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Abstract 
Since the Brundtland Commission was presented in 1987, the concept of sustainable 

development has taken large steps. The increased interest resulted in the early 1990s to the 

environmental reporting and in the mid-1990s to the social reporting. During the early 2000s 

the focus switched to the Triple Bottom Line to include the economic aspect as well. The 

issue of responsibility has grown and the expectations that companies should take 

responsibility for sustainable development have increased. Pressure has increased on 

companies to report sustainability. The Swedish government decided in 2007 that all state-

owned companies have to use sustainability reporting according to GRI. An EU-directive is 

on the way. This also includes the privately owned listed companies with more than 500 

employees to report sustainability for the fiscal year that begins after December 31, 2016. 

Until then, and even today, the sustainability report is a voluntary act of privately owned 

companies.   

  

There is no requirement for private companies to report sustainability and no mandatory 

framework. This study aims to investigate why privately owned companies establish 

sustainability reporting and how GRI is perceived as guidance from the business perspective. 

The study also looks towards the future of sustainability reporting. 

  

To reach the study’s purpose, we use a qualitative approach to create a deeper understanding 

of the area. The essays purpose will be fulfilled by interviews with five Swedish private 

companies and with the help of the selected companies’ sustainability reports. The study’s 

theoretical framework consists of stakeholder theory, legitimacy theory and signal theory. 

  

The conclusion that we find is that companies’ report these issues is to transparently show 

how they work and take responsibility for a sustainable development. The study shows that 

the companies reports to their stakeholders and there is a demand to report these questions, 

which tells us that we can’t ignore the stakeholder theory. At the same time through the 

companies perspective it’s a way to show that they act in line with the society’s norms and 

values, which connects to the legitimacy theory. Furthermore we find that it can reduce the 

information asymmetry between company and stakeholder. The results shows that we can´t 

exclude any of the examined theories to explain why companies report sustainability. 

However the study shows that the stakeholder-, and legitimacy theory, in a more extensive 

way than the signaling theory. can explain why companies report sustainability. 

 

Note that the study is written in Swedish 

 

Keywords: Sustainable, sustainability reporting, CSR, GRI, legitimacy, stakeholder, 

signaling  



 IV 

Sammanfattning 
 

Sedan Brundtlandsrapporten presenterades 1987 har begreppet hållbar utveckling tagit stora 

steg. Det ökade intresset ledde i början av 1990-talet till miljöredovisningen och i mitten av 

1990-talet till social redovisning. Under tidigt 2000-tal fokuserades det istället på Triple 

Bottom Line för att även inkludera den ekonomiska aspekten. Ansvarsfrågan har sedan dess 

växt och förväntningarna på att företagen skall ta ansvar för en hållbar utveckling har ökat. 

Trycket har ökat på företag att hållbarhetsredovisa. Sveriges regering beslutade 2007 att 

samtliga statliga bolag skall hållbarhetsredovisa enligt GRI. Även ett EU-direktiv är på väg. 

Detta tvingar privatägda börsnoterade bolag med fler än 500 anställda att hållbarhetsredovisa 

för räkenskapsåret som inleds efter den 31 december 2016. Fram till dess och än idag är dock 

hållbarhetsredovisningen en frivillig handling för privatägda bolag. 

  

Det finns inget krav på privata bolag att hållbarhetsredovisa och inget tvingande ramverk. 

Studiens syfte är därför att undersöka varför privatägda bolag hållbarhetsredovisar och hur 

GRI upplevs som hjälpmedel ur företagsperspektiv. Studien blickar även mot 

hållbarhetsredovisningens framtid. 

  

För att nå studiens syfte använder vi oss av en kvalitativ metod för att skapa oss en djupare 

förståelse för området. Uppsatsens syfte kommer uppfyllas genom intervjuer med 

representanter från fem svenska privatägda bolag och med hjälp av de utvalda företagens 

hållbarhetsredovisningar. Studiens teoretiska referensram består av intressent-, legitimitets- 

och signalteorin. 

  

Slutsatsen vi finner är att företagen redovisar för att på ett transparent sätt visa hur de arbetar 

och tar ansvar för en hållbar utveckling. Studien visar att företagen redovisar för sina 

intressenter och att en efterfrågan finns på dessa frågor, vilket gör att intressentteorin inte kan 

uteslutas. Samtidigt anser vi att det ur företagssynpunkt är ett sätt att visa att de arbetar i linje 

med samhällets normer och värderingar, vilket kopplas till legitimitetsteorin. Vidare finner vi 

att det kan minska informationsasymmetrin mellan företag och intressent. Studien visar att vi 

inte kan bortse från någon av de utpekade teorierna. Däremot visar studien att intressent- och 

legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen 

hållbarhetsredovisar.  
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel ges först en bakgrundsbeskrivning till hållbar utveckling och 

hållbarhetsredovisning. Därefter följer en problemdiskussion, som mynnar ut i uppsatsens 

syfte. Slutligen presenteras i detta kapitel studiens avgränsning och disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Samhället har på senare tid fått en allt större medvetenhet kring miljö- och sociala frågor. Den 

ökade medvetenheten, samt de rådande klimatförändringarna har bidragit till en förändring i 

hur verksamheter bedrivs idag (Junior, Best & Cotter 2014). Samtidigt har intressenternas 

fokus på hur företagen tar ansvar för samhället har växt (Dilling 2009). 

  

Hållbarhet började få ett globalt fokus i samband med FN:s miljövårdskonferens som hölls 

1972 i Stockholm, allmänt känd som Stockholmskonferensen. Där möttes det internationella 

samfundet för första gången för att diskutera frågor kring globala miljö- och 

utvecklingsbehov. Konferensen var den första internationella händelsen att fokusera på 

hållbarhet i dess nuvarande form. (Moore 2014) 

  

Det var dock i samband med två händelser kopplade till FN som begreppet hållbar utveckling 

tog fart på riktigt (Frostenson, Helin och Sandström 2012). Den första händelsen var den så 

kallade Brundtlandsrapporten ”Our Common Future” som publicerades vid FN:s 

världskongress 1987, där hållbar utveckling definierades på följande vis: 

  

“Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov”. 

  

Den andra händelsen var FN:s konferens om miljö utveckling i Rio de Janeiro 1992, där 

representanter från 178 länder deltog. Denna konferens resulterade i en agenda för det 

tjugoförsta århundradets hållbarhetsarbete som kom att kallas agenda 21 (Morris 2012). 

