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FÖRORD 
 

Under arbetets gång har vi haft enormt stöd från vår handledare, Per Forsberg. Detta vill vi 

innerligt tacka för. Samtidigt är vi enormt tacksamma mot våra respondenter som tog sig tid att 

sätta sig ner och diskutera vårt ämne i relation till sina företag. Trots att det har tagit ett år innan 

de får se resultat från sitt medverkande, önskar vi visa vårt allra djupaste tack! Hela denna 

process har ökat vår förståelse för problemen kring det valda ämnet. Processen har även fått oss 

att växa som individer genom att ha klarat den avslutande uppgiften. Därmed vill vi visa stor 

tacksamhet för denna möjlighet till utbildning. 
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Abstract 
 

Everywhere we read about our environment, about hunger and starvation. Discussions are 

numerous about how we should “save the world". A variety of environmental organizations 

through the years have pushed for global companies to take their responsibility for a sustainable 

advance. This has been a driving factor that companies slowly began to decrease their impact on 

our environment. In the government's report for a healthier environment, we read that: 

 

"The aim is to improve the estimation of environmental risks, develop and analyze 

effective instruments of control for environmental compatibility and enable 

preventative environmental work. Decision on various levels shall be in accordance 

with environmental objectives and with insight of ethical values for decision-makers 

and for general public in an obvious way. " 

 

The minister Maud Olofsson is encouraging all governmental enterprises to report sustainability 

by GRI. This expects to speed up the development on the private market also. When it comes to 

development of accounting in Sweden, sustainability reporting is pointing strongly up. There is a 

lot documented regarding sustainability reporting concerning listed companies but very little 

when it comes to small and medium-sized companies. There are still both visible and invisible 

barriers to why unlisted enterprises do not account for sustainability.  

 

The aim of this report is to contribute with an insight on how unlisted companies could be 

stimulated into account for sustainability. The interviews of five companies, situated in the region 

of Borås, where implemented to obtain a deeper understanding on how rooted in the 

sustainability issues are out in the companies. Also what their thoughts on what it would take for 

them to start account for sustainability. The report is performed with an hermeneutical approach 

and a qualitative method. With an inductive approach we attacked the problem to find a 

clarification. The results of this report points out following conditions for a small, not listed 

company to account for sustainability: 

 

• The owners are positive towards and driving in sustainability issues. 

• Customers that are driving the issue of sustainability in companies.  

• Employees who work for sustainability report and have interest in the environment 

and employees issue. 



 

II 

 

• That the State governing legislation on sustainability report for small and medium-

sized enterprises. 
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Sammanfattning 
 

Överallt står att läsa om vår miljö, om hunger och svält. Diskussionerna är många kring hur vi 

ska ”rädda världen”. Olika miljöorganisationer har genom åren drivit på de globala bolagen att ta 

sitt ansvar för en hållbar utveckling. Detta har varit en drivande faktor till att företagen sakta 

började minska sin miljöbelastning. I regeringens rapport för bättre miljö står att läsa: 

 

”Syftet är att förbättra bedömningen av miljörisker, utveckla och analysera effektiva 

styrmedel för miljöanpassning samt underlätta förebyggande miljöarbete. Beslut på 

olika nivåer skall vara förenliga med miljömål och med insikt om etiska värderingar 

på ett för beslutsfattare och allmänhet tydligt sätt.” 

 

Näringsminister Maud Olofsson har uppmanat alla statligt ägda företag att redovisa hållbarhet 

enligt GRI. Detta förväntas skynda på utvecklingen även på den privata marknaden. Vad gäller 

utveckling av redovisning i Sverige pekar det starkt uppåt för hållbarhetsredovisning. Det finns 

mycket dokumenterat vad gäller hållbarhetsredovisning för börsnoterade bolag men väldigt lite 

när det gäller små och medelstora bolag. Det finns fortfarande både synliga och osynliga hinder 

varför onoterade bolag inte redovisar hållbarheten.  

 

Syftet med denna uppsats är att bidra med insikt om hur onoterade företag kan stimuleras för att 

börja redovisa sin hållbarhet. Intervjun av fem bolag i Boråstrakten genomfördes för att erhålla en 

djupare förståelse för hur förankrade hållbarhetsfrågorna är ute på de onoterade bolagen, samt 

vad de själva ansåg skulle krävas för att just de skulle börja redovisa sina hållbara frågor. 

Uppsatsen är genomförd med ett hermeneutiskt förhållningssätt och en kvalitativ metod. Med en 

induktiv ansats har vi get oss in på att finna en förklaring till problemet. Resultatet av 

undersökningen pekar på följande förutsättningar för att onoterade bolag skall använda sig utav 

hållbarhetsredovisning: 

 

 Att ägarna är positiva och drivande i hållbarhetsfrågor. 

 Att kunderna är drivande i frågan om hållbarhet i företagen 

 Att anställda arbetar för hållbarhetsredovisning och har intresse för miljö – och 

personalfrågor 

 Att staten reglerar lagar angående hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag. 

 

 

 
 
Nyckelord: (på svenska) GRI, CSR, hållbarhetsredovisning, legitimitet, hållbar utveckling 
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Begreppslista 
 

Förvaltnings- 

berättelse Den del i Årsredovisningen som beskriver företagets ställning, resultat och 

utveckling med mera. Här ska även den del som handlar om immateriella 

värden nämnas 

 

Grossister  Person eller företag som ägnar sig åt partihandel, ofta kallade 

mellanhänder 

 

Intressent Dem grupper eller personer som har intresse av att få ta del av ett företags 

ekonomiska information så som ägare anställda kunder samt staten med 

flera 

 

Respondent   Den person som svarar på frågor i en intervju 

 

Slutkund   Slutliga kunden i en varas värdekedja. Oftast privat kunder i den vanliga 

detaljhandeln 

 

SME – företag  Små och medelstora företag (Small and Medium sized Enterprises) 

 

Årsredovisning  Innehåller förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning samt noter 

som upprättas i slutet av ett räkenskapsår 
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1. Inledning 
 

Detta första kapitel består av en bakgrund till själva utvecklingen av hållbarhet. Denna 

bakgrund utvecklas sedan till en problemdiskussion. Vidare kommer vi fram till frågan, syfte, 

avgränsningar samt disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

 

I Balans (Nr 12, 2006) står att läsa en notering om IFAC:s 17:e världskongress i Istanbul, som 

delvis handlade om hållbarhetens utveckling. Med skrämmande siffror presenterades 

världsbankens rapport, där det bland annat nämndes att 800 miljoner människor svälter, 11 

miljoner barn årligen dör av svält och 1,5 miljarder människor lever på mindre än en 

amerikansk dollar om dagen. Detta sker samtidigt som den globala ekonomin växer. 

 

Genom flera olika typer av media målas en bild upp av vår nuvarande värld som utsatt för 

starkt negativ påverkan av miljö, hunger och svält. Diskussionerna är många kring hur vi ska 

”rädda världen”. Med det aktuella ämnet i relation till den utbildning vi har bakom oss ville vi 

försöka bidra till forskningen och kanske väcka intresset för dessa frågor hos fler, och 

eventuellt skynda på utvecklingen något. Olika miljöorganisationer har genom åren drivit på 

de globala bolagen att ta sitt ansvar för en hållbar utveckling. Detta har varit en drivande 

faktor till att företagen sakta började minska sin miljöbelastning (Balans nr 12, 2006). I 

regeringens rapport för bättre miljö (1998:13) står att läsa: 

 

”Syftet är att förbättra bedömningen av miljörisker, utveckla och analysera 

effektiva styrmedel för miljöanpassning samt underlätta förebyggande 

miljöarbete. Beslut på olika nivåer skall vara förenliga med miljömål och med 

insikt om etiska värderingar på ett för beslutsfattare och allmänhet tydligt sätt.”  

 

Rapporten ska förmedla den kunskap som krävs för att påverka de underliggande 

mekanismerna. Två viktiga komponenter i denna process är Bruntlandkommissionen från 

1987 och Rio-konferensens beslut om Agenda 21, år 1992. Forskningen på området har 

eskalerat under de senare decennierna vilket också behövs för att kartlägga hur samhället 

påverkas, hur industrin bedrivs och hur människans vardag kan anpassas för att utvecklas i en 

hållbar riktning (Forskningsrådsnämnden, 1998:13). 

 

Miljövårdsberedningen har genom ett betänkande (1998:15) presenterat gröna nyckeltal. De 

är tänkta att fungera som indikatorer åt regering och riksdag för att avläsa utvecklingen av 

hållbarhet. Även världsekonomin påverkas av denna utveckling.  Likvärdiga indikatorer och 

parametrar har tagits fram för näringslivet. Några exempel på organisationer som ansvarar för 

utvecklingen av dessa indikatorer och parametrar för hållbarhet är GRI (Global Reporting 

Initiativ), OECD (Organisation for Economic CO-operation and Development) och inte att 

förglömma Agenda 21 (Johansson, 2004).  

 

Genom åren har även andra organisationer så som FAR SRS och Svenska finansanalytikers 

förening (vidare kallad SFF) gett ut rekommendationer på området. SFF Online (2008) 

skriver i sina rekommendationer att det finns flera olika definitioner på företagets ansvar. Av 

dessa har de valt att utgå ifrån begreppet Corporate Responsibility (CR) eftersom de anser att 
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detta begrepp markerar en bredare syn på hållbarhet. FARSRS var de första i världen med att 

utfärda en standard för granskning av hållbarhetsredovisningar. Denna kom ut år 2004 och har 

uppdaterats år 2006 för att anpassas till den internationella varianten ISAE 3000 (Larsson, 

2008, s3). Ett ytterligare steg i att utveckla hållbarhetsredovisningen i landet kan ses det 

initiativ från näringsminister Maud Olofsson, där hon gått ut och uppmanat alla statligt ägda 

bolag att följa GRI (Regeringen Online, 2009). 

 

Alla ansvariga organisationer har stött på problem med implementeringen, i bland annat olika 

branscher där jämförelsen varit näst intill obefintlig. Problemen med att implementera 

hållbarhetsfrågorna i till exempel industrin, kan beskrivas av att olika professioner tolkar och 

formulerar ändamålen på olika sätt. Till exempel kan ekologer ha vissa uppfattningar om hur 

det borde se ut i verkligheten medan det är teknologerna som står för själva utformningen av 

produktionssystemen. Slutligen är det företagsledningen som tar de komplexa besluten 

rörande miljö och hållbarhet i stort. Därför är det viktigt att ta fram indikatorer och parametrar 

för att kunna fokusera på vad hållbarhet är, inte enbart inom produktionen utan även inom 

ekonomin (Forskningsrådsnämnden, 1998:19). 

 

Pontus Cerin skriver i en debatt i Balans (Nr 11, 2005) att frivilligheten i att redovisa 

hållbarhet ger stora företag med miljöpåverkan en möjlighet att fokusera fritt. De kan välja att 

visa det dem är bra på i rapporteringen i stället för att ge läsaren något att jämföra med. 

Genom att till exempel visa hur stora utsläpp företaget har i förhållande till intäkt eller risk 

med kommande samhällskrav på minskade utsläpp, kunde läsaren få en klarare bild menar 

författaren. Sulaiman och Nik Ahmad (2006) går steget längre och menar att det inte alls går 

att värna om miljön samtidigt som bolagsresultatet ska förbättras. Med detta vill författarna 

säga att först när mätbarheten för hållbarhetsfrågor har etablerats kommer dessa frågar att tas i 

beaktande.  

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Lars-Olle Larssons (2008) skriver i Sverigerapporten om hållbarhetsredovisningens trender 

och utveckling, att hållbarhetsredovisningen fortfarande är ovanlig bland noterade bolag. 

