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Sammanfattning 
Medvetenheten om företagens ansvar vad gäller miljö och hållbarhet har ökat och 
vissa företag redovisar dessa områden utöver den ekonomiska redovisningen. Vårt 
eget intresse i detta aktuella ämne har varit anledningen till att vi valt att studera dessa 
miljö- och hållbarhetsredovisningar närmare. Syftet är att undersöka hur utveckling-
en för miljö- och hållbarhetsredovisningar sett ut samt att bringa klarhet i varför fö-
retagen redovisar miljö och hållbarhet. Företagen som studerats är svenska Statens 
Järnvägar, SJ, och finska Valtion Rautatiet, VR. Båda är statligt ägda och verkar inom 
tågbranschen. Genom den kvalitativa metoden har vi studerat företagens miljö-, 
hållbarhets- och årsredovisningar under åren 2001-2008. Vår dokumentundersökning 
har visat att både SJ och VR förändrar sin redovisning och går från miljöinformation 
och miljöredovisning till hållbarhetsredovisning och redovisar idag betydligt fler om-
råden än tidigare. Då företagen redovisar enligt GRI:s riktlinjer G3 ökar jämförbar-
heten. Kvaliteten ökar hos både SJ och VR under den studerade perioden, främst 
därför att de båda blir mer utförligare och redovisar fler områden. SJ genomgår den 
största förändringen då deras miljöinformation inte uppfyllde kvalitetskraven i början 
av vår undersökning, men då redovisningen sker enligt G3 ökar kvaliteten. Vi har 
vidare funnit att nöd- och nyttomotivet är anledningarna till varför SJ och VR redo-
visar miljö och hållbarhet. Utvecklingen har sett olika ut för SJ och VR men de har 
båda gått från miljö- till hållbarhetsredovisning. 
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1. Inledning 
 
Detta inledande kapitel beskriver svårigheten i att redovisa miljö och hållbarhet för 
företag. Efter detta följer en problemdiskussion som leder fram till vår problemfor-
mulering, uppsatsens syfte och dess avgränsningar.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Det talas om hållbar utveckling i åtskilliga sammanhang. Företag kan inte längre be-
driva sina verksamheter i skuggan då de utsätts för granskning av organisationer, 
massmedia och övriga intressenter. Förväntningar och krav på att företag ska ta sitt 
miljö- och sociala ansvar har idag ökat. I Sverige har företagens ansvar uppmärk-
sammats i samband med företagsnedläggningar och större personalinskränkningar, 
miljöproblem och utlandsetableringar i diktatoriska länder. Det finns flera svårigheter 
för företag att redovisa hållbar utveckling och två av dem har särskilt uppmärksam-
mats; nämligen tidsperspektivet och att förbrukning av icke finansiellt kapital såsom 
miljö- och humankapital är svåra att uttrycka i monetära enheter.  
 
Tidsperspektivet är ett komplext problem när det kommer till hållbar utveckling. 
Företag arbetar med lönsamhet på årsbasis och deras redovisning utkommer årligen; 
de arbetar inom betydligt mindre tidsramar än vad hållbar utveckling syftar till. Växt-
huseffekten är ett livligt debatterat ämne och ett ypperligt exempel på hur svårgrep-
pat tidsaspekten är. En del människor och företag rycker på axlarna åt de konsekven-
ser som uppvärmningen kommer att leda till. Smältande glaciärer och stigande havs-
nivåer, utrotning av arter, mindre skördar kanske inte ligger inom de närmaste åren 
men det kommer allt närmare. Klimatförändringarnas följder och deras ekonomiska 
kostnader redogörs av Nicholas Stern i en oberoende rapport som beställdes av fi-
nansministern i Storbritannien. Där presenteras att ”…om vi inte agerar kommer 
klimatförändringarnas totala kostnader och risker att motsvara minst en femprocen-
tig förlust av världens BNP, Brutto National Produkt, per år, nu och för all framtid” 
(Stern 2007 s.7). 
 
För ca 30 000 år sedan kom den moderna människan att ersätta neandertalsmänni-
skan (Hermelin 2009). Industrialismen fick sitt genombrott för 300 år sedan och i 
och med denna ökade användningen av metaller och fossila bränslen för att tillfred-
ställa de ökade behoven som uppkommit av en växande befolkning. I ett evolutions-
betonat perspektiv är det därför tydligt att den negativa miljöpåverkan orsakats av 
den industrialiserade människan under en kort tid (Larsson 1997). Tidsperspektivet 
kan alltså användas till att påvisa det faktum att människan under väldigt kort tid 
orsakat den negativa miljöpåverkan eller påvisa det problem som föreligger när före-
tag ska redovisa hållbarhet. Det var inte länge sedan människor började använda ord 
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såsom närodlat eller miljövänligt och innan dess existerade inte ens dessa ord. Idag är 
ekologiskt till och med ett modernt ord. Kraven på att företagen ska ta sitt ansvar har 
ökat och i ett flertal miljöredovisningar och hållbarhetsredovisningar går det att läsa 
om företags ansvar vad gäller hållbarhet. Hållbar utveckling definieras av Brund-
landskommisionen som att ”…tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Brundtland 1988). 
 
Enligt Hedlin (2000) kommer aldrig redovisningsprincipen rättvisande bild att uppnås 
med den traditionella externredovisningens hjälp eftersom den är ofullständig och 
skenbar; vissa av de tillgängliga resurserna som faktiskt används redovisas inte. Till 
detta hör även svårigheten att prissätta icke finansiellt kapital. Det är viktigt för före-
tagen att redovisa hållbarhet men den traditionella redovisningen räcker således inte 
till och det är svårt för företag att upprätta miljö- och hållbarhetsredovisningar. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Miljö- och hållbarhetsredovisning kan som redogjorts vara komplext men det har 
trots detta presenterats ett flertal olika varianter av miljöinformation och miljöredo-
visning genom åren. Idag har miljöredovisningen övergått till en hållbarhetsredovis-
ning i ett flertal företag. Detta leder oss fram till den huvudsakliga frågan i vår upp-
sats, nämligen Hur har utvecklingen från miljö- och hållbarhetsredovisning sett ut? För att be-
svara vår huvudfråga har vi ställt följande frågor: Vilka större förändringar har skett? Har 
jämförbarheten förändrats? Har kvaliteten förändrats? Och varför redovisar företag miljö och 
hållbarhet? 

1.3 Syfte 
 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur utvecklingen av miljö- och hållbar-
hetsredovisningar sett ut. Syftet är även att klargöra varför företagen redovisar dessa 
områden.  

1.4 Avgränsningar  
 
Det har varit nödvändigt med ett flertal avgränsningar för att genomföra den här 
uppsatsen. Vi har valt att koncentrera undersökningen till svenska SJ och finska VR. 
Båda företagen bedriver tågverksamhet och är statligt ägda. Tyngdpunkten läggs till 
2000-talet eftersom det är under dessa år som förändringen från miljöredovisning till 
hållbarhetsredovisning sker i SJ och VR. De undersökta åren är 2001-2008. Vidare 
har vi valt att begränsa oss till vad företagen faktiskt redovisar och således inte ifall 
det som redovisas faktiskt implementeras i företagen. Företagens arbete med miljö-
ledningssystem kommer därför inte heller att behandlas. Vår undersökning ser såle-
des till utvecklingen i SJ:s och VR:s miljö- och hållbarhetsredovisningar under 2000-
talet.  



 6

1.5 Definitioner 
 
Nedan redogör vi för vissa begrepp och vad vi avser med dessa.  
 
Corporate Social Responsibility (CSR) - innefattar de sociala och miljömässiga aspekterna 
av företagens verksamhet och förklaras mer ingående i teoriavsnittet.   
 
Hållbarhetsinformation - återfinns i årsredovisningen och utgörs av hållbarhetsfakta. 
 
Hållbarhetsredovisning - separat redovisning eller integrerad i årsredovisningen och re-
dogör för företagets CSR-arbete.  
 
Larssons kvalitetskrav – i uppsatsen talar vi om Larssons kvalitetskrav. Detta är ett 
antal punkter som en specialistrevisor anser ska finnas med i en miljöredovisning. 
Detta kommer att beskrivas utförligare i teoriavsnittet. 
 
Medarbetare – då företag talar om deras anställda talar de ofta om medarbetare.  
 
Miljöinformation - återfinns i årsredovisningen och utgörs av miljöfakta. Till detta inne-
fattas även den miljöinformation som måste lämnas i förvaltningsberättelsen. 
 
Miljöredovisning - en frivillig handling som är fristående från årsredovisningen.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga för att besvara de frågeställningar som lig-
ger till grund för vår uppsats. 
 
För att få en bredare kunskap om ämnet så startade uppsatsarbetet med att vi läste 
andra studenters uppsatser för att få idéer och inspiration samt för att ta reda på vad 
som redan var gjort på området. Därefter påbörjades en omfattande insamling av 
information på universitetsbiblioteket vid Karlstads Universitet och i databaser och 
via sökmotorer på Internet. Svårigheten i denna insamling var att mycket av den litte-
ratur som fanns var inte inne utan väntetider förekom och när det blev vår tur så 
kom all information på en gång och inte löpande då den behövdes. Kurslitteratur 
från tidigare kurser är också något som använts i uppsatsskrivandet. Då SJ och VR:s 
redovisningar var studerade så utgick vi ifrån en kvalitetslista för att analysera hur 
kvaliteten har förändrats vad gäller miljöredovisningarna. Kvalitetslistan grundar sig 
på vad specialistrevisor Lars-Olle Larsson anser att en miljöredovisning ska innehålla 
för att vara bra. Vad gäller kvaliteten i hållbarhetsredovisningarna så har vi sett till 
hur pass mycket företagen redovisar i enlighet med GRI:s riktlinjer och ifall dessa är 
kontrollerade av tredje part.  
 
Ämnesvalet baserar vi på intresset av miljö- och hållbarhet samt viljan av att lära sig 
mer om ämnet. Valet av företag föll på Statens Järnvägar, SJ och Valtion Rautatiet, 
VR. Eftersom vi visste att SJ bedriver ett intensivt miljöarbete och att tåg i allmänhet 
anses som det miljövänligaste sättet att resa ville vi se hur deras redovisning ser ut 
gällande miljö- och hållbarhet. VR valdes för att företaget liksom SJ är statligt ägt och 
verkar i samma bransch.  
 
En kvalitativ ansats används för att kunna tolka och förstå en given situation. Den 
anses lämplig då det handlar om att få en helhetsbild av det som studerats (Jacobsen 
2009). Syftet med vår uppsats är att se på hur utvecklingen har sett ut för SJ och VR 
genom att fritt tolka företagens miljö-, hållbarhets- och årsredovisningar. Därför 
anser vi att valet av ansats stämmer in med den kvalitativa metoden. Den kvantitativa 
metoden passar bäst då författaren vill beskriva frekvens eller omfattning (Jacobsen 
2009). Då det inte stämmer överens med vårt syfte så valde vi bort denna metod.  
Ordet öppenhet anses vara ett ledord i den kvalitativa metoden då författaren inte 
har ett antal förutbestämda frågor utan observerar det som syns och utifrån det så 
ställs relevanta frågor (Jacobsen 2009). I vår uppsats kan detta likställas med att vi 
observerar och antecknar det som står i miljö-, hållbarhets- och årsredovisningarna 
och utifrån det så görs en analys. Ytterligare en fördel med den kvalitativa metoden 
är att den anses vara flexibel (Jacobsen 2009). I en kvalitativ undersökning är det 
möjligt att ändra problemformuleringen och detta gjordes i denna uppsats för att få 
syfte och problem att stämma överens. Nackdelarna som finns med denna metod är 
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att det är resurskrävande samt även svårt att generalisera. De slutsatser som presente-
ras är tagna utifrån SJ och VR och representerar inte tågbranschen som helhet då det 
inte har varit möjligt att göra en generalisering. 
 
