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Sammandrag 

Hållbarhetsredovisning blir en allt viktigare del av rapportering av icke-finansiell rapportering hos 

företagen i Sverige. Som en följd av EU-direktivet 2014/95 kom en ny lag (2016:947) om 

ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554). Lagen innebär att företag som uppfyller kriterierna 

för att vara ett stort företag enligt 6:10 ÅRL ska redovisa upplysningar om miljö, sociala 

förhållanden, mänskliga rättigheter, motverkande av korruption och företagets affärsmodell. Denna 

studie undersökte hur omfattningen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen har förändrats inom 

olje- och gasindustrin i Sverige från år 2012 när det inte fanns någon tvingande lagstiftning för 

företagen att upprätta hållbarhetsredovisning till år 2017 då lagen infördes. Studien undersökte 

också möjlig påverkan av företagets ägarstruktur på omfattning av den frivilliga 

hållbarhetsredovisningen. Resultaten visade att omfattningen av hållbarhetsredovisning inom olje- 

och gasindustrin i Sverige har ökat med 22 procent under perioden 2012 till 2017. Dessutom visade 

resultaten att noterade företag valde att göra stegvisa förändringar i omfattning av 

hållbarhetsredovisningen under perioden. Den privata koncernen i undersökningen valde istället att 

göra förändringar i sin hållbarhetsredovisning år 2017 när lag (2016:947) trädde i kraft.  

 

Nyckelord:  
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Innehållsförteckning 
1 Bakgrund 1 

1.1 Inledning 1 
1.2 Hållbarhetsredovisning i Sverige 3 
1.3 Hållbarhetsredovisning inom olje- och gasindustrin i Sverige 4 
1.4 Syfte och frågeställning 6 

2 Litteraturöversikt 7 

3 Teoretisk referensram 9 
3.1 Introduktion 9 
3.2 Ansvarsskyldighet (Accountability) 9 
3.3 Signaleringsteorin 11 
3.4 Lag (2016:947) 13 
3.5 Teoretisk modell för att uppskatta förväntad inverkan av en lagstiftning på 
hållbarhetsredovisning 14 

4 Metod 16 
4.1 Kvalitativ studie 16 
4.2 Urvalsstrategi 16 
4.3 Val av tidsintervall 17 
4.4 Operationalisering 18 
4.5 Innehållsanalys 19 
4.6 Analysstrategi 21 

5 Resultat och analys 23 
5.1 Inledning 23 
5.2 Lundin Petroleum AB 24 
5.3 Svenska Petroleum Exploration AB 25 
5.4 Tethys Oil AB 26 
5.5 Sammanlagt resultat för tre koncerner 27 

6 Diskussion 30 

7 Slutsats 32 

8 Förslag på framtida forskning 33 

Källor 34 

Bilaga 1 Upplysningskategorier och variabler från modell av Carini et al. (2018) 38 
 

 

 



1 Bakgrund 

 

Studiens första kapitel börjar med en introduktion av ämnet hållbarhetsredovisning. Därefter 

beskrivs hållbarhetsredovisningen i Sverige och inom olje- och gasindustrin. Sedan 

presenteras studiens syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Inledning 

Frågan om människans klimatpåverkan får ett ständigt ökande intresse runt hela världen.  

Stora oljeutsläpp är ett tydligt exempel på sådan påverkan vilket omedelbart leder till stora 

miljökatastrofer i berörda områden. Två stora utsläpp inträffade år 2010 i mexikanska golfen 

(Heflin & Wallace, 2017) och år 1989 utanför Alaska (Kolk, 2008). Det pågår ett ständigt 

sökande efter olika metoder för att minska klimatpåverkan vilket kan leda till minskad takt av 

den globala uppvärmningen. Intressenter ställer allt högre krav på företag och företag är mer 

villiga att lyssna och genomföra förändringar. Hållbarhetsredovisning hjälper företag att visa 

till olika intressenter att de tar sitt ansvar och jobbar aktivt med miljö- och sociala frågor samt 

att presentera resultatet av sitt egna hållbarhetsarbete (Dienes, 2016). Ofta är 

hållbarhetsredovisning frivilligt men den kan också vara tvingade enligt lagstiftning. Det är 

ett bra verktyg för att skapa större uppmärksamhet till företagets egna hållbarhetsarbete och 

miljöpåverkan samt svara på ökande trycket från samhället (Dienes, 2016). 

 

Hållbarhetsredovisningen (“sustainability reporting”) blir allt viktigare eftersom denna 

rapport kompletterar de traditionella årsredovisningarna med vilken påverkan företag har på 

exempelvis miljön och samhället (Borglund et al., 2017). Begreppet hållbar utveckling 

introducerades år 1987 i en rapport från FN, “Vår gemensamma framtid” och definierades i 

rapporten som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (United Nations, 1987). Detta synsätt 

på hållbarhet innebär att företagen tar hänsyn till verksamhetens ekonomiska, sociala och 

miljömässiga konsekvenser för samhället i allmänhet, framförallt när det gäller företagets 
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intressenter (Dyllick & Hockerts, 2002). Corporate social responsibility (CSR) är ett begrepp 

som ofta används synonymt med hållbarhetsredovisning. Europeiska unionen definierar CSR 

som företagens ansvar för verksamhetens påverkan på samhället (Europeiska Kommissionen, 

2011). Företagen uppfyller detta genom att följa lagen och införa en process som innebär att 

företaget tar hänsyn till socialt ansvarstagande, miljömässigt tänkande, etik samt mänskliga 

rättigheter i sin affärsmodell och strategi. Det finns en skillnad mellan begreppen CSR och 

hållbar utveckling (Westermark, 2013). CSR är kopplat till företagets verksamhet och till det 

sociala ansvar som uppkommer genom att bedriva verksamheten. Hållbar utveckling är ett 

bredare begrepp på global nivå där fokus ligger på jordens samlade resurser och framtida 

generationer behov (Westermark, 2013). I denna studie har begreppen hållbar utveckling och 

CSR samma innebörd, med andra ord återspeglar hållbarhetsredovisning både process och 

resultat av företagets hållbarhetsarbete.  

 

Många företag har frivilligt börjat redovisa upplysningar om hållbarhetsinformation för att 

möta det ökade intresset från aktieägare och interna- och externa intressenter (Dienes, 2016) 

Det finns olika sätt för företag att arbeta med dessa hållbarhetsfrågor vilket beror på vilken 

branschtillhörighet företaget tillhör, krav från intressenter, intresse från företagsledningens 

samt vilket arbetssätt som konkurrenter väljer med sitt hållbarhetsarbete (Engert et al., 2016). 
KPMG har gjort en internationell undersökning av omfattningen av hållbarhetsredovisning år 

2017 bland de 4 900 största företagen i världen (KPMG, 2017) . Resultaten från studien 

visade att andelen företag som hållbarhetsredovisar skiljer sig markant beroende på vilken 

bransch företaget tillhör. Längst ner på listan fanns detaljhandeln där 63 procent av företagen 

hållbarhetsredovisar medan inom olje- och gasindustrin, kemiindustrin och gruvindustrin som 

ligger överst på listan hållbarhetsredovisar mer än 80 procent av företagen. Undersökningens 

resultat stämmer överens med Engert et al. (2016) slutsatser som visade att 

hållbarhetsredovisningen skiljer mellan företag främst beroende på företagets 

branschtillhörighet. Samtidigt är det inte alltid klart enligt Engert et al. (2016) vilka krafter 

som står bakom företagets val av omfattning av hållbarhetsredovisningen. 

 

Generellt finns det två stora externa drivkrafter som kan tvinga företag att välja göra 

hållbarhetsredovisning: den första drivkraften är statens tryck i form av lagstiftning och den 

andra drivkraften är tryck från samhället i form av opinionsbildning t.ex.via olika media 
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(Kolk, 2008). När det gäller företagets interna struktur är företagets storlek och ägarstruktur 

de viktigaste drivkrafterna bakom företagens hållbarhetsredovisning (Dienes et al. 2016). 
Onoterade företag och börsnoterade bolag reagerar inte alltid på samma sätt på tryck från 

intressenter när det gäller att upprätta hållbarhetsredovisning. Efterfrågan på information från 

kapitalmarknader visar att investerare tar hänsyn till både finansiell och icke-finansiell 

information i deras investeringsbeslut (Arnold et al., 2012).  Dienes et al. (2016) visar att 

stora företag har starkare incitament att utfärda frivilliga rapporter än små företag. Detta 

gäller framförallt kapitalmarknadsbolag som är föremål för offentlig granskning och som 

måste hantera osäkerheter kring deras rykte. Vid hög efterfrågan på kapital har sådana företag 

större incitament att förse investerare med information om eget hållbarhetsarbete än 

onoterade bolag (Dienes et al., 2016). Ibland kan hållbarhetsredovisning fungera som en 

förebyggande åtgärd för företag som är mer känsliga för hur media och intressenter reagerar 

på företags aktiviteter. Dienes et al. (2016) har sammanställt empiriska resultat från 316 

studier under perioden 2000-2015 för att identifiera drivkrafter (som nämnts ovan) bakom 

företagens frivilliga hållbarhetsredovisning. Eftersom studien innehåller flera studier från 

olika EU-länder bör dessa resultat vara jämförbara med resultat på den svenska marknaden. 

