referensram har varit den del av uppsatsen som jag upplevt tyngst och svårast 

att författa. Detta eftersom det funnits så otroligt mycket material att läsa och ta ställning 
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till. Under arbetets gång har jag förstått betydelsen av att alla delar i uppsatsen ska hänga 

samman och allteftersom bitarna har fallit på plats så har jag förstått hur de underbygger 

varandra och tar uppsatsen vidare.  

Vi har under hela processen satt upp gemensamma mål och deadlines tillsammans för när 

uppsatsens olika delar skulle vara klara. Kursen ”Företagsekonomisk metod, teori och 

praktisk tillämpning” har varit till stor hjälp under hela processen. Den har framförallt 

bidragit till att vi legat i fas i processen samt även att vi tidigt kom igång med 

informationssökandet om vårt valda problemområde. Under processens gång har vi dels 

valt att fördela arbetet mellan oss och dels valt att skriva tillsammans. Genom att vi har 

fördelat arbetet mellan oss till viss del så har vi på egen hand kunnat fundera på olika 

infallsvinklar och idéer, vilket jag anser har lyft vårt arbete. Tillfällen då vi kört fast under 

processens gång och känt att vi stått stilla så har det varit skönt att få söka, läsa och författa 

även på egen hand. Vi har även korrekturläst och bearbetat text på varsitt håll för att på så 

vis komma med egna idéer och infallsvinklar. Dock så hade vi redan från början en 

uppfattning och tro om att slutprodukten skulle bli bättre om vi skrivit den tillsammans. 

Varför vi också mestadels spenderat ett otaligt antal timmar tillsammans och producerat 

stora delar av uppsatsen tillsammans.  

Vikten och nyttan av att låta andra läsa och kommentera uppsatsen är något som jag tar 

med mig. Vid de panelhandledningstillfällen och andra opponeringstillfällen som varit så 

har vi tagit med oss många kommentarer och tips till att förbättra vårt arbete. Vi har även 

kunnat ta med oss många bra tips genom att tagit del av opponeringar som gjorts på andra 

arbeten. Det är lätt att bli hemmablind i sitt eget arbete och därför har dessa tillfällen gjort 

så att vi kunnat förbättra och förtydliga vår uppsats så att alla läsare förhoppningsvis kan 

följa vårt resonemang i uppsatsen.  

Under processens gång har jag lärt mig massor, inte minst att skriva akademiskt och tänka 

analytiskt. Bra kan bli bättre, men jag upplever att vi har lagt ner den tid som förväntas om 

inte mer. Motgångar har varit jobbiga men mestadels så har jag upplevt processen med att 

skriva ett examensarbete som roligt och intressant. Inte minst nu på slutet är alla stenar 

fallit på plats. Sammanfattningsvis så har det varit väldigt en väldigt lärorik och utmanande 

process i många bemärkelser. Till sist så vill jag tacka Marielle för ett gott samarbete. Jag 

är glad och stolt över att vi har lyckats skapa detta tillsammans. Vi har kämpat och slitit för 

att nå fram till vårt mål, som vi också nått tillsammans. 