En dokumentundersökning kan vara lämplig vid flera situationer, exempelvis när 
författaren vill veta vad som sagts och gjorts av andra människor (Jacobsen 2009). 
För att kunna besvara huvudfrågan så har vi valt att betrakta företagen på avstånd 
därför att vi vill vara så objektiva som möjligt. Dokumentundersökningarna har base-
rats på studier av företagens miljö- och hållbarhetsredovisningar. Då viss information 
finns i årsredovisningarna så har även de studerats. Då vi samlat in dessa redovis-
ningar ska informationen tolkas. Det finns två perspektiv, det hermeneutiska per-
spektivet och positivismen. Det hermeneutiska perspektivet är en tolkningsbaserad 
ansats som ser till hur människor tolkar och skapar sin verklighet. Positivister menar 
däremot att källan till kunskap utgår ifrån två kriterier, logik och människans fem 
sinnen (Jacobsen 2009). Den största kritiken mot den tolkningsbaserade ansatsen 
kommer från positivisterna som anser att när författaren tolkar andra människors 
upplevelser och känslor så är det lätt att blanda in egna känslor vilket gör undersök-
ningen subjektiv (Thurén 2006). Eftersom vår uppsats till största del baseras på tolk-
ningar av företagens olika redovisningar så var valet den tolkningsbaserade ansatsen. 
Eventuella brister i form av subjektivitet kan förekomma men vi har genom att stu-
dera företagen på avstånd försökt att undvika detta så långt som det varit möjligt.  
 
Vi har baserat vår uppsats på både primär- och sekundärdata. Primärdata innebär att 
författaren samlar in upplysningarna för första gången och vid sekundärdata använ-
der sig författaren av upplysningar som är insamlade av andra. Då båda sätten an-
vänds så kan de ge stöd åt varandra och styrka de resultat som presenteras (Jacobsen 
2009). Primärdatan i uppsatsen är företagens miljö-, hållbarhets-, och årsredovisning-
ar och sekundärdatan består av litteratur i form av böcker, tidningar och vetenskapli-
ga artiklar. Även företags och organisationers hemsidor har använts.  
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3. Redovisningens historiska utveckling 
 
Här beskrivs hur redovisningen har förändrats och utvecklats genom tiderna. Det 
redogörs även för hur en miljöredovisning och slutligen en hållbarhetsredovisning 
tagit form. 
 
”En profetia, och en säker sådan, är att redovisningen inte kommer att se likadan ut imorgon som 
idag” (Gröjer 2002 s.158). Redovisningen är en del av samhällsutvecklingen; den på-
verkar och påverkas av samhällsutvecklingen. I detta kapitel kommer vi att redogöra 
för redovisningens förändring genom tiderna för att skapa en förståelse för hur re-
dovisningen ständigt förändras och har förändrats. Gröjer beskriver sambandet mel-
lan samhällsutvecklingen och redovisningen som en ständigt fortlöpande process 
med två utvecklingssteg som byter av varandra:  
 

1. Först inträder en period av samhällsutveckling som så småningom gör den 
gällande redovisningen otillräcklig och/eller irrelevant. 

2. När samhällsutvecklingen har passerat en viss nivå så blir behoven tillräckligt 
starka för att ett nytt eller kompletterande redovisningsinstrument ska ut-
vecklas och tillämpas.  

 
Det ovan beskrivna sambandet kan sägas vara en generalisering av hur samhällsut-
vecklingen påverkar redovisningen. Det finns en omvänd påverkan också, att ett 
givet redovisningssätt stärker och konserverar samhällsutvecklingen och rådande 
maktstruktur (Gröjer 2002). 
 
I sammandrag skulle redovisningens utveckling kunna ses på följande sätt. Ur sam-
hällsutvecklingen skapades ett behov för ekonomisk redovisning. Ur den ekonomis-
ka redovisningen tillsammans med ökade krav från omgivningen föddes miljöredo-
visningen. Ur miljöredovisningen tillsammans med ökade krav från omgivningen 
föddes hållbarhetsredovisningen. De ökade kraven är en följd av samhällsutveckling-
en då människors medvetenhet tenderar att öka med tiden. Dessa människor, företa-
gens intressenter, är användarna av företagens redovisningar.  

3.1 Den ekonomiska redovisningens utveckling 
 
Ovan diskuterades att det finns ett samband mellan samhällsutveckling och redovis-
ning. De babyloniska kilskriftstavlorna är det första exemplet på detta samband. Kil-
skriften som är daterad till mellan 3500 och 3000 år f Kr innehåller ekonomiska 
transaktioner och det är världens äldsta kända räkenskapshandlingar. Behovet av 
redovisning gav alltså upphov till kilskriften. Vidare menar historieforskare att det 
var romarna som formade avskrivningsbegreppet då det är troligt att utgifterna för 
palatsen i Rom fördelades över flera år. Det vi kallar den moderna redovisningen 



 10

brukar dateras till 1300-talet då de italienska köpmännen började använda dubbel 
bokföring. Anledningen var att handeln med Asien ökade samt ett ökat kontrollbe-
hov som uppstod då det var vanligt att handel skedde i form av agenturer och före-
taget sågs som en enhet skild från ägarna (Gröjer 2002). 
 
Redovisningen fortsatte att utvecklas med tiden. I Frankrike krävdes genom en lag 
1763 att det vartannat år skulle göras en beskrivning av rörelsens tillstånd eller ställ-
ning då affärsverksamheter övergick alltmer att gälla samarbete i stället för kompan-
jonskap. Vidare drev den industriella revolutionen på utvecklingen av kostnadsredo-
visning då den tunga industrin och massproduktionen krävde en noggrannare redo-
visning (Gröjer 2002). Fram till 1970-talet handlade redovisningen om teknik men 
tyngdpunkten lades sedan på hur redovisningsinformationen användes. Redovisning-
ens syfte konstaterades vara att ge information som hjälper olika intressentgrupper 
att fatta beslut (Larsson 1997). 
 
Genom de ovan beskrivna exemplen är sambandet mellan samhällsutvecklingen och 
redovisningen påtagligt. Det som det idag debatteras om kan troligt komma att på-
verka och utforma framtidens redovisning.  

3.2 Miljöredovisningens utveckling 
 
Den amerikanske biologen Rachel Carson påvisade år 1962 i sin bok Silent Spring att 
de biologiska näringskedjorna fick förödande konsekvenser genom användandet av 
moderna kemiska bekämpningsmedel. I och med detta förändrades människors syn 
på förutsättningarna för olika arters livsbetingelser och människans roll i naturen. 
Högklorerade medel som DDT och organiska kvicksilverföreningars påverkan på 
fortplantningsförmågan hos fåglar hamnade i den efterföljande debatten. Tio år efter 
att Carsons bok publicerats hölls den första internationella miljökonferensen i Stock-
holm (Larsson 1997). Intresset för miljöfrågorna tog således form och miljöredovis-
ningen uppstod i slutet på 1970-talet och tidigt 80-tal som en reaktion till olyckor och 
miljökatastrofer som inträffat. Sverige påverkades till exempel av Tjernobyl. Företag 
började uppfattas som huvudansvariga för de miljöproblem som uppdagades alltmer. 
För att undvika att förlora legitimitet började företag, dels på grund av nya lagar och 
dels frivilligt, att redovisa även miljöaspekter (Herzig & Schaltegger 2006). 
 
I Sverige antogs flera lagar gällande miljön, bl.a. naturvårdslagen 1964 och miljö-
skyddslagen 1969. 1980 kom lagen om kommunalt monopol på transport av miljö-
farligt avfall, 1985 kom kemikalielagen och 1987 kom naturresurslagen. Flera livliga 
debatter hölls i Sverige under 1990-talet om att företagen skulle redovisa effekter på 
miljön. Kraven på utökad redovisning kom främst från miljögrupper och kunder, 
men utvecklingen drevs även på ytterligare av att företagen började studera varandra. 
Från företag blev separata miljöredovisningar allt vanligare och utvecklades från re-
klamtrycksaker till relativt sakliga och överskådliga informationsskrifter (Larsson & 
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Norregårdh 2003). Under första hälften av 1990-talet ökade miljöredovisningen vä-
sentligt och miljöinformationen kunde vara flera sidor lång. En del företag gav till 
och med ut självständiga miljörapporter som storleksmässigt var i klass med deras 
årsredovisningar (Ljungdahl 1999b). De stora skillnaderna mellan företags miljöredo-
visningar låter sig till stor del förklaras av att redovisningen utvecklats på frivillig väg. 
I mitten av 1990-talet infördes krav för svenska företag att lämna miljöinformation i 
förvaltningsberättelsen i de fall företagen är tillstånds- eller anmälningspliktiga 
(Artsberg 2005). Drivkrafterna bakom miljöanpassning i företag var från början 
främst lagstiftningen för tillståndspliktiga företag men idag har miljöarbetet kommit 
att spela en större roll än så. Ett företags miljöarbete kan i vissa fall vara helt avgö-
rande för intressenter och kan bli en fråga om företagets överlevnad (Bergström et al. 
2002). Företags miljöåtagande har kommit att få en större betydelse för bedömning 
av företags ekonomiska situation (Larsson 1997). Rolf Rundfeldt uttrycker utveck-
lingen med ”I takt med att mottagarna blir mer kunniga och kritiska kommer miljö-
redovisningen att utvecklas från en allmän och ”flummig” beskrivning till en mer 
faktabaserad redovisning baserad på tydliga målsättningar formulerade av den högsta 
företagsledningen” (Larsson 1997). 
 
När det kommer till miljöredovisning har det inte funnits en internationell standard 
eller riktlinjer som är accepterade och använda av alla. Det har av olika internationel-
la organ, branschorgan och forskningsinstitut över hela världen tagits fram ett 50-tal 
olika former av riktlinjer för vad en miljöredovisning skall innehålla (Larsson 1997). 
ISO 14000-serien och EU:s miljöstyrnings- och revisionsförordning EMAS har för-
stärkt miljötrenden genom att utgöra verktyg i miljöarbetet. Dessa har tillsammans 
bidragit till att förbättra kvaliteten på företags miljöinformation och miljöredovis-
ningar. Miljöarbetet går till och med att finna i företags strategiska överväganden då 
det kan användas som konkurrensfördel och utgöra en del av företagsprofilen. Miljö-
redovisning blir för dessa företag ett verktyg att förmedla det miljöarbete som de 
bedriver i verksamheten för att ta del av de positiva effekterna som miljöredovisning 
kan innebära (Larsson 1997) och därmed bidrar företagen till att utveckla miljöredo-
visningen ytterligare. Idag har miljöredovisningarna blivit bättre och utförligare och 
de har även växt till antalet jämfört med tidigare (Herzig & Schaltegger 2006). 