  

Det dröjde från Brundtlandsrapporten 1987, till början av 1990-talet förrän 

miljöredovisningen, föregångaren till hållbarhetsredovisning, tog form som en del av 

sökandet efter verktyg för att öka ansvarsskyldigheten till dessa frågor. Under mitten av 1990-

talet följdes miljö- av social redovisning. I början av 2000-talet lades istället fokus på Triple 

Bottom Line, för att omfatta även den ekonomiska aspekten (Ivan 2009). 

  

Det ökade intresset och arbetet för en hållbar utveckling har resulterat i ett antal 

organisationer som jobbar med utvecklingen av hållbarhet. En av dessa är CERES, som 1997 

startade ett projekt vid namn Global Reporting Initiative (GRI) (Moore 2014). Målet med GRI 

var att höja kvaliteten och nyttan av hållbarhetsredovisningen. Det var ett försök att integrera 

de många standarder till ett enda allmänt accepterat ramverk som omfattar miljö, samhälle 

och ekonomiska aspekter. Den första officiella utgåvan av GRI:s riktlinjer släpptes i juni 

2000, sedan dess har flera uppdaterade versioner publicerats. Än idag är GRI under utveckling 

och ett ständigt arbete pågår med utvecklingen av riktlinjerna (Ivan 2009). 
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KPMG presenterade år 2013 en undersökning som visar att allt fler företag och organisationer 

hållbarhetsredovisar. Av 250 av världens största företag hållbarhetsredovisar 93 procent, 

vilket tyder på att denna form av redovisning har blivit ett etablerat verktyg (KPMG 2013). 

Utvecklingen som hållbarhetsredovisningen tagit påvisar vikten och det ökade intresset för en 

hållbar utveckling. Regeringen beslutade år 2007 att från och med räkenskapsåret 2008 skulle 

samtliga statligt ägda bolag utöver den finansiella redovisningen, hållbarhetsredovisa enligt 

GRI:s riktlinjer (Borglund, Frostenson & Windell 2010). Bortsett regeringens beslut har ett 

EU-direktiv tagit form, vilket tvingar även privatägda börsnoterade bolag med över 500 

anställda att hållbarhetsredovisa. Förslaget antas tillämpas för räkenskapsåret som startar efter 

den 31 december 2016 (Regeringskansliet 2014). Resan som hållbar utveckling och även 

hållbarhetsredovisningen har tagit påvisar att detta idag är en högst aktuell fråga. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den ökade miljömedvetenheten har på senare tid gjort företag allt mer benägna att 

hållbarhetsredovisa. Samtidigt ställer intressenterna tillsammans med omgivningen idag högre 

krav på företag att arbeta för en hållbar utveckling (Farache & Perks 2010; Dilling 2009). 

Sveriges regering beslutade år 2007 att samtliga statligt ägda bolag från och med 2008 skall 

hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer (Regeringskansliet 2007). För privatägda bolag 

kvarstår dock frivilligheten. Frågan är därför vad företagen kan ha för motiv att framställa en 

sådan redovisning, då det är en frivillig handling.  

 

Corporate Social Responsibility (CSR) och arbetet för hållbar utveckling har på senare tid 

tagit en allt större plats inom de stora företagen. Trots detta finns det ingen global accepterad 

syn på vad CSR egentligen är. Samtidigt finns inte heller något globalt accepterat regelverk i 

hur hållbarhetsredovisningen bör se ut (Dilling 2009). Dilling (2009) beskriver vidare att 

företag som hållbarhetsredovisar ökat markant och detta har blivit något av en trend. Det som 

närmast kan ses som ett överenskommet ramverk är GRI:s riktlinjer, vilka är de mest använda 

för hållbarhetsredovisningen (Junior, Best & Cotter 2014; Dilling 2009). Frivilligheten 

kvarstår dock. Möjligheten att fritt välja ramverk gör att hållbarhetsredovisningen kan 

utformas på många olika sätt. Till skillnad från den finansiella redovisningen regleras inte 

hållbarhetsredovisningen. Utan någon klar definition på hållbarhetsredovisningen eller hur 

denna bör se ut kan företags tolkningar och rapporter skilja sig åt markant.   

 

Frostenson och Helin (2009) framhäver ett tydligt problem med hållbarhetsredovisningen. 

Trots att många organisationer idag använder sig av GRI:s riktlinjer, finns det till skillnad från 

den finansiella redovisningen inga överenskomna ramverk för denna form av rapportering. 

Utan några bindande riktlinjer riskerar redovisningen att förvandlas till 

marknadsföringsaktivitet som inte kan läggas till grund för bedömning. Detta leder till 

svårigheter att jämföra mellan företag och bristen på traditionell revision och granskning leder 

i sin tur till transparensproblem (Frostenson & Helin 2009). 

  

Tidigare forskning visar att företagens motiv att hållbarhetsredovisa är oklara (Mahoney, 

Thorne, Cecil & LaGore 2013). En anledning till detta kan som tidigare nämnts vara att det 

inte finns några klara riktlinjer. Borglund, Frostenson och Windell (2010) förklarar att 

företagen har en stor frihet vid utformningen och tillvägagångssättet vid upprättningen av 

hållbarhetsredovisningen, men även att företag ställs inför utmaningar när det gäller vilka 

frågor som skall rapporteras. Enligt Mahoney et al. (2013) kan en anledning till varför företag 

hållbarhetsredovisar vara att visa att de tar ansvar för en hållbar utveckling och att de helt 
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enkelt är bra på det. Ett annat syfte menar Mahoney et. al (2013) kan vara “greenwashing”. 

Greenwashing beskrivs som ett sätt att manipulera sina intressenter i hopp om att själva 

framstå som “goda”. Ett annat motiv kan enligt Hemingway och MacLagan (2004) vara att 

marknadsföra sig och bearbeta sitt varumärke genom hållbarhetsredovisningen. 

  

Sweeney och Coughlan (2008) menar på att hållbarhetsredovisningen kan användas för att 

tillfredsställa sina intressenter och även som ett kommunikationsmedel. Liksom Sweeney och 

Coughlan (2008) anser även Dilling (2009) att hållbarhetsredovisningen kan användas för att 

tillfredsställa och ge fördelar gentemot sina intressenter, men även för företaget som helhet. 