Dock ser Larsson en ökning av dem, likaså en intresseökning för användningen av GRI:s 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Detta menar han kan ha att göra med publiceringen av de 

nya riktlinjerna G3, som kom oktober 2006. Dessutom tror Larsson att den rekommendation 

om Corporate Responsibility som SFF presenterade i oktober 2007, bidrar till en positivare 

inverkan på företagens syn på hållbarhetsredovisningar.   

 

KPMG skriver i sin undersökning om CR rapportering (2005) att CR mer är en integrerad del 

och handlar om kärnan i företagets värde och strategi, snarare än att särskiljas som en enskild 

funktion inom företaget. Intressenterna blir mer och mer varse om de ickefinansiella 

observationerna inom företaget, vilka kan ha en betydande inverkan på företaget. Likaså har 

den ökande regleringen för noterade bolag på området haft en stor betydelse för spridningen 

av hållbarhetsredovisningar. Vilken betydelse reglering kan ha för onoterade bolag är föga 

diskuterat. 

 

International Accounting Standards Board (IASB) har presenterat ett utkast till 

redovisningsstandards för små och medelstora bolag (SME). Detta utkast beräknas vara klart i 

slutet av andra kvartalet 2009 (IASB online, 2009). Rundfelt (2007) skriver i en artikel i 
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Balans att det dock är osannolikt att standarden för SME kommer att bli förpliktigad för alla 

onoterade bolag.  

 

GRI:s nya riktlinjer, G3 kommer att bidra till en ökning av rapportering av hållbarhet menar 

Larsson (2008) och visst kan det handla om en ökning när det gäller noterade eller större 

bolag som ändå har pretentionen. Med detta anspråk menar vi att intressenterna har satt press 

på bolag, såsom detaljhandeln med flera. Det vi ställer oss undrande inför är om till exempel 

familjeföretag, som inte är noterade men lyder under ÅRL, kommer att anamma denna 

utveckling av att redovisa hållbarhet. Vad kan dessa företag tänkas vilja redovisa av 

ickefinansiell information? Sivertsson och Bäckström (2007), menar att många av dem inte 

ens har fått till implementeringen av reglerna från 2005 i ÅRL, om att redovisa ickefinansiell 

information i förvaltningsberättelsen. Ofta är den även placerad på fel ställen i 

årsredovisningen, skriver de. 

 

Ännu en kontrovers kan urskönjas i den process som just nu pågår för att minska den 

administrativt kostsamma börda många mindre företag dras med. Detta ska ske genom att 

regleringen kring revisorer och revision för dessa företag ändras. På så vis ska den beräknade 

minskningen på ca 25 % kunna bidra med bland annat ökad utveckling och forskning hos 

dessa företag. Just detta att minska kraven på revision strider mot en utveckling av 

hållbarhetsredovisning hos denna grupp av företag (Balans nr 1, 2009).  

 

1.3 Frågeställning  

 

Mot bakgrund och problemdiskussion inom vårt forskningsområde har vi kunnat formulera en 

frågeställning. 

 

Vilka incitament krävs för att även onoterade företag ska börja redovisa hållbarhet? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet är att bidra med insikt om hur onoterade bolag kan stimuleras att börja redovisa 

hållbarhet och i detta avseende, vilket inflytande intressenterna kontra reglering har på 

onoterade bolag.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Vi har valt att behandla endast onoterade bolag i Boråstrakten. Vi har begränsat oss till endast 

fem intervjuer på grund av omständigheter kring den här uppsatsprocessen. Dessa bolag finns 

i varierande branscher för att skapa en bild av eventuella skillnader på incitamenten för olika 

branscher. 

 

 



 

Inledning 

- 4 - 

 

1.6 Disposition 

 

Nedan följer uppsatsens fortsatta disposition. 

 

Kapitel 2 Teori 

Den teoretiska referensramen består av en inledande beskrivning av Hållbar 

utveckling. Därefter följer en kort presentation av GRI, certifiering enligt ISO, 

CSR, intressentmodellen och slutligen legitimitetsteorin. 
 

Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel presenterar vi de tillvägagångssätt vi valt för att forska fram och 

analysera ämnet. Vi beskriver vad en vetenskaplig forskningsmetod, 

forskningsansats, vetenskapliga förhållningssättet då särskilt hermeneutiska 

spiralen då vi har valt att arbeta efter detta. Vidare diskuterar vi reliabiliteten 

samt validiteten i vår uppsats. 

 
Kapitel 4  Empiri 

Här presenterar vi våra intervjuer med representanter från ekonomiavdelningen 

i fem onoterade bolag i Boråsregionen från varierande branscher.  

 

Kapitel 5  Analys 

I det här kapitlet redovisar vi vår analys. Vi sammanför empirin med teorin och 

visar eventuella samband med modellerna och teorierna i teorikapitlet. 
 
Kapitel 6  Slutsats 

I det här kapitlet redovisar vi våra slutsatser av undersökningen. Vi för 

diskussioner, sammanfattar våra svar, reflekterar kritiskt över vår rapport och 

slutligen ger vi tips om vidare forskning. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs de sätt som är förenliga med forskning på denna nivå, de metoder vi 

valt att undersöka vårt problem på samt hur vi gått till väga för att genomföra denna rapport 

och slutligen kapitlet om reliabilitet samt validitet. 

 

 
2.1 Vetenskaplig forskningsmetod 
  

En forskare framställer, behandlar och analyserar sina forskningsobservationer genom en 

särskild ansats. Idag används främst två olika ansatser vid samhällsvetenskapliga forskningar 

– kvalitativ samt kvantitativ. Det som skiljer dessa ansatser åt är att den kvantitativa ansats är 

mer formad, logisk, rationell samt förklarande, här använts t.ex. enkätintervjuer som 

mätinstrument. Motsatsen till den kvantitativa ansatsen är den kvalitativa som vi valt att utgå 

ifrån. Den är mindre formad eller strukturerad. I den kvalitativa ansatsen används personliga 

intervjuer som mätinstrument(Johannessen & Tufte, 2003).   

 

Ur den kvalitativa ansatsens får vi ut mycket information från ett mindre antal respondenter. 

Det strategiska valet har vi som författare själva gjort, då vi har valt våra respondenter. Det 

finns ett antal olika sätt att göra strategiska urval så som extrema, avvikande, speciella, 

intensiva urval, maximal variation i fråga om centrala kännetecken (Andersen, 1998). 

 

En utav oss författare har gjort en blandning av strategiska urval genom att välja olika företag 

i olika branscher med varierande storlek, dock med vissa restriktioner. Författaren gjorde 

bandinspelade intervjuer med företag bland annat i klädbranschen, matbranschen samt 

transportbranschen. 

 

Vår uppsats är uppbyggd på den kvalitativa ansatsen med en induktiv undersökning eftersom 

vi ansåg att detta passade vår utredning bäst, då en utav författarna förde en dialog med 

företagarna på diskussionsbasis. Detta förde med sig att författaren fick detaljerade svar samt 

respondentens syn på ämnet hållbarhetsredovisningsfrågan. Under intervjuerna använde 

författaren sig utav alla sina sinnen för att observera hur respondenten agerade under intervjun 

– observationsanalys. 

 

Det som även var avgörande att författaren valde den kvalitativa undersökningsformen var att 

i en kvalitativ undersökning får man både svar och kan föra diskussion med respondenten till 

skillnad mot den kvantitativa undersökningen som är en envägskommunikation, där man 

måste förlita sig på att respondenten svarar exempelvis på en enkätundersökning och 

intervjuaren kan inte använda sig av alla sina sinnen (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

Många forskare inom detta område har använt sig utav den kvalitativa ansatsen vilket 

medförde att vårt val blev enkelt. Vi ansåg att vi fick mer pålitligt underlag genom att 

använda den kvalitativa ansatsen trots att den är mer invecklad än den kvantitativa. Tack vare 

att författaren fick möta respondenterna och känna av deras inställning anses pålitligheten 

vara hög(Johannessen & Tufte, 2003). 
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2.2 Vetenskaplig forskningsansats  

 

För att relatera teori med empiri finns det tre olika ansatser att använda: deduktion, induktion 

och abduktion (Andersen, 1998). Vår undersökning ter sig induktiv, vilket betyder att vi rört 

oss från att observera verkligheten till att generalisera inom den givna ramen. Detta innebär 

att vi har undersökt ett mindre antal företag och därigenom gjort om specifik information, det 

vill säga vi har undersökt vad just de aktuella personerna tycker just på det företaget angående 

en generell information som gäller alla företag som berörs av vårt valda ämne (Johannessen & 

Tufte, 2003). 

 

 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

2.3.1 Ontologiska synvinkeln 

 

Den ontologiska kontexten pekar på att respondenten kan svara på intervjufrågorna ur olika 

aspekter beroende på vilken syn, inställning samt kunskap denne har om 

hållbarhetsredovisning. Hur vi agerar under intervjun det vill säga hur vi frågar, vilka frågor 

vi ställer samt vilken information vi själva lämnar är helt avgörande på hur respondenten 

kommer att svara på frågorna. Detta ledde till att vi författare har varit observanta just ur 

denna aspekt när vi har tolkat våra intervjuer. Vi har lyft denna fråga ur många synvinklar och 

varit objektiva i vår tolkning (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

2.3.2 Epistemologiska synvinkeln 

 

Den epistemologiska synvinkeln visar att vår forskning består av tolkande frågor dvs. hur 

respondenten själv uppfattar och tolkar ämnet hållbarhetsredovisning. Då vi använt oss utav 

en kvalitativ undersökning dvs. undersökning av verkligheten kan det vara svårt att fånga den. 

För att vi skulle få en objektiv undersökning och information ifrån respondenten var det 

viktigt att en utav författaren som genomförde intervjuerna tänkte på hur hon förhöll sig till 

respondenten, vilka frågor hon ställde samt vilket syfte vi hade med uppsatsen (Johannessen 

& Tufte, 2003). 

 

2.3.3 Huvudparadigm 

 

Många forskare använder sig utav två huvudparadigm, positivism och hermeneutik för att få 

fram sanningen i en undersökning. Eftersom vår undersökning är uppbyggt på intervjuer med 

respondenter från olika företag har vi till största del använt oss utav det hermeneutiska 

paradigmet. Vidare beskriver vi närmare vad ett hermeneutiskt paradigm är (Andersen, 1998). 
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2.3.1 Hermeneutik 

 

Huvudaspekten inom hermeneutik är tolkningslära. I hermeneutiken studerar, tolkar samt 

förstår - en humanistisk inriktning. Det finns en modell för det hermeneutiska paradigmet den 

så kallade Hermeneutiska spiralen. Vilken börjar i människans förförståelse, erfarenhet, 

kunskap, därifrån går de vidare till dialogen. Det förs dialoger med andra människor, 

litteratur, bilder eller de observationer som är gjorda under sin forskning. Härifrån går de 

vidare till tolkningen av ämnet och en ny förståelse av ämnet, nu har de fått en ny 

förförståelse vilket för med sig att de börjar om denna spiral. Denna process är konstant. 

Vilket även kan ses på figuren nedan, där man tydligt kan se hur denna process går 

till(Andersen, 1998). 

 

 
Figur 2.1 Hermeneutisk spiral (Andersen  1998, s193) 

 

2.4 Urval 

 

Vi har valt företag i olika branscher med varierande storlek för att skapa en bild av eventuella 

skillnader på incitamenten för olika branscher.  På omsättningen satte vi dock en undre gräns 

på 50 Mkr. Dessa kriterier formulerades klart under tiden vi sökte efter lämpliga bolag att 

intervjua. Vi fick kontakt med dessa bolag genom att söka i olika databaser på skolan som 

passade in på våra kriterier. Efter påringning till bolagens ekonomiavdelningar och några 

undanbedjelser fick vi ihop ett urval av fem bolag i olika branscher, däribland industri, 

grossist, transport, konfektion och inredning.  

