
Riktlinjer för extern rapportering 
för företag med statligt ägande



Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet  
förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans med andra.  
Fyra företag är börsnoterade. Företagen representerar stora värden och är  

stora arbetsgivare. Dessutom ägs de gemensamt av alla svenska skattebetalare.  
Staten har därför ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare.  

Regeringens övergripande mål för förvaltningen är att skapa värde och  
i förekommande fall se till att uttryckta samhällsintressen infrias.
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Regeringen beslutade den 29 november 2007 om nedanstående riktlinjer 
för extern rapportering för företag med statligt ägande. Dessa ersätter de 
tidigare riktlinjerna som beslutades 2002. Riktlinjerna har kompletterats 
med utökade och tydligare informationskrav avseende hållbarhetsinforma-
tion. De statligt ägda företagen lyder under samma lagar som privatägda 
företag, exempelvis aktie bolags lagen, bokförings- och årsredovisnings -
lagen. Riktlinjerna är ett komplement till gällande redovisningslagstiftning 
och god redovisningssed. Företagen ska senast från och med det räken-
skapsår som inleds den 1 januari 2008 rapportera enligt riktlinjerna.

inledning
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Företagen representerar stora värden och  
företagen ägs ytterst gemensamt av svenska folket, vilket ställer krav på en öppen och profes
sionell informationsgivning. 

Ledord för regeringens förvaltning är öppenhet, aktivt ägande samt ordning och reda. 
Övergripande mål med förvaltningen av företagen är att skapa värde och att i förekommande 
fall se till att uttryckta samhällsintressen infrias. 

De statligt ägda företagens externa rapportering, som omfattar årsredovisning, kvartals
rapporter, bolagsstyrningsrapport, rapport om intern kontroll och hållbarhetsredovisning, 
ska vara lika transparent som i börsnoterade företag. 

Rapporteringen ska dels ge en god beskrivning av de statligt ägda företagens verksamhet, 
dels utgöra underlag för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av företagens verksamhet 
och uppsatta mål. Regeringen kommer att utvärdera efterlevnaden av riktlinjer för extern 
rapportering för företag med statligt ägande. Utvärderingen kommer att redovisas i regering
ens årliga skrivelse till riksdagen om företag med statligt ägande.

En ansvarsfull och professionell ägare bör bland annat ta ansvar för frågor om hållbar 
utveckling, som till exempel frågor som rör etik, miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet 
och mångfald. Det är alla företags ansvar, men de statligt ägda företagen ska vara föredömen 
och ligga i framkant i arbetet med detta. Regeringen förstärker sina högt ställda ambitioner 
på området och genom dessa riktlinjer ställer regeringen tydligare krav på rapportering och 
redovisning.

I statens ägarpolicy anges att styrelserna i de statligt ägda företagen ansvarar för frågor som 
rör exempelvis etik, miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald. Att företagen 
har en genomtänkt strategi för att hantera dessa hållbarhetsfrågor är en viktig del av regering
ens ägarpolicy. Arbetet ska kommuniceras såväl internt som externt. 

Hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att driva arbetet med hållbar utveckling framåt 
genom att systematiskt arbeta med tydlig rapportering och uppföljning. Styrelserna i de stat
ligt ägda företagen ansvarar för att företagen presenterar en hållbarhets redovisning enligt 
Global Reporting Initiative (GRI):s riktlinjer som tillsammans med övrig finansiell rapporte
ring utgör ett samlat underlag för utvärdering och uppföljning. GRI:s riktlinjer är internatio
nella normgivande riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 
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RiktlinjeRnas tillämpning
Företag med statligt ägande ska tillämpa dessa riktlinjer. I de fall staten är en av flera ägare 
avser regeringen att i samråd med företaget och övriga ägare verka för att dessa riktlinjer  
tillämpas även i de delägda företagen. 

Riktlinjerna bygger på principen ”följa eller förklara”, som innebär att ett företag kan göra 
avvikelser från riktlinjerna om en tydlig förklaring med motivering till avvikelsen anges. Den 
konstruktionen gör riktlinjerna tillämpbara med bibehållen relevans bland alla företag, oavsett 
storlek eller bransch, utan att ge avkall på redovisning och rappor teringens huvudsyfte.