Borglund, De Geer och Halvarsson (2008) klargör att hållbarhetsredovisningen kan fungera 

som ett verktyg för att kommunicera. Dilling (2009) påstår att drivkrafterna bakom företagens 

arbete med CSR är företagens intressenter, staten och företagens rykte. Mahoney et al. (2013) 

hävdar att det är viktigt för företagen att visa sina intressenter att de värnar om sin omgivning, 

“dåliga” företag menar dem på kan straffas av sina intressenter. 

  

Hållbarhetsredovisningen är idag inte ett föremål för en oberoende granskning, vilket gör att 

de privata bolag som väljer att frivilligt hållbarhetsredovisa har en stor frihet i utformningen 

av dessa. Företagen kan själva välja vilka frågor de vill redovisa. Hållbarhetsredovisningen är 

inte reglerad och företagen har inga krav på sig att granskas oberoende av en extern part, 

vilket kan leda till att varje hållbarhetsredovisning blir unik. Forskning visar att företag kan ha 

olika syften med att hållbarhetsredovisa. Med bakgrund till detta vill vi undersöka vilka skäl 

och motiv företag kan ha med upprättningen av hållbarhetsredovisning. Samtidigt är ett EU-

direktiv på väg som tvingar privata börsnoterade företag med fler än 500 anställda att 

hållbarhetsredovisa. Denna studie riktar sig dock som tidigare nämnt på de företag som 

fortfarande idag hållbarhetsredovisar frivilligt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka varför privata bolag frivilligt hållbarhetsredovisar. Vi 

ämnar även att undersöka hur GRI fungerar som hjälpmedel. Vidare är syftet att blicka mot 

hållbarhetsredovisningens framtid.  

 

1.4 Forskningsfrågor  

För att nå uppsatsens syfte har vi utgått från frågeställningarna: 

  

o Varför hållbarhetsredovisar företag? 

o Hur upplevs GRI:s riktlinjer? 

o Vad är tron om framtiden för hållbarhetsredovisningen?  
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1.5 Avgränsning 

Vi har i vår uppsats valt att undersöka varför företag hållbarhetsredovisar. Denna studie utgår 

från både ett teoretiskt perspektiv och företagsperspektiv. Studien avgränsar sig till svenska 

företag inom den privata sektorn som frivilligt väljer att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s 

riktlinjer. Avgränsningen av GRI har sin grund i att det är det ramverk som är det mest 

använda. Att vi bortser från statliga bolag är att dessa har ett lagkrav att presentera 

hållbarhetsredovisningar. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 I detta kapitel anges metoderna som använts i uppsatsen för att undersöka det 

valda ämnet. Vidare beskrivs det valda tillvägagångssättet för att få fram det 

empiriska materialet som kommer som kommer användas i uppsatsens analys 

och slutsats. 

Kapitel 3  I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Vidare 

redogör vi för GRI som organisation och dess riktlinjer, samt kommande EU-

direktiv. 

Kapitel 4  I detta kapitel presenteras undersökningens respondenter och informationen som 

framkommit av undersökningen. 

Kapitel 5 I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med stöd från de teorier som 

har beskrivits i det tredje kapitlet. 

Kapitel 6 I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser i samband med studien. 
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2 Metod 

 

I metodkapitlet presenteras den metod och det tillvägagångssätt som använts för att nå syftet 

med uppsatsen. Utöver detta beskrivs även de metodval och de datainsamlingsmetoder som 

valts och även motivering till de val av metod som gjorts. 

 

 

2.1 Forskningsmetoder 

Vid genomförandet av en studie finns det två olika metoder för vilket tillvägagångssätt som 

en forskare kan ha. Dessa är kvalitativ och kvantitativ metod. Metoderna utgör olika 

infallsvinklar för forskningen. Även om de båda metodansatserna skiljer sig åt behöver de inte 

användas enskilt, utan kan förenas. (Bryman & Bell 2013) 

  

Den kvalitativa metoden lägger fokus på ord och omfattar vanligtvis intervjuer och 

observationer vid insamlingen av data. Metoden lägger tyngd i hur individerna uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet. Kvalitativa metoder värdesätter ofta närhet i sin insamlingsmetod 

för att uppfatta människors syn av verkligheten (Jacobsen 2002). I en kvalitativ metod innehar 

forskaren ofta ett induktivt synsätt (Bryman & Bell 2013).   

  

Den kvantitativa forskningen är en forskningsstrategi som lägger tyngd på kvantifiering vid 

insamling och analys av data. Metoden har ofta ett deduktivt synsätt, där fokus huvudsakligen 

ligger på teoriprövning (Bryman & Bell 2013). Kvantitativa metoder har fått kritik för att de 

skapar ett stort avstånd mellan forskare och respondent vilket kan leda till svårigheter i 

förståelse (Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) förklarar att den kvantitativa ansatsen ger en 

snävare syn av kontexten, medan den kvalitativa ansatsen ger en mer nyanserad syn på 

kontexten och individen.  

2.1.1 Val av forskningsmetod 

För att i vår studie undersöka varför privata svenska bolag hållbarhetsredovisar kommer vi att 

utgå från en kvalitativ metod, då vi anser att denna metod passar vår undersökning bäst. Vi 

kommer att intervjua fem företagsrepresentanter och även gå igenom respektive företags 

hållbarhetsredovisningar för att kunna bidra till vår undersökning. Vi anser att detta är ett 

område som kräver en djupare förståelse och därför lämpar sig den kvalitativa metoden bäst 

för vår studie. Eftersom kvalitativ metod handlar om att uppfatta och tolka, anser vi att 

intervjuer som insamlingsmetod ger oss mer omfattande information att bearbeta. Detta 

bedömmer vi hjälper oss att nå syftet med vår studie. 

 

2.2 Förhållningssätt 

Forskarens förhållningsätt till relationen mellan teori och empiri delas ofta in i ett deduktivt 

och ett induktivt perspektiv. I ett deduktivt perspektiv härleder sig forskaren av en eller flera 

befintliga teorier som skall genomgå en empirisk granskning och bildar därefter slutsatser 

(Bryman & Bell 2013). Det deduktiva perspektivet har sin grund i att först skapa sig en bild 
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av världen (teori) och sedan samlar in empirisk data, för att se om empirin är enig med 

verkligheten (Jacobsen 2002). 