 

2.5 Primär och sekundärdata 

 

För att vi skulle kunna skriva samt genomföra denna uppsats, var det viktigt för oss att samla 

in olika sorters data så som primärdata och sekundärdata. Vår primärdata fick vi genom vårt 

empiriska material som bestod av intervjuer som en utav författarna hade genomfört tidigare. 

Dessa intervjuer innehöll våra respondenters svar alltså deras egna åsikter och antaganden. 

Vår sekundärdata har ett innehåll som andra forskare har skrivit samt som institutioner har 
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samlat in i form av artiklar, böcker och Internet. Vårt empiriska material så kallade primärdata 

utökades med sekundärdata i form av artiklar, böcker och Internet. 

 

2.6 Källkritik 

 

Denna rapport tar upp ett komplext ämne gällande hållbarhetsredovisning för onoterade 

företag. Vi upplevde att det fanns väldigt lite litteratur kring vårt ämne just om hållbarhet för 

onoterade bolag medan hållbarheten gällande börsnoterade bolag är ganska omskrivet. Vidare 

analyserade vi ett material som var ett år gammalt men vi ansåg att materialet fortfarande var 

aktuellt och håller en hög bärighet, då detta ämne inte utvecklas i den takt som skulle vara 

behövligt. 

 

Vi har använt oss av artiklar, bland annat från Balans eftersom denna tidsskrift anses ha en 

hög tillförlitlighet, då den har hög legitimitet bland andra forskare och skolans lärare. Vi har 

hämtat våra vetenskapliga artiklar från skolans databas, då främst från Business Source 

Premiere eftersom den anses ha en hög grad av pålitlighet. Dessa artiklar granskas noga innan 

publicering. Vetenskapliga artiklar från tillexempel Accounting, Auditing & Accountability 

Journal anses ha en hög tillförlitlighet då det är högt ansedda forskare som skriver artiklar i 

denna tidskrift. Vi har även använt oss utav vår tidigare kurslitteratur och annan litteratur som 

var lånad från skolans bibliotek till denna uppsats. Böcker och i synnerhet kurslitteratur anses 

ha en hög tillförlitlighet, eftersom även denna litteratur oftast är skriven av andra forskare och 

granskas noggrant innan den går till tryck.  

 

Vidare är vi medvetna om att alla respondenter inte är insatta i vårt ämne eller har endast en 

vag uppfattning om ämnet när det gäller uppsatsens empiriska del. Vi ansåg att vi kunde 

bedöma deras svar med hög tillförlitlighet eftersom det inte fanns någon relevans i om de 

hade kunskap om ämnet eller inte. Vår undersökning byggde enbart på vad respondenterna 

tyckte om hållbarhetsfrågor och om de idag använde sig utav någon sorts 

hållbarhetsredovisning. 

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

 

För att kunna bedöma en rapports reliabilitet och validitet är det viktigt att bedöma 

densammas relevans och tillförlitlighet. Validitet åstadkommer forskaren genom att visa på att 

det som forskaren ämnade mäta också har mätts (Patel & Davidsson, 1994).  För att uppskatta 

reliabiliteten i en rapport bedöms undersökningens tillförlitlighet (Widersheim-Paul & 

Eriksson, 1991). Patel och Davidsson (1994) skriver att forskarens kunskap spelar en viktig 

roll för undersökningens tillförlitlighet. Han anser det mycket viktigt att intervjuaren är påläst 

om ämnet.  

 

Redan vid tillfället för intervjuerna kan författaren som utförde dem, anses varit påläst i ämnet 

då dennes kandidatuppsats handlat om samma ämne. Författaren har dessutom friskat upp 

minnet genom att innan intervjuerna skriva bakgrund och formulera ett problem. Därigenom 

har också uppsatsens mätområde etablerats. Med detta som utgångspunkt har intervjuerna 

genomförts både genom att anteckna samtalen samt spela in intervjuerna. Inspelningen har 

bidragit till att vi kunnat lyssna igenom materialet i efterhand för att se om vi fått med de 

väsentliga bitarna. Dessutom har respondenterna fått möjlighet att läsa igenom den renskrivna 
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intervjun och kommentera eventuella felaktigheter. Detta bidrar till att höja graden av 

tillförlitlighet.  

 

Yttre validiteten handlar om att kunna generalisera data som har utvunnits tillförlitligt från en 

smal urvalsgrupp. Ett av det viktigaste sättet att kontrollera yttre validitet är att göra samma 

undersökningar i olika sammanhang och vid olika tidpunkter (Johannessen & Tufte, 2003). Vi 

anser att vårt resultat inte når upp till den önskvärda nivån av yttre validitet då våra 

undersökningar är endast gjorda vid ett tillfälle och i ett enda sammanhang på grund av 

rådande tidsomständigheter. Dock anser vi att ämnet som vi skriver om har en väldigt låg 

utvecklingstakt vilket bidrar till att våra intervjuer som genomfördes förra året hade samma 

bärighet och relevans även vid detta tillfälle då uppsatsen färdigställdes. Vi har även fått 

relevansen och bärigheten ifråga bekräftad av ett respondent bolagen, då den ena författaren 

är anställd där i skrivande stund. 

 

Inre validitet handlar om att finna ett orsakssamband mellan två möjliga variabler som man 

har undersökt. Den inre validiteten används i tvärsnittsundersökningar och vid upprepade 

mätningar (Johannessen & Tufte, 2003). Då vi endast utfört intervjuerna vid ett tillfälle och 

inte gjort upprepade intervjuer med samma respondent kan vi inte med säkerhet påstå att den 

inre validiteten är säkrad.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen består av en inledande beskrivning av Hållbar utveckling. 

Därefter följer en kort presentation av GRI, som den vanligaste av riktlinjerna för 

hållbarhetsredovisningar. Certifiering enligt ISO presenteras som ett alternativ till  reglering 

då detta är vanligt förekommande i onoterade bolag, detta visar sig även i empirin. CSR, 

intressentmodellen och legitimitetsteorin presenteras slutligen för att ytterligare ge en 

uppfattning om olika incitament. 

 

3.1 Hållbar utveckling 

 

Ändamålet med hållbar utveckling är enligt GRI:s Sustainability Reporting Guidelines (GRI 

Online, 2009) ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Definitionen kommer från 

Bruntlandkommissionen. Kommissionen tillsattes år 1983 i syfte att utforma ett 

världsprogram för förändring och utveckling av hållbarhet. Först år 1992 i Rio, i samband 

med deklarationen Agenda 21 accepterades begreppet ”Hållbar utveckling” och fick  

ovanstående definition (Löhman & Steinholtz, 2003, s21). I GRI:s Sustainability Reporting 

Guidelines (GRI Online, 2009) beskrivs hur kontrasterna mellan den mer välmående 

befolkningen och fattigdom ständigt ökar. Detta tack vare att resurserna används flitigare och 

i större grad men utan att ersättas till de ursprungliga nivåerna. Resurserna urholkas med hjälp 

av den framåtskridande teknologin och globaliseringen. Vidare står det att läsa i GRI:s 

Sustainability Reporting Guidelines att organisationer av olika slag har en ledande roll i 

hållbarhetens utveckling. 

 

3.2 Redovisning av hållbarhet 

 
I en hållbarhetsredovisning redovisas företagets agerande och resultat vad gäller värderingar 

och andra principer när det gäller sociala frågor och miljö. I Sverige idag har vi inga problem 

med svält och fattigdom varför många väljer att sätta ett likhetstecken mellan hållbara frågor 

och miljöfrågor. Infallsvinklarna för hållbarhet är åtskilliga och därmed tolkningarna inom ett 

redovisningsperspektiv. En definition på hållbarhet är att den långsiktiga överlevnaden inte 

äventyras (Löhman & Steinholtz, 2003). Bergström et al (2002) definierar begreppet som 

något ändlöst. Målet med dessa hållbarhetsredovisningar är ändå att skapa en bredare syn på 

företagets verksamhet. Genom att redogöra för sin verksamhet och sina relationer till 

omgivningen kan organisationerna prestera en öppnare redovisning (Johansson, 2004). De 

vanligaste riktlinjerna att följa idag är GRI och i det följande avsnittet presenteras detta 

översiktligt för att ge läsaren en uppfattning om hur riktlinjer för ämnet kan se ut. Någon 

reglering finns i dagsläget inte för upprättande av hållbarhetsredovisningar. Däremot finns ett 

krav i ÅRL (Årsredovisningslagen, 1995:1554) 6:e kapitel, om förvaltningsberättelsen. I 

sammandrag står det: 

1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över 

utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för 

förståelsen av årsredovisningen skall översikten innehålla hänvisningar till och 

ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av 
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årsredovisningen. 

   Upplysningar skall även lämnas om 

1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, 

resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av 

utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat, 

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under 

räkenskapsåret eller efter dess slut, 

3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför… 

…Utöver sådan information som skall lämnas enligt första-tredje styckena skall 

förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke- finansiella upplysningar som 

behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som 

är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- 

och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar om 

verksamhetens påverkan på den yttre miljön. 

Trots denna reglering är det många onoterade bolag som inte har denna typ av ickefinansiell 

information med i sin förvaltningsberättelse. När den ändå finns presenterad ligger den ofta på 

fel ställe i årsredovisningen (Sivertsson & Bäckström, 2007). 
 

3.2.1 Global Reporting Initiative – GRI 

 

The Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) är ett Bostonbaserat 

nationellt nätverk av investerare, miljöorganisationer och andra publika intressegrupper, som 

arbetar mot företag och investerare med inriktning mot hållbara utmaningar, så som globala 

miljöförändringar. De skapade 1997 tillsammans med United Nations Environment 

Programme (UNEP) Global Reporting Initiative (GRI). Huvuduppgiften var att skapa globalt 

användbara riktlinjer för rapportering av ekonomiska, miljö- och sociala prestationer i företag, 

stater och icke-statliga organisationer. 1999 släpptes det första utkastet av Sustainability 

Reporting Guidelines, vilket var det första globala ramverket för omfattande 

hållbarhetsredovisning och innehöll ”tripple bottom line” som handlar om ekonomiska, 

miljömässiga och sociala frågor (Ceres online, 2009). 

 

År 2006 släpptes de senast reviderade riktlinjerna av GRI, G3. Nedan har vi sammanfattat 

definitionerna av de tre aspekterna gällande hållbarhet: 

 

 Miljöaspekterna inom hållbarheten handlar om en organisations påverkan på levande 

och icke levande naturliga system, i dessa ingår ekosystemen. Miljöindikatorerna 

täcker prestationer som är relaterade till ett företags input, till exempel material, energi 

och vatten, och output, till exempel utsläpp och avfall. Indikatorerna täcker även 

biologisk mångfald, miljöefterlevnad och annan relevant information, så som 

miljöförbrukning och påverkan på produkter och tjänster. 

 Hållbarhetens ekonomiaspekter handlar om organisationers påverkan på aktieägarnas 

ekonomiska förhållande och på ekonomiska system på lokala, nationella och globala 

nivåer. De ekonomiska indikatorerna ska illustrera kapitalflöde mellan olika 

aktieägare och organisationens väsentligaste ekonomiska påverkningar på samhället. 

Finansiell prestation är väsentlig för att förstå en organisation och dess hållbarhet, 
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vilken normalt förekommer i den finansiella rapporteringen. Något som frekvent 

önskas av hållbarhetsredovisnings läsare är organisationers bidrag till hållbarheten av 

större ekonomiska system. 