3.3 Hållbarhetsredovisningens utveckling 
 
Intresset för miljöfrågor ökade efter att boken Silent Spring publicerats. Detta intresse 
beskrivs av Lars-Olle Larsson och Marie Norregårdh såsom en accelererande, loga-
ritmisk kurva som inledningsvis gick långsamt men går allt snabbare nu (Larsson & 
Norregårdh 2003). Någonstans i den här spiralen kom miljöfrågor att utvidgas till 
hållbarhetsfrågor i en vidare bemärkelse. Det blev inte längre bara viktigt att sänka 
utsläppen från stora fabriker utan det blev även viktigt att få veta var exempelvis 
konsumtionsvaror kom ifrån och ifall tillverkningen gått till på ett etiskt acceptabelt 
vis.  
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Under 1970-talet ledde högre inkomstnivåer till att fokus från samhället och politiken 
flyttades till livskvalitet där den negativa effekten från ekonomisk tillväxt uppmärk-
sammades(Herzig & Schaltegger 2006). Livskvalitetsdiskussioner dök upp i samhälls-
utvecklingen och sedan 1970-talet gjordes flera försök att förändra organisationernas 
externa redovisning, såsom social rapportering (rapport om de sociala effekterna 
och/eller det sociala tillståndet som en följd av organisationens verksamhet), social 
redovisning (integration av både penningmässiga och icke penningmässiga effekter 
av en organisations verksamhet) och social revision (bedömning av ett stort antal 
ekonomiska och sociala mål, organisationsmål eller samhällsmål). De grundläggande 
idéerna ur detta har utvecklats vidare till lagen om intern kontroll av arbetsmiljön, 
miljöbokslut som en del organisationer upprättar samt den växande miljöredovis-
ningen (Gröjer 2002). 
 
I årsredovisningslagen framgår särskilda upplysningskrav gällande personalen, företa-
gets medarbetare. I ÅRL (SFS 1995:1554) 5:18 regleras att företag ska lämna uppgift 
om medelantalet anställda under räkenskapsåret, sjukfrånvaro och könsfördelningen 
bland ledande befattningshavare i årsredovisningen. En utredning pågick i Sverige 
under 1990-talet om huruvida företag skulle bli tvungna att upprätta en s.k. ”perso-
nalekonomisk redovisning.” I en personalekonomisk redovisning synliggörs de an-
ställda i redovisningen(Gröjer 2002). Efter att utredningen avslutats så ansågs inte att 
någon ny lagstiftning var nödvändig eftersom ÅRL:s bestämmelser om redovisning 
av personalkostnader samt krav på tilläggsupplysningar ansågs tillräckliga för att möj-
liggöra en fortsatt utveckling i praxis på området (Artsberg 2005). Ett modernise-
ringsdirektiv från EU kom, vilket ökade krav på icke-finansiella centrala resultatindi-
katorer i förvaltningsberättelsen. Icke-finansiell information är t.ex. tillämpning och 
uppföljning av etiska och sociala riktlinjer. Anledningen är att det ska ge en bättre 
bild av företagets utveckling, ställning och resultat (Bäckström 2007). EU-rådets mo-
derniseringsdirektiv 2003/51/EG infördes 2005 i Sverige i ÅRL. (SFS 1995:1554) I 
Finland infördes direktivet 2007 i Bokföringslagen (Bokföringslag 30.12 1997/1336 
1997). I och med detta direktiv måste företag lämna icke-finansiella upplysningar i 
förvaltningsberättelsen och detta är som nämnts etiska och sociala riktlinjer, men 
även miljö och personalfrågor.  
 
Idag figurerar ett betydande antal miljö- och annan hållbarhetsrelaterad information i 
årsredovisningar, i separata hållbarhetsredovisningar och i andra skrifter, och inte 
minst på Internet. Om situationen jämförs med tio till femton år sedan så har håll-
barhetsinformationen ökat markant och även kvaliteten på dessa. Orsakerna till ök-
ningen förklaras bland annat med ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor i samhället 
och högre förväntningar på företagens ansvar för verksamhetens påverkan på miljö 
och samhälle. Även frågor från kapitalmarknaden, kunder och andra intressenter 
anses ligga bakom denna förändring, liksom ett grupptryck bland börsens företag 
som bidrar till utvecklingen av redovisningspraxis (Ljungdahl 2008b). Företagens 
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miljöpåverkan och sociala ansvar har varit omdebatterade ämnen i media det senaste 
året och villkoren för företag har förändrats påtagligt på några få år (Balans 2, 2008). 
I och med den globalisering som skett opererar företag idag mer globalt och möter 
därför mer moral och etik frågor som till exempel barnarbete i tillverkningskedjan, 
mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor etc. (Herzig & Schaltegger 2006). Intresset 
för företagens sociala ansvar – CSR (Corporate Social Responsibility) har således 
ökat. Utvecklingen av hållbarhetsredovisningen i sig är en lärprocess och företag lär 
sig efter hand då de ökar kunskapen och insikten om vad som kännetecknar en hög-
kvalitativ redovisning. Att låta hållbarhetsredovisningen granskas av en extern part 
har också blivit vanligare och det bidrar till ett förbättrat rapporteringssystem och 
mer saklig information. De riktlinjer som utarbetats för hållbarhetsredovisning av 
Global Reporting Initiative (GRI) har blivit en allt mer accepterad standard för vad 
hållbarhetsredovisningar bör innehålla och hur de kan utformas (Ljungdahl 2008b). 
Svenska företag med statligt ägande måste numera hållbarhetsredovisa i enlighet med 
GRI:s riktlinjer (Regeringskansliet & Regeringen 2008). 
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4. Teori och referensram 
 
I detta kapitel behandlas de teorier och referensramar vilka ligger till grund för upp-
satsen och är aktuella för att besvara vår frågeställning. 
 

4.1 Intressentteorin 
 
Innebörden av ordet intressent har två olika betydelser om en jämförelse görs mellan 
engelska och svenska. Den svenska översättningen belyser att det handlar om en 
aktör som har ett intresse i företaget. De intressenter som ett företag har kan vara 
ägare, stat, kommun, banker, leverantörer, anställda, media. De har olika grader av 
intresse i företaget. Ägare har ofta ekonomiska intressen i företaget medan media har 
kravet från samhället att bevaka företaget. Den engelska innebörden syftar till att 
aktören som har ett intresse i företaget också har ett större inflytande i företaget än 
en vanlig intressent (Ljungdahl 1999a). 
 
Mellan ett företag och dess intressenter så finns ett beroendeförhållande som både 
intressent och företag har nytta av i form av olika utbyten. För en ägares del handlar 
det ofta om ett ekonomiskt intresse medan det för ett företag handlar om att vårda 
de intressenter som bidrar med väsentliga resurser för att företaget ska kunna fortsät-
ta. Väsentliga resurser i detta sammanhang betyder inte alltid ekonomiska resultat 
utan det kan vara andra resurser som gör att företaget kan fortsätta sin drift. Dock är 
den ekonomiska aspekten viktig då det är pengarna som driver verksamheten vidare. 
Enligt Ljungdahl (1999) så kan företagets ledning välja att visa information på ett sätt 
för att påverka de prioriterade intressenterna. Hållbarhetsredovisningen ger även 
intressenterna en indikator på att företaget är seriöst (Ljungdahl 1999). 

4.2 Legitimitetsteorin 
 
Denna teori är starkt sammankopplad med intressentteorin då den handlar om hur 
ledningen ska ta tillvara på intressenternas olika krav samt eventuella reaktioner på 
företag agerande vid olika händelser. I likhet med intressentteorin är det väsentliga 
att försäkra sig om att de viktigaste intressenterna fortsätter att stödja företaget så att 
olika händelser inte försätter företaget i konkurs. Enligt Ljungdahl (1999) så innebär 
legitimitet att samhällets och intressenternas rådande värderingar ska stämma överens 
med företagets. Att ett företag är ekonomiskt starkt räcker inte alltid för att få legiti-
mitet utan i tiden som vi lever i så handlar det om hur företaget tar hand om miljö, 
tänker på mänskliga rättigheter, ser på sociala aspekter och bryr sig om samhället i 
stort. I och med att företag hållbarhetsredovisar så redovisas utöver de ekonomiska 
aspekterna även miljö och sociala aspekter. Dessa aspekter uppfattas som goda och 
ger således en bra publicitet och legitimitet för företaget (Ljungdahl 1999a). 
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4.3 Corporate Social Responsibility 
 
Det finns flera definitioner av CSR, Corporate Social Responsibility, och World Bu-
siness Council for Sustainable Development har utvecklat en av dessa: ”Corporate 
Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to 
econmic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as 
of the local community and society at large”(World Business Council for Sustainable Deve-
lopment 2009). EU kommissionens definition av CSR är: "A concept whereby companies 
integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with 
their stakeholders on a voluntary basis”(European Commission 2009). CSR innefattar så-
ledes de sociala och miljömässiga aspekterna av företagens verksamhet. CSR är på 
svenska socialt ansvarsfullt företagande. Lars-Olle Larsson förklarar socialt ansvars-
fullt företagande som ”företagets totala verksamhet i dess relationer till människor 
och i de flesta fall även yttre miljö”(Larsson 2005 s.19). Det innebär att företagen 
engagerar sig på eget initiativ i frågor som rör samhället. När företagen deltar aktivt 
så leder det till värdeskapande på så sätt att kunder, ägare och andra intressenter får 
förtroende för företagen vilket i sin tur leder till tillväxt och ökad lönsamhet för före-
taget. 

4.3.1 Två sidor av Corporate Social Responsibility 
 
Det finns både förespråkare och kritiker till CSR. Förespråkarna menar att CSR ska-
par goodwill för företaget som ges möjlighet på nya marknader tack vare visad hän-
syn mot miljö och sociala aspekter. Ett ansvarsfullt företag drar till sig nya kunder 
som stannar vilket även leder till att medarbetarna på företaget känner sig ansvarsful-
la och nöjda med sitt arbete. För att kunna använda CSR som ett konkurrensmedel 
så behöver företaget göra mer än vad medelföretagen gör. Det räcker inte enbart 
med att följa lagar utan företaget måste ta det ett steg längre. Ett företag som ambi-
tiöst och målinriktat arbetar för att använda sig av CSR kommer att skapa ett gott 
rykte om sig, vilket gör att fler kunder väljer detta företag. Även intressenter bryr sig 
om att företaget visar miljön hänsyn samt tänker på samhället i stort. Det innebär att 
de kommer att fortsätta att förhandla med företaget vilket skapar mervärde (Ljung-
dahl 2008a). 
 
Kritikerna till CSR uppfattar att ledningen inte har befogenhet att avgöra hur långt 
företaget ska gå och menar att beslutet ska tas av ägarna. Ytterliggare ett argument 
emot CSR är att det är dyrt att gå hela vägen. En del företag gör det lagen kräver och 
avvaktar ytterligare ansträngningar tills lagen så kräver av dem. Andra företag resone-
rar så att de gör investeringarna som behövs nu, för att vara anpassade när kraven 
kommer (Ljungdahl 2008a). 
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4.3.2 Redovisning av CSR och nya riktlinjer för extern kontroll 
 
Företag ställer sig idag frågan hur de ska arbeta med CSR på ett seriöst sätt. Tidigare 
har frågan handlat om varför CSR ska användas. Det är allt oftare som företag redo-
visar dessa områden i hållbarhetsredovisningar. Det sker genom separata redovis-
ningar eller som en integrerad del av årsredovisningen. Trots att det inte har varit 
lagstadgat att företagen ska upprätta hållbarhetsredovisningar så har ett flertal företag 
frivilligt upprättat dessa. 
 