  

Ett induktivt perspektiv innebär att forskaren utifrån observationer och empiri bildar en teori 

(Bryman & Bell 2013). Till skillnad från deduktion rör sig forskaren i ett induktivt perspektiv 

i motsatt riktning, det vill säga från empiri till teori. Idén är här att utifrån empirin formulera 

teorin (Jacobsen 2002). 

  

Jacobsen (2002) lyfter fram kritik mot de båda förhållningssätten och menar att en deduktiv 

ansats leder till att forskaren bara eftersöker den information som upplevs relevant och därför 

endast ger stöd åt de förhoppningar som forskaren har. Att utgå från redan befintliga teorier 

kan göra att forskaren begränsar informationsområdet och därmed riskerar att förbise viktig 

information. Den induktiva ansatsen har enligt Jacobsen (2002) som mål att ingenting skall 

begränsa informationen som samlas in. Ansatsen har fått kritik eftersom det inte går att tro att 

en forskning kan utföras genom att enbart samla in relevant information (Jacobsen 2002).  

2.2.1 Val av förhållningssätt  

I denna studie kommer vi använda oss av ett deduktivt förhållningssätt, då vi utgår från redan 

existerande teorier för att sedan relatera dessa till den empiriska information som vi erhållit 

från intervjuer och företagens hållbarhetsredovisningar. Ansatsen kommer hjälpa oss att 

eftersöka relevant information. I studien utgår vi från teorier som tidigare använts för att 

förklara orsaken bakom företags hållbarhetsredovisningar och ställer detta i jämförelse med 

den insamlade empirin. Detta för att undersöka om teorierna utifrån empirin kan förklara 

varför de studerade företagen hållbarhetsredovisar. Avslutningsvis presenteras de slutstatser 

som gjort utifrån teori och empiri. Detta anleder oss till att ett deduktivt förhållningssätt 

lämpar sig bäst för vår studie.  

 

2.3 Datainsamling 

Vid genomförandet av en undersökning är datainsamling en vital del. Det finns två olika 

former av data vilka är primär- och sekundärdata. Det är vanligt i undersökningar att 

sekundärdata samlas in till en början, eftersom sekundärdata består av redan befintlig 

information som har samlats in för ett annat syfte än det aktuella (Artrong, Kotler & Parment 

2013). Källorna av sekundära uppgifter inkluderar exempelvis böcker, artiklar och databaser. 

Sekundärdata är den data som samlats in av någon annan än forskaren till studien (Jacobsen 

2002). 

  

Primärdata består däremot av information som samlas in för en specifik undersökning. 

Datainsamlingsmetod för denna data kan till exempel vara intervju och enkät (Artrong, Kotler 

& Parment 2013). Primärdata är den data som av forskarna samlas in för första gången direkt 

från källan (Jacobsen 2002). Vid insamling av både primär- och sekundärdata så måste 

forskaren vara relevant, korrekt, uppdaterad och objektiv i så stor utsträckning som möjligt. I 

en undersökning är det vanligt att det förekommer såväl primär- som sekundärdata (Artrong, 

Kotler & Parment 2013). 

  

I vår studie kommer vi att använda oss av både primär- och sekundärdata. Vår primärdata 

kommer bestå av informationen som samlas in i samband med våra intervjuer. För att 

komplettera intervjuerna kommer även en genomgång av respektive företags 
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hållbarhetsredovisning att ske. Detta kommer att vara vår sekundärdata.  Andra sekundärdata 

vi använder oss av kommer bestå av tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och 

även litteratur som behandlar området.  

2.3.1 Litteraturgenomgång 

För att skapa oss en förståelse för det utvalda området har vi genomfört en 

litteraturgenomgång. I litteraturgenomgången avgränsade vi oss till hållbarhetsredovisning 

och vad eller vilka syften det kan finnas med att hållbarhetsredovisa. Med avsikten att förstå 

hållbarhetsredovisning har vi även ansett det viktigt att förstå begreppet hållbarhet. Detta för 

att skapa oss en inblick över vad som redan är känt inom området, men även för vilka teorier 

som är relevanta för forskningsområdet. Syftet med litteraturgenomgången var 

sammanfattningsvis att fördjupa oss i problemområdet. Sökningarna har främst skett med 

hjälp av Högskolan i Borås databas, Summon. Andra databaser som har använts är: Emerald 

Insight, ScienceDirect och ProQuest. Databaserna gav oss förslag på vetenskapliga artiklar 

och böcker som varit till nytta i uppsatsen. Sökord som vi använt har varit sustainable 

development, sustainability reporting, CSR reporting och CSR. Utifrån de artiklar vi hittat och 

använt har vi sedan utifrån referenslistan utökat vårt underlag till studien. De valda teorierna 

har identifierats i samband med litteraturgenomgången och används som grund till studien. 

Utöver artiklar och böcker har vi även sökt information på relevanta internetsidor. Vid valen 

av internetkällor, har trovärdigheten varit en viktig aspekt. Därför har vi endast utgått från 

material som publicerats av organisationen GRI och regeringen. 

2.3.2 Urval  

Studiens urval består av fem företag där samtliga är verksamma inom olika branscher. 

Kriterierna för dessa företag var att alla måste vara privatägda, upprätta en 

hållbarhetsredovisning, samt att följa GRI:s riktlinjer. Att välja företag inom fem olika 

branscher ger oss en relativt bred syn på hur olika branscher och företag arbetar med 

hållbarhetsredovisningen. Vi har lagt stor vikt i att studera företag ur olika branscher för att 

undvika att fokus hamnar mer på en bransch än en annan. Valen av respondenter föll på 

personer som har insyn i företagets hållbarhetsredovisning. 

 

De respondenter som intervjuats och de företag som studerats är: 

  

 Lars Strömberg, Holmen AB 

 Claes Åkesson, Spendrups AB 

 Elin Olsson och Paulina Aldåsen, Peab AB 

 Åsa Domeij, Axfood AB 

 Elisabet Linge Bergman, SEB AB 

 

2.3.3 Intervjuer 

Vid genomförandet av intervjuer finns det olika intervjuformer för vilket tillvägagångssätt 

intervjuaren kan ha. Bryman och Bell (2013) menar att en strukturerad intervju är en 

intervjuform där intervjuaren ställer frågor utifrån ett i förväg fastställt frågeschema. Målet är 

att samtliga respondenter skall svara på samma frågor. I en semistrukturerad intervju utgår 

intervjuaren från en uppsättning frågor, men frågornas ordningsföljd kan variera och kan vara 

formulerade mer allmänt. I denna intervjuform finns ett visst utrymme att ställa följdfrågor. 
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En ostrukturerad intervjuform är enligt Bryman och Bell (2013) en intervjuform där 

intervjuaren innehar allmänna frågeställningar över det intressanta området. I en ostrukturerad 

intervjuform skiljer sig ofta formulering och ordningsföljd på frågorna mellan intervjuerna. 