Styrelsen ska i årsredovisningen beskriva och ange hur riktlinjerna har tillämpats under det 
senaste räkenskapsåret, samt kommentera eventuella avvikelser.

ansvaRsföRhållanden
Styrelserna i de statligt ägda företagen ansvarar för att företagens redovisning och rappor tering 
följer dessa beslutade riktlinjer. Företagen ska snarast och senast från och med det räken
skapsår som inleds den 1 januari 2008 rapportera enligt riktlinjerna. Styrelserna i de statligt 
ägda företagen ansvarar för att företagen, utöver gällande redovisningslagstiftning och god 
redovisningssed, i tillämpliga delar presenterar årsredovisning, kvartals rapporter, samt bok
slutskommuniké enligt OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler i noteringsavtal. Det 
innebär också att företagen ska redovisa en bolagsstyrningsrapport och en rapport om intern 
kontroll enligt Svensk kod för bolagsstyrning. 

Företagen ska också möta de krav som finns i lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella  
förbindelser m.m. Därutöver ansvarar styrelserna för att företagen presenterar en hållbar
hetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer.

De regelverk som omger företag förändras och uppdateras löpande över tiden. De statligt 
ägda företagen förväntas följa utvecklingen och förändringar i lagar, normer och rekommenda
tioner i takt med att de förändras. Styrelsen ska följa utvecklingen och skyndsamt besluta om 
relevanta åtgärder till följd av förändringarna.

global Reporting initiative (gRi)

gRi är normgivande internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning som används av mer än  
1 000 företag över hela världen. syftet med gRi är att skapa enhetlighet och jämförbarhet för håll
bar hetsredovisning för att göra det lättare att bedöma och jämföra företag ur socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt perspektiv. sedan starten 1997 har riktlinjerna utvecklats och förbättrats. i oktober 
2006 presenterades tredje generationens riktlinjer, gRi g3. 

gRi möjliggör tre olika redovisningsnivåer (”gRi application levels”) nämligen C, B och a beroende 
på redovisningens innehåll och omfattning. nivå C är den lägsta nivån och lämpar sig för de företag 
som inte tidigare gjort någon hållbarhetsredovisning. gRi rekommenderar extern granskning av 
redovisningen, och när redovisningen har genomgått extern granskning får företaget lägga till ett ”+” 
till den redovisningsnivå som egendeklareras, exempelvis B+.
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pRincipeR föR exteRn RappoRteRing och RappoRteRingsansvaR

årsredovisning
De statligt ägda företagen ska i årsredovisningen enligt bland annat årsredovisningslagen 
(1995:1554) ÅRL ge en rättvisande bild av utvecklingen av företagens verksamhet, ställning 
och resultat i enlighet med lagar och praxis. I detta ingår exempelvis:

     Affärsidé, strategi, verksamhet, marknad, kunder och konkurrenter samt organisation.
     Risker och riskhantering, möjligheter och hot, känslighetsanalys som beskriver företagets 
huvudsakliga finansiella risker.

     En beskrivning av företagets väsentliga ickefinansiella risker och osäkerhetsfaktorer av 
betydelse för att förstå företagets resultat, ställning och framtidsutsikter. 

     Investeringar, förvärv och väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret och 
efter dess slut.

     Företagets verksamhet inom forskning och utveckling.
     Styrelsens arbete och sammansättning under året. 
     Ersättning till ledande befattningshavare och beskrivning av incitamentsprogram. 

Därutöver ska årsredovisningen innehålla en redovisning av, eller information om: 
     Beslutade finansiella och icke finansiella mål, fastställd utdelningspolicy, verksamhetsmål 
och måluppfyllelse.

     Företagets etiska principer, uppförandekod och jämställdhetspolicy. 
     Företagets arbete med hållbarhetsfrågor, inklusive arbete med jämställdhets, mångfald och 
andra etiska frågor.

     Regeringens uppdrag till företaget, mål kopplade till uppdraget och mätningar av målupp
fyllelse såsom exempelvis kundundersökningar. Dessa uppdrag kan vara formulerade på 
olika sätt för olika företag, exempelvis i propositioner, riksdags skrivelser, betänkanden, 
SOU och bolagsordningar. 

     Företagets arbete med beaktande av regeringens riktlinjer och de policies som berör alla 
företag med statligt ägande, såsom exempelvis ägarpolicyn, dessa riktlinjer och riktlinjer 
för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 

hållbarhetsredovisning
En hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer ska publiceras på respektive företags hemsida  
i samband med publiceringen av företagets årsredovisning. Hållbarhetsredovisningen kan 
antingen vara en fristående rapport eller ingå som en del i årsredovisnings dokumentet.

I en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer ingår exempelvis:
     Redogörelse och kort analys av vilka hållbarhetsfrågor som bedömts som viktiga för företa
get med motivering varför.