1.2 Hållbarhetsredovisning i Sverige 

För statligt ägda bolag blev hållbarhetsredovisning obligatoriskt år 2008 (Regeringskansliet, 

2016). Utvärdering av lagens påverkan på hållbarhetsredovisning genomfördes av Borglund 

och Frostenson (2010)  och visade att den obligatoriska hållbarhetsredovisningen snarare 

ledde till förbättrat rutinarbete inom hållbarhetsredovisning än till praktiska förändringar i 

hållbarhetsarbetet. Samtidigt visade det sig att statligt ägda företag har jobbat aktivt med att 

lära sig hur och på vilket sätt de bäst kan genomföra de nya kraven i praktiken och att 

kunskapen och medvetenheten kring hållbarhetsfrågor har ökat. För privatägda företag har 

hållbarhetsredovisning innan år 2017 varit helt frivilligt i Sverige.  

 

Som en utveckling av obligatorisk hållbarhetsredovisning för statligt ägda bolag har en ny lag 

(SFS 2018:1161) införts år 2017 och blev en del av årsredovisningslagen (ÅRL). Lagen 

innebär förändringar i ÅRL i form av att det blev obligatoriskt för alla företag att göra en 

hållbarhetsredovisning om företaget uppfyller kriterierna för att vara ett stort företag enligt 
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6:10 ÅRL. Den nya lagen har sin grund i EU-direktivet 2014/95 (Regeringskansliet, 2016) 

vilket är ett första steg att obligatoriskt tillhandahålla icke-finansiell information på EU nivå 

(Carini et al., 2018).  Syftet med lagen är att göra företagens hållbarhetsredovisning mer 

transparent och jämförbar mellan olika företag (Regeringskansliet, 2016). Direktiv 2014/95 

ersätter det tidigare direktivet 2013/14 som krävde att företag med mer än 500 anställda 

skulle publicera icke-finansiella rapporter (Carini et al., 2018). 
 

Före införandet av lag (2016:947) har det inte funnits någon lagstiftning i Sverige som krävde 

att onoterade företag upprättar en hållbarhetsredovisning. Det har dock funnits en benägenhet 

hos stora företag i miljökänsliga branscher att hållbarhetsredovisa på grund av ett tryck från 

samhället (Kolk, 2008). Dessa verksamheter kan orsaka stor skada på miljön och 

hållbarhetsredovisning är då ett sätt att visa att man aktivt arbetar med dessa aktiviteter 

(Frostenson et al., 2015). En global undersökning av KPMG visade att de fyra största 

branscherna som genomför mest fullständig hållbarhetsredovisning är olje- och gas, kemi, 

gruv och fordonsindustrin (KPMG, 2017) .  Den bransch i undersökningen som hade mest 

omfattande hållbarhetsredovisning är olje- och gasindustrin. 

1.3 Hållbarhetsredovisning inom olje- och gasindustrin i Sverige 

Olje- och gasindustrin har fått uppleva ett relativt hårt tryck från allmänheten att ta ett större 

socialt och miljömässigt ansvar med anledning av att denna sektor har gett upphov till flera 

negativa miljömässiga och sociala konsekvenser som exempelvis oljespill (Abdalla & 

Siti-Nabiha, 2015). Det finns därför incitament för denna bransch att hållbarhetsredovisa 

frivilligt för att visa att företaget tar sitt ansvar även om det inte finns något krav enligt lagen 

att upprätta en hållbarhetsredovisning. Den svenska olje- och gasindustrin är relativt liten och 

består i stort sett av tre koncerner som i sin tur består av 28 företag vilket gick att utläsa med 

Retriever Business och deras filterverktyg. Oljan har en avgörande betydelse för den svenska 

energiförsörjningen trots att regeringen under många år i rad försökt att minska sådant 

beroende för att värna om miljön (Energimyndigheten, 2003). Med anledning av tryck från 

allmänheten har några företag inom industrin, exempelvis moderbolaget till en av de tre stora 

koncernerna på den svenska marknaden, Lundin Petroleum AB, valt att göra en frivillig 
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hållbarhetsredovisning till och med i avsaknad av tvingande lagstiftning och samma situation 

gäller för olje- och gasföretag inom EU (Carini et al., 2018).  
 

Carini et al. (2018) undersöker vilken förväntad inverkan EU-direktivet 2014/95 kommer att 

få på hållbarhetsredovisningen hos företag inom olje- och gasindustrin. Trots att företag 

frivilligt gjort hållbarhetsredovisning i viss omfattning visade studien att det finns ett behov 

av en ny lagstiftning inom detta område. En av anledningarna till att införa en ny lagstiftning 

var enligt Carini et al. (2018) att öka jämförbarheten mellan företagens 

hållbarhetsredovisningar men även att följa företagens hållbarhetsarbete över tid. Resultaten 

visade att företagen inom denna sektor kommer behöva mer omfattande upplysningar om 

miljö och HR samt företagets affärsmodell.  

 

Ex-ante studier mäter inte faktisk påverkan av en viss lagstiftning. Det är därför intressant att 

studera vilken inverkan lag (2016:947) fick på hållbarhetsredovisningen inom olje- och 

gasindustrin i Sverige. Studiens bidrag till forskningen blir en form av respons på Carini et al. 

(2018) studie som visade att det finns brister i den frivilliga hållbarhetsredovisningen inom 

olje- och gasindustrin i EU, vilket motiverade behovet av en ny lagstiftning. Denna studie 

bidrar således med ex-post studie på nationell nivå som visar hur omfattningen av den 

frivilliga hållbarhetsredovisning inom denna sektor har förändrats över tid, från år 2012 när 

det saknades lagstiftning även på EU nivå till år 2017 när lag (2016:947) infördes i Sverige.  

 

Genom att börja med en tidig fullständig hållbarhetsredovisning kan företaget skicka en 

signal till intressenter, visa att företaget är lyhört till krav från samhället samt stärka sin egen 

trovärdighet (Mahoney et al., 2013). Om det är framförallt staten i form av den tvingande 

lagstiftningen som har det största inflytandet, då kan en skillnad i omfattningen av 

hållbarhetsredovisningen förväntas direkt efter införande av lag (2016:947), nämligen år 

2017 (Ioannou & Serafeim, 2017). Detta eftersom utvecklingen av hållbarhetsredovisning 

kräver extra resurser från företagen och företagen kommer inte redovisa frivilliga 

upplysningar utan incitament (Mahoney et al., 2013). Om krav från samhället har stor 

betydelse, kan företag välja att skicka en signal genom att utveckla sin hållbarhetsredovisning 

tidigare än lagen kräver. I detta fall kan en gradvis ökning förväntas av redovisad 

hållbarhetsinformation utan stora förändringar år 2017.  
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för hur omfattningen av 

hållbarhetsredovisning förändrats för företag med olika ägarstruktur inom olje- och 

gassektorn i Sverige från att det blev känt att tvingande lagstiftning kommer införas till lag 

(2016:947) trädde i kraft. Mer konkret kommer studien undersöka om företag gör 

förändringar i den frivilliga hållbarhetsredovisningen tidigare än lagen kräver eller om företag 

gör det först efter lagen införts. Denna studie har även för avsikt att undersöka om ett sådant 

val kan bero på företagets ägarstruktur.  

 

Företagets ägarstruktur är en drivkraft som kan avgöra om företaget är lyhört till krav från 

olika intressenter och därför kan påverka hur snabbt företag väljer att anpassa 

hållbarhetsredovisning till kommande lagkrav. Företagets storlek är också en viktig faktor 

men eftersom lag (2016:947) bara omfattar stora företag tar den här studien ingen hänsyn till 

detta. 

 

Frågeställningar:  
1. Hur har omfattningen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen förändrats inom olje- 

och gasindustrin i Sverige från år 2012 när det inte fanns någon tvingande lagstiftning 

i området till år 2017 när lag (2016:947) trädde i kraft i Sverige? 

2. Kan ägarstruktur förklara olikheter i hur hållbarhetsredovisningen anpassas för att 

uppnå lagens krav? 
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2 Litteraturöversikt 

 

Uppsatsens andra kapitel presenterar tidigare studier som har undersökt EU-direktivet 

2014/95 förväntade inverkan på företagens hållbarhetsredovisning. 

 

 

EU-direktivet 2014/95 publicerades år 2014 men lagstiftning implementerades först några år 

senare på nationell nivå. I Sverige implementerades lagstiftning i form av lag (2016:947) som 

blev gällande från och med år 2017. Av denna anledning finns det inte så mycket forskning 

på området. Såvitt författarna vet finns det bara tre ex-ante studier som estimerar förväntad 

påverkan av den tvingande lagstiftningen på den frivilliga hållbarhetsredovisningen inom EU. 