  

Tillvägagångssättet för våra intervjuer genomfördes enligt en strukturerad intervjuform, då vi 

ville ge samtliga respondenter lika möjlighet att svara på samma frågor. En annan anledning 

till valet av denna intervjuform är för att bidra till en bättre jämförbarhet vid 

sammanställningen av empirin, men även underlätta analysen. Enligt Bryman och Bell (2013) 

föredras ofta en strukturerad intervjuform då denna form av intervjuer, ur 

forskningsperspektiv underlättar både frågandet och registeringen av svaren. 

  

Fyra av undersökningens fem intervjuer genomfördes via telefon. Enligt Bryman och Bell 

(2013) finns det både för- och nackdelar med telefonintervjuer, i jämförelse med personliga 

intervjuer. Telefonintervjuer är billigare och mindre tidskrävande, något som beror på att 

undersökaren måste förflytta sig fysiskt från plats till plats vid en personlig intervju. Detta 

hävdar även Jacobsen (2002), som också lyfter fram en annan positiv aspekt med 

telefonintervjuer utöver de lägre kostnaderna. Denna intervjuform klassas som aningen 

anonym, vilket kan minska “intervjuareffekten”. Jacobsen (2002) förklarar detta begrepp 

genom att den fysiska närvaron av intervjuaren kan resultera i att intervjuobjektet uppträder 

på ett mer onormalt sätt. När det kommer till nackdelar med telefonintervjuer i förhållande till 

personliga intervjuer, så kan inte de som genomför intervjun se den person de intervjuar. 

Detta leder till att intervjuaren inte har möjlighet att observera respondentens ansiktsuttryck, 

som kan innefatta undran och osäkerhet (Bryman & Bell 2013). Anledningen till att fyra av 

fem intervjuer genomfördes via telefon har sin bakgrund i tidsbrist, samt att avståndet mellan 

oss och respondenterna var för långt. Därför ansåg vi att telefonintervju var det bästa 

alternativet. 

  

Första kontakten med företagen togs via mail, där vi kort förklarade vårt syfte med uppsatsen 

och frågade om de var intresserade att ställa upp på en intervju. Vi upplevde att vi fick relativt 

bra respons vid mailkontakten och kunde ganska snart boka in intervjuer. Samtidigt som 

intervjuerna bokades, skickades våra intervjufrågor till respondenterna. På så sätt fick våra 

respondenter tid att förbereda sig, vilket vi tror gett oss mer utförliga svar. Vi tror möjligheten 

att låta respondenterna förbereda sig, har bidragit till ett mer omfattande material att arbeta 

med.  

 

2.4 Tillförlitlighet 

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder använder olika tekniker för insamling av 

datamaterial för att få fram sina resultat. För dessa tekniker vill man få en uppfattning om hur 

väl de mäter det man har för avsikt att mäta och hur tillförlitligt resultatet är. Begreppen 

reliabilitet och validitet används för att beskriva hur väl insamlingen av data har fungerat. 

Även om begreppen kan uppfattas som synonymer till varandra innehåller de mycket skilda 

innebörder när det gäller bedömningen av mått på olika begrepp. (Bryman & Bell 2013)  

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar huvudsakligen om frågor som berör måttens och mätningarnas 

tillförlitlighet. Begreppet rör frågan om resultaten från en undersökning blir desamma om 

undersökningen skulle genomföras ännu en gång, eller om de påverkas av slumpmässiga eller 
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temporära förutsättningar (Bryman & Bell 2013). Vi anser att uppsatsens reliabilitet är hög. 

Varje respondent har haft tillgång till mallen för intervjufrågorna som vi har använt. 

Intervjufrågorna var formulerade på samma sätt till samtliga respondenter, som fritt fått svara 

på frågorna. Efter att vi färdigställt resultatet av intervjuerna, valde vi att skicka denna version 

till respondenterna för att få deras godkännande. Vi vill även poängtera att uppsatsen inte 

representerar samtliga privatägda bolag i Sverige som hållbarhetsredovisar. Därför kan 

uppsatsens utfall bli ett annat om studien skulle fokusera på andra privatägda bolag, än de 

som undersöktes i denna studie. 

2.4.2 Validitet  

Validitet är ett mätinstrument som undersöker om en eller flera faktorer som utformats i syfte 

att mäta om ett begrepp verkligen mäter just det begreppet. Denna term handlar om en 

bedömning av de slutsatser som framställts under en undersökning hänger ihop eller inte. Det 

är därför viktigt att vara tydlig i sina undersökningsfrågor. Om någon respondent misstolkar 

en fråga kommer den aktuella frågan inte att utgöra ett mått med tillräckligt hög validitet 

(Bryman & Bell 2013). Vi anser att uppsatsens validitet är hög, eftersom intervjufrågorna 

grundade sig på studiens frågeställning, syfte och teori. Informationen som vi fick från 

intervjuerna anser vi vara trovärdiga, eftersom respondenterna dagligen jobbar med respektive 

företags hållbarhetsredovisning och är därför väl insatta i ämnet. De fem intervjuerna som 

genomförts tycker vi har bidragit till en tillräcklig mängd information för att kunna dra 

tillförlitliga slutsatser och därmed besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Även om en av 

intervjuerna genomfördes på plats anser vi att det givit oss ett jämförbart och analyserbart 

material, i likhet med telefonintervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in i samförstånd med 

respondenterna, samtidigt som anteckningar fördes. Efter genomförd intervju lyssnade vi på 

inspelningen och sammanställde intervjuerna, för att säkerställa att vi inte gått miste om viktig 

information.  

 

2.5 Källkritik 

De källor som använts i studien form av vetenskapliga artiklar hittades främst genom 

Högskolan i Borås sökmotor “Summon”. Vidare har vi använt oss och sökt i böcker från 

Högskolan i Borås bibliotek. 