     Tydlig redovisning av risker och möjligheter med hänsyn till hållbarhetsfrågor, i synnerhet 
sådana ickefinansiella risker och möjligheter som behövs för förståelsen av företagets 
utveckling, resultat och ställning.

     En tydlig redovisning av genomförd intressentanalys och intressentdialog i syfte att identi
fiera och ta ställning till väsentliga risker och möjligheter med hänsyn till hållbarhetsfrågor 
för företagets viktigaste intressenter. 

     Redogörelse för företagets strategier och anpassning till kraven om hållbar utveckling samt 
hur strategi och anpassning påverkar företagets resultat och ställning nu och i framtiden. 

     Redovisning av företagets ställningstaganden i egna policy dokument och i form av interna
tionella konventioner, såsom exempelvis FN:s Global Compact.
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     Redogörelse för hur det aktiva hållbarhetsarbetet bedrivs med mål, handlingsplaner, 
ansvarsfördelning, utbildningssatsningar samt styr och incitamentssystem för upp
följning. 

     En tydlig redovisning av resultat och mål med utgångspunkt i valda resultatindikatorer. 
Dessa ska kompletteras med löpande text som förklarar utfall i förhållande till mål tillsam
mans med redovisning av nya mål. 

     Redovisningsprinciper som tydliggör företagets utgångspunkter för redovisningen och 
avgränsningen för densamma. 

Hållbarhetsredovisningen ska vara kvalitetssäkrad genom oberoende granskning och bestyr
kande. 

Tidpunkten för avgivandet av redovisningen ska följa års redovisningens rapporteringscykel.

kvartalsrapporter
Företagen ska kvartalsvis publicera kvartalsrapporter.

tidplan för publicering av rapporter
Företagen ska publicera kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer samt årsredovisningar  
på företagets hemsida. Årsredovisningen bör finnas tillgänglig både i tryckt format och i  
PDFformat publicerad på företagets hemsida. Avseende hållbarhetsredovisning och del
årsrapporter ska de finnas tillgängliga i PDFformat på företagets hemsida.

     Årsredovisningen ska publiceras senast den 31 mars.
     Hållbarhetsredovisning ska publiceras senast den 31 mars.
     Bolagsstyrningsrapport och rapport om intern kontroll ska publiceras senast den 31 mars.
     Bokslutskommunikén (Q4) ska senast publiceras den 15 februari.
     Halvårsrapporten (Q2) ska publiceras senast den 15 augusti.
     Kvartalsrapporter för januari–mars (Q1) ska publiceras senast den 30 april.
     Kvartalsrapporter för januari–september (Q3) ska publiceras senast den 30 oktober.

Utvärdering
Efterlevnaden av dessa riktlinjer kommer att utvärderas och redovisas i regeringens årliga 
skrivelse till riksdagen om företag med statligt ägande.



lagar och rekommendationer som ger vägledning

lagar och direktiv:

 aktiebolagslagen, (2005:551) aBl 

 bokföringslagen, (1999:1078) Bfl

 årsredovisningslagen, (1995:1554) ÅRl

 lagen (1995:1559) om årsredovisning i 
kreditinstitut och värde pappersbolag, ÅRkl

 lagen (1995:1560) om årsredovisning i 
försäkringsföretag, ÅRfl

 lag (2005:590) om insyn i vissa fi nansiella 
förbindelser m.m.

 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

exempel på normgivande instanser:

 international accounting standards 
Board/international accounting standards 
Committee, iasB/iasC 

 Bokföringsnämnden

 omx nordic exchange stockholm

 Rådet för fi nansiell rapportering

 europeiska gemenskapens institutioners 
rekommendationer som antas av föreningen 
för revisionsbyråbranschen, faR sRs

 kollegiet för svensk bolagsstyrning

 global Reporting initiative, gRi 

 sff (sveriges finansanalytikers förening)

översikt av principer för redovisning av finansiell och ickefinansiell information

finansiell infoRmation  icke-finansiell infoRmation

Följa och bedöma företagens ekonomiska utveckling

Lag och standard

IFRS

Årsredovisning
Bokslutskommuniké

Kvartalrapporter

Särskilda pressmeddelanden/informationsinsatser. Öppenhet gentemot allmänhet och media.

Följa och bedöma företagens bolagsstyrning, håll-
barhetsarbete och utförande av ev. samhällsuppdrag

Riktlinjer  Beslut av ägare

Bolagskoden
 Bolagsstämmobeslut

 (Regeringens riktlinjer)GRI
 (Riksdagsbeslut)

Hållbarhetsredovisning Redovisning av
Bolagsstyrningsrapport uppfyllelse av ev.
Rapport för intern kontroll samhälllsuppdrag 
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