Två av dem är studier på nationell nivå som gjordes av Venturelli et al. (2017) samt 

Matuszak och Rozanska (2017). Den tredje studie av Carini et al. (2018) är på industrinivå 

och fokuserar på olje- och gasindustri inom EU. I föreliggande studie använder vi samma 

modell som Carini et al. (2018) använder för att uppskatta inverkan av lagstiftningen på 

hållbarhetsredovisningen. Studiernas resultat presenteras i procentform och visar andelen av 

den redovisade informationen jämfört med antingen EU-direktivet eller motsvarande 

nationell lagstiftning. Med upplysningsnivå avses antal upplysningar som företaget redovisar. 

På grund av att lagarna är av ramlagskaraktär är 100 procent upplysningsnivå mer idealisk 

bild av hållbarhetsredovisning än ett krav från lagen (Carini et al., 2018). Detta är på grund 

av att de tre studierna undersökte variabler som kommer från olika riktlinjer, exempelvis 

Global Reporting Initiative Standard (GRI G4). Riktlinjerna är avsedda som hjälp för att 

uppnå EU-direktivets krav och är inte obligatoriska att följa. 

 

Venturelli et al. (2017) undersökte vilken förväntad inverkan EU-direktivet 2014/95 kan få på 

hållbarhetsredovisningen hos italienska företag och vilka anpassningar som behöver göras för 

att uppfylla EU-direktivets krav på icke-finansiell information. Studien undersökte alla 

börsnoterade italienska bolag oberoende av industritillhörighet som möter vissa krav på 

storlek. Resultaten visade att de italienska företagens upplysningnivå låg på 49 procent år 

2015. Bland annat visade resultatet att de italienska företagen lämnade mest omfattande 
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upplysningar om företagets affärsmodell i jämförelse med de andra kategorierna inom 

hållbarhetsredovisningen. Venturelli et al. (2017) förklarar att detta beror på att företag vill 

tillfredsställa aktieägarna. Studien visade också att italienska företag framförallt har 

bristfälliga upplysningar vad gäller mångfald. Även upplysningar om icke finansiella 

nyckeltal är bristfälliga vilket beror på bristen av kontrollsystem hos de italienska företagen 

(Venturelli et al., 2017). Sammantaget visade resultaten att EU-direktivet har en viktig 

betydelse för att upplysningar i hållbarhetsredovisningen hos de italienska företagen ska bli 

mer fullständiga.  

 

Matuszak och Rozanska (2017) undersökte i vilken utsträckning polska företag 

hållbarhetsredovisar och kvaliteten på dessa upplysningar och jämför även hur företagens 

upplysningar överensstämmer med EU-direktivets krav. Studien undersökte alla noterade 

polska bolag oberoende av industritillhörighet som möter vissa krav på storlek. De polska 

företagens upplysningsnivå var 36 procent år 2015 vilket var låg i jämförelse med resultaten 

från Venturelli et al. (2017) och de flesta polska företag uppfyllde inte heller EU-direktivets 

upplysningskrav (Matuszak & Rozanska, 2017). Studien visade också att det finns skillnader 

i upplysningsnivå mellan olika branscher där olje- och gas och energiföretag har högst 

upplysningsnivå.  

 

Carini et al. (2018) undersökte som tidigare nämnts hur fullständiga hållbarhetsredovisningar 

var hos europeiska olje- och gasbolag i förhållande till EU-direktivets krav. Resultaten visade 

att företag i denna sektor behövde mer omfattande upplysningar om miljö och anställda för 

att uppfylla direktivets krav. Resultaten visade också att upplysningsnivån i denna studie var 

40 procent år 2014 vilket var högre än upplysningsnivån hos de polska företagen men lägre 

än hos de italienska företagen. 

 

Alla tre studierna undersökte hur hållbarhetsredovisningen såg ut innan EU-direktivet trädde i 

kraft. Omfattningen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen var inte tillräcklig vilket ledde 

till behov av standardisering och reglering inom området. Det saknas studier som visar vilken 

påverkan den tvingande lagstiftningen faktiskt haft både på nationell- och EU-nivå. Dessutom 

saknas det också undersökningar på hur snabbt ett företag väljer att anpassa den frivilliga 

hållbarhetsredovisningen från publicering av tvingande lagstiftning tills att den införs samt 

om det finns någon relation till företagens ägarstruktur. 
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3 Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen börjar med en beskrivning av valda teorier som ligger till 

grund för analysen. Sedan presenteras lag (2016:947) som anger vilka företag som måste 

rapportera icke-finansiell information. Avslutningsvis presenteras en modell av Carini et al 

(2018) som används för att estimera den förväntade inverkan av en lagstiftning på företagens 

hållbarhetsredovisning.

 

3.1 Introduktion 

I denna studie används ansvarskyldighetsteori och signaleringsteori för att förklara varför 

företag väljer att antingen anpassa hållbarhetsredovisningen i förväg eller vänta tills företaget 

måste göra det för att uppfylla lagens krav. För att förstå lagens krav bättre har en genomgång 

gjorts av lag (2016:947) och vilka förändringar som den medför. Att mäta vilken inverkan en 

lag medför på hållbarhetsredovisningen hos företag kan vara problematiskt och därför har en 

modell som utvecklats av Carini et al. (2018) valts för att uppskatta den förväntade inverkan 

av EU-direktivet 2014/95 på olje- och gasindustrin inom EU. Den här modellen kan också 

enligt Carini et al. (2018) användas för att uppskatta påverkan av en redan införd lagstiftning. 

3.2 Ansvarsskyldighet (Accountability) 

I affärslivet är det ofta en part som bestämmer att något måste göras men det är inte alltid 

samma part som faktiskt genomför arbetet. Vanligen är ägare till ett företag en part som 

bestämmer att något ska göras och företagsledningen den parten som utför arbetet. Parten 

som delegerar arbete kallas för principal och parten som genomför arbete kallas för agent 

(Eisenhardt,1989). Agenten är i en underordnad position mot principalen och har en 

ansvarsskyldighet mot honom (Eisenhardt, 1989). Agent och principal har inte samma 

tillgång till information om vad som faktiskt händer på företaget. Detta kallas enligt 

Eisenhardt (1989) för informationsasymmetri och kan leda olika konflikter mellan agent och 
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principal. Exempelvis kan det vara svårt för principalen att avgöra om agenten faktiskt har 

gjort det arbete som förväntades av principalen (Eisenhardt,1989).  

 

Ansvarsskyldighet enligt Venton (1997) och Eisenhardt (1989) uppstår när det finns ett gap 

mellan vad principalen förväntar sig av agenten och det utförda arbetet av agenten. Det ingår 

i agentens åtagande att förklara varför detta gap har uppstått och att förändra sitt sätt att agera 

om förklaringen är otillräcklig. Principalen kan förvänta sig att inte bara erhålla information 

som baseras på mätbara faktorer utan också indikation på att agenten agerar i enlighet med 

regler och förutbestämda procedurer (Eisenhardt, 1989). Dessutom vill principalen veta vilka 

aktiviteter som agenten genomfört för att uppnå målet. Sådan syn på ansvarsskyldighet ger 

enligt Venton (1997) en möjlighet att utvidga begreppet så att det omfattar icke-mätbara 

situationer. Det ger samtidigt möjlighet att ta hänsyn till hur agenten uppnår mål istället för 

att bara koncentrera sig på resultatet av agentens agerande. Schematiskt kan man se 

förhållanden mellan principalen och agenten i figur 1. 

 

 
Figur 1. Krav och ansvarsskyldighet i relationer mellan agenten och principalen. Egen bearbetning. 

 

I föreliggande studie har företagsledningen inom olje- och gasindustrin rollen som agent och 

det är agenten som sänder information i form av hållbarhetsredovisning till principalen. 

Informationsmottagare som vill ha den här informationen är olika intressenter som i detta fall 

har en funktion av principalen. I denna studie är principalen definierad som ägare, staten och 

samhället. På grund av tryck från samhället har många företag valt att göra frivillig 

hållbarhetsredovisning men omfattningen var inte tillräcklig. Det är också kostsamt för 

företag att leverera mer omfattande hållbarhetsinformation (Venton, 1997) och det är därför 
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det finns ett behov av sådan lagstiftning från principalen. Staten inför lagstiftningen för att 

delvis få inflytande över organisationer men även för att kunna utkräva ansvar.  

 

Definition på ansvarsskyldighet innebär att det är sannolikt men inte obligatoriskt att 

principalen kommer att kräva information från agenten (Venton, 1997). Om principalen inte 

utnyttjar sin rättighet att kräva information regelbundet då kan det leda till en ökad risk att 

den kan tappa inflytande över agenten och att ansvarsskyldighet i slutändan kan försvinna 

(Venton, 1997). I fallet med hållbarhetsredovisning, om olika grupper av intressenter 

(inkluderat staten) inte utnyttjar sin rätt att kräva information i form av 

hållbarhetsredovisning från företaget då tappar företaget incitament att göra det själv. 

3.3 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin är framförallt användbar för att beskriva beteende vid 

informationsasymmetri mellan två parter (Connelly et al., 2011). Figur 2 illustrerar elementen 

i signaleringsteorin som består av sändare, mottagare och själva signalen. Av figuren framgår 

det att sändaren kan vara ett företag som sänder information till mottagaren som i 

föreliggande studie består av företagets intressenter. Det viktiga i signaleringsteorin är att 

sändaren har tillgång till information som inte är tillgänglig för aktörer utanför organisationen 

(Connelly et al., 2011). Sändaren avgör sedan om och hur denna information ska 

kommuniceras till mottagaren.  