I Sverige beslutade regeringen 2007 om riktlinjer för extern rapportering för företag 
med statligt ägande. Detta innebär att statligt ägda företag ska upprätta hållbarhetsre-
dovisningar enligt GRI:s riktlinjer samt att dessa ska kvalitetssäkras genom gransk-
ning av tredje part. (Regeringskansliet & Regeringen 2008) 

4.4 Kvaliteten i miljö- och hållbarhetsredovisning 
 
I tidigare avsnitt om miljöredovisningens utveckling nämndes att det saknats en in-
ternationell standard eller riktlinjer vad beträffar miljöredovisning. Lars-Olle Larsson 
beskriver vissa punkter som är särskilt viktiga och som bör finnas med oavsett vilka 
riktlinjer eller rekommendationer som företag följer. Följande är så pass väsentliga att 
miljöredovisningen saknar både nytta och trovärdighet utan dem: 
 

• Översikt över företagets verksamheter och deras miljöpåverkan 
• Tydlig och uttömmande miljöpolicy 
• Redogörelse för hur policyn implementerats  
• Mätbara och uppnåeliga mål för varje verksamhetsområde 
• Jämförelser mellan mål och uppnådda resultat i kvantitativa eller kvalitativa 

termer.  
• Redogörelse för de typer av miljörevisioner som genomförts och resultatet av 

dessa  
• Redogörelse för fördelningen av miljöansvaret inom hela företaget 
• Miljörelaterade kostnader, intäkter och investeringar 
• Bekräftelse på företagets och hela organisationens delaktighet och engage-

mang i miljöarbetet (Larsson 1997). 
 
Kritiker diskuterar ofta att företagen inte redovisar det negativa utan framhäver det 
positiva i organisationen när det kommer till miljö- och hållbarhetsredovisning. Hu-
ruvida hållbarhetsredovisningar innehåller den information som intressenter behöver 
för att göra en korrekt bedömning av företags ansvarstagande diskuteras av Isaksson 
et al (2009) som anser att GRI:s riktlinjer G3 inte är tillräckliga för att redovisa håll-
barhet med relevans och klarhet. Riktlinjerna anses inte vara tillräckliga för att besva-
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ra hur hållbart ett företag är och hur företaget förhåller sig till hållbarhet. GRI:s rikt-
linjer är dock de mest utbredda riktlinjerna vad gäller att upprätta en hållbarhetsre-
dovisning. Om kvaliteten ses utifrån huruvida företagen redovisar i enlighet med 
GRI:s riktlinjer kan den oberoende granskningen också ses som ett kvalitetskrav. 
Larsson (2008) beskriver hur en oberoende granskning bidrar till att förbättra tilltron 
till den redovisade informationen, identifierar förbättringsområden och skapar en 
intern förståelse för vikten av tillförlitlig rapportering av hållbarhetsdata.  

4.5 Företags motiv för miljö- och hållbarhetsredovisning 
 
Svante Beckmans 4N-typologi kan användas till att förklara varför vi gör som vi gör 
och används av Bergström et al till att förklara varför företag miljöredovisar. Förklar-
ingarna bottnar i fyra olika motiv; nöje, nytta, norm och nöd. Nöje och nytta motive-
ras internt i företaget och detta motiv passar in i företagets affärsidé. Handlingen i 
nöjes- och nyttomotivet är självklar och har ett egenvärde. Nöd och norm är istället 
motiverade utifrån och detta kan exempelvis vara påverkan från andra intressenters 
krav. Här vilar motiven på argumenten på konsekvenser av handlandet. Bergström et 
al (2002) utvecklar motiven på följande vis: 
 

• Nöjesmotivet – grundar sig på att det är lustfyllt att ta sig an miljöfrågor på 
arbetsplatsen för att de värderingar som råder hemma eller på fritiden påver-
kar. Det är roligt att berätta om att företaget bedriver miljöarbete i en miljö-
redovisning. 

• Nyttomotivet – stödjer den viktigaste konsekvensen av alla, nämligen företa-
gets överlevnad då exempelvis intressenter utifrån kräver en miljöredovis-
ning. Miljöredovisningen kan vara ett instrument att öka lönsamheten om fö-
retaget sköter och presenterar den väl. Gör företag detta så kan de öka den 
framtida intjäningsförmågan. 

• Normmotivet – grundar sig på vanor eller handlingar som utförs med själv-
klarhet eller görs ”av bara vanan”. Två typer av normmotiv i affärssamman-
hang finns för att miljöredovisa, ett medvetet och ett omedvetet val. Det 
medvetna valet är val som görs för att till exempel nå framgång och till detta 
hör idén om benchmarking och ”de goda exemplens kraft”. Det omedvetna 
valet att miljöredovisa är inte ännu särskilt påtagligt och det ligger mellan 
praxis och lag. Miljöredovisning är då en omedveten normmotiverad hand-
ling. Motiven till varför företag miljöredovisar finns alltid presenterade i deras 
miljöredovisningar och är därför inte ännu något omedvetet val.  

• Nödmotivet – är motiv där företag är tvungen på grund av lagstiftningen och 
normeringen från viktiga intressenter. Ifall företaget inte miljöredovisar kan 
företaget drabbas av negativa konsekvenser i form av lagföring, negativ pub-
licitet etc. (Bergström et al 2002). 
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 4.6 Global Reporting Initiative 
 
Global Reporting Initiative (GRI) är benämningen på den stiftelse med huvudkontor 
i Amsterdam som har utvecklat riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Stiftelsen har 
stöd av ett omfattande internationellt nätverk av olika intressenter. GRI:s vision är 
att hållbarhetsredovisning; redovisning av ekonomisk, miljömässig och social pre-
standa, ska bli lika accepterad och standardiserad som finansiell redovisning. Det 
finns också en övertygelse om att hållbarhetsredovisningen i sig kan bidra till en för-
ändring mot en hållbar utveckling i de redovisande företagen då omgivningen får 
ökad kunskap om företagens påverkan på miljö- och samhälle (Larsson 2008). Orga-
nisationen består av experter och medlemmar med olika bakgrund. De sistnämnda är 
vanligen med och utvecklar riktlinjerna för GRI. Det finns även en fysisk del av or-
ganisationen som består av en styrelse, organisatoriska intressenter, intresseråd, sek-
retariat och en tekniskt rådgivande kommitté. Att medlemmar och experter är med i 
arbetet är viktigt för att organisation ska utvecklas (Enell 2008). 

4.6.1 Global Reporting Initiative historia  
 
Coalition for Environmentally Responsible Economics, (CERES), är ett internatio-
nellt nätverk av investerare, miljöorganisationer och andra publika intresseföretag 
som arbetar med frågor rörande miljön och klimatet (CERES 2009). CERES bildade 
tillsammans med Tellus Institute grunderna för GRI. Tellus Institute är en icke vinst-
drivande organisation för politik och forskning och är ledande på strategier vad gäller 
hållbarhet (Tellus Institute 2009). Under 1997 ansåg CERES och Tellus att det fanns 
ett behov av ett utökat miljöledarskap för att säkra att företagen skulle uppfylla CE-
RES principer för ansvarsfullt miljötänkande. Denna tanke vidareutvecklades och ett 
år senare bildades ett råd som inte enbart skulle fokusera på miljö utan även på eko-
nomiska, sociala och styrningsfrågor (Enell 2008). 
 
United Nations Environment Programme (UNEP) startades 1972 och Sverige var en 
av initiativtagarna till detta. UNEP kallas på svenska för FN:s miljöprogram och de 
har ett stort ansvar för miljöfrågor inom FN. UNEP gick 1999 in och stöttade GRI 
finansiellt och skapade en global plattform för GRI att arbeta på.(Enell 2008). 

4.6.2 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning  

 
GRI har utarbetat riktlinjer för redovisning av hållbarhetsrelaterade frågor som om-
fattar miljö- sociala och ekonomiska aspekter. Riktlinjerna är utarbetade under ett 
internationellt samarbete (Larsson 2008). Riktlinjerna fungerar som ett ramverk för 
organisationers ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Den är utformad för 
att beskriva olika organisationer, oberoende av bransch eller storlek. Riktlinjerna 
består av standardupplysningar som omfattar resultatindikatorer och andra upplys-
ningskrav samt vägledning för särskilda tekniska delar i redovisningen. Riktlinjerna 
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innehåller två delar och den första delen handlar om hur företagen ska redovisa för 
att uppnå kvalitet på den redovisade informationen. Del två handlar om standard-
upplysningar som består av tre typer av upplysningar. Den första behandlar strategi 
och profil. I denna finns en kort beskrivning av företaget så läsaren får förståelse för 
resultat och strategi. Den andra delen tar upp själva hållbarhetsstyrningen och här 
lämnar företaget upplysningar om vilka områden de arbetar inom och hur de ser på 
hållbarhet. Sista delen heter resultatindikatorer och där beskrivs information om mil-
jö, sociala aspekter samt hur det går ekonomiskt. GRI har även riktlinjer som är 
branschspecifika, vilket innebär att specifika branscher har vissa områden som ska 
redovisas och som inte omfattas av de vanliga riktlinjerna. Dessa ska användas som 
ett komplement till riktlinjerna (Global Report Initiative 2009c). Den första versio-
nen av GRI:s riktlinjer kom 1999 och kallades för G0. GRI omarbetade sedan riktlin-
jerna och presenterade de nya G1 år 2000 efter att ha tagit del av åsikter som lämnats 
av olika länder som provat G0. GRI utvecklade sedan G2 med ytterligare omarbet-
ningar, uppdateringar och förbättringar. G2 presenterades 2002 och ytterligare juster-
ingar resulterade i G3 som släpptes 2006 (Enell 2008). 

4.6.3 Från G2 till G3 

 
Anledningen till att G3 infördes var att det skulle bli enklare att jämföra företags 
hållbarhetsredovisningar med varandra. Jämförbarheten är viktig enligt GRI och de 
definierar jämförbarhet som att: ”frågor och information ska väljas, sammanställas och redovi-
sas konsekvent. Redovisad information ska presenteras på ett sådant sätt att den ger intressenter 
möjlighet att analysera förändringar i organisationens resultat över tiden, och kan underlätta jämfö-
relser med andra organisationer” (Global Report Initiative 2009d s.15). G3 för med sig 
flera förbättringar som underlättar för företag att upprätta hållbarhetsredovisningar; 
redovisningsprinciperna kan testas för att se hur väl de implementeras, utökad inrikt-
ning på företagens risk och möjligheter i standardupplysningarna och en omstruktu-
rering på indikatorsektionen som i G3 innehåller resultatindikatorer och standard-
upplysningar. Dessutom finns det protokoll för varje indikator vilket innefattar nyck-
eldefinitioner (Global Report Initiative 2009a). En bilaga med G2 och G3 finns i 
slutet av denna uppsats för att tydliggöra skillnaden mellan dem. 