  

För att komplettera den informationen som intervjuerna givit oss har en genomgång av de 

studerade företagens hållbarhetsredovisning skett. De vetenskapliga artiklarna som används i 

studien har varit klassificerade som “peer reviewed”, vilket betyder att de är granskade och 

godkända av andra forskare inom tidskriftens ämnesområde. Detta bidrar till att informationen 

är av hög kvalitet. Förutom artiklar har vi använt oss av böcker och internetkällor. För att 

säkerställa internetkällornas trovärdighet, har vi genomgående under studien använt oss av 

källor från organisationen “GRI”, samt utdrag från regeringens publikationer. 
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3 Teoretisk referensram 

 

För att skapa oss kunskap och förståelse för hur organisationer fungerar och verkar, studerar 

vi dem utifrån olika teorier. Teorierna kommer att användas längre fram i uppsatsen som 

verktyg för att tolka empirin. I den första delen av den teoretiska referensramen beskrivs 

begreppen hållbarhetsredovisning och CSR.  I den andra delen av den teoretiska 

referensramen beskrivs de teorier som används i studien för att förklara hur organisationer 

beter sig. I slutet av kapitlet presenteras GRI:s ramverk och organisation. Även kommande 

EU-direktiv kommer att redogöras. 

 

 

3.1 Hållbarhetsredovisning 

Frostenson, Helin och Sandström (2012) förklarar att frågor kring hållbar utveckling och 

redovisningsbegreppet knöts samman redan vid 1970-talet, men kallades då för social 

redovisning eller miljöredovisning. Det dröjde till början av 1990-talet innan företag började 

se hållbar utveckling som bestående av tre delar, det vill säga miljö, samhälle och ekonomi. 

Detta går under begreppet “Triple Bottom Line” (TBL) och lanserades år 1997 av John 

Elkington. Sherman (2012) menar att begreppet TBL kan vara missvisande. Syftet med att 

redovisa enligt TBL är inte att komma fram till tre separata “Bottom Lines”, utan att 

kombinera de tre områdena till en rapport.  

  

GRI (2006) beskriver hållbarhetsredovisning som ett brett begrepp som definieras på olika 

sätt. Även Dilling (2009) är av liknande åsikt och menar att det inte finns en accepterad syn 

på vad hållbarhetsredovisningen egentligen är. Frostenson, Helin och Sandströms (2012) 

definition på hållbarhetsredovisning är: 

“en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets 

verksamhet”. 

 

GRI beskriver hållbarhetsredovisning som en rapport publicerad av ett företag eller en 

organisation gällande ekonomiska, miljömässiga och social påverkan orsakade av ett företags 

eller organisations vardagliga arbete. Hållbarhetsredovisningen representerar enligt GRI en 

organisations värderingar, styrmodell och styrker kopplingen mellan organisationens strategi 

och åtagande för en hållbar global ekonomi. (GRI 2015a; GRI 2006). Enligt GRI (2006) är 

syftet med en hållbarhetsredovisning att: “mäta, presentera och ta ansvar gentemot 

intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått i sitt arbete 

mot en hållbar utveckling”. 

  

Amran och Ooi (2014) tolkar GRI:s beskrivning av syftet med hållbarhetsredovisning att det 

är viktigt för företag att genom denna redovisning visa intressenterna företagets effektivitet i 

att uppfylla sina egna hållbarhetsmål, framtida tillväxt och långsiktig framgång. 

  

Företag har under det senaste decenniet markant ökat sin redovisning av hållbarhetsfrågor 

(Dilling 2009). Det ökade intresset för att hållbarhetsredovisa menar Frostenson och Helin 

(2009) har flera orsaker. Det allmänna intresset för frågor om hållbarhet, miljömässigt och 

socialt ansvar har vuxit och har aldrig varit större än vad det är i nuläget. Idag är det flera 

intressentgrupper som är intresserade av transparens från företagens sida på 
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hållbarhetsområdet. Intresseorganisationer och media intresserar sig, men även investerare har 

de senaste åren krävt information från företagen (Frostenson och Helin 2009). 

3.1.1 Corporate Social Responsibility 

Larsson och Ljungdahl (2008) förklarar CSR som det fortsatta åtagandet för företag att 

uppträda etiskt och bidra till ekonomisk utveckling och samtidigt förbättra livskvaliteten för 

de anställda och deras familjer, samt för lokalsamhället och samhället i stort. För att CSR 

skall fungera optimalt i ett företag måste CSR integreras i företagets övergripande mål och 

strategi (Dilling 2009). Enligt Dilling (2009) visar 70 procent av forskningen att det finns ett 

positivt samband med företagens CSR och deras finansiella resultat. 

  

CSR betyder i stora drag ett företags roll och påverkan på ekonomi, miljö och sociala 

aspekter. Kärnan i CSR är att inget företag har råd att agera i motstånd eller isolerat från 

samhället främmande för sina intressenter. (Golob, Podnar, Elving, Nielsen, Thomsen & 

Schultz 2013) 

  

Samtidigt menar Dilling (2010) att det inte finns någon global accepterad definition för 

Corporate Social Responsibility (CSR) eller hållbarhetsredovisning för den delen. Sweeney 

och Coughlan (2008) förklarar att CSR genom åren beskrivits på många olika sätt. 

Definitionen av CSR har på senare tid tenderat att handla om företagens skyldigheter 

gentemot sina intressenter (Sweeney & Coughlan 2008). Dilling (2010) menar dock på att en 

gemensam förståelse för innebörden av CSR växt fram på grundval av Europeiska 

kommissionens definition av CSR. Där definieras CSR som ett begrepp som innebär att 

företagen integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet och i sin samverkan 

med olika aktörer på frivillig basis.   

 

3.2 Teorier  

Nedan presenterar vi de teorier som varit relevanta för vår studie. Dessa teorier har efter 

genomförd litteraturstudie visat sig kunna förklara varför företag hållbarhetsredovisar. De tre 

presenterade teorierna är intressentteorin, legitimitetsteorin och signalteorin. I tidigare 

forskning har dessa teorier använts för att förklara hur företag beter sig. Samtliga av dessa 

teorier används som grund till analysen.   