 De sociala prestationsaspekterna handlar om en organisations påverkan på det 

sociala systemet inom det område bolaget verkar. De sociala indikatorerna behandlar 

det väsentliga runt arbetspraxis, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar.  

 

3.2.2. Certifiering enligt ISO 

 

ISO är en internationell organisation som startades 1947 på initiativ av delegater från 25 

länder. Fram till idag har organisationen varit med och tagit fram över 17500 standarder inom 

varierande sektorer. De representerade sektorerna är allt från jordbruk till utvecklingen av 

dagens IT-system. Av de 161 länder som är med företräder SIS (Swedish Standards Institute) 

Sverige. ISO bildades till en början med syftet att få befintliga standarder enhetliga inom 

industrin och internationalisera dem. Under 1960- och 1970-talet lades det ner mycket arbete 

med att integrera U-länderna i detta utvecklingsarbete. Många anpassningar krävdes på grund 

av olika rådande omständigheter i dessa länder. Ungefär samtidigt började de mer utvecklade 

länderna att skapa egna styrsystem för att kontrollera sina verksamheter och på så sätt öka 

nyttan. Då vaknade tanken på att skapa en enhetlig standard som kunde kontrolleras av 

utomstående och oberoende organ för att på så vis skapa legitimitet i verksamheternas strävan 

efter kvalitet. I slutet på 1980-talet föddes då ISO 9000-serien som inkluderar ledningssystem 

med fokus på kvalitet (ISO Online, 2009).  

 

SIS har förutom ISO som samarbetspartner även CEN, den europeiska 

standardorganisationen. Tillsammans är dessa organisationer ansvariga för framtagandet av 

cirka 6000 standarder. Fler tillkommer varje år. För att följa en standard måste inte företaget 

låta sig certifieras, då det inte är obligatoriskt. Dock kan vissa myndigheter kräva det och 

framför allt kunder och övriga intressenter. SIS utövar ingen certifieringsverksamhet utan 

hänvisar till andra utomstående organ (SIS Online, 2009). På SWEDAC:s hemsida kan man 

hitta godkända organ som kan utfärda certifikat för just din verksamhet. SWEDAC är ett 

nationellt ackrediteringsorgan med ansvar för bland annat teknisk kontroll. (SWEDAC 

Online, 2009) 

 

Vad gäller företag och deras certifieringar finns det ett antal olika att välja på, men här tar vi 

upp ISO 14000-serien som riktar sig till miljöledningsfrågor. ISO 14000 är en miljöbaserad 

certifiering som kom till stånd för att kontinuerligt hjälpa företag och organisationer att uppnå 

sina mål gällande miljö. Innehållet i denna certifiering är en kravspecifikation som företagen 

följer, ett så kallat ledningssystem för att förbättra miljöarbetet på ett mer effektivt sätt. 

Företagen får själva utarbeta en mall hur dessa krav skall uppfyllas utifrån den egna 

verksamheten. Dessa standarders är föreskrivna av ISO, precis som ISO 9000-serien 

(Naturvårdsverket Online, 2009). 

 

3.3 Corporate Social Responsibility – CSR 

 

I detta avsnitt lägger vi fokus på att förklara vad som menas med CSR. Enligt Bergström et al 

(2002) kännetecknas de hållbara företagen som företag med framtid. Han skriver också att 

kännetecknen för en hållbar utveckling inte är så tydliga. Enligt Jerker Sundqvist på KPMG, 
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vid intervju i en kandidatuppsats från 2007, är det naturligt att vårda och värna om sitt företag. 

Detta likställer han med hållbart företagande.  På CSR Sweden: s hemsida står att läsa: 

 

”CSR – innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med 

såväl anställda som kunder och ägare – och stärker också tillväxten och 

lönsamheten.” (CSR Sweden online, 2009) 

 

CSR Sweden skriver i en egen utarbetad guide (BETTER BUSINESS JOURNEY) för SME 

bolag, att 99 % av alla bolag i England är just SME. I denna guide likställs det ansvarsfulla 

företaget med hur den kommersiella framgången nås. Dessa företag ämnar minimera all 

negativ inverkan på miljö och sociala effekter. Företagen utmärker sig genom att anställda 

uppskattar sin arbetsgivare, leverantörer och kunder ser positivt på affärsrelationerna och 

samhället ser företaget som en respekterad medlem. Det finns en fråga företagsledningen kan 

ställa sig och det är: ”Är vi villiga att låta samhället få ta del av vad vi gör i detalj via 

förstasidan av en nationell dagstidning?” Denna fråga är en hjälp för att fokusera på 

transparens i företaget (CSR Sweden online, 2008).  

 

Tidström i Öhrlings (2008), skriver att de ökande kraven på långsiktighet och transparens 

bidrar till spridningen av begrepp som hållbar utveckling eller CSR. Han menar att dessa 

börjar bli en starkt drivande verksamhet mot en balans i att göra gott och samtidiga utfall av 

börsvinster och stora utdelningar. Att nya studier visar på börsvärdepåverkan av ett aktivt 

CSR-arbete ökar intresset för dessa aspekter menar Tidström. 

 

I företag med färre anställda än 50 är den vanligaste ägarformen familjeföretagande. Bland 

mindre och medelstora företag är det dock vanligare med ägarledda företag (Johansson, 2004, 

s48). För CSR:s vara eller icke vara spelar ledningens inställning en mycket stor roll. Deegan 

(2002) beskriver i sin artikel om de berättigande effekterna av de sociala och miljömässiga 

rönen, olika motiv som kan driva frågorna kring CSR. Bland dessa nämns en önskan om att 

handla enligt rättsliga riktlinjer, ekonomiska fördelar av att ”göra det rätta” eller ett hot om 

negativ publicitet som kan driva ledningen till att börja redovisa utöver de vanliga 

rapporterna.  

 

Ljungdahl i Öhrlings (2008), skriver om hur de långa och många diskussioner kring 

lönsamheten av ett CSR-arbete sakteliga väger över till att ses mer positivt. Han nämner en av 

de senare studierna utförda på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH) där 

Ljungdahl tolkar resultatet att företag med väl implementerad CSR har en något större 

lönsamhet. Denna studie bekräftar på så vis tidigare studier där sambandet varit positivt 

mellan CSR och lönsamhet. Just så menar Hassel i Öhrlings (2008) att företagens mervärde 

och konkurrensfördelar ökar i takt med att finansiärer och ägare blir mer medvetna och 

drivande. 

 

Enligt Bergström et al (2002) finns det tre utgångspunkter i den ekonomiska bestämningen av 

vad som är hållbar utveckling. Det första han anger är förändringsförmågan i en verksamhet. 

Utan den blir verksamheten stel och inte hållbar. Det andra är förmågan att förändras till det 

bättre, att utvecklas. Drivkraften bakom är oftast en acklimatisering till befintlig konkurrens. 

Alltför ofta hindras utvecklingen, menar Bergström et al, av standardiseringar som har i syfte 

att stabilisera en verksamhet. Det tredje nämner han är verklig ekonomi. Har verksamheten de 

resurser som krävs för att utvecklas? Där pekar Bergström et al, på både resurser i rent 

materiella värden och förmågan att utvecklas och ta till sig ny kunskap. 
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3.4 Teoretiska modeller  

 

I det här avsnittet presenteras två olika teoretiska modeller för att både öka samt bidra till 

förståelse, för förekomsten samt användningen av hållbarhetsredovisning i företagen. Dessa 

två teorier valdes eftersom vi anser att de kompletterar varandra. Därigenom bidrar de till en 

mer komplex förståelse av utbredningen av den redovisning av hållbarhetsaspekter som 

onoterade företag väljer.  

 

3.4.1 Intressentmodellen 

 

För att ett företag skall överleva på längre sikt är de mycket beroende av omgivningen - 

intressenter. Ett företags intressenter är bland annat staten, kunder, anställda, ägare, långivare 

och leverantörer, alla dessa bildar en intressentmodell. Modellen innebär att företagen strävar 

efter att tillfredställa intressenterna så långt som möjligt.  Intressenterna har en stark påverkan 

på företagen och dess redovisning och då även hållbarhetsredovisning. Det är viktigt att 

företagen är i balanserad relation med sina intressenter, eftersom det är intressenterna som 

ställer olika krav som företagen måste möta upp. Vidare måste företagen ta ställning till 

vilken dignitet dessa krav har som kommer från intressenterna och därigenom kompromissa 

med vissa ställda krav. Ett företag kan omöjligt möta upp alla krav som kommer ifrån 

intressenterna, men enligt modellen kan ett företag exempelvis välja att använda 

hållbarhetsredovisning inför särskilda intressenter i syfte att själva komma i bättre dager. (Ax, 

Johansson, Kullvén, 2005). Figur 3.1 illustrerar en intressentmodell som gäller vid frågor 

angående hållbarheten. Vidare lyfter vi fram företagens viktigaste intressenter gällande 

hållbarhetsfrågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Intressentmodell vid hållbarhetsfrågor (Ax et al, 2005)  
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3.4.1.1 Kunder 

 

Enligt intressentmodellen är det kunderna som ställer krav på att företagen använder sig utav 

hållbarhetsredovisning. Eftersom ett företag är beroende av sina kunder, då det är kunderna 

som är avgörande för ett företags överlevnad, är det av största vikt att företagen möter 

kundens krav för att hålla uppe sitt goda rykte. Givetvis även för att vinna kundernas lojalitet 

samt utöka kundkretsen. En hållbarhetsredovisning kan förbättra företagets ställning, då 

företaget visar på ett långsiktigt ansvar gällande miljö, samhälle och människor. På så sätt 

diversifierar företaget sig från sina konkurrenter. Vidare kan företaget även tillfredställa en 

kund på många sätt till exempel känslomässigt, då företaget uppvisar att man tar ett ansvar 

gentemot miljön. Kunden i detta avseende kan vara både slutkunden i värdekedjan likväl som 

en grossist (Larsson, 1997). 

 

3.4.1.2 Anställda 

 

Om företagen använder sig utav en hållbarhetsredovisning kan de framhäva att man har en bra 

personalpolicy och arbetsmiljö. De anställda på företagen är precis lika viktiga som kunderna 

i ett företag, eftersom ett företag inte fungerar utan sina anställda (Ax et al, 2005). Det är 

oerhört viktigt att företagen har en hög kompetens på sina anställda för att nå framgång samt 

lönsamhet. Vidare är det även de anställda som syns utåt mot kunderna vilket medför att det 

är oerhört viktigt att visa hur just det företaget arbetar och därigenom öka företagets anseende 

gentemot intressenterna (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

3.4.1.3 Ägare 

 

I arbetet med hållbarhetsredovisning är det viktigt att ägarna visar för sin omgivning tillika 

anställda att det är av stor vikt för företaget. Vidare är det viktigt att informera samt utbilda 

sin personal i ämnet. Visar ägarna att miljöfrågorna t.ex. genom en tydlig miljöpolicy är 

viktigt genomsyrar detta hela företaget och de anställda har lättare att följa arbetet med de 

hållbara frågorna (Larsson, 1997). 