4.6.4 Tillämpningsnivåer 

 
GRI:s riktlinjer är inte tvingande och företaget kan i en hållbarhetsredovisning refe-
rera till GRI:s riktlinjer, men välja att inte redovisa helt enligt riktlinjerna (Larsson & 
Ljungdahl 2008). När redovisningen är klar så finns det ett antal tillämpningsnivåer 
som företagen ska använda sig av för att underlätta för läsaren att se vad företaget 
har gjort och inte gjort och se vilken nivå som hållbarhetsredovisningen uppnått. 
Betygssystemet består av bokstäverna A, B, C där A är bäst på skalan. Det kan även 
finnas ett + efter bokstaven (A+, B+ och C+) och betyder att hållbarhetsredovis-
ningen är bestyrkt av tredje part. Företaget själv anger vilken tillämpningsnivå de 
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använt sig av, men de kan låta en tredje part eller GRI uttala sig om bedömningen av 
tillämpningsnivå som företaget har gjort (Global Report Initiative 2009b). 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel redovisas de förändringar som framkommit i undersökningen av VR:s 
och SJ:s miljö- och hållbarhetsredovisningar. Respektive företags årsredovisning in-
går också i undersökningen.  

5.1 Statens Järnvägar (SJ) 
 
Affärsverket SJ delades 2001 upp i sex olika företag och ett av dessa blev SJ AB. SJ 
AB bedriver tågtrafik och ägs till 100 % av svenska staten. Den huvudsakliga verk-
samheten är inriktad på interregionala eller långväga resor. Antalet anställda år 2008 
är ca 4000 st och nettoomsättningen för samma år är drygt 9 miljarder kronor (SJ AB 
2009). Vår undersökning behandlar SJ AB.  
 
SJ redovisar miljöinformation första gången år 2001 som en integrerad del i årsredo-
visningen och detta sker även under 2002, 2003 och 2004. År 2005 introduceras håll-
barhet som ett komplement till miljöinformationen i årsredovisningen. År 2006 re-
dovisas för första gången en mer utförlig hållbarhetsinformation och 2007 och 2008 
publiceras två hållbarhetsredovisningar.  

5.1.1 Miljöinformation och miljöredovisning 
 
SJ redovisar miljöinformation integrerad i årsredovisningen mellan åren 2001-2005. I 
årsredovisningen 2001 har SJ två sidor miljöinformation. Årsredovisningarna finns 
tillgängliga på svenska och engelska. I årsredovisningarna finns medarbetarna med 
som ett eget avsnitt under samtliga år. I förvaltningsberättelsen redovisar SJ medar-
betarna i förvaltningsberättelsen för första gången under 2004 och detta fortsätter 
sedan resterande år. 
 
Miljöinformationen 2001 är presenterad på två sidor enligt följande rubriker; 1.Att 
resa med SJ är att värna om miljön, 2.Miljöledningssytem, 3.Miljökrav vid upphandling av tåg, 
4.Miljömärkt el och 5.Miljöstatistik till företagskunder och miljöarbetet ombord. Informatio-
nen är kortfattad, ytlig och det ges därför ingen helhetsbild över SJ:s miljöverksam-
het. Rubrikerna för åren mellan 2001-2005 varierar från år till år i SJ:s miljöinforma-
tion. Miljön ska genomsyra hela SJ är en rubrik som återkommer under både 2004 och 
2005 där innehållet beträffande miljöutbildning för medarbetarna också är likvärdigt 
för åren. Miljöprioriterade frågor införs som rubrik 2004 och där redovisas hur SJ inrik-
tar sig på tre områden som är påverkade av miljön. Under 2005 används istället ru-
briken miljöprojekt som egentligen innebär samma sak men där bara ett av föregående 
års områden finns redovisade.  
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Utseendet och sidantal förändras inte avsevärt under åren 2001 till 2005 utan det är 
endast mindre förändringar som sker. I slutet av varje årsredovisning redovisar SJ 
miljöfakta i form av nyckeltal och statistiska uppgifter. Dessa behandlar exempelvis 
utsläpp och energianvändning. År 2004 presenteras diagram av utsläpp och miljö-
kostnad för första gången i miljöinformationen.  
 
Miljöinformationerna är inte kontrollerade av tredje part under åren 2001- till 2005. 
Vad gäller SJ:s kvalitet på miljöinformationen så uppfyller inte SJ Larssons kvalitets-
krav. Det finns en miljöpolicy som företaget redogör för, men den är inte tydlig och 
uttömmande och det är komplicerat att avgöra om det är en policy eller vision som 
SJ redogör för. Under 2002 startar SJ ett miljöledningssystem vilket kräver årliga 
interna miljörevisioner. Detta redovisar SJ i 2004 års miljöinformation men det finns 
inget resultat av hur revisionen gått.  

5.1.2 Hållbarhetsinformation och hållbarhetsredovisning 
 
År 2005 finns för första gången hållbarhet med i årsredovisningen och innehållet 
utgörs av en sida. Under 2006 redovisar SJ hållbarhetsinformation som en integrerad 
del i årsredovisningen. Sidantalet har vuxit jämfört med tidigare år och 2007 innehål-
ler hållbarhetsinformationen sju sidor. Informationen är uppdelad i delarna ekonomi, 
miljö, sociala aspekter och medarbetare och mångfald. Medarbetarna redovisas för 
första gången i hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsarbetet är nytt för SJ som tidigare pre-
senterat enbart miljö som ett eget kapitel. Innehållet i ekonomi, miljö samt medarbe-
tare och mångfald är detsamma som tidigare miljöinformationer med den ändringen 
att det är lite mera utförligt. Det nya är de sociala aspekterna där SJ beskriver be-
greppet baskvalitet som innefattar hela och rena tåg, punktlighet, trafiksäkerhet och 
trafikinformation till kunderna. Dessa fyra områden ska företaget arbeta med för att 
uppnå långsiktig lönsamhet.  
 
SJ upprättar för första gången år 2007 en separat hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 
riktlinjer G3. I och med detta så redovisar SJ betydligt fler områden än tidigare. Håll-
barhetsredovisningen tar exempelvis upp områden som intressenter och granskning 
av tredje part vilket inte ingår i miljöinformationerna. När det gäller intressenter så 
har de funnits med kortfattat i tidigare års miljöinformationer. Under 2007 finns en 
sida beskrivet om vilka företagets intressenter är och hur företaget arbetar för att 
uppfylla deras krav och förväntningar. SJ redovisar som tidigare medarbetare i årsre-
dovisningen 2007. När SJ:s andra hållbarhetsredovisning publiceras 2008 förändras 
hållbarhetsredovisningen. Till exempel så här strategi och analys är mer utförlig. Re-
dovisningen av strategi och analys avsnittet för 2007 består av tre sidor text som är 
att jämföra med 2008 som innehåller sju sidor. Medarbetarna är år 2007 redovisade i 
årsredovisningen. År 2008 finns medarbetarna med i både hållbarhetsredovisningen 
och årsredovisningen. Den första hållbarhetsredovisningen 2007 består av 28 sidor 
och för 2008 har SJ ökat sidantalet och är nu uppe i 40 sidor. I årsredovisningarna 
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för 2007 och 2008 sammanfattas dessutom innehållet i hållbarhetsredovisningarna 
för respektive år på ett fåtal sidor.  
 
Riktlinjerna delas upp i tre steg såsom antingen redovisad enligt GRI, delvis redovisad enligt 
GRI och ej redovisad. SJ har redovisat 86 av riktlinjerna enligt GRI, 17 delvis redovisa-
de och 18 ej redovisade. SJ har ökat antalet redovisade riktlinjer från 2007 till 2008 då 
de redovisar 100 riktlinjer enligt GRI, 14 är delvis redovisade och 7 är ej redovisade. 
I webb versionen för 2007 står kommentarer och förklaringar till varför SJ valt eller 
inte valt att redovisa resultatindikatorerna. Kommentarerna saknas helt i den tryckta 
bilagan, men det hänvisas till webb versionen. Förklaringen till de ej redovisade re-
dovisningsriktlinjerna är att de inte är aktuella för SJ för både 2007 och 2008:s håll-
barhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen för 2007 placerar SJ på tillämpningsni-
vå B+ och den är granskad av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers. Granskningen för 
2008 är utförd av Ernst and Young och SJ står kvar på B+.  

5.2 Valtion Rautatiet (VR) 
 
Den finska VR-koncernen som heter Valtion Rautatiet tillhör transportbranschen 
och bedriver järnvägstrafik och biltrafik i anslutning till järnvägstrafiken. Omsätt-
ningen för koncernen uppgick 2008 till 1530 miljoner euro och det är cirka 12 500 
anställda i koncernen. Koncernens moderföretag VR-Group AB ägs till 100 % av 
den finska staten och företaget grundades 1995 från affärsverket VR. För järnvägs-
trafiken svarar VR AB som är koncernens största företag och utgör omkring 50 pro-
cent av VR-koncernens omsättning. VR AB är ledande inom gods- och persontrafik-
transporter i Finland. Två andra företag inom koncernen är Pohjalan Liikenne-
koncernen som bedriver biltrafik och Oy VR-Rata AB som bedriver bygge, under-
håll, projektering och utveckling av banor. Dessa utgör 21 procent respektive 22 
procent av koncernens omsättning. Totalt består koncernen av 31 företag (VR 
Group 2009). Vår undersökning behandlar koncernen VR och med VR menas hela 
koncernen om inte något annat anges i texten.  
 
VR har använt sig av en tvåårig och en ettårig redovisningscykel för deras miljö- och 
hållbarhetsredovisningar. VR:s första miljöredovisning innefattar verksamhetsåren 
1996 och 1997. Den andra miljöredovisningen innefattar verksamhetsåren 1998 och 
1999 och sedan följer den tredje och fjärde miljöredovisningen, innefattande åren 
2001 och 2003. År 2005 publiceras för första gången en hållbarhetsredovisning och i 
årsredovisningen 2006 finns ett avsnitt med vissa delar som är hållbarhetsinforma-
tion. År 2007 ändras redovisningscykeln och nu utkommer en hållbarhetsredovisning 
för år 2007 och 2008. 
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5.2.1 Miljöinformation och miljöredovisning  
 
Det första studerade året är 2001 och som beskrivits ovan VR:s tredje miljöredovis-
ning. Detta är den första miljöredovisningen som VR publicerar på engelska. Miljö-
redovisningen är fristående och separat från årsredovisningen och består av 42 sidor. 
Innehållsförteckningen för år 2001 ser ut som följande: 
 
• VR i korthet 
• VR - koncernen 
• VD:s redogörelse 
• Miljöarbete 
• Miljöpåverkan 
• Säkerhet 
• Intressenter 
• Tågverksamheten 

- Persontrafik 
- Godstransporter 
- Användning av tåg och järnväg 

• Underhåll av järnvägar  
• Underhåll av vägar 
• Catering  
• IT-service 
• Fast egendom 
• Statistik 
• Ordlista 
 
Rubrikerna från år 2001 till 2003 förändras inte avsevärt utan det är endast ett fåtal 
förändringar. Exempelvis kan nämnas säkerheten som 2001 innefattar ett eget kapitel 
på två sidor men är för år 2003 uppdelad i egna delar tillhörande de kapitel där kon-
cernens företag redovisas enskilt. I övrigt förändras någon rubrik till ett annat lik-
nande ord men med samma innebörd, ett fåtal faller bort och någon tillkommer. 
Trots förändringar gällande vissa rubriker så ändras inte innehållet nämnvärt. Infor-
mationen som återges i miljöredovisningen är genomgående tydlig och utförlig. In-
nehållet tillhörande rubrikerna förändras inte speciellt beaktansvärt mellan åren 2001 
till 2003 utan det innehåller i det stora hela liknande beskrivningar och resonemang i 
de båda miljöredovisningarna. Några få undantag finns dock.  
 