3.2.1 Intressentteorin (Stakeholder theory) 

“Stakeholder” kan i det närmaste översättas till intressent, när det syftas på intressentteorin, 

betydelsen av intressent är dock inte identiskt med “stakeholder”. Med begreppet intressent 

syftas det på aktörer eller intressenter som har intresse i ett företags verksamhet, medan det 

engelska begreppet stakeholder kan uppfattas som att intressenten gjort en insats i företaget 

(Ljungdahl 1999). Intressentteorin är grundad på hur en organisation eller ett företag 

interagerar med olika intressenter (Deegan & Unerman 2011). Med ett företags intressenter 

syftas det på de individer, grupper och organisationer som har någon form av relation till 

företaget. Det innebär att intressenterna och företaget har ett förhållande till varandra. 

Organisationen eller företaget är beroende av att intressenterna deltar och bidrar till dess 

verksamhet (Bruzelius & Skärvad 2009). 
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Intressenterna kan delas in i primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna är 

de som kan bidra med resurser som företag behöver för att fortsätta överleva. Mellan företag 

och primära intressenter råder ett tillstånd som kan beskrivas som ett beroendeförhållande, där 

det troligtvis ligger ett resursbyte till grund. De sekundära intressenterna är de som påverkar 

eller påverkas av ett företag. Till skillnad från de primära intressenterna är dock inte företaget 

beroende av de sekundära intressenterna för sin överlevnad. (Ljungdahl 1999) 

  

Enligt Deegan och Unerman (2011) kan intressentteorin delas in i två olika grenar, en etisk 

eller normativ och en positiv gren. Den etiska grenen av intressentteorin har sin grund i att 

alla intressenter skall behandlas lika oberoende på deras makt eller inflytande på en 

organisation. Organisationen skall arbeta till förmån för alla intressenter. I kontrast till den 

etiska grenen finns den positiva som försöker förklara att ledningen troligtvis kommer att 

agera för att tillfredsställa de intressenter som har mest makt. Denna gren anses vara mer 

organisationscentrerad (Deegan & Unerman 2011).  

 

Intressenterna kan delas in i olika intressentkategorier såsom: 

 

 
 

(Egen figur baserad på Bruzelius & Skärvad 2009) 

 

Ägare - Bidrar genom att satsa kapital och tar därmed även en risk, vill i utbyte ha 

avkastning. 

Intresseorganisationer - Olika intresseorganisationer som företaget är med exempelvis, 

bransch- och arbetsgivarorganisationer som drivs av medlemmarnas intressen. 

Anställda samt dess organisationer - Bidrar med arbetskraft och kunskap, för detta vill de 

ha ersättning och arbeta i en tillfredställande miljö. 

Kunder - Är för många företag den viktigaste intressentgruppen. Finns ingen efterfrågan hos 

företagets produkter, kan inte företaget överleva. 

Leverantörer - Förser företaget och med produkter och bidrar på detta sätt till företagets 

verksamhet. Vill i utbyte ha en stabil kund, som betalar i tid. Leverantörens tillgång på varor 

påverkar dennes ställning i att påverka företagets verksamhet. 
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Långivare - Ser tillsammans med ägarna till att företaget får det kapital som behövs. Vill i 

utbyte ha ränta. 

Stat och Kommun - Bidrar till samhällservice, kan exempelvis bidra med lön åt anställda, 

vill i utbyte ha samhällsansvariga företag. 

Opinionsbildande grupper - Innefattar miljöorganisationer och krav på samhället och 

organisationer.          

         (Bruzelius & Skärvad 2009) 

 

Deegan (2002) förklarar att informationen som redovisas i enlighet med intressentteorin kan 

påverkas genom intressenterna och ur företagsperspektiv bestå av strategiska skäl. Vidare 

diskuterar Deegan (2002) tidigare forskning som visar att olika intressentgrupper kan ha olika 

stor påverkan i företagen när det kommer till begäran av hållbarhetsredovisningar. Företag är 

mer mottagliga åt intressenter med stor makt. En studie visar enligt Deegan (2002) att vissa 

intressentgrupper kan ha större framgång än andra vid efterfrågan av information rörande 

hållbarhetsfrågor. Sweeney och Coughlan (2008) har i en undersökning studerat 28 företags 

hållbarhetsredovisningar. Resultatet visade att det finns ett samband med intressenternas syn 

på CSR och hur företagen väljer att redovisa dessa frågor. Holder-Weeb, Cohen, Nath och 

Wood (2009) visar en studie att det finns en koppling mellan hur företag som 

hållbarhetsredovisar och deras intressenter.  

3.2.2 Legitimitetsteorin (Legitimacy theory) 

Legitimitetsteorin är baserad på att organisationer avser att verka inom de normer och 

värderingar som existerar i samhället och kan bara existera om samhället upplever att 

organisationens verksamhet stämmer överens med dessa värderingar (Deegan & Unerman 

2011). Dessa normer och värderingar anses inte vara fasta, utan är föränderliga över tid, vilket 

ställer krav på organisationerna att vara lyhörda för den etiska miljö där de är verksamma. 

Inom denna teori, anses “legitimitet” vara en resurs som organisationer är beroende av för att 

överleva. Till skillnad från många andra resurser, är legitimitet en resurs som organisationen 

bedöms kunna påverka eller manipulera genom olika informationsrelaterade strategier 

(Deegan & Unerman 2011). 

  

Skillnad görs på begreppen “legitimitet” och “legitimering”. Legitimitet är den status eller det 

läge ett företag befinner sig i när en dess normer och värderingar ligger i linje med samhällets. 

Med legitimering avses den process som en organisation genomgår för att uppfattas som 

legitima .(Deegan & Unerman 2011) 

  

Deegan och Unerman (2011) förklarar legitimitetsteorin som att verksamheten “tecknar ett 

socialt kontrakt” med samhället. Där verksamheten utför socialt önskvärda gärningar i utbyte 

mot samhällets godkännande av dess mål, andra belöningar, samt dess fortsatta överlevnad. 

Deegan och Unerman (2011) menar på att misslyckandet av att inte leva upp till det sociala 

kontraktet, kan leda till att sanktioner från samhället i form av legala restriktioner genom bl.a. 

en begränsning av resurser som arbetskraft, men även genom bojkotter. 