 

3.4.1.4 Staten 

 

Än idag men även i framtiden kommer det att vara viktigt med reglerade bestämmelser och 

lagar när det gäller hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag. Gällande 

miljöfrågor t.ex. kan lagreglerare utnyttja hårdare lagar och därigenom få till  stånd en 

hållbarhetsredovisning. Lagreglerare har den starkaste pådrivande kraften av alla intressenter 

för att kunna påverka snabbt. Detta skulle kunna få företagen att inte använda sig av olika 

alternativ gällande tolkningsmetoder då dessa gör det legitimt, möjligt och möjligtvis lönsamt 

för företagen att bestrida sitt ansvar gentemot allmänheten (Larsson, 1997). 
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3.4.3 Legitimitetsteorin 

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs legitimitet: 

”legitimitet (fr. légitimité, av légitime 'laglig', 'lagenlig', 'äkta', se vidare legitim), 

lagligt berättigande. Ordet används särskilt om rätten till regentskap eller 

kungavärdighet. Enligt legitimitetsprincipen, som hävdades i kritik mot franska 

revolutionen och Napoleon, hade endast arvsberättigade furstehus rätt till 

kungamakten. I allmänt språkbruk betyder ordet berättigande (ofta moraliskt)”  

 

Legitimitetsteorin var tänkt som en systemorienterad teori. Gray beskriver, genom Deegan 

(2002), teorin enligt följande: 

 

 ”… en systemorienterad syn på organisationer samt samhällen… tillåter oss att 

fokusera på vikten av information och avslöjanden i relationen mellan 

organisationer, staten, individuella och olika intressentgrupper.” 

 

Både den politisk ekonomiska teorin samt legitimitetsteorin hävdar att samhället, politiken 

samt ekonomin inte kan särskiljas ifrån varandra, vidare kan man inte forska/undersöka 

ekonomiska problem utan att ha tagit hänsyn till det politiska och sociala samspelet, eftersom 

detta anses hänga ihop. 

 

Vidare definierar Lindblom i Deegan (2002), legitimitet som: 

 

”… ett tillstånd eller status som existerar när en enhets värderingssystem 

sammanfaller med det värderingssystem som ett större sociala system har och 

som enheten är en del av. Om olikheter både aktuella som potentiella, uppstår 

mellan två värderingssystem, finns ett hot mot enhetens legitimitet.” 

 

Legitimitetsteorin förklarar hur företagen söker acceptans från sin omgivning. Vidare ökar 

även legitimitetsteorin intresset samt medvetenheten hos omgivningen eller samhället. Även 

omgivningens förväntningar på företagen är föränderliga vilket företagen kan motverka 

genom att aktivt gör mätningar för att försäkra sig om att deras aktiviteter samt beteenden är 

accepterade av samhället. Även om ett företag inte har ändrat något i dess arbete kan de 

förlora sin legitimitet om de inte tar hänsyn till sina mätningar på omgivningen och ger den 

informationen som behövs. Årsredovisningen kan därför användas för att både förstärka 

omgivningens uppfattning av företagets miljöansvar samt/eller avleda uppmärksamheten från 

någon ofördelaktig miljösituation. Ett sätt för företagen att få eller bevara sin legitimitet från 

omgivningen är att upprätta en hållbarhetsredovisning, vilken framhäver den information som 

omgivningen accepterar (Wilmshurst & Frost, 1999). Företagen visar på så sätt sitt ansvar 

gentemot omgivningen, genom att upprätta en sådan frivillig redovisning (Modus, 2005).    

 

När det gäller legitimitetsteorin innebär det att organisationer ingår underförstått ett så kallat 

socialt kontrakt med sin omgivning, där företagen helt enkelt har vissa åtaganden som 

omgivningen ställer på företaget. Detta kontrakt gäller så länge omgivningen anser att 

fördelarna är fler än nackdelarna, men skulle nackdelarna ta överhanden och organisationen 

eller företaget bryta mot vad omgivningen anser vara acceptabelt kan hela företagets existens 

hotas och därmed även legitimiteten för verksamheten. Då denna teori är viktigt för företagen 

har även företagsledningens hanteringssätt gällande hur de agerar på omgivningens 

http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/legitim
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förväntningar ändrats och idag anses omgivningens förväntningar respektive uppfattningar 

vara viktiga faktorer. 

 

Organisationer är beroende utav legitimitet eftersom den är en viktig aspekt för företagens 

överlevnad, men det är också något som organisationer både kan manipulera och påverka 

(Lindblom i Deegan, 2002).  

 

Här följer en punktlista med åtgärder för företag som vill bibehålla legitimitet: 

 

1. Utbilda och informera relevanta intressenter om aktuella förändringar i en 

organisations aktiviteter samt beteenden/ageranden. 

2.  Förändra intressenternas uppfattning om företaget men inte förändra företagens 

egentliga beteende/agerande 

3. Manipulera intressenternas uppfattning genom att låta dem fokusera på andra 

aktiviteter och beteenden inom företaget. 

4. Förändra dem externa intressenternas förväntningar av företagets ageranden (Deegan, 

2002). 

 

Vidare finns det flera olika målsättningar för ett företag gällande legitimitet t.ex. Ökande – 

används som målsättning i samband när ett företag skall in på en ny marknad. Bevarande – 

används som målsättning av företagen som har en balans i sin legitimitet med sin omgivning. 

Eftersom omgivningens förväntningar är föränderliga krävs det att företagen arbetar 

kontinuerligt med mätningar samt ger information till sin omgivning. Reparerande – används 

som målsättning av företag som är eller har varit i en kris det vill säga ett så kallat 

legitimitetsgap. En möjlig orsak är att företagen inte har tagit sina mätningar på allvar eller 

blivit för bekväma i sin legitimitet och inte hunnit med förändringar i sin omgivning. Även 

här krävs det kontinuerligt arbete med mätningar samt att ge ut information (Modus, 2005). 
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4. Empiri 

I det här kapitlet redovisar vi vår empiri. Sammanfattade intervjuer med valda respondenter 

från olika branscher.  

 

4.1 Intervjuer med representanter för ekonomiavdelningen på 
respondent företagen 

 

Intervjuerna utfördes utan några utstakade frågor varför de kan skilja en del i innehåll. De 

ägde rum hos respektive respondent på dennes företag. Alla respondenter arbetar som 

ekonomichefer. Författaren har riktat frågorna för att försöka få fram respondenternas tankar 

kring ämnet. Under intervjuerna bandades samtalen för att direkt efter sammanställas så att 

intryck med mera kunde fångas in. Respondenterna har även givits möjlighet att kommentera 

innehållet. Nedan presenteras utfallet. 

 

4.1.1 Intervju med Lars Lilja 2008-04-21, ACG-Nyström AB 

 

ACG-Nyström grundades 1921 av Carl Axel Gustafsson och hette från början AC Gustafsson 

AB. Sedan 1961 äger familjen Westerlind företaget och på 1970-talet gick familjeföretaget 

samman med deras största konkurrent, företaget Rudolf Nyström AB. På så vis bildades 

namnet ACG-Nyström AB och företaget blev snabbt Nordens ledande leverantör av maskiner 

för textil- och konfektionsindustrin. I samband med utflyttningen av den svenska 

konfektionsindustrin föddes de finska och baltiska bolagen som också heter ACG-Nyström 

och gör samma sak som ACG-Nyström i Sverige. I Sverige har ACG-Nyström idag cirka 40 

% av en mycket liten marknad som rör summor kring 50-60 Mkr i omsättning totalt. 

 

ACG-Nyström är ett av åtta helägda dotterbolag och är grunden till hela koncernen. 

Moderbolaget ACG-Gruppen AB har endast 6 anställda som arbetar med administrationen 

och tillhandahåller tjänster åt dotterbolagen. Totalt sett har ACG-Gruppen AB en omsättning 

på cirka 275 Mkr och har ungefär 175 anställda.  

 

Vid intervjun berättar Lars Lilja, företagets Chief Financial Officer (CFO), att företaget inte 

har några som helst planer på att börsnoteras utan väljer att behålla det som ett familjeföretag. 

Detta förklarar han med att långsiktigheten bevaras bättre och han anser att börsen fokuserar 

mer kortsiktigt. Bevis för långsiktigheten menar Lilja är att företaget överlevt och utvecklats 

under mer än 80 år.  

 

Företaget är inte bundet enligt lag att redovisa miljöpåverkan men Lilja nämner dock att två 

av dotterbolagen, Eskils tryckeri är certifierat enligt Svanen och ACG Accent erbjuder Öko-

TEX certifierade tryck. Dessa certifikat är framkallade av kund och Lilja anser inte att en 

redovisning av andra hållbara aspekter är nödvändiga för tillfället. Företaget har dock en 

Miljöpolicy och miljöfrågor är en stående punkt på dagordningen vid styrelsemötena som 

hålls ungefär sex gånger per år. Lilja framhåller att VD:n för respektive bolag driver 

miljöfrågan då han vill exponera sitt företag. Sammantaget innebär det att om ACG-Nyströms 

kunder vore certifierade krävde dessa certifierade produkter och då skulle ACG-Nyström vara 

tvunget att anpassa sig.  
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På frågan om vad Lilja tror om framtiden och hållbarhetsredovisningen hos onoterade bolag 

svarar han att han tror på frivilligheten och förkastar allt som har med tvång att göra. Han 

anser att det är viktigt att försöka leva med miljön i åtanke och låta detta genomsyra hela 

företaget. Istället för en vanlig hållbarhetsredovisning, integrerad i årsredovisningen eller 

separat sådan, tror Lilja på en kommersiell presentation av miljö och socialt engagemang från 

företaget, på dess hemsida eller i separata broschyrer. Detta sätt tror Lilja skulle bättre nå ut 

till de intressenter som han tror har intresse av sådan information, det vill säga kunderna. 

 

4.1.2 Intervju med Berit Lidén 2008-04-23, Matkompaniet AB  

 

Matkompaniet AB är ett företag inom import och grossist av livsmedel mot konsument och 

storkök. Bolaget bildades år 1990 av fyra arbetskamrater som bröt sig ur från sin dåvarande 

arbetsgivare och startade eget. Affärerna startade med import av champinjoner, vilket lade 

grunden för dagens omsättning på cirka 250 Mkr och 25 anställda. Bolaget är idag ett 

dotterbolag till Food Company i Borås AB, vilket inte har några anställda utan verkar mer 

administrativt. 

 

Matkompaniet har ett eget varumärke som heter Pedro´s och levereras främst till storkök. De 

stora kedjorna ICA, Dagab, Coop, Axfood, Bergendahls med flera hör till kundkretsen för 

dagligvaruhandeln.  

 

Food Company i Borås AB är moderbolag till Matkompaniet men har inga anställda utan 

agerar mer som pappersdokument som legitimerar en koncern. Under sig har Matkompaniet 

två dotterbolag som de äger till 50 % vardera. Dessa heter Amson Ltd. och Hallands Ost AB.  

 

Berit Lidén, företagets ekonomi och personalchef, berättar vid intervjun att Matkompaniet 

inte har någon information om hållbarhet i sin årsredovisning och kommer antagligen inte att 

införa något sådant så länge det inte blir lag på det. Däremot berättar hon att företaget i sin 

budgetplanering alltid tar hänsyn till sociala frågor och företaget arbetar mycket med 

arbetsmiljön.  

 

För cirka ett år sedan har de även blivit certifierade enligt HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point), vilket är en typ av certifikat för livsmedelsbranschen och handlar om 

faroanalys och kritiska styrpunkter. I praktiken handlar det hela om spårbarheten av 

ingredienser i deras varor samt hur miljön och sophanteringen ser ut internt. Lidén berättar att 

nästa mål är att bli certifierade enligt BRC (British Retail Consortium). Denna del riktar sig 

till att utvärdera tillverkares och grossisters egna varumärken. Här är Lidén inte så insatt ännu 

och kan inte berätta mer ingående. Den ansvarige för detta projekt var vid tillfället för 

intervjun bortrest. 