Utseendet och sidantal förändras inte mellan 2001 och 2003. Nyckeltal, statistik och 
diagram förekommer genomgående i miljöredovisningarna och det finns även en 
sammanställning över samtliga i slutet av dem. Dessa behandlar exempelvis utsläpp, 
energianvändning, vattenförbrukning, och bränsleförbrukning. Det sker något till-
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skott gällande nyckeltal och statistik för året 2003, då det tillkommer ett antal mått 
vad beträffar säkerhet, exempelvis antal olyckor vid järnvägsövergångar. Det före-
kommer också figurer över hur koncernens miljöarbete fungerar i koncernen och av 
dessa framgår hur miljöarbetet genomsyrar hela organisationen och bestäms på 
”högre ort”. Koncernens största företag redovisas samtliga separat i miljöredovis-
ningen och det finns även statistik för de enskilda företagen vad gäller exempelvis 
energiförbrukning.  
 
Miljöredovisningen 2001 redovisas delvis enligt riktlinjer ifrån KPMG Wideri Oy 
AB, European Environmental Reporting Award 1999, GRI:s riktlinjer G2 och rikt-
linjer för miljöredovisning som publicerats av det finska miljödepartementet (vilka 
syftar till att minimera miljöpåverkan från den ökade trafiken i Finland). Miljöredo-
visningen 2003 redovisas delvis enligt GRI:s riktlinjer och det finska miljödeparte-
mentets riktlinjer för miljöredovisning. Miljöredovisningarna är inte kontrollerade av 
tredje part.  
 
Vad gäller kvaliteten på miljöredovisningarna så uppfyller VR samtliga av Larssons 
kvalitetskrav. Det ges en tydlig översikt över koncernens olika företag och deras hu-
vudsakliga miljöpåverkan. VR redovisar tydligt sin miljöpolicy och hur den imple-
menteras i organisationen i form av miljöledningssystem med ett antal metoder för 
att genomföra policyn. Metoderna utgörs av exempelvis träning, aktiviteter och ett 
miljöteam som spänner över hela koncernen. VR-koncernen redovisar företagens 
mål, vilka är både mätbara och uppnåeliga. Ett exempel kan nämnas vilket är det 
långsiktiga mål att 80 % av den totala tågtrafiken ska utgöras av eltåg och redovisar 
hur stor del som utgörs av eltåg år för år. VR redovisar således jämförelser mellan 
mål och utfallet år till år uppställt så det går att få en överblick över förändringarna. 
Det framgår i båda miljöredovisningarna att de har utfört miljörevisioner och vilka 
förbättringsområden som föreligger. Fördelningen av miljöansvaret framgår i miljö-
redovisningen och visar hur miljöorganisationen är uppbyggt i form av miljöchef, 
miljöcoordinatorer och speciellt ansvariga för vissa specifika frågor i varje företag. 
Miljörelaterade kostnader, intäkter och investeringar är medtagna, exempelvis fram-
går hur mycket miljöskatt VR betalar.  
 
Under åren 2001-2005 förekommer även medarbetare, säkerhet och miljö i årsredo-
visningarna. Från och med 2003 blir målen gällande medarbetare, säkerhet och miljö 
tydligare i och med att de presenteras direkt i anslutning till kapitlens början, uppra-
dade i punktform. Mellan 2001-2004 presenteras medarbetare, säkerhet och miljö på 
totalt fem eller sex sidor men har 2005 minskat till tre sidor. I 2005 års årsredovis-
ning har således informationen minskat men detta är även det år då VR upprättar sin 
första hållbarhetsredovisning. Den statistik som förekommit i årsredovisningen gäl-
lande medarbetare, säkerhet och miljö kvarstår dock och även de viktigaste målen 
inom varje område. Icke finansiell information som medarbetare och miljö redovisas 
redan 2001 i förvaltningsberättelsen och detta görs även för kommande år också.   
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5.2.2 Hållbarhetsinformation och hållbarhetsredovisning 
 
VR:s första hållbarhetsredovisning 2005 är liksom miljöredovisningarna fristående 
och separata från årsredovisningen. Den består av 42 sidor och har en liknande upp-
ställning såsom de tidigare miljöredovisningarna har haft. Det som tillkommer här 
utöver miljön är VR:s ansvar vad gäller ekonomi, medarbetare och säkerhet. Vad 
gäller avsnittet om miljön kvarstår uppdelningen på VR-koncernens olika företag för 
sig. Det som skiljer dessa delar jämfört med tidigare år är att målen är ännu tydligare 
framlagda och presenteras först översiktligt i punktform till varje företagsavsnitt för 
att sedan utvecklas. Säkerheten och VR:s medarbetare har tidigare funnits med men 
inte utförligt. Medarbetarna har till exempel endast nämnts i undersökningar i utbild-
ningssammanhang men utgörs i hållbarhetsredovisningen av fem sidor där det redo-
visas om frånvaro, kompetensutveckling, rekrytering etc. Säkerheten presenteras 
utförligt där det redogörs för större händelser vad gäller säkerheten, de mål som VR 
har, hur de mäter säkerheten etc. Ytterligare ett nytt område i denna redovisning är 
en uttömmande intressentdialog om vilka intressenterna är och hur VR förhåller sig 
till dem. Medarbetare, säkerhet och miljö redogörs även kortfattat i årsredovisningen 
för detta år.  
 
Nyckeltal, statistik och diagram ökar eftersom hållbarhetsredovisningen innefattar 
fler områden än miljöredovisningarna. Det tillkommer till exempel diagram för VR:s 
medarbetare gällande procentuellt antal anställda inom varje företag, åldersstruktur 
och pensionsavgångar. Hållbarhetsredovisningen 2005 är delvis redovisad enligt 
GRI:s riktlinjer G2 och detta år följer VR fler riktlinjer än tidigare och detta är för att 
det är första året VR presenterar en hållbarhetsredovisning istället för en miljöredo-
visning. Hållbarhetsredovisningen är inte kontrollerad av tredje part.  

 
VR:s andra hållbarhetsredovisning publiceras år 2007 och nu ändrar VR till en ettårig 
redovisningscykel. Detta år publiceras hållbarhetsredovisningen efter GRI:s nya rikt-
linjer G3, vilket även är riktlinjerna för 2008 års hållbarhetsredovisning. Den största 
förändringen när det gäller VR:s hållbarhetsredovisningar 2005, 2007 och 2008 är att 
VR ökar antalet redovisade riktlinjer enligt GRI. En annan större förändring är att 
VR även 2007 börjar använda de branschspecifika riktlinjer som finns för transport-
branschen. Ännu en större förändring är att det i 2008 års hållbarhetsredovisning 
redogörs för mänskliga rättigheter, något som saknats under tidigare år. De blir även 
mer detaljerade i sin beskrivning. Medarbetarna, säkerhet och miljö finns även med i 
årsredovisningarna 2007 och 2008, men det redogörs endast kortfattat för dessa då 
sidantalet sjunkit till fyra, respektive tre sidor i årsredovisningen. 
 
Huruvida VR följt riktlinjerna från GRI:s riktlinjer G3 framgår i det innehållsindex 
som finns i slutet av hållbarhetsredovisningen där det sker en avstämning gällande 
varje riktlinje. Riktlinjerna delas upp i två steg såsom antingen redovisad enligt GRI eller 
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redovisad delvis enligt GRI. Dock saknas 51 av GRI:s riktlinjer helt i hållbarhetsredovis-
ningen och framgår inte på innehållsförteckningen. Av de riktlinjer som är medtagna 
i hållbarhetsredovisningen är 60 redovisade enligt GRI och 10 är delvis redovisade 
enligt GRI. VR har för år 2008 arbetat om sin innehållsförteckning och de delar nu 
upp redovisningsriktlinjerna i tre steg: redovisad enligt GRI, redovisad delvis enligt GRI och 
inte relevant för VR. För 2008 saknas 22 riktlinjer helt, 82 riktlinjer är redovisade enligt 
GRI, 9 är delvis redovisade och 8 är markerade såsom ej relevanta för VR. Från 2007 
till 2008 ökar VR således antal redovisade riktlinjer. 2008 finns det kommentarer på 
GRI:s innehållsindex som presenteras i hållbarhetsredovisningen. Dessa kommenta-
rer förklarar varför vissa av riktlinjerna endast redovisas delvis eller varför de anses 
vara inte relevanta för VR. Under 2007 saknas dessa kommentarer helt. Sidhänvis-
ningar till var informationen återfinns i hållbarhetsredovisningen är utsatta för samt-
liga riktlinjer som är delvis eller helt redovisade enligt GRI. Om informationen en-
dast finns i årsredovisningen görs en hänvisning till denna istället.  
 
Antal sidor ökar från 47 till 64 sidor mellan år 2007 till 2008. VR placerar hållbar-
hetsredovisningen för 2007 på tillämpningsnivå B. Hållbarhetsredovisningen har inte 
blivit granskad av tredje part. År 2008 har VR placerat sig på tillämpningsnivå A+. 
PricewaterhouseCoopers har utfört granskningen för det året. GRI:s G3 gör VR:s 
hållbarhetsredovisningar utförligare och det märks en kvalitetsökning mellan 2007 
och 2008 då VR redovisar betydligt fler av GRI:s riktlinjer det sistnämnda året.  
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6. Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi det som framkommit av vår undersökning samt besvarar 
våra frågor och binder samman detta med vår teori och referensram.  
 

6.1 Vilka större förändringar har skett? 
 
Samhällsutvecklingen har förändrat behoven av information som företagen förväntas 
lämna. Transparens efterfrågas av intressenter och företagen måste gå dem till mötes 
för att inte förlora sin legitimitet. Människors medvetenhet om företags verksamhe-
ter har ökat kraven på miljö- och hållbarhetsarbete vilka förmedlas i redovisningar. 
Den största förändringen under 2000-talet är att både VR och SJ publicerar en håll-
barhetsredovisning för första gången. Andra stora förändringar i deras redovisning är 
att de båda, SJ 2007 och 2008, VR 2008, låter hållbarhetsredovisningarna kontrolleras 
av tredje part. GRI lanserar de nya riktlinjerna G3 vilket påverkar företagens redo-
visning, VR har tidigare använt GRI:s riktlinjer G2 medan SJ inte använt GRI tidiga-
re. GRI:s riktlinjer G3 ökar transparensen till stor del i båda företagen. EU-direktiv 
gällande icke-finansiell information i förvaltningsberättelsen påverkade båda företa-
gens årsredovisningar då lagen trädde i kraft i båda länderna. Regeringens riktlinjer 
om hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag i Sverige påverkade SJ i hög grad 
då de blev tvungna att upprätta hållbarhetsredovisning. Förändringarna som sker är i 
hög grad ett resultat av den samhällsutveckling som råder och SJ:s och VR:s redovis-
ning påverkas av den. De måste båda ha intressenterna som utgångspunkt och behål-
la sin legitimitet.  