 

 

Figur 2. Signaleringsteorin baserad på Connelly et al., (2011, s.44)  

 

Hållbarhetsredovisning är som tidigare nämnts ett sätt för företagen att visa för intressenter 

att de tar sitt ansvar när det gäller deras påverkan på miljön och samhället samt för att 

företagen ska uppfattas som ett “bra företag” av intressenter (Mahoney et al., 2013). Enligt 
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signaleringsteorin kommer företag som uppfattas som ett bra företag erhålla belöningar 

(Mahoney et al., 2013) som exempelvis genom att behålla och attrahera personal (Greening 

& Turban, 2000), förmånligare investeringsmöjligheter (Sen et al., 2006) och starkare 

kundlojalitet (Matin et al., 2009). Däremot, om företag uppfattas som ett “dåligt företag”, då 

kommer intressenter att straffa företaget (Mahoney et al., 2013). Ett exempel är Nike som 

rapporterade falska påstående i sin CSR rapport om arbetsmetoder hos sina underleverantörer 

i tredje världen. Intressenterna stämde sedan Nike när upplysningar visade sig vara falska och 

Nike fick betala 1,5 miljoner dollar till en arbetsorganisation (Mahoney et al., 2013). Ett 

ytterligare exempel är Lundin Petroleum, företag vars rykte påverkades negativt på grund av 

en tidigare skandal i Sudan där bolaget blev misstänkta för grovt folkrättsbrott (Lundin 

Petroleum, 2018). 

 

Enligt signaleringsteorin fokuserar företagen främst på att förmedla positiv information för 

att signalera sina positiva egenskaper till olika intressenter. Innan lag (2016:947) trädde i 

kraft kunde företagen inom oljeindustrin välja om och hur mycket information gällande deras 

hållbarhetsarbete som skulle lämnas till intressenterna. Företagen kunde därför välja att inte 

redovisa upplysningar som skulle uppfattas som negativa av intressenter (Wang & Li, 2016). 
Denna informationsassymetri har begränsats för företagen som betraktas som ett stort företag 

enligt 6:10 ÅRL från räkenskapsår 2017 eftersom lagen anger vad det ska finnas 

upplysningar om i en hållbarhetsredovisning.  

 

En förutsättning vid frivillig signalering är att sändaren har möjlighet att erhålla någon form 

av fördel från mottagaren, det vill säga att mottagaren gör något som den annars inte skulle 

gjort (Connelly et al., 2011). Ett exempel är att företagen kan få ett erkännande från 

intressenterna för sina positiva handlingar genom att ta hänsyn till sociala- och miljömässiga 

aspekter i sin verksamhet (Mahoney et al., 2013). Enligt signaleringsteorin kommer företag 

bara hållbarhetsredovisa när fördelarna överstiger nackdelarna i form av de associerade 

kostnaderna (Mahoney et al., 2013). En  hållbarhetsredovisning som uppfyller EU-direktivet 

krav är kostsam och hamnar enligt Svenskt Näringsliv på 1-2 miljoner kronor per år och 

företag (Regeringskansliet, 2016). Därför krävs lagstiftning för att tvinga företagen att 

fullständig hållbarhetsredovisning.  
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3.4 Lag (2016:947) 

Lag (2016:947) trädde i kraft 2016-12-01 och blev obligatorisk från och med räkenskapsåret 

2017 (Riksdagsförvaltningen, 2018). Företag som uppfyller två av följande kriterier enligt 

6:10 ÅRL måste upprätta en hållbarhetsredovisning: 

● medelantalet anställda i företag har under vart och ett av de senaste två 

räkenskapsåren uppgått till mer än 250. 

● företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor. 

● företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.  

Företagen kan välja att antingen inkludera hållbarhetsrapporten i förvaltningsberättelsen 

enligt 6:10 1st. ÅRL eller redovisa den i en separat rapport enligt 6:11 ÅRL. I 6:12 ÅRL 

anges att hållbarhetsrapporten ska innehålla följande: “förståelse av företagets utveckling, 

ställning och resultat och konsekvenser av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som 

rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande 

av korruption”.  

 

Det kan vara svårt att anpassa regler för alla industrier med anledning av att företag påverkar 

miljön och samhället på olika sätt. Företag inom olika branscher behöver därför ta hänsyn till 

olika aspekter i sin hållbarhetsredovisning. Detta leder till att lagstiftningen är av 

ramlagskaraktär vilket innebär att lagarna anger bara de grundläggande principer. Lag 

(2016:947) anger bara vad det ska finnas upplysningar om och inte specifikt vilken 

information dessa upplysningar ska innehålla för att uppfylla lagens krav.  
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3.5 Teoretisk modell för att uppskatta förväntad inverkan av en 

lagstiftning på hållbarhetsredovisning 

I hållbarhetsforskningen är en gemensam svårighet frågan om hur man kan utvärdera 

företagens hållbarhetsredovisning (Scholtens, 2009). För att bedöma och avgöra 

redovisningens innehåll och omfattning behövs en modell eller metod för att göra mätningar 

av dessa dimensioner.  

 

Carini et al. (2018) har utvecklat en egen modell för att uppskatta förväntad inverkan av 

EU-direktivet 2014/95 på företagens hållbarhetsredovisning. Modellen baseras på “the 

integrated impact assessment” som används vid uppskattning av förväntad inverkan av en 

lagstiftning (OECD Regulatory Policy Committee, 2009). I Carinis et al. (2018) studie utgår 

modellen från hur företagens hållbarhetsredovisning såg ut år 2014 när EU-direktivet 

publicerades och sedan estimerar modellen graden av anpassning för att motsvara kravet från 

direktivet år 2017 när detta direktiv blir obligatoriskt.  Carinis et al. (2018)  modell illustreras 

i figur 3. 

 
Figur 3. Modell för att uppskatta förväntad inverkan av EU-direktivet på hållbarhetsredovisning 

 från Carinis et al. (2018, s. 565), författarnas översättning. 

 

Modellen innebär att påverkan från införandet av en ny lag beror på ursprunglig nivå som 

företaget hållbarhetsredovisar. Jämförelsepunkter som används är år 2014 när direktivet 

publicerades. Modellen kan även användas för att uppskatta upplysningsnivån av en redan 

införd reglering (Carini et al., 2018).  
 

Vi kommer att använda den här modellen i vår studie för att få en bättre förståelse för hur 

omfattningen av hållbarhetsredovisning förändrats för företag med olika ägarstruktur inom 

olje- och gassektorn i Sverige från att det blev känt att tvingande lagstiftning kommer införas 
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till lag (2016:947) trädde i kraft. Förändringar i omfattning av den frivilliga 

hållbarhetsredovisning kommer att visa hur principalen i form av samhället kan påverka 

agenten i form av företagsledning för att producera mer omfattande hållbarhetsredovisning. 

 

Genom att förändra omfattning av hållbarhetsredovisning signalerar företag till olika 

intressenter att företaget tar sitt ansvar inför samhället. Detta kan ge företag en belöning i 

form av ökade investeringar om företaget är börsnoterat. Men om företaget inte är börsnoterat 

då finns det inte sådant incitament hos företaget och därför kan vi förvänta oss att ett onoterat 

företag inte kommer anpassa hållbarhetsredovisning i förväg utan vänta tills den tvingande 

lagstiftningen träder i kraft. 
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4 Metod 

 

Studiens fjärde kapitel beskriver tillvägagångssätt vid urval, val av tidsintervall och 

operationalisering. 

 

4.1 Kvalitativ studie 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur omfattningen av 

hållbarhetsredovisningen förändrats över tid. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ 

metod använts i form av en manuell kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys 

är ett tillvägagångssätt som passar bra vid tolkning av löpande texter (Hsieh & Shannon, 

2005). Denna metod var därför lämplig för att få upplysningar om icke-finansiell information 

som finns i löpande text i års- eller hållbarhetsredovisningar och behövde tolkas. 

4.2 Urvalsstrategi 

För att få relevanta företag i urvalet användes fyra kriterier. Det första kriteriet var att 

företaget ska vara svenskregistrerat och aktivt eftersom detta är en nationell studie. Det andra 

kriteriet var att företag skulle tillhöra SNI kod 09.100 (Stödtjänster till råpetroleum- 

naturgasutvinning) eftersom studien avsåg att undersöka företag inom olje- och gassektorn. 

Det tredje kriteriet var att företag skulle omfattas av lag (2016:947). Det sista kriteriet, om 

bolaget tillhörde en koncern, då granskades bara moderbolagets årsredovisning och eventuell 

separat hållbarhetsredovisning. Anledningen var att dotterbolag till ett moderbolag 

omfattades av moderbolagets hållbarhetsredovisning enligt lag (2016:947). För att söka fram 

företagen som uppfyllde dessa fyra kriterier användes databasen Retriever Business och deras 

filterverktyg. 