 

Certifikatet är en färskvara och revideras av extern part en gång om året och fungerar som en 

egenkontroll för verksamheten. Lidén säger att det blir en hel del dokument men det är ett 

krav som kunderna ställer, främst nämner hon ICA. Har inte bolaget denna certifiering vägrar 

ICA att handla av dem. 

 

Vid frågan om vad Lidén tror om framtiden för hållbarhetsredovisningar så tycker hon att det 

är positivt med utvecklingen. Dock tror hon inte att det för deras del är intressant att införa en 

sådan redovisning, då mycket få personer kommer i kontakt med deras årsrapport. Hon gissar 

på att cirka tiotalet personer tar del av bolagets bokslut. 
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Någon information om certifieringen har inte hemsidan uppdaterats med än, men Lidén säger 

att det finns broschyrer ut till kund där sådan information lämnas. Företaget har ingen separat 

miljöpolicy då de inte anser sig vara ett sådant företag där man belastar miljön och slösar med 

resurser. Dock byter de ut sin bilpark till diseldrift allt eftersom, vilket hör till miljöstrategin i 

bolaget. 

 

4.1.3 Intervju med Per Johan Swartling 2008-04-24, Gina Tricot AB 

 

Gina Tricot AB är ett familjeägt företag som startades av paret Appelquist för cirka elva år 

sedan. Eftersom parets resurser var begränsade valde de att starta butiker med franchiseavtal. 

Till en början hade man det ganska pressat resultatmässigt men försäljningssiffrorna har 

stadigt klättrat uppåt. Idag är de 1000 anställda och har idag 90 butiker fördelade på 72 

butiker i Sverige, 14 i Norge och 4 i Finland. Butikerna i Norge och Finland startades under 

2007 och har redan visat sig vara lönsamma. Två nya butiker planeras i Danmark till hösten. 

Då ingen av de svenska kedjorna förutom H & M har lyckats i Danmark är detta en utmaning.  

 

Per Johan Swartling, ekonomichefen berättar vid intervjun att Gina Trico satsar på att bli en 

internationellt erkänd klädkedja. De första åren har investerats i att skapa en stark bas för att 

expandera genom att återinvestera hela vinsten i bolaget. Tanken är 100 % egen design, egna 

butiker och egen finansiering. Butikerna måste placeras på absolut bästa läge, om sådant inte 

går att finna väntar man med att starta den nya butiken. Grundstenen är att 

omsättningshastigheten för lager och sortiment måste vara snabb då detta binder så lite kapital 

som möjligt och ger utrymme för tillväxt. Swartling beskriver hur deras slogan ”Nyheter varje 

vecka” snarare är nyheter varje dag, då det kommer in nya varor varje dag. En kreation håller 

i cirka fyra till sex veckor. 

 

Marknadsföringen har varit helt betydande för framgången och den bör vara enkel med endast 

modellen, ett plagg och ett pris. Ginas modell, Pernille Holmboe har blivit starkt förknippad 

med Ginas varumärke och blir en känslig punkt i framtida utvecklingen av marknadsföringen 

den dag hon väljer att dra sig tillbaka. I dagsläget är hon i 30-års ålder och arbetar exklusivt 

för Gina Tricot AB.  

 

På frågan om bolaget har några planer på att noteras säger Swartling att några sådana 

diskussioner inte har ägt rum i styrelsen fram till idag. Han tror inte heller att några sådana 

kommer att äga rum då detta helt skulle omkullkasta själva idén med tillväxt baserad på egen 

finansiering. Swartling säger vidare att den pressen som bolag ofta känner från börsen, 

analytiker med flera lägger på bolaget är skönt att slippa.  

 

Swartling har ansvaret för arbetet med BSCI (Business Social Compliance Initiative) som är 

en del i själva CSR (Corporate Social Responsibility). Här handlar det främst om arbetsmiljö, 

om rättvisa tider, löner och att man behandlar anställda på korrekt sätt. Den andra delen säger 

Swartling är arbetet med REACH. REACH är ett nytt europeiskt regelverk för kemikalier. 

Här ska man ta fram en fullständig innehållsförteckning för plaggen. Man ska kunna redovisa 

vad det är man släpper ut vid till exempel hanteringen och blötläggningen av jeans.  

 

Ginas allra viktigaste slagord som de lever efter, menar Swartling är ”Gina ska alltid stå på 

det godas sida”. På kontoret i Borås har de cirka 30 designers och 30 inköpare i relation till H 

& M:s cirka 100 personer som arbetar med CSR. Trots att det saknas liknande resurser är 
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hållbarheten en viktig del i företagets policy. På ett sätt blir det helt naturligt att arbeta med 

hållbarhet då majoriteten av de anställda är unga och engagerade i miljöfrågor och framtid.  

 

I sitt arbete med bland annat hållbara frågor har Swartling hjälp av en konsult från Sustainia. 

Tillsammans har de arbetat fram ett 21-punktsprogram som behandlar dessa frågor, och som 

de nu arbetar efter och har kommit en bit på vägen. Internt kommer företaget att informera om 

utvecklingen på området och även viss information på hemsidan kommer att läggas ut, men 

några planer på att redovisa en separat eller integrerad hållbarhetsredovisning i 

årsredovisningen har inte företaget några planer på. Swartling anser inte att familjeföretaget är  

så stort att behovet finns. 

 

4.1.4 Intervju med Mats Fredborg 2008-04-28, ECO-Boråstapeter AB 

 

År 1905 grundades Boråstapeter av Waldemar Andrén och hette då Borås Tapetfabrik AB. 

Eco-Boråstapeter AB är ett tillverkande företag med två dotterbolag i Norge och England. De 

har cirka 130 anställda och en omsättning på omkring 430 Mkr. Utvecklingen har gått bra 

hela tiden med en förbättring de senaste fem-sex åren. Bolaget har genom konsolidering, det 

vill säga köpt upp konkurrensen, blivit en av nordens största aktörer på sin marknad. I Sverige 

är Eco-Boråstapeter mest kända genom allmännyttan där tapetmärket Borosan erbjuds 

hyresgäster som ska tapetsera.  

 

Idag ingår tre varumärken i verksamheten, Boråstapeter, Ecotapeter och Cole & Son. 

Ecotapeter tillkom år 2002 och Cole & Son förvärvades vid årsskiftet 2007-2008. Förvärven 

ses som en komplettering till verksamheten och spås stärka bolaget ytterligare.  

 

Mats Fredborg, bolagets ekonomichef tillika vice VD säger att ledningen arbetar för en 

introduktion på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Förhoppningarna är att introduktionen ska 

ske till sommaren. Allt beror dock på hur situationen på börsen ser ut. Styrelsen kommer i år 

att föreslå bolagsstämman att slopa Ägarpolicyn och istället övergå till Svensk kod för 

bolagsstyrning som ett led i arbetet med marknadsnoteringen av bolaget. En annan anpassning 

har skett genom att övergå till IFRS för första gången år 2007. Ägarna är idag 367 till antalet 

och de tre största har 31,5 % av rösterna. De flesta ägarna är också kunderna.   

 

Många förändringar på olika områden sker i bolaget ävenså när det gäller engagemanget i 

miljön och sociala nätverket. Bolaget värnar om att framstå som god medborgare. Fredborg 

poängterar ”det man säger ska man stå för”. Han anser att det är en viktig fråga men i 

dagsläget befinner sig leverantörerna i västra Europa och den sociala biten med barnarbete 

och löneförhållanden med mera berörs inte i första hand. Fredborg säger att bolaget har börjat 

se åt Kina som en eventuell leverantör och då blir dessa områden genast aktuella. Han 

fortsätter med att framföra hur tveeggat ämnet är där konsumenten har makten i vad som ska 

redovisas av de hållbara bitarna.  

 

I bolagets framtid ser Fredborg en typ av hållbarhetsredovisning som ett resultat av det ganska 

nyligen påbörjade arbetet med att utveckla dessa områden. Han tror att de hör till 

utvecklingen och självgenererande. Inom koncernen arbetas med de sociala frågorna sedan 

två år tillbaka och handlar bland annat om att donera pengar kontinuerligt för att bygga en 

skola i Afrika men även att donera västar till förskolor. Miljöarbetet har varit igång under 

längre tid och bolaget satsar mycket på att minimera miljöpåverkan, främst genom forskning. 
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Bolaget är kvalitetscertifierat genom ISO 9001 men anser sig inte ha behov av att 

miljöcertifieras då denna påverkan är så liten.  

 

Fredborg poängterar slutligen att de inlett arbetet med de ickefinansiella frågorna utan att 

redovisa dem. För honom handlar det mer om en känsla för de här aspekterna. Två år är ingen 

tid när man talar om företagande och han tror på en utveckling mot redovisning, dock hänger 

en hel del på konsumenterna. Fredborg anser det vara viktigt att visa sig på ett korrekt sätt 

utan att framstå som en ”ängel Gabriel”. Detta är sällan god ekonomi menar Fredborg. 

 

4.1.5 Intervju med Pierre Höglund 2008-04-29, LBC Borås AB 

 

LBC Borås AB är ett transportförmedlande bolag som grundades år 1940 på grund av ett 

lagkrav där alla åkerier var tvungna att samordna sig för att under krigsåren klara de 

transporter som krävdes. Bolaget utgör idag en koncern som inriktar sig på fyra 

affärsområden, Anläggning, Entreprenad, Miljö & Renhållning samt Gods & Distribution. 

Verksamheten är koncentrerad till Borås stad och Marks kommun av naturliga skäl. På denna 

yta är också LBC Borås AB störst när det gäller Anläggning och Renhållning. Störst bland de 

lokala konkurrenterna är Stena, STC och Fristad Express. Skanska och NCC har de valt att 

inte konkurrera med då dessa bolag även utgör en kundkrets. 

 

LBC Borås AB har tre dotterbolag varav två är delvis integrerade i LBC:s verksamhet, Borås 

Schakt AB inom grävning och Borås Transport Gustavsson & Co AB inom renhållning. Det 

tredje dotterbolaget, Miljösorteringsbolaget MS AB är mer fristående och bedriver sortering 

av verksamhetsavfall. LBC har en omsättning på cirka 276 Mkr och ägs av 58 aktieägare. 

Centralen består av ungefär 60 åkerier med ca 180 bilar. Kontoret/centralen består av ca 25 

personer som lejer ut tjänster till åkerierna mot en mindre provision.  

 

Åkerierna har inga egna kunder utan de tillhör LBC som förmedlar tjänsterna till åkerierna. 

Detta sätt att lägga upp arbetet på hör till traditionen och har mer eller mindre blivit förlegat.  

Pierre Höglund, ekonomichef på LBC, säger vid intervjun att ägandet har diskuterats under en 

tid i hopp om att kunna förändras. Problemet säger han är att det förr låg ett krav på att varje 

delägare/åkare skulle äga 200 aktier i LBC för att få ansluta sig till centralen. Då LBC hela 

tiden ökar i värde stiger även priset på aktien och väldigt få åkare har varit villiga att satsa det 

krävda kapitalet. Därmed har LBC varit tvungna att ändra antalet till 50 aktier per anslutning 

för att få in nya åkare och därmed kunna expandera. Detta i sin tur har medfört problem då det 

bildas ett överskott av aktier och bolaget som äger detta överskott så småningom kan bli så 

stort att det förvandlas till ett moderbolag över LBC. 

 

Vidare säger Höglund att där inte finns några planer på en notering av bolaget dock 

diskussion om ett alternativ i form av en frisläppning av aktierna, där de blir tillgängliga för 

alla, till exempel övriga familjemedlemmar till åkarna eller vänner och bekanta. Detta skulle 

urholka dagens ägarstruktur och ge mer legitimitet åt LBC som eget bolag där åkerierna 

endast blir leverantörer åt centralen. Centralens roll ut mot kund blir således större. Hur det än 

blir så är det en väldigt lång process säger Höglund, att ändra på en så djupt rotad tradition. 