6.2 Har jämförbarheten förändrats? 
 
Det har tidigare redogjorts för att informationen enligt GRI, ska redovisas på ett 
sådant sätt att intressenter kan analysera förändringar över tiden och dessutom jäm-
föra företag med varandra. Informationen ska med andra ord vara jämförbar. Miljö-
informationen i SJ:s årsredovisning under åren 2001 till 2005 är olika från år till år. 
Den redovisade miljöinformationen består av två sidor. Den är svår att jämföra där-
för att innehållet inte är konkret och rubrikerna inte likvärdiga. Eftersom miljöredo-
visningen för VR år 2001 till 2003 inte förändrar sig markant går det att jämföra re-
dovisningarna enkelt. Rubrikerna och uppställningen är nästan desamma och be-
skrivningarna och resonemangen som förs gällande miljöproblem är liknande med 
några få undantag. 
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När det kommer till miljöinformationen uppfyller SJ således inte jämförbarhetsprin-
cipen medan VR däremot uppfyller jämförbarhetsprincipen enligt GRI:s definition 
av jämförbarhet. Jämförbarheten mellan företagen och årsvis inom företagen ökar 
markant när SJ och VR redovisar enligt GRI:s riktlinjer G3. GRI:s innehållsindex gör 
att det blir överskådligare att se vad som redovisas och var informationen finns. I 
och med detta så uppfyller båda företagen GRI:s jämförbarhetsprincip. Jämförbar-
hetsprincipen ska underlätta för intressenterna att bilda sig en uppfattning om före-
tagets ekonomiska, miljömässiga och sociala ställning. Innan GRI:s riktlinjer G3 bör-
jade användas av företagen gavs intressenterna ingen inblick i SJ:s miljöarbete och 
ställning. Denna inblick gavs däremot till VR:s intressenter hela tiden. Genom att öka 
intressenternas inblick i företagens CSR-arbete stärker företagen sin legitimitet.  
 

6.3 Har kvaliteten förändrats? 
 
Kvaliteten i miljö- och hållbarhetsredovisningar är viktig för företagens intressenter 
eftersom de ska få en rättvis bild av verksamheten inom företagen. Informationen 
som finns i en årsredovisning är inte tillräcklig för att intressenterna ska få en inblick 
i företagens organisationer. Det är därför viktigt med en bra kvalitet på miljö- och 
hållbarhetsredovisningar ur intressenternas synvinkel för att vidga insynen och öka 
transparensen. Att redovisningen är styrkt ger en försäkran om att det som redovisas 
faktiskt är sant.  
 
SJ:s miljöinformation håller låg kvalitet under åren 2001 till 2005 eftersom de inte 
uppfyller de kvalitetskrav vi valt att utgå ifrån. Det är svårt att få en uppfattning om 
SJ:s miljöpåverkan och ett år är miljöinformationen att betrakta som ett reklamblad 
där de positiva miljöeffekterna av att åka tåg redovisas. Trots att antal redovisade 
sidor ökar från och med 2005  så har inte kvaliteten ökat utan innehållet är fortfaran-
de vagt och läsaren av hållbarhetsarbetet får ingen egentlig bild av SJ:s miljöpåverkan.  
  
VR:s miljöredovisningar uppfyller kvalitetskraven för 2001 och 2003 och kvaliteten i 
dessa redovisningar är god. SJ introducerar hållbarhetsarbete i årsredovisningen 2006 
och innehåller CSR-delarna kortfattat. Övergången blir inte så stor när VR för första 
gången redovisar en hållbarhetsredovisning. Då redovisar VR huvuddelen av GRI:s 
G2 riktlinjer och flertalet av dem är helt redovisade. VR har ett försprång både vad 
gäller kunskap och erfarenhet. Kvaliteten har i och med införandet av GRI:s G3 
blivit bättre för båda företagen eftersom det redovisas fler områden än tidigare. Kva-
litetsökningen är dock störst hos SJ eftersom de tidigare inte har klarat kvalitetskra-
ven. SJ och VR gör ytterligare en kvalitetsförbättring 2008 jämfört med 2007 då de 
blir mer ingående och detaljerade i sin redovisning och redovisar fler av GRI:s rikt-
linjer. När SJ och VR inför hållbarhetsredovisning enligt G3 så ökar kvaliteten till 
företagens intressenter. VR:s hållbarhetsredovisning är dock mer utförlig än SJ:s. SJ 
har 2007 och 2008 fått sina hållbarhetsredovisningar kontrollerade av tredje part och 
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VR har fått den kontrollerad 2008. Kvaliteten har därför förbättrats även i detta hän-
seende. 
 

6.4 Varför redovisar företag miljö och hållbarhet?  
 
Det finns olika motiv för företag att redovisa miljö och hållbarhet. Nöd-, norm-, 
nytto- och nöjesmotivet är fyra motiv enligt 4N-modellen. Moderniseringsdirektivet 
från EU som infördes i Sverige och Finland ökade krav på icke-finansiella resultatin-
dikatorer i förvaltningsberättelsen. SJ och VR har därför varit tvungen att redovisa 
bl.a. medarbetare och miljö i förvaltningsberättelsen. Dessa områden är också före-
mål i GRI:s riktlinjer. De redovisas i förvaltningsberättelsen av nödmotivet för båda 
företagen men det kan inte enbart motiveras av nödmotivet då dessa områden redo-
visas i hållbarhetsredovisningarna. Nödmotivet styr förvisso SJ då statligt ägda före-
tag i Sverige måste upprätta en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna, men i VR:s 
fall finns inte sådana riktlinjer och motivet blir därför en kombination i VR:s fall. VR 
behöver inte enligt några statliga riktlinjer från regeringen hållbarhetsredovisa men de 
redovisar ändå. VR hållbarhetsredovisar av skäl både från nöd- och nyttomotivet. 
VR:s hållbarhetsredovisning motiveras delvis av nödmotivet eftersom deras verk-
samhet är av sådan art att den påverkar miljön och intressenter därför kräver att före-
taget ska miljö- och hållbarhetsredovisa. Detta gäller också för SJ. Om SJ och VR 
inte skulle redovisa miljö så skulle de framstå som oseriösa och icke miljötänkande, 
vilket i sin tur skulle innebära att de skulle förlora sin legitimitet hos sina intressenter. 
Nödmotivet är motiverat utifrån och SJ och VR undviker genom att miljö- och håll-
barhetsredovisa de negativa konsekvenser som kan drabba dem om de inte redovisar. 
Den miljöinformation som förekom i SJ:s årsredovisningar från åren 2001-2005 mo-
tiverades av nödmotivet men med annat innehåll än riktlinjer och EU-direktiv. Tå-
gens miljöpåverkan var skälen till att SJ presenterade sin miljöinformation och de var 
på grund av verksamhetens art ”illa tvungna” att redovisa miljö. Att åtminstone ha 
två sidor med miljöinformation under rubriken miljö är ett enkelt sätt att se till att 
behålla sin legitimitet hos intressenterna. Att medarbetarna redovisas i SJ:s årsredo-
visning motiveras av nödmotivet då medarbetarna ska redovisas enligt ÅRL (SFS 
1995:1554) 5:18. Områdena om medarbetare, säkerhet och miljö i VR:s årsredovis-
ningar redovisas inte på grund av någon lag men kan som tidigare ändå motiveras av 
nödmotivet på grund av verksamhetens art. 
 
Nyttomotivet är också en anledning till att företag redovisar miljö och hållbarhet. 
Nytta motiveras internt i företaget och kan också passa in i företagets affärsidé och 
detta är motiv som passar in i företagets affärsidé. Förväntningar från dagens intres-
senter i allmänhet är nu högre än tidigare och ett flertal intressenter förväntar sig att 
företag ska redovisa hållbarhet. Miljö- och hållbarhet är idag omdiskuterat och det 
kan till och med vara en konkurrensfördel för företag att arbeta med detta. För att 
intressenterna ska bli medvetna om att företagen arbetar med dessa områden så är 
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redovisning ett sätt att nå ut med informationen. Skälen till att VR och SJ redovisar 
är också motiverat av nyttomotivet. I VR:s fall är nyttomotivet starkare än nödmoti-
vet då det inte finns några statliga riktlinjer vad gäller hållbarhetsredovisning för fins-
ka företag men VR:s miljö- och hållbarhetsredovisning har ändå visat sig vara mer 
utvecklad än SJ:s. 
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7. Slutsats 
 
Här besvaras huvudfrågan i vår uppsats med analysen som grund. 
 

7.1 Hur har utvecklingen från miljö- till hållbarhetsredovisning sett 
ut?  
 
Under 2000-talet har det skett en övergång från miljö- till hållbarhetsredovisning. 
Företagens miljöinformation och miljöredovisningar var svåra att jämföra, i SJ:s fall 
var det även svårt att jämföra inom företaget år till år på grund av bristfällig miljöin-
formation. Då de två företagen tillämpade GRI:s riktlinjer gick jämförelsen betydligt 
bättre, även företagen emellan. GRI:s riktlinjer underlättar således jämförelsen mellan 
företag. 
 
Vad gäller kvaliteten så kan vi också konstatera att även där skett en förändring. Den 
största kvalitetsutvecklingen har vi observerat hos SJ där miljöinformationen gått 
från att ha formen som ett reklamblad till att senare få ett verkligt innehåll. När SJ 
och VR redovisar enligt GRI:s riktlinjer G3 ökar kvaliteten på deras hållbarhetsredo-
visningar. Kvalitetsökningen är i VR:s fall inte lika stor som för SJ eftersom VR från 
början uppfyllde kvalitetskraven. Transparensen har också ökat i båda fallen i och 
med att företagen redovisar fler områden och dessutom mer detaljerat. Det har visat 
sig vara svårt att upprätta kvalitetsdugliga miljö- och hållbarhetsredovisningar utan 
gemensamma riktlinjer och GRI:s riktlinjer hjälper även till att främja kvaliteten. SJ 
fick sin hållbarhetsredovisning styrkt av tredje part tidigare än VR men för 2008 har 
både SJ och VR fått dem styrkta.  
 
Både nöd- och nyttomotivet har vuxit sig starkare hos VR och SJ och samhällsut-
vecklingen har varit orsaken till att motiven för att miljö- och hållbarhetsredovisa 
vuxit i styrka. Riktlinjer om att statligt ägda företag i Sverige ska hållbarhetsredovisa, 
intressenternas förändrade förväntningar på företagen och normerna inom bran-
schen har som redogjorts påverkat SJ och VR att redovisa miljö- och hållbarhet. Den 
övriga icke-finansiella informationen i förvaltningsberättelsen motiveras av nödmoti-
vet för båda företagen då det genom EU-direktivet blev tvingande. Medarbetarna i 
SJ:s fall var redovisade för att de måste det och i VR:s fall var medarbetare, säkerhet 
och miljö redovisade av nöd- och nyttomotivet.  
 