 

Urvalet gav tre stycken företag: Lundin Petroleum AB, Tethys Oil AB och Svenska 

Petroleum Exploration AB. Alla tre företagen hade relativt lika omsättning och 

balansomslutning. Lundin Petroleum och Tethys Oil AB var noterade och Svenska Petroleum 
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Exploration AB var onoterat. Detta gav oss möjlighet att undersöka hur ägarstrukturen kan 

påverka ett företags hållbarhetsredovisning.  

4.3 Val av tidsintervall 

För att få information om hur hållbarhetsredovisning har utvecklats i olje- och gasindustrin i 

Sverige har både årsredovisningar och hållbarhetsrapporter (om tillgängliga) studerats för 

åren 2012, 2014, 2016 och 2017.  

 

År 2012 gjordes en kontrollmätning då det inte fanns något direktiv angående 

hållbarhetsredovisning inom EU. Om företag hållbarhetsredovisade år 2012 visade det att 

företaget har signalerat till intressenter att de tog socialt och miljömässigt ansvar eftersom det 

inte fanns något krav enligt lag på att upprätta en hållbarhetsredovisning.  

 

År 2014 har valts för att jämföra situationen i Sverige med resultatet av Carini et al. (2018) 

som gällde hela EU olje- och gasindustrin och det här resultatet har också inkluderat Lundin 

Petroleum AB som ingick i denna studies urval. Detta år har också valts för att se i vilken 

omfattning företagen frivilligt hållbarhetsredovisade när EU direktivet publicerades. Vi 

förväntade oss att omfattningen av hållbarhetsredovisning har ökat efter att EU-direktivet 

publicerades hos de företag som ville skicka ytterligare signal om de anser att 

hållbarhetsfrågor är viktiga.  

 

År 2016 var viktig för det var det sista året innan obligatorisk hållbarhetsredovisning trädde i 

kraft både i Sverige och i EU och det fanns en anledning att tänka att några företag har valt att 

börja med frivillig hållbarhetsredovisning i förväg. Detta år var den sista chansen för företag 

att visa att de frivilligt tog ansvar för hållbarhetsrapportering. 

 

År 2017 gjordes också en kontrollmätning för då borde alla berörda företag göra 

hållbarhetsredovisning i enlighet med lag (2016:947).  Detta året kunde företaget signalera 

till intressenter genom omfattningen av upplysningar i hållbarhetsredovisningen eftersom lag 

(2016:947) bara anger vad det ska finnas upplysningar om men inte hur omfattande dessa 

upplysningar borde vara. 
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4.4 Operationalisering 

För att mäta vilken påverkan lag (2016:947) haft på den frivilliga hållbarhetsredovisningen 

undersöktes samma variabler som används av Carini et al. (2018). EU-direktivet angav inte 

specifikt vilka underkategorier som skulle finnas i varje upplysningskategori i en 

hållbarhetsredovisning utan direktivet var mer av ramlagskaraktär. Företagen kunde få 

vägledning med hjälp av nationellt ramverk eller internationellt ramverk, exempelvis G4 

riktlinjer inom the Global Reporting Initiative standard (GRI). Variablerna som Carini et al. 

(2018) använde var anpassade för olje- och gasindustrin med hjälp av GRI G4 för att uppfylla 

EU direktivets krav. Variablerna var avsedda för att hjälpa uppnå direktivets mål och var inte 

obligatoriska av sig själva i antingen EU-direktivets mening eller i nationell lagstiftning. 

Variablerna representerade således en idealisk bild av hållbarhetsredovisning. 

Sammanfattning av dessa variabler finns i tabell 2 och fullständig version finns tillgänglig i 

bilaga 1. 

 

 

 

Kategorier Underkategorier Antal variabler 

Miljö 

Eftersträvad policy 3 

Resultat 5 

Risker 4 

Icke-finansiella nyckeltal (KPI) 12 

 24 

Anställda 

Eftersträvad policy 10 

Resultat 6 

Risker 5 

Icke-finansiella nyckel (KPI) 7 

 28 

Socialt 

Eftersträvad policy 1 

Resultat 6 

Risker 1 

Icke-finansiella nyckeltal (KPI) 1 

 9 
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Mänskliga rättigheter 

Eftersträvad policy 2 

Resultat 1 

Risker 2 

Icke-finansiella nyckeltal (KPI) 1 

 6 

Anti-korruption 

Eftersträvad policy 2 

Resultat 1 

Risker 5 

Icke-finansiella nyckeltal (KPI) 1 

 9 

Mångfald 

Eftersträvad policy 1 

Resultat 1 

Bakgrund 1 

 3 

Affärsmodell  69 

Total antal variabler  148 

Tabell 2. Antal kategorier och variabler som används för att bedöma omfattning  

av hållbarhetsredovisning  (Carini et al., 2018, författarnas översättning) 

 

Syftet med den här studien var att undersöka förändringar i omfattningen av 

hållbarhetsredovisning under perioden 2012-2017 vilket ledde till att den här studien inte 

fokuserade på kvalitén av hållbarhetsredovisningen utan bara på upplysningsnivå. 

Variablerna analyserades därför med hjälp av innehållsanalys utifrån om dem fanns eller inte 

i hållbarhetsredovisningen eller i årsredovisningen, det vill säga variablerna fick värde 1 om 

den fanns och värde 0 om den inte fanns.  

4.5 Innehållsanalys 

För att besvara studiens forskningsfrågor granskades årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar från olje- och gasindustrin i Sverige under åren 2012, 2014, 2016 

och 2017.  Innehållsanalys är ett tillvägagångssätt som syftar till att analysera texter och 

dokument på systematiskt och replikerbart sätt genom att kvantifiera innehållet utifrån 

kategorier som bestäms i förväg (Bryman & Bell, 2017).  Sådan typ av innehållsanalys kallas 
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för direkt innehållsanalys och är användbar när man vill öka förståelsen för en redan känd 

teori eller fenomen (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

En innehållsanalys var ett lämpligt tillvägagångssätt i denna studie eftersom års- och 

hållbarhetsredovisningar måste granskas manuellt utifrån om en viss icke-finansiell 

information fanns eller inte fanns i dessa rapporter. En innehållsanalys kan utgå ifrån det 

manifesta- eller det latent innehållet. Manifesta innehållet innebär att analysen utgår från vad 

som faktiskt står och uttrycks i texten och vid latent innehållet innebär att forskaren tolkar 

textens innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysen har därför utgått från det 

manifesta innehållet eftersom den här studien var intresserad om en viss information fanns 

eller inte. Det blir dock alltid någon form av subjektiv tolkning vid innehållsanalys av texter 

(Graneheim & Lundman, 2004). I tabell 1 finns det tre exempel på hur vi tolkat års- och 

hållbarhetsredovisningarna utifrån variablerna i bilaga 1.  

 

Exemplar från rapporter Kategori Variabel 

Det som tidigare operatörer dömt ut som icke 
prospektiva områden har med den samlade 
erfarenheten hos specialisterna i XXXX ABs 
partnergrupp, ny teknik och ihärdighet 
förvandlats till kommersiella licenser. 

Affärsmodell Tekniska partnerskapsrelationer 

Enligt direktiv från omanska myndigheter 
tillsätts tjänster i första hand med omanska 
medborgare. 

Anställda Lokala anställningsmöjligheter 

XXXX AB har sponsrat en förskola i byn YYYY 
i Oman. Förskolan möjliggör för arbetande 
mödrar att lämna in barn i förskoleåldern för 
barnpassning. Det hjälper mödrarna i en fattig 
del av landet att försörja sina familjer. 

Socialt Donationer till det civila samhället och 
andra grupper 

Tabell 1. Exemplar på tolkning av en löpande text från års- och hållbarhetsrapporter. 

 

Kvantifiering om informationen fanns eller inte gjordes med hjälp av förutbestämda variabler 

från Carini et al. (2018). Dessa variabler uppskattade i vilken omfattning ett företag 

hållbarhetsredovisade. Sådan tolkning ledde till att datans kvalité inte undersöktes utan 

hänsyn togs bara till datans existens vilket bestämdes med hjälp av en direkt innehållsanalys.  

Om företaget inte har rapporterat en viss data i års- eller hållbarhetsrapporter då utgick 

författarna i denna studie ifrån att datan inte fanns och denna variabel fick värde 0. Vi har inte 

20 



undersökt andra informationskällor som företagen kunde använda sig av som exempelvis 

företagens hemsidor eller aktuella tidskriftsartiklar. 