 

Om att redovisa hållbarhet säger Höglund bara positivt. Dock har LBC inte kommit så långt 

på det planet men i och med utvecklingen och bolagets tillväxt finns dessa frågor med i 

tankarna och får utrymme till att ta mer och mer plats ibland annat årsredovisningens 

förvaltningsberättelse. Höglund anser att det är en fråga om hur man ställer sig mentalt till 
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arbetet med hållbara frågor och tror att ju större man blir desto naturligare blir det med att 

redovisa för övriga intressenter. Han ser det som ett led i att profilera sig bland annat 

professionellt.  Trots att LBC är lagbundet till miljöbalken vad gäller utsläpp så tycker 

Höglund att det finns utrymme för förbättringar vad gäller miljö. Vad som skulle krävas för 

att bolaget skulle börja med en hållbarhetsredovisning vet inte Höglund i dagsläget men antar 

att ett lagkrav nog skulle vara det naturliga steget. Skulle bolaget direkt se ett vinstförhållande 

av att redovisa hållbarhet skulle detta vara ännu ett givet steg. Kravet från intressenterna är 

idag obefintligt på området men skulle LBC:s ägarstruktur förändras i framtiden skulle 

antagligen även intressenternas krav förändras och på så vis bidra till en utveckling av 

hållbarhetsredovisningar även hos LBC. 
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5. Analys 
 

I analysen av intervjuerna har vi använt oss av de teoretiska modellerna som vi kort har 

presenterat i teorikapitlet. Dessa är intressentmodellen och legitimitetsteorin. Vi lyfte fram de 

frågor vi ansåg vara de mest intressanta som vi stötte på under teorikapitlets uppbyggnad och 

givetvis under våra intervjuer. 

 

5.1 Reglering  

 

År 2005 kom det ut ett tillägg i ÅRL om att företagen skall redovisa ickefinansiell 

information i sin förvaltningsberättelse. Många bolag har inte lyckats med att ta till sig detta 

att redovisa ickefinansiell information (Sivertsson & Bäckström, 2007). IASB har även 

presenterat ett utkast gällande hållbarhetsredovisning för SME-bolag, som beräknas vara klart 

senare delen av andra kvartalet (IASB Online, 2009), visserligen kommer detta inte att gälla 

alla onoterade bolag enligt en artikel i Balans som Rundfelt skrev 2007. En annan röst 

gällande hållbarhetsredovisning menar att det kommer att ske förändringar i och med GRI:s 

nya riktlinjer – G3 (Larsson, 2008). Det finns många artiklar att läsa om ämnet med lite olika 

vinklar men med samma slutsats. Trender och utveckling av redovisning pekar på att detta 

kommer att finnas med starkt i framtiden, men ännu är det i barndomens linda.  Höglund på 

LBC menar att det i dagsläget skulle vara ett naturligt steg med reglering för att börja redovisa 

hållbarhet medan i ACG-Nyström finns andra influenser som Lilja poängterar att han ”tror på 

frivilligheten och förkastar allt som har med tvång att göra”. Vidare anser Lidén på 

Matkompaniet att ”de kommer inte att börja med hållbarhetsredovisning så länge det inte är 

reglerat genom lag”. 

 

LBC som är i transportbranschen, är lagbundna till att redovisa sin miljöpåverkan, då de 

måste redovisa sina utsläpp i form av avgaser från lastbilarna enligt miljöbalken. ECO – 

Boråstapeter AB ligger i startgroparna till att gå över till IFRS – regelverket, vilket har 

påverkat dem att börja tänka i hållbarhetsredovisningsbanor.  

 

5.2  Intressentmodellen 

 

Genom att analysera intressentmodellen fick vi fram att det bland annat är intressenterna som 

är den pådrivande kraften vad gäller hållbarhetsredovisningen.  De intressenter som spelar en 

stor roll för företagens existens är framför allt kunder men även de anställda. Vidare är även 

staten i sin roll som lagreglerare även en viktig aspekt gällande hållbarhetsredovisning hos de 

onoterade bolagen. Kundernas största påtryckningsmedel är att inte handla med det aktuella 

företaget och därigenom påverka att de börjar hållbarhetsredovisa. Vi anser att 

samhället/kunderna inte är så insatta i just hållbarhetsredovisning, eftersom företagen inte är 

så snabba med att informera samt utbilda samhället/kunderna om just hållbarheten i företagen. 

Detta beror även på att många företag inte själva har så stor kunskap om 

hållbarhetsredovisning (Larsson, 1997). 

 

Vidare underlättar det om till exempel ägarna eller någon på ledningsnivå känner ett större 

engagemang för dessa frågor, vilket lättare genomsyrar företaget. Det är även viktigt att 

personalen blir utbildad, vilket leder till att intresset för hållbarhetsfrågor ökar. Därigenom 
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informeras även kunder, omgivningen och samhället eftersom de har med sig 

hållbarhetstänkandet i sitt arbete (Larsson, 1997). Här säger till exempel Swartling på Gina 

Tricot AB att de lagt ner mycket arbete genom BSCI samt REACH, vilka handlar om 

miljöarbete, arbetsmiljö, rättvisa löner etcetera. Vidare menar Swartling då företaget har en 

majoritet av yngre anställda som är engagerade i hållbara frågor leder detta till en naturlig 

utveckling av hållbarhet i bolaget. Även LBC:s Pierre Höglund anser att dessa frågor beror på 

mental inställning hos företagarna samt att ju större företag desto naturligare med att redovisa 

dessa frågor för sina intressenter. 

 

Intressenter så som ägarna har inget intresse av ännu en kostsam process i form av en 

hållbarhetsredovisning. Så även om företagets ledning skulle vilja påverka mot en mer hållbar 

utveckling kan ägarna bromsa (Larsson, 1997). I LBC:s fall är ägarna även åkarna som driver 

in pengar till företaget. Detta samt att de även är av den gamla skolan där utveckling inte är 

lika viktig, påverkar deras beslutsfattande negativt i fråga om utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning, speciellt då de inte ser nyttan med en sådan kostsam process.  

 

 

Vidare är även omgivningens förväntningar på företagen föränderliga vilket företagen kan 

motverka genom att aktivt göra olika mätningar som till exempel hur hög 

kundtillfredsställelsen är. För att försäkra sig om att deras aktiviteter samt beteenden är 

accepterade av samhället (Modus, 2005). Även här brister några utav företagen då de gömmer 

sig bakom ”murar” av att de är familjeägda som Swartling på Gina Tricot AB framhåller som 

ett argument att inte fullt ut börja hållbarhetsredovisa. Andra argument som finns mot 

hållbarhetsredovisning är att inte många läser deras årsredovisningar. Detta exempel 

framhäver Lidén på Matkompaniet. Detta kan vara begränsande för företagens utveckling 

eftersom deras existens många gånger hänger på legitimitet och acceptans från sin omgivning 

(Deegan, 2002). Återigen kan man särskilja företagen som arbetar gentemot slutkunder och de 

företag som arbetar mot företagskunder. De företag som arbetar mot slutkund är mer lyhörda 

och dynamiska i sitt agerande gällande hållbarhetsredovisning. De är mer positiva och har 

kommit längst i arbetet med att börja redovisa hållbarhet. Där vi särskilt kan urskilja Gina 

Tricot AB från våra respondenter som har kommit långt med sitt miljötänkande helt på egen 

hand utan regleringar från statens håll. 

 

En hållbarhetsredovisning kan förbättra företagets ställning, då företaget visar på ett 

långsiktigt ansvar gällande miljö, samhälle samt människor och på så sätt diversifiera sig från 

sina konkurrenter (Wilmshurst & Frost, 1999). Detta antagande kan här ställas i relation till 

våra respondentbolag som i de flesta fall inte har så många intressenter som läser 

årsredovisningarna, där eventuellt en hållbarhetsredovisnings skulle kunna placeras. Vidare 

kan företaget även tillfredställa en kund på många olika sätt exempelvis känslomässigt, då 

företaget påvisar att man tar ett ansvar gentemot miljön (Larsson, 1997). Där skulle till 

exempel LBC kunna dra nytta, men som tidigare nämnt så ligger bolagets 

organisationsstruktur till grund för den bromsande utvecklingen på området. 

 

5.4  Legitimitetsteorin 

 

Enligt legitimitetsteorin ingår företagen underförstått ett så kallat socialt kontrakt med sin 

omgivning. Omgivningen ställer vissa krav på företagen och om dessa krav skulle förbises av 

företagen bryts detta kontrakt och företagens existens hotas (Deegan, 2002). Vi kunde enkelt 

genom denna analys se att dessa aktuella företags omgivning inte ställer höga krav på dem. 
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Även kunskapen om hållbarhetsredovisning bland allmänheten är låg och därigenom ställer 

de inte heller krav på att företagen skall redovisa hållbarheten. Företagen skulle kunna dra 

nytta av att informera och utbilda sin omgivning för att öka sin legitimitet (Lindblom i 

Deegan, 2002). Det finns ett svagt, men växande intresse hos respondent bolagen att 

informera sin omgivning. Swartling på Gina Tricot framhäver dock att de lämnar viss 

information på sin hemsida angående hållbara frågor. Vidare anser Lilja på ACG-Nyström att 

en kommersiell presentation i form av broschyrer eller information på deras hemsida skulle 

göra större nytta för omgivningen och bolaget än att redovisa hållbarheten i årsredovisningen. 

Även Lidén på Matkompaniet berättar att de har en informations broschyr till sina kunder om 

sin certifiering. 

 

Idag visar företagen upp en sval sida mot att vilja hållbarhetsredovisa, med förevändningen 

om att de är familjeägda eller att de har så få som läser årsredovisningen. De har alltså inte 

andra intressenter som är intresserade av att ta del av sådan information, men det finns dock 

fortfarande en optimism gällande miljöaspekten. Detta handlar om hur företagen vill visa sig 

utåt mot omgivningen. Till exempel vår respondent på Eco-tapeter som skall in på börsen, har 

den mest positiva inställningen till hållbarhetsredovisning, då de har många fler intressenter 

att ta hänsyn till. Enligt legitimitetsteorin är företag beroende utav legitimitet eftersom det är 

ett viktigt perspektiv för företagens överlevnad, men det är även något som organisationer 

både kan manipulera och påverka (Deegan, 2002).  

 

5.5  Certifiering 

 

Att företag certifierar sig för att uppnå legitimitet av olika slag kan göras gällande när vi 

analyserar bolagen i denna rapport. ISO 14000 är ett exempel på en certifiering. Den är en 

miljöbaserad certifiering som kom till stånd för att kontinuerligt hjälpa företag och 

organisationer att uppnå sina mål gällande miljö. Innehållet i denna certifiering är en 

kravspecifikation som företagen följer, ett så kallat ledningssystem för att förbättra 

miljöarbetet på ett mer effektivt sätt (ISO Online, 2009), men just denna certifiering har våra 

bolag inte något större intresse för då till exempel Fredborg på ECO – Boråstapeter nämner 

att de är visserligen ISO 9001 certifierade men anser sig inte ha behov av att göra någon 

specifik miljöcertifiering då det skulle ha för liten påverkan. I motsats till ECO – Boråstapeter 

har ACG-Nyströms dotterbolag miljöcertifierat sig genom en certifiering som är framkallade 

av deras intressent – kunden. 