Slutligen kan konstateras att det tar tid att lära sig att redovisa miljö- och hållbarhet 
och det företag som har en välutvecklad miljöredovisning får det lättare att redan 
från början göra en bra hållbarhetsredovisning. Vad gäller utvecklingen kan vi kon-
statera att de två företagen går framåt i en positiv riktning men utvecklingstakten 
varierar och likaså vilken väg företagen väljer att gå. Om företag tidigare har upprät-
tat en miljö- eller hållbarhetsredovisning skapar de försprång både vad gäller kunskap 



 33

och erfarenhet. Samhällsutvecklingen styr företagens redovisning och hur företaget 
väljer att möta förändringarna påverkar kvaliteten på deras miljö- och hållbarhetsre-
dovisningar.  
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att om några år undersöka utvecklingen av GRI:s riktlinjer i 
SJ och VR. Denna undersökning skulle även kunna breddas till att innefatta flera 
företag, exempelvis till företag i tågbranschen i övriga Europa. 
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Stakeholder Engagement    Econ Env Soc Oversight GRI 4.9 
Stakeholder Basis GRI 3.9    Board Evaluation GRI 4.10 
Stakeholder Consult GRI 3.10                      Commitments to External Initiatives 
Stakeholder Info Type GRI 3.11   Precautionary Approach GRI 4.11 
Information Use GRI 3.12    Principles Endorsed GRI 4.12 
Overarching Policies and Management Systems   Memberships GRI 4.13 
Risk Management GRI 3.13    Stakeholder Engagement 
External Principles GRI 3.14    Stakeholders Engaged GRI 4.14 
Principal Membershp GRI 3.15    Identify Stakeholder GRI 4.15 
Managing Impacts GRI 3.16                         Stakeholder Engagement GRI4.16 
Indirect Impacts GRI 3.17    Engagement Result GRI 4.17 
Major Decisions GRI 3.18                                  5. Management Approach and Performance  
Programs/Procedures GRI 3.19                  Economic Indicators    
Certification Status GRI 3.20   Economic: Disclosure on Management Approach 
5. Performance Indicators    Economic DMA GRI EC 
Economic Performance Indicators   Economic Performance Indicators 
Direct Economic Impacts    Aspect: Economic Performance 
Customers     Econ Value Generated GRI EC1 
Net Sales GRI EC1    Clim Change Finan Risk GRI EC2 
Geographic Markets GRI EC2    Benefit Plan Coverage GRI EC3 
Suppliers     Govt Finan Assist GRI EC4 
Cost of Goods GRI EC3    Aspect: Market Presence 
Contract Payment GRI EC4    Entry Wage Ratios GRI EC5 
Supplier Breakdown GRI EC11    Local Supplier Use GRI EC6 
Employees    Local Hiring GRI EC7 
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Payroll/Benefits GRI EC5                   Aspect: Indirect Economic Impacts 
Providers of Capital                   Local Investment Impact GRI EC8 
Interest and Dividends GRI EC6   Indirect Econ Impact GRI EC9 
Retained Earnings GRI EC7    Environmental 
Public Sector                                              Environmental: Disclosure on Management Approach 
Taxes GRI EC8     Environmental DMA GRI EN 
Subsidies GRI EC9                     Environmental Performance Indicators 
Donations GRI EC10    Aspect: Materials 
Non-Core Business GRI EC12    Materials Used GRI EN1 
Indirect Economic Impacts    Use of Recycled Input GRI EN2 
Indirect Economic GRI EC13    Aspect: Energy 
Environmental Performance Indicators   Direct Energy Use GRI EN3 
Environmental     Indirect Energy Use GRI EN4 
Materials     Energy Saved GRI EN5 
Materials Used GRI EN1                         Product Energy Save GRI EN6 
Use of Waste Material GRI EN2                         Reduce Indirect Energy GRI EN7 
Energy     Aspect: Water 
Energy Use GRI EN3    Water Withdrawal GRI EN8 
Indirect Energy Use GRI EN4    Water Sources Affected GRI EN9 
Renewable/Efficiency GRI EN17    Water Reused GRI EN10 
Product Requirements GRI EN18   Aspect: Biodiversity 
Other Indirect Energy GRI EN19   Biodiverse Land GRI EN11 
Water                          Impact on Biodiversity GRI EN12 
Water Use GRI EN5    Restored Habitats GRI EN13 
Affected Water GRI EN20    Biodiversity Strategy GRI EN14 
Available Water GRI EN21    Endangered Species GRI EN15 
Water Reuse GRI EN22                Aspect: Emissions, Effluents, and Waste 
Biodiversity     Direct, Indirect GHG GRI EN 16 
Land/Biodiversity GRI EN6    Other Indirect GHG GRI EN17 
Biodiversity Impacts GRI EN7    GHG Reductions GRI EN18 
Land/Production GRI EN23    Ozone Deplete Emit GRI EN19 
Impermeable Surface GRI EN24   NOx, SOx, Other GRI EN20 
Protected Areas GRI EN25    Water Discharge GRI EN21 
Habitat Change GRI EN26    Total Waste GRI EN22 
Restore Areas GRI EN27    Significant Spills GRI EN23 
Endangered Species GRI EN28    Hazardous Waste GRI EN24 
Business Units GRI EN29                        Water Discharge Impact GRI EN25 
Emissions, Effluents, and Waste   Aspect: Products and Services 
Greenhouse Gas GRI EN8                         Mitigate Product Impact GRI EN26 
Ozone Depletion Sub GRI EN9    Reclaim Product Sold GRI EN27 
Air Emissions GRI EN10    Aspect: Compliance 
Total Waste GRI EN11                       Environ Law Non-Comply GRI EN28 
Discharge/Water GRI EN12    Aspect: Transport 
Chemical Spills GRI EN13    Transport Impact GRI EN29 
Indirect GHG Emissns GRI EN30   Aspect: Overall 
Hazardous Waste GRI EN31                       Environ Protect Expend GRI EN30 
Impacted Ecosystems GRI EN32   Labor Practices and Decent Work 
Suppliers Labor Practices/Decent                      Work: Disclosure on Mgt. Approach 
Supplier Performance GRI EN33   Labor Practices DMA GRI LA 
Products and Services                              Labor Practices and Decent Work Performance     
Fleet Details GRI/SS SS Aspect: Employment                   Indicators 
Product emissions GRI/SS SS    Total Workforce GRI LA1 
Fuel Efficiency GRI/SS SS    Employee Turnover GRI LA2 
External CO2 GRI/SS SS    Employee Benefits GRI LA3 
External noise GRI/SS SS                    Aspect: Labor/Management Relations 
Material content GRI/SS SS   Coll Bargain Coverage GRI LA4 
Environmental Impacts GRI EN14   Min Notice Period GRI LA5 
Reclaimable Percent GRI EN15                 Aspect: Occupational Health and Safety 
Compliance     H&S Committees GRI LA6 
Environ Non-Comply GRI EN16    Injury Fatality Rates GRI LA7 
Transport     Serious Disease Init GRI LA8 
Transportation GRI EN34    Trade Union H&S GRI LA9 
Overall    Aspect: Training and Education 
Total Expenditure GRI EN35                      Average Hours Training GRI LA10 
Social Performance Indicators    Skills Manage Program GRI LA11 
Labor Practices and Decent Work   Formal Review GRI LA12 
Employment                Aspect: Diversity and Equal Opportunity 
Workforce GRI LA1     Diversity Indicators GRI LA13 
Net Job Creation GRI LA2     M/F Salary Ratio GRI LA14 
Benefits GRI LA12     Human Rights 
 
Labor/Management Relations                                     Human Rights: Disclosure on Management  
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Employee/Union GRI LA3                      Human Rights DMA GRI HR 
Restructuring GRI LA4            Human Rights Performance Indicators 
Worker Representatn GRI LA13      Aspect: Investment and Procurement Practices 
Health and Safety                  Invest Agree HumRights GRI HR1 
Recorded Accidents GRI LA5                   Supplier Screening GRI HR2 
H&S Committees GRI LA6                   HumRights Train Time GRI HR3 
Injury Rates GRI LA7                   Aspect: Non-Discrimination 
HIV Policies GRI LA8                  Discriminate Incidents GRI HR4 
ILO Compliance GRI LA14                 Aspect: Freedom of Association & Collective Bargaining 
Union Agreements GRI LA15    Collective Barg Risk GRI HR5 
Training and Education    Aspect: Child Labor 
Average Training Hours GRI LA9   Child Labor Risk GRI HR6 
Employee Programs GRI LA16                   Aspect: Forced and Compulsory Labor 
Learning Programs GRI LA17    Forced Labor Risk GRI HR7 
Diversity and Opportunity    Aspect: Security Practices 
Equal Opportunity GRI LA10    Security Training GRI HR8 
Governance Composition GRI LA11   Aspect: Indigenous Rights 
Human Rights     Indigenous Violations GRI HR9 
Strategy and Management    Society 
Human Rights Policies GRI HR1      Society: Disclosure on Management Approach 
HumRghts Decisions GRI HR2    Society DMA GRI SO 
Supply Chain GRI HR3    Society Performance Indicators 
Employee Training GRI HR8    Aspect: Community 
Nondiscrimination    Impacts On Community GRI SO1 
Discrimination Prevent GRI HR4   Aspect: Corruption 
Freedom of Association and Collective Bargaining                      Corruption Risk GRI SO2 
Free Association GRI HR5    Anti-Corruption Training GRI SO3 
Child Labor     Corruption Response GRI SO4 
Child Labor GRI HR6    Aspect: Public Policy 
Forced and Compulsory Labor    Public Policy Position GRI SO5 
Forced Labor GRI HR7    Political Contribution GRI SO6 
Disciplinary Practices                      Aspect: Anti-Competitive Behavior 
Appeal Process GRI HR9    Monopoly Litigation GRI SO7 
NonRetaliation Polcy GRI HR10    Aspect: Compliance 
Security Practices    Law Non-Comply Fines GRI SO8 
Human Rights Training GRI HR11   Product Responsibility 
Indigenous Rights                     Product Resp.: Disclosure on Management Approach 
Indigenous People GRI HR12   Product Responsibility DMA GRI PR 
Community Grievance GRI HR13  Product Responsibility Performance Indicators 
Community Reinvest GRI HR14    Aspect: Customer Health and Safety 
Society     Product Safety Assess GRI PR1 
Community                        Product H&S Non-Comply GRI PR2 
Community Impacts GRI SO1                   Aspect: Product and Service Labeling 
Awards GRI SO4    Product Info Labeling GRI PR3 
Bribery and Corruption                    Labeling Non-Compliance GRI PR4 
Bribery GRI SO2    Customer Satisfaction GRI PR5 
Political Contributions                    Aspect: Marketing Communications 
Lobbying GRI SO3    Market Comm Programs GRI PR6 
Political Donations GRI SO5                      Market Comm Non-Comply GRI PR7 
Competition and Pricing    Aspect: Customer Privacy 
Anti-Trust GRI SO6                      Customer Privacy Breach GRI PR8 
Anti-Competitive GRI SO7    Aspect: Compliance 
Product Responsibility    Total Non-Comply Fines GRI PR9 
Customer Health and Safety 
Customer Protection GRI PR1 
Safety NonCompliance GRI PR4 
Complaints Upheld GRI PR5 
Code Compliance GRI PR6 
Products and Services 
Labeling GRI PR2 
Label Non-Compliance GRI PR7 
Customer Satisfaction GRI PR8 
Advertising 
Advertising GRI PR9 
Ad Non-Compliance GRI PR10 
Respect for Privacy 
Consumer Privacy GRI PR3 
Privacy Breaches GRI PR11 
Sector Supplements 
Automotiv 
Financial Services 
6. Industry Specific Data 
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6.7 Telecommunications 
6.7.1 Fixed-Line Communications 
6.7.2 Wireless Communications 
 