 

Det finns vissa svagheter med denna typ av forskningsdesign (Bryman & Bell, 2017). Den 

viktigaste svagheten för denna studie är att det fanns en viss grad av subjektiv tolkning av 

rapporterna. Det bästa sättet att hantera subjektivitet vid tolkning av information i rapporterna 

vore om båda författarna hade genomfört analys av alla rapporter för alla företag och sedan 

sammanställt ett viktad resultat. Tyvärr var sådant arbetssätt inte möjligt att genomföra i den 

här studien på grund av att det krävde för mycket tid. Författarna i denna studie försökte 

hantera denna effekt genom att fördela de undersökta företagen mellan sig och att en 

författare har undersökt alla årsredovisningar för ett företag. Det var författare Andreas 

Apelqvist som gjorde analysen av årsredovisningarna för Lundin Petroleum AB och 

författare Elena Bystritskaya som gjorde analys av årsredovisningarna för Tethys Oil AB och 

Svenska Petroleum Exploration AB. Ett sådant arbetssätt försämrar möjligheten  att jämföra 

de undersökta företagen med varandra i absoluta siffror. Trots denna nackdel var det ändå 

lämpligt att genomföra analysen på det valda sättet med anledning av att denna studie 

undersöker hur omfattningen av hållbarhetsredovisningen har förändrats över tiden och 

absoluta tal är därför av mindre vikt. Det valda arbetssättet kan minska den snedvridande 

effekten av en subjektiv tolkning eftersom alla årsredovisningar för ett företag bedömdes av 

en person och följaktligen på samma sätt. Det är därför möjligt att undersöka hur 

hållbarhetsredovisning för ett företag har förändrats med tid. För att möjliggöra jämförelse 

med de tre undersökta företagen har samtliga variabler där någon av författarna varit osäker 

på hur bedömning skulle göras diskuteras med den andra författaren innan slutgiltig 

bedömning. Detta för att säkerställa att variablerna bedöms likadant och därmed uppnå en sån 

lika bedömning mellan rapporterna som möjligt. 

4.6 Analysstrategi 

I den här studie har först en analys gjorts av varje enskilt företag utifrån Carini et al. (2018) 

modell för att bedöma omfattning av företagets hållbarhetsredovisningen. Sedan analyserades 

alla företag tillsammans för att kunna identifiera olika beteendemönster när det gäller 

förändring av hållbarhetsredovisning under perioden 2012-2017. Detta för att kunna 
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undersöka om det fanns påverkan från ägarstruktur på omfattningen av företagens 

hållbarhetsredovisning.  

 

Denna studie är som tidigare nämnts en form av respons på Carini et al. (2018) studie. Därför 

kommer resultaten i föreliggande studie jämföras med resultaten från Carini et al (2018)  och 

även med resultaten från Matuszak och Rozanska (2017) samt Venturelli et al. (2017). 

Resultaten i studierna av Venturelli et al. (2017) och Matuszak och Rozanska (2017) var från 

år 2015 och den här studien har inte data från detta år. För att jämföra våra resultat med 

resultaten av dessa två studier har en linjär utveckling antagits mellan år 2014 och 2016 och 

resultat från år 2015 beräknades som ett genomsnitt av resultaten från år 2014 och 2016. 
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5 Resultat och analys 

 

I detta kapitel redovisas resultaten från innehållsanalysen av års- och 

hållbarhetsredovisningar från åren 2012, 2014, 2016 och 2017. 
 

5.1 Inledning 

Resultatet av tolkningarna av års- och hållbarhetsrapporter kommer att presenteras i form av 

andelar av de redovisade parametrarna till det maximala antalet av variabler inom varje 

kategori eller det sammanlagda maximala antalet av variabler inom alla kategorier. De här 

andelarna representerar upplysningsnivån för respektive kategori eller företag. Det finns inte 

något krav inom lagstiftningen att alla variabler måste redovisas för sig, det vill säga 100 

procent av de redovisade uppgifterna är snarare ett mål än ett krav. För att besvara syftet av 

denna studie är förändringen av redovisade uppgifter mer intressant än de absoluta talen.  
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5.2 Lundin Petroleum AB 

Resultat för Lundin Petroleum AB finns i tabell 3. Från tabellen framgår det att Lundin 

Petroleum AB har börjat arbeta med hållbarhetsredovisning år 2012 eftersom det finns en 

viss information i alla kategorier av variabler. 

 

Lundin Petroleum AB År 

Kategorier 2012 2014 2016 2017 

Miljö 38% 46% 79% 79% 

Anställda 46% 50% 71% 75% 

Socialt 89% 89% 89% 89% 

Mänskliga rättigheter 50% 50% 50% 50% 

Anti-korruption 67% 67% 67% 67% 

Mångfald 100% 100% 100% 100% 

Affärsmodell 62% 67% 71% 72% 

Sammanlagt alla kategorier 58% 61% 73% 74% 

Tabell 3. Omfattningen av hållbarhetsredovisning i Lundin Petroleum AB under år 2012, 2014, 2016 och 2017. 
Datan är representerad i andelsform. 

 

När det gäller utvecklingen för resultatet sammanlagt för alla kategorier finns det en tydlig 

trend som visar att omfattningen av hållbarhetsredovisningen har ökat, sammanlagt med 16 

procent från 2012 till år 2017. Den största ökningen skedde mellan år 2014 och 2016 där 

redovisade uppgifter ökade med tolv procent. Efter införande av lag (2016:947) har 

omfattningen av hållbarhetsredovisning hos Lundin Petroleum AB bara ökat med en procent. 

Lundin Petroleum hade höga värden på flera av kategorierna år 2016 vilket innebär att 

företag var bra förberett för möta kommande krav från lagstiftning. 

 

Kategorin Mångfald var fullständigt redovisad redan år 2012 och därför är det naturligt att 

ingen förändring skedde fram till år 2017. Kategorierna Socialt, Anti-korruption och 

Mänskliga rättigheter var inte fullständigt redovisade men trots detta var dessa kategorier 

oförändrade genom alla år. Lagen hade därmed ingen påverkan på dessa kategorier hos 

Lundin Petroleum AB. Ökning av upplysningar i hållbarhetsredovisningen hos Lundin 
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Petroleum AB berodde istället på en kontinuerlig ökning i kategorierna Miljö, Anställda och 

Affärsmodell under perioden 2012 till 2017.  

5.3 Svenska Petroleum Exploration AB 

Resultat för Svenska Petroleum Exploration AB finns i tabell 4. Resultatet för sammanlagt 

alla kategorier visar att Svenska Petroleum Exploration AB redovisat upplysningar under 50 

procent för perioden 2012-2016. När lag (2016:947) trädde i kraft år 2017 har Svenska 

Petroleum ändrat sitt sätt att utforma hållbarhetsredovisning då antal upplysningar ökar från 

43 procent till 61 procent. . 

 

Svenska Petroleum Exploration AB År  

Kategorier 2012 2014 2016 2017 

Miljö 8% 4% 8% 21% 

Anställda 25% 29% 25% 50% 

Socialt 78% 78% 78% 89% 

Mänskliga rättigheter 0% 0% 17% 50% 

Anti-korruption 0% 0% 0% 67% 

Mångfald 67% 67% 67% 100% 

Affärsmodell 65% 65% 65% 75% 

Sammanlagt alla kategorier 43% 43% 43% 61% 

Tabell 4. Omfattning av hållbarhetsredovisning i Svenska Petroleum Exploration AB 
 under  år 2012, 2014, 2016 och 2017. Datan är representerad i andelsform. 

 

Kategorierna Affärsmodell, Mångfald, Socialt och Anti-korruption var oförändrade under 

åren 2012-2016. När lagen infördes år 2017 ökade alla dessa kategorier. Variabler som 

Mänskliga rättigheter och Anti-korruption saknades helt i början av den undersökta perioden. 

Dessa kategorier ökade sedan till 50 procent respektive 67 procent efter att lagen införts. 

Kategorierna Miljö och Anställda hade en ursprunglig låg upplysningsnivå men ökade till 21 

procent respektive 50 procent när lagen infördes år 2017.  
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5.4 Tethys Oil AB 

Resultat för Tethys Oil AB finns i tabell 5. Från tabellen framgår det att Tethys Oil AB 

ständigt arbetat med att förbättra sin hållbarhetsredovisning under perioden 2012 - 2017. 

Årsredovisning år 2014 innehåller nio procent mer redovisade variabler än det fanns i 

årsredovisningen år 2012. År 2016 fanns det sex procent mer redovisade variabler i 

jämförelse med år 2014. Det största ökningen har en tydlig koppling med införande av lag 

(2016:947) år 2017. Det fanns 16 procent mer redovisade variabler i både hållbarhets- och 

årsredovisningar i jämförelse med år 2016. 

 

Tethys Oil AB År 

Kategorier 2012 2014 2016 2017 

Miljö 13% 13% 13% 33% 

Anställda 21% 36% 39% 54% 

Socialt 33% 33% 44% 100% 

Mänskliga rättigheter 0% 33% 33% 50% 

Anti-korruption 0% 0% 44% 56% 

Mångfald 33% 67% 67% 67% 

Affärsmodell 46% 55% 59% 70% 

Sammanlagt alla kategorier 30% 39% 45% 61% 

Tabell 5. Omfattning av hållbarhetsredovisning i Tethys Oil AB under år 2012, 2014, 2016 och 2017. 
Datan är representerad i andelsform. 