 

Även Matkompaniet har kravet på sig att certifiera sig för sina kunder. Där kunden annars 

vägrar göra affärer med företaget. Samtidigt berättar respondent att intresset för deras 

årsredovisning är mycket litet varför hon inte tror att det blir någon hållbarhetsredovisning i 

framtiden om inte lagen träder in och kräver detta. Här är det tydligt att intressenterna styr vad 

som ska certifieras respektive redovisas.  

 

Att certifiera sig har till största delen av våra respondenter valt att driva igenom, på olika 

grunder. Då bolagen har dessa certifieringar och deras intressenter är nöjda kan man ställa sig 

frågande om en hållbarhetsredovisning alls är nödvändig. ACG-Nyström anser det vara 

viktigare att kommersiellt presentera sin hållbara utveckling, men då faller vi tillbaka på 

motiven och möjligheterna till manipulation av informationen ut till samhället och 

intressenterna. Vilket kan bli en fälla för legitimiteten i framtiden (Lindblom i Deegan, 2002).  
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6. Slutsats  
 

I det här kapitlet redovisar vi våra slutsatser av hållbarhetsredovisning. Vi för diskussioner, 

sammanfattar våra svar, reflekterar kritiskt över vår rapport och slutligen ger vi tips om 

vidare forskning   

  

6.1 Svar på vår frågeställning 

 

Vårt syfte med denna uppsats var att bidra med insikt om hur onoterade bolag kan stimuleras 

att börja redovisa hållbarhet och vilket inflytande intressenterna kontra reglering har på 

onoterade bolag.  Intervjuer gjordes med representanter från onoterade bolag från olika 

branscher eftersom de har insikt och kunskap om varför de redovisar eller inte redovisar 

hållbarheten. Dessa intervjuer uppfyllde vårt syfte med denna rapport och vi kunde 

tillfredställa vår betänklighet gällande följande fråga: 

 

Vilka incitament krävs för att onoterade företag ska börja redovisa hållbarhet? 

  

Under uppsatsarbetets gång kunde vi skönja främst två incitament som påverkar företagen att 

börja redovisa hållbarhet, bland andra intressenter och reglering. 

 

6.2  Reglering som drivkraft 

 

Den viktigaste drivkraften när det gäller att påverka företagen att börja med 

hållbarhetsredovisning är att reglera detta genom lagar. Vilket går emot all annan utveckling 

som finns idag inom redovisnings område att släppa på de redan strama reglerna och förenkla 

för företagen samt minska deras ekonomiska och administrativa börda. En reglering av 

hållbarhetsredovisning för onoterade företag skulle gå stick i stäv mot all annan utveckling 

inom detta område. 

 

Redovisningsregler kommer bland annat att utvecklas genom att intressenterna bedriver 

lobbyverksamhet gentemot redovisningsreglerarna (staten) med avsikt att gagna sina egna 

syften. Detta görs genom att påpeka att just dessa specifika regler är bra ur samhällets 

synpunkt. I vårt specifika fall betyder det att det är ägarna själva som bedriver 

lobbyverksamhet och i sällsynta fall kunderna. Vilket ur samhällets synpunkt gällande 

redovisning av hållbarhetsfrågor inte alltid är till en fördel, då ägarna agerar ur sitt eget 

perspektiv. Vi anser att samhället i synnerhet och då särskilt kunderna och personalen skulle 

kunna göra mycket mer för att få till stånd ett sådant regelverk. 

  

Ett alternativ till att följa denna utveckling kring förenklade regelverk för SME-bolagen skulle 

kunna vara certifieringar istället för att reglering av hållbarhetsredovisning. Certifieringar av 

olika slag är redan etablerade och kanske kan de generera liknande resultat som en 

hållbarhetsredovisning. Det skulle te sig enklare för företagen att ha en miljö – arbetsmiljö 

certifiering att visa upp för sina intressenter. Detta skulle lättare kunna marknadsföras eller 

informeras om samt utbildas i.  
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Eftersom certifieringar av olika slag redan är inkörda hos allmänheten, är inte steget långt till 

att få ut en certifiering av företag inom detta område. Då legitimiteten är viktig för företagens 

överlevnad vill de flesta företagen öka sin legitimitet. Detta kan även göras genom att 

företagen har olika miljöcertifieringar som tillexempel ACG-Nyström. Vi bedömer att de 

företag som är hållbarhetscertifierade har lättare att redovisa hållbarheten, eftersom steget inte 

är långt ifrån en hållbarhetscertifiering till hållbarhetsredovisning, då företagen redan i detta 

första steg gör något för hållbarheten. Vilket skulle kunna vara en inkörsport för 

hållbarhetsredovisning. 

 

6.3  Intressenter som drivkraft 

 

Den andra viktiga aspekten gällande påverkan och drivkraften är intressenterna och då i 

synnerhet kunder som sätter press på företagen att börja redovisa hållbarheten i sina företag. 

Vi kan se i vår rapport att de företag som har direktkontakt med slutkunderna har större 

förståelse samt är mer lyhörda för en hållbarhetsredovisning, då de har ute sina ”känselspröt” 

och kan då lättare ta till sig vad kunderna efterfrågar av till exempel en 

hållbarhetsredovisning. Det anser vi att Gina Tricot AB är väldigt duktiga på, då de bland 

annat tycker att det är naturligt att kunna redovisa vad det blir för utsläpp vid hantering av till 

exempel jeans. Vidare har Gina Tricot AB även ett slag ord som lyder som följande ”Gina 

skall alltid stå på det godas sida”. 

   

Vilken bransch ett företag tillhör är även av stor betydelse när det gäller 

hållbarhetsredovisningen. Är det en dynamisk bransch som ständigt ligger i förändring som 

kräver att företaget har en närhet till sina kunder och personal har de större förståelse samt är 

snabbare på att vara lyhörda gentemot sin omgivning. Vilket vi anser att bolag som Gina 

Tricot AB står för. Den typen av bransch som till exempel LBC tillhör kan däremot vara ett 

hinder i att redovisa hållbarheten. Det är en bransch med gamla anor, vilket medför ett slags 

strävan mot utveckling, för att behålla tillvaron som den alltid har varit. Vidare är det även 

svårt att få alla 60-talet ägare att samverka inom hållbarhets redovisning och dessutom bidra 

till att en sådan redovisning upprättas. Med en ägarbas på ca 60 ägare som även utgör en del 

av personalen blir bolaget naturligt stagnerat bland annat eftersom det tar tid att fatta beslut. 

 

Vidare är det av stor vikt att det finns personer som ”brinner” för hållbarhetsfrågor så som 

miljö och personal frågor i företagen, vilket underlättar för att en hållbarhetsredovisning skall 

komma till stånd, då det inte finns något regelverk kring detta idag. Finns det någon på 

företaget, främst på lednings nivå som anser att hållbarhetsfrågor är viktigt kommer det 

naturligt även finnas en hållbarhetsredovisning så småningom på företaget. Dessa frågor 

kommer även att genomsyra hela eller delar av företaget. Delar utav detta så som miljöfrågor 

anser vi att bolagen i denna uppsats har tagit fasta på då tillexempel Lilja på ACG - Nyström 

nämner att det är viktigt att leva med miljön i åtanke och på detta sätt låta detta genomsyra 

hela företaget. Swartling på Gina Tricot AB att hållbarheten är en naturlig del av företaget då 

de flesta anställda är unga och engagerade i miljöfrågor.  
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6.3  Egna reflektioner 

 

Vi anser att konjunkturen är en aspekt i det hela. Det är resurs och tidskrävande att göra en 

hållbarhetsredovisning. Till syvende och sist handlar allt om vilka resurser företagarna har 

tillgång till. Ordet redovisning är något oklart hos omgivningen och detta vore att krångla till 

det för både företagen och omgivningen att ta till en aspekt till i årsredovisningen som 

omgivningen inte har en aning om vad det är. En certifiering säger med än 1000 ord, som en 

lärare en gång sa. Även en certifiering kan vara kostsam, men ändå väljer de onoterade 

företagen att certifiera sig. Detta tror vi beror på att certifiering blivit mer legitimt och 

igenkännligt i de flesta branscher och sist men inte minst att kunderna kräver certifiering. 

 

En hållbarhetsredovisning kan vara till fördel för företagen att bibehålla eller öka sin 

legitimitet hos omgivningen genom att bland annat utbilda samt informera dem. Vidare kan 

de även förändra intressenternas uppfattning samt förväntningar om företaget utan att 

företaget ändrar sitt beteende genom att informera sin omgivning genom tillexempel en 

hållbarhetsredovisning. Vi anser att om företagen hade större kunskap om 

hållbarhetsredovisning och dess påverkningar på omgivningen skulle de använda sig av detta i 

större utsträckning. Detta skulle då ge dem ökad legitimitet.  

 

Det är av stor vikt gällande hållbarhetsfrågor om ett företag arbetar mot slutkund eller 

företagskund. Vi kunde se en vikande efterfrågan på hållbarhetsfrågor hos företag som har 

företagare som kunder, detta fenomen har vi inget riktigt svar på. Även vilken bransch bolaget 

medverkar i är av stor betydelse. Eftersom vi kan se att dynamiska branscher med närhet till 

sin omgivning som är i ständig förändring ha större tendens och förståelse för 

hållbarhetsredovisning än branscher som är stagnerade och stela. Detta kan vi bara genom 

antagelser besvara att bolag som är i en dynamisk bransch och har närmare till sina kunder 

och är otroligt känsliga för olika trender som finns ute i sin omgivning, vilket naturligt leder 

dem även till andra frågor så som miljö och hållbarhetsfrågor, då dessa frågor är av största 

intresse för de allra flesta. 

 

Det som gäller för samtliga branscher är att alla tar till någon form av hållbar utveckling och 

detta kan vi koppla till legitimitet. Utvecklingen i Sverige har gått så pass långt att 

personalpolicy till exempel inte ens ifrågasätts. Arbetsmiljö är något som idag mer diskuteras 

utifrån vilken nivå den ligger på mer än om den alls existerar. I vårt samhälle idag är det 

mycket viktigare att fokusera på vad företagen gör för att minska miljöpåverkan. Där visar 

företagen ett svalt intresse såvida de inte är tvungna enligt lag att informera eller har kravet på 

sig från diverse intressenter.  
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6.4  Sammanfattning 

 

Nedan sammanfattar vi resultatet av vår undersökning gällande hållbarhetsredovisningens 

existens i onoterade bolag. För att företag skall använda sig utav hållbarhetsredovisning krävs 

följande: 

 

 Att staten reglerar lagar angående hållbarhetsredovisning för små och medelstora 

företag.  

 Att kunderna är drivande i frågan om hållbarhet i företagen 

 Att ägarna är positiva och drivande i hållbarhetsfrågor. 

 Att anställda arbetar för hållbarhetsredovisning och har intresse för miljö – och 

personalfrågor 

 

6.5 Fortsatt forskning 

 

Varför är just GRI den vanligaste? Är det för att forskare lättast satt sig in i hur den fungerar 

och mest beskrivit denna eller är det så att ryktet spridit sig från en ledande befattningshavare 

till en annan om just dessa riktlinjer? 

 

Att värdet för noterade bolag stiger med en hållbarhetsredovisning finns det undersökningar 

som talar om men vad kan värdet bli för onoterade företag som använder sig av en 

hållbarhetsredovisning? 

 

Hur skulle en eventuell certifiering inom hållbarhet kunna utformas? Under vårt arbete med 

denna undersökning stötte vi på en standard om hållbarhet som eventuellt kan bli verklighet, 

ISO 26000. Detta skulle vara ett intressant ämne att fördjupa sig i.  
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1 – Intervju områden 
 

Dessa områden grundades våra intervjuer på: 

 
 Hållbarhetsredovisning 

 Reglering 

 Intressenter 

 Certifiering 

 Börsnotering 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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