 

Det finns en tydlig ökning i varje kategori under perioden 2012 - 2017. Antal variabler i 

kategori Miljö var oförändrat under perioden 2012 - 2016 men har mer än fördubblats år 

2017. Den mest tydliga och stabila ökningen är i kategorierna Anställda och Affärsmodell. 

Kategori Anti-Korruption saknade information totalt från början men situationen har 

förändrats år 2016 vilket kan förklaras av förberedelsearbetet innan lag (2016:947) trädde i 

kraft år 2017. 
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5.5 Sammanlagt resultat för tre koncerner 

Sammanlagt resultat för Lundin Petroleum AB, Svenska Petroleum Exploration AB och 

Tethys Oil AB för år 2012, 2014, 2016 och 2017 finns i tabell 6 och figur 4. Eftersom års- 

och hållbarhetsredovisningar för Lundin Petroleum AB har granskats av en författare och 

års- och hållbarhetsredovisningar för Svenska Petreoleum Exploration AB och Tethys Oil AB 

har granskats av en annan författare bör man därför vara medveten om denna svaghet. Som 

tidigare nämnts har denna svaghet hanteras genom att författarna diskuterade med varandra 

om det rådde osäkerhet hur en variabel skulle bedömas för att säkerställa lika bedömning 

mellan rapporterna. Resultaten visas i samma figur och tabell för att visa olika 

beteendemönster när det gäller förändringen av hållbarhetsredovisningen under perioden 

2012 och 2017. 

 

 År 

Företag 2012 2014 2016 2017 

Lundin Petroleum AB 58% 61% 73% 74% 

Svenska Petroleum Exploration AB 43% 43% 43% 61% 

Tethys Oil AB 30% 39% 45% 61% 

Sammanlagt alla kategorier av variabler 
för de tre företagen 44% 48% 54% 66% 

Tabell 6.  Omfattning av hållbarhetsredovisning i Lundin Petroleum AB, Svenska Petroleum Exploration AB  
                och Tethys Oil AB under år 2012, 2014, 2016 och 2017. Datan är representerad i andelsform. 
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Figur 4.  Omfattning av hållbarhetsredovisning i Lundin Petroleum AB, Svenska Petroleum Exploration AB och  
              Tethys Oil AB  under år 2012, 2014, 2016 och 2017. Datan är representerad i andelsform. 
 

Av tabell 6 framgår det att genomsnittliga antal upplysningar för olje- och gasindustrin i 

Sverige har ökat med 20 procent från 2012 till 2017. Figur 4 visar den procentuella 

förändringen av antal upplysningar i hållbarhetsredovisning hos respektive företag under 

perioden 2012-2017. Av denna figur går det också att se olika beteendemönster gällande 

förändring av omfattningen av hållbarhesredovisningen hos företagen. Lundin Petroleum AB 

har stegvis ökat sin hållbarhetredovisning under perioden 2012 till 2017. Svenska Petroleum 

Exploration AB har ungefär samma upplysningsnivå under de tre åren innan lagen infördes 

och efter lagen infördes ökade antal upplysningar med 18 procent. Tethys Oil AB har ökat 

antal upplysningar gradvis i likhet med Lundin Petroleum AB under tidsperioden men 

ökningen har total sett varit större för Tethys Oil AB än för Lundin Petroluem AB. 

 

Resultatet av denna studie visar att inom den svenska olje- och gasindustrin år 2014 låg 

upplysningsnivån av hållbarhetsredovisning på 44 procent. Det är i linje men lite högre än 

Carinis et. al (2018) resultat för olje- och gasindustrin i EU samma år vilket var 40 procent.  
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Genom approximering som vi beskrev i metodavsnitten låg upplysningsnivån av 

hållbarhetsredovisning i den svenska olje- och gasindustrin på 51 procent år 2015. Det är 

betydligt högre än resultatet från Matuszak och Rozanska (2017) som visade 

upplysningsnivån på 36 procent år 2015 för de polska noterade bolagen. Den stora 

differensen mellan resultaten från denna studie och Matuszak och Rozanska (2017) kan 

förklaras med att deras studie använde alla noterade polska företag och utan hänsyn till 

industri. Detta resultat ligger i linje med tidigare studier som visar att olje- och gasindustri har 

högre upplysningsnivå än andra branscher (KPMG, 2017).  

 

Vårt resultat på 51% är i linje med resultaten från Venturelli et al. (2017) för år 2015 som låg 

på 49 procent. Det är inte helt väntad resultat för Venturellis et al. (2017) undersökningen 

innefattade alla stora börsnoterade italienska företag inom olika branscher. Detta kan 

innebära att upplysningsnivå för italienska olje- och gasföretag var högre än för svenska olje- 

och gasföretag för resultatet från Venturelli et al. (2017) representerade genomsnitt från olika 

industrier.  
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6 Diskussion 

 

I studiens sjätte kapitel analyseras studiens resultat med hjälp av den teoretiska 

referensramen och tidigare studier.  

 

Lundin Petroleum AB redovisade upplysningar med mer än 50 procent i alla kategorier 

förutom i kategorierna miljö och anställda redan år 2012. Det visar att Lundin Petroleum AB 

signalerade att de tog sitt sociala- och miljömässiga ansvar även utan lagstiftning. Det tyder 

också på att fördelarna översteg de associerade kostnaderna med att upprätta en 

hållbarhetsredovisning i enlighet med signaleringsteorin. En möjlig förklaring till varför 

Lundin Petroleum AB hållbarhetredovisade i stor omfattning redan år 2012 är på grund av en 

tidigare i Sudan där bolaget blev misstänkta för grovt folkrättsbrott (Lundin Petroleum, 

2018). Hållbarhetsredovisning var då ett sätt att signalera att företagsledningen i sin roll som 

agent tog sitt ansvar och svarade på tryck från principalen vilket i detta fall var samhället. Det 

gav också intressenter möjlighet att kontrollera att verksamheten bedrevs på ett ansvarsfullt 

sätt. Företaget var också börsnoterat och den frivilliga hållbarhetsredovisningen kan betraktas 

som ett sätt att attrahera och bibehålla investerare. 

 

Det onoterade företaget Svenska Petroleum Exploration AB verkade vara mindre påverkat av 

trycket från principalen vilket i detta fall var samhället. När staten började kräva ansvar i 

form av den tvingande lagstiftningen i sin funktion som principalens då fick staten det största 

påverkan på bolaget. Med anledning av att bolaget inte var börsnoterat finns det inte samma 

incitament att ändra antal upplysningar i hållbarhetsredovisning innan lagen trädde kraft 

eftersom incitamentet att attrahera och bibehålla investerare saknades på grund av företagets 

ägarstruktur. Bolaget har redovisat en viss nivå på den frivilliga hållbarhetsredovisningen för 

signalera till allmänheten att bolaget tog sitt sociala- och miljömässiga ansvar, men det var 

troligtvis bara införandet av en ny lag som kunde påverka antal upplysningar i 

hållbarhetsredovisningen.  
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Tethys Oil AB ökade sin hållbarhetsredovisning stegvis från 2012 till 2017. Det här 

beteendemönstret är liknande som Lundin Petroleum AB har visat. Detta kan förklaras 

genom att både företag var börsnoterade och därför ville attrahera och bibehålla investerare. 

En skillnad mot Lundin Petroleum AB var att det saknades information helt i vissa kategorier 

i hållbarhetsredovisning för Tethys Oil AB år 2012. Företaget har sedan successivt ökat 

upplysningar i alla kategorier. Det betyder att principalen i form av staten, samhället samt 

investerare har haft betydelse för Tethys Oil AB i sin roll som agent.  
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7 Slutsats 

Syftet med studien var att bidra med en ökad förståelse för hur omfattningen av 

hållbarhetsredovisningen hos företag med olika ägarstruktur inom olje- och gassektorn i 

Sverige förändrats under perioden 2012 - 2017. För att undersöka detta granskades 

hållbarhetsredovisningar från de tre största koncernerna i Sverige inom olje- och gasindustrin 

med hjälp av variabler från studie av Carini et al. (2018). Resultaten visar att omfattningen av 

hållbarhetsredovisning inom den svenska olje- och gasindustrin har ökat med 22 procent 

sedan 2012 då det var frivilligt att hållbarhetsredovisa och till 2017 när lagen trädde i kraft. 

Resultaten visar att det finns olika beteendemönster beroende på ägarstruktur när det gäller 

förändringen av omfattning av hållbarhetsredovisningen hos de studerade företagen under 

denna period. Lundin Petroleum och Tethys Oil är båda börsnoterade företag och har därför 

större tryck från olika intressenter. För att möta krav från intressenter väljer de två företagen 

att utveckla hållbarhetsredovisning i förväg och på sådant sätt skicka signal till intressenter 

att de tar deras krav på allvar. Kapitalmarknadsbolag har det svårt att ignorera nuvarande och 

potentiella investerares önskemål för de har ett stort behov av kapital. Svenska Petroleum 

Exploration har inte samma tryck från intressenter och har därför inte samma incitament att 

upprätta hållbarhetsredovisningen. Företaget har inte samma behov att attrahera investerare 

eftersom bolaget är onoterat och inte är i samma behov av kapital från dessa. Detta leder till 

att nackdelarna i form av kostnader för att upprätta hållbarhetsredovisning överstiger 

fördelarna för bolaget. Deras hållbarhetsredovisning drivs istället av regler.  

 

Författarna är medvetna om begränsningar med tillvägagångssättet som används i denna 

studie. För det första undersöktes bara tre koncerner på den svenska olje- och gasmarknaden. 

Trots att dessa företag har sammanlagt den största andelen på svenska marknaden så finns det 

små bolag som denna studie inte tagit hänsyn till. För det andra undersöktes inte kvalitén på 

upplysningar. Det finns skillnader på omfattning och kvalitén på upplysningar inom olika 

hållbarhetskategorier mellan de undersökta företagen. För det tredje är våra slutsatser inte 

statistiskt säkerställda på grund av begränsat antal observationer och därför går inte 

slutsatserna att generalisera.  
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8 Förslag på framtida forskning 

Vårt förslag för framtida forskning är att undersöka med en kvantitativ metod vilken inverkan 

lag (2016:947) fått på hållbarhetsredovisningen hos alla svenska bolag som faller under 

bestämmelserna för att vara ett stort företag enligt 6:10 ÅRL. Detta kan ge bredare förståelse 

för vilken påverkan lag (2016:947) har haft på hela den svenska marknaden.  

 

Ett ytterligare förslag på framtida forskning är att undersöka kvalitén på upplysningar och då 

förslagsvis använda samma mått som Matuszak och Rozanska (2017)  och Venturelli et al. 

(2017). Om samhället är intresserat av att ha en långtgående hållbarhetsutveckling då är det 

viktigt att se till att upplysningar inte bara är formella.  
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Bilaga 1 Upplysningskategorier och variabler från 

modell av Carini et al. (2018)  

 

Categories 

Subcateg

ories No. Variables 

Environmental 

   Initiatives to use renewable energy sources and to increase energy efficiency. 

 Policy 

pursued 3 

Objectives, programmes, and targets for protecting and restoring native ecosystems 

and species in degraded areas. 

   Initiatives aimed at reduction of emissions. 

   Environmental investments and expenditure 

 

  

Description of the major impacts on biodiversity associated with activities and/or 

products and services in terrestrial, freshwater, and marine environments. 

 

Outcome 5 

Changes to natural habitats resulting from activities and operations and percentage 

of habitat protected or restored. 

   Total amount of waste by type and destination 

   

Water sources and related ecosystems/habitats significantly affected by discharges 

of water and runoff. 

   Type of risk: environmental risks 

   Time horizon/degree of probability/entity of impact: environmental risks 

 Risks 4 Ways of dealing with environmental risks 

   Adoption of protocols or adherence to conventions on the environment 

   Total materials use other than water, by type. 

   

Percentage of materials used that are wastes (processed or unprocessed) from 

sources external to the reporting organisation 

   Direct and indirect energy use segmented by primary source. 

   Total water use. 

   

Water sources and related ecosystems/habitats significantly affected by the use of 

water. 

 

Non-financi

al KPI 12 Total recycling and reuse of water. 

   

Total amount of land owned, leased, or managed for production activities or 

extractive use. 

   Location and size of land owned, leased, or managed in biodiversity-rich habitats. 
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Emissions of greenhouse gas (direct and indirect), of ozone-depleting substances, 

of NOx, SOx, and other significant air emissions by type. 

   Recycled waste 

   

Significant spills of chemicals, oils, and fuels in terms of total number and total 

volume. 

   Accidents and fines for environmental damage 

Total 

Environmental 

variables  24  

    

Employee    

   Description of human resources management policy 

   Recruitment policies 

   Training policies (hours, interventions per project, etc.) 

   Local Employment opportunities 

 

Policy 

pursued 10 Descriptions of incentive policies 

   Initiatives for monitoring employee satisfaction 

   Initiatives for improving the work environment 

   Description of policies or programmes for health and safety at work 

   Involvement in the decision-making process 

   Restructuring plans (sale of business units, outsourcing) involving personnel mobility 

   Information on employees 

   

Employment type (full time/part time), contract (indefinite or permanent/fixed term or 

temporary). 

 Outcome 6 Employee benefits beyond those legally mandated. 

   Compliance with human resources management standards (SA8000, ILO) 

   Performance bonuses 

   Presence of trade union representatives 

   Type of risk: safety at work risks 

   Time horizon/degree of probability/entity of impact: safety at work risks 

 Risks 5 Ways of dealing with safety at work risks 

   Disputes and complaints with/of employees 

   

Compliance with voluntary codes, social responsibility bonuses awarded to the 

company 

   New recruitments/dismissals 

   Absenteeism 
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   Hours on strike 

 

Non-financi

al KPI 7 Employee turnover 

   Number of accidents/injuries 

   Illness Rates 

   % women employed 

Total Employee 

variables  28  

    

Social    

 

Policy 

pursued 1 Information on future objectives in relations with the stakeholders 

   General information on relations with the stakeholders 

   Involvement of the stakeholders 

 Outcome 6 Investments in the social field 

   Support and/or financing of no-profit or humanitarian organizations 

   Social/cultural development interventions and initiatives 

   Donations to the community, civil society, and other groups 

 Risks 1 Social risks: operations that could negatively impact on society (local community) 

 

Non-financi

al KPI 1 Percentage or number of operations with local communities 

Total Social 

variables  9  

    

Human rights    

 

Policy 

pursued 2 

Global policies and procedures for preventing all forms of discrimination in the 

organization's business activities 

   

Description of policies and programmes to ensure respect for human rights in the 

company's business activities 

 Outcome 1 Actions and programmes for aid to minorities and underprivileged categories 

 Risks 2 Any disputes in progress for discrimination 

   Verification of compliance with laws on child and forced labour 

 

Non-financi

al KPI 1 Hours of training on human rights policies and procedures 

Total Human 

rights variables  6  
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Anti-corruption 

and bribery    

 

Policy 

pursued 2 

Description of policies, procedures and control systems for the company and the 

workers concerning corruption 

   

Description of policies, procedures and control systems for management of political 

pressures and contributions to political parties 

 Outcome 1 Transparency of payments to governments 

   Management systems implemented 

   Objectives of management systems 

 Risks 5 Status of certifications obtained (ISO 140001, etc.) 

   Existence of revisions for certifications 

   Involvement of suppliers and contractors in the management systems 

 

Non-financi

al KPI 1 Number or percentage of verification operations on anticorruption policies 

Total 

Anti-corruption 

and bribery 

variables  9  

    

Diversity    

 

Policy 

pursued 1 Diversity: policy 

 Outcome 1 Organizational chart and structure 

 

Backgroun

d 1 Indication of CV of board members and principal managers 

Total Diversity 

variables  3  

    

Business Model    

   Summary of company history 

   Countries of operations 

   Expression of company identity 

   Expression of mission and strategic plan 

   Company vision and values 

   Profile of year 

   Comparison with main competitors 

   Relations with main competitors 

   Collaboration agreements 
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   Indication of main drivers of company efficiency 

   Initiatives concerning acquisition of oilfelds 

   Initiatives concerning disposal of oilfields 

   Initiatives concerning acquisition of exploration rights 

   Recovery initiatives 

   Initiatives for development of existing oilfields 

   Exploration initiatives with positive outcome 

   Exploration initiatives with negative outcome 

   Discovery of new oilfields 

   Description of extraction activity 

   Description of reserve revision 

   Description of Product Sharing Agreement 

   Availability of transport channels for extracted resources 

   Description of overall strategy 

   Volumes/revenues/market share objectives 

   Margins/profit results/profitability/value creation objectives 

   Strategic collaboration agreements 

   Planned exploration initiatives 

   Costs of exploration initiatives 

   Initiatives concerning acquisition of exploration rights 

   Costs of initiatives concerning acquisition of exploration rights 

   Drilling programmes of major oilfields 

   Costs of drilling programmes of major oilfields 

   Initiatives for development of oilfields 

   Costs of development initiatives 

   Initiatives for recovery of additional crude oil 

   Costs of recovery initiatives 

   Programmes for acquisition of new oilfields 

   Costs of acquisition initiatives 

   Programmes for disposal of oilfields 

   Expected proceeds from disposals 

   Estimated growth of reserves 

   Extraction programmes budgeted 

   Description of timeline of most important projects 

   Presentation of projects and previous objectives achieved 
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   Presentation of projects and previous objectives not achieved 

   Presentation of projects and previous objectives deferred 

   General description of risk management policy 

   General description of risk management structure 

   Type of risk: operating risks 

   Time horizon/degree of probability/entity of impact: operating risks 

   Ways of dealing with operating risks 

   Type of risk: risks from contractual disputes 

   Time horizon/degree of probability/entity of impact - Risks from contractual disputes 

   Ways of dealing with risks from contractual disputes 

   Extraction wells (number) 

   Development wells (number) 

   Success rate of exploration initiatives 

   Reserve replacement rate 

   Extraction rate 

   Extraction rate due to new oilfields 

   Productivity of major oilfields 

   Reserve life 

   Reserve replacement cost 

   Existence of company culture geared to technological innovation 

   Description of policies for investment in technology 

   Description of technologies used in the company 

   

Details of technologies and patents launched by the company over the last few 

years 

   Technological partnership relations 

   Objectives and main benefits of technological projects 

Total Business 

Model variables  69  

 

 

 

 

 

 

 

43 