  

Företagens intressenter har olika intressen, vilket leder till att de även gör olika bedömningar 

av företagets legitimitet, möjligtvis baserade på delvis oförenliga värderingar och 

bedömningsgrunder. Ett effektivt och lönsamt företag kan givetvis anses som legitimt av en 

del intressenter, dock är detta oftast inte tillräckligt för att alla intressenter ska legitimera 

företaget. Ur företagsperspektiv är det viktigt att bedöma intressenternas krav och vara 
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lyhörda gentemot intressenterna för att kunna hantera dessa på ett lämpligt sätt. Företagen 

lägger stor vikt vid att göra de viktigaste intressenterna nöjda för att se till att deras 

resursbidrag fortsätter. (Ljungdahl 1999) 

  

För att förbli legitima kan organisationer försöka förändra sociala uppfattningar, förväntningar 

eller värderingar som en del av en legitimitetsprocess (O’Donovan 2002). O’Donovan (2002) 

förklarar vidare att om en organisation förändrar sin verksamhet eller försöker förändra 

utomståendes uppfattningar om den, så måste dessa följas av upplysningar. Annars kommer 

den avsedda publiken vara omedveten om vad företaget gör eller försöker uppnå. Detta 

kommer leda till att organisationens legitimitet blir problematisk och det uppstår en 

“legitimitetsklyfta”.   

  

Deegan (2002) menar på att redovisning av sociala och miljömässiga aspekter kan motiveras 

av att företagen vill legitimisera olika delar av verksamheten. Deegan (2002) förklarar vidare 

att denna form av redovisning ofta kopplas samman med legitimitetsteorin. Även Holder-

Webb et al. (2009) finner i en studie att samband mellan hållbarhetsredovisning och 

legitimitet existerar. Enligt Farache och Perks (2010) används legitimitetsteorin ofta för att 

förklara varför företag redovisar sociala och miljömässiga aspekter av verksamheten. 

  

Det finns tydliga likheter mellan intressent- och legitimitetsteorin (Deegan 2002). Samtidigt 

skiljer sig de båda teorierna åt genom att legitimitetsteorin behandlar samhällets förväntningar 

generellt. Intressentteorin är däremot mer koncentrerad till hur organisationen samspelar med 

sina intressenter.  

3.2.3 Signalteorin (Signaling theory) 

Signalteorin utgör en ram för att beskriva beteendet när två parter (individer eller 

organisationer) har tillgång till olika information (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel 2011). 

Teorin grundar sig i situationer med asymmetrisk spridning av information, där en part på ett 

trovärdigt sätt förmedlar information om sig själv till en annan part (Hahn & Kühnen 2013). 

  

Connelly et al. (2011) menar att signalteorin är uppdelad i fyra delar, vilka är: Signalerare, 

Signal, Mottagare och Återkoppling. Signaleraren är den som erhåller information som inte är 

tillgänglig för utomstående part. Signalen är informationen som förmedlas från signaleraren 

till mottagaren, Informationen tolkas sedan av mottagaren innan återkoppling sker med 

signaleraren. Connelly et al. (2011) beskriver vidare att den asymmetriska informationen 

verkar i två riktningar. Vid en återkoppling vill mottagaren veta mer om signaleraren, men 

samtidigt vill även signaleraren ha information om mottagaren. Detta för att veta vilka 

signaler som är mest tillförlitliga, drar mest uppmärksamhet och hur dessa signaler tolkas.  
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(Egen figur baserad på Connelly et al. 2011) 

 

Miljön för signalen kan påverka informationsasymmetrins utsträckning. En signal i form av 

exempelvis ett pressmeddelande kan möta problematik. Medier som rapporterar om denna 

information kan snedvrida signalen. När en signal tolkas av andra på ett visst sätt, kan en 

mottagare som är osäker på hur signalen ska tolkas se till imitation som ett medel för 

beslutsfattandet. (Connelly et al. 2011) 

  

Hållbarhetsprestationerna i ett företag kan betraktas som en asymmetrisk information 

eftersom det är svårt för parter utanför företaget att få trovärdig information om dessa 

aspekter. För att minska denna informationsasymmetri kan företag signalera ut sin 

information genom en hållbarhetsredovisning för att säkerställa legitimitet. (Hahn & Kühnen 

2013)  

 

3.3 Normer 

Nedan presenteras organisationen GRI, vars riktlinjer är de mest använda vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisning. De två versionerna G3 och G4 redogörs, samt de olika 

tillämpningsnivåerna för dessa. Även kommande EU-direktiv presenteras.  

3.3.1 Global Reporting Initiative (GRI) 

Det har publicerats olika rekommendationer och riktlinjer för hållbarhetsredovisning de 

senaste åren, trots det finns det inget globalt accepterat ramverk och inte heller något krav på 

granskning. Den mest framträdande och användbara av dem alla är GRI:s riktlinjer. GRI är 

benämningen på den organisation som med stöd av ett omfattande internationellt nätverk av 

olika intressenter har utvecklat riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI har utvecklat ett 

ramverk för att redovisa en organisations ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. 

Detta ramverk är utformat för att kunna användas för att beskriva olika typer av 

organisationer, oberoende av storlek, bransch eller geografisk härkomst (GRI 2006). Det skall 

även tilläggas att GRI har vissa branschspecifika tillägg. Enligt Junior, Best och Cotter (2014) 

är GRI:s riktlinjer de mest använda riktlinjerna för hållbarhetsredovisning. 
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Visionen som GRI har är att redovisning av ekonomisk, miljömässig och social prestanda ska 

vara lika accepterat och standardiserad som finansiell redovisning. Eftersom den traditionella 

finansiella redovisningen har en avsevärt längre historia än hållbarhetsredovisningen, så 

kommer detta bli en utmaning och en långsiktig målsättning. (Larsson & Ljungdahl 2008) 

 

Organisationen sätter sina mål högt. De syftar till att göra hållbarhetsredovisning som rutin 

och trovärdig som den finansiella rapporteringen i form av jämförbarhet, noggrannhet och 

kontrollerbarhet (GRI 2006). Grundtanken med GRI:s riktlinjer är att bistå vid 

framställningen av hållbarhetsredovisningar för organisationen utan hänsyn till storlek, 

bransch eller geografisk position. GRI ger en internationell hänvisning för alla som vill 

redovisa de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av organisationer (GRI 2006). 

  

GRI började 1997 som ett särskilt projekt, men det var först år 2000 som den första versionen 

av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning offentliggjordes. År 2006 lanserades den tredje 

generationen av GRI:s riktlinjer (G3) efter ett omfattande utvecklingsarbete. Samma år 

publicerades drygt 850 GRI baserade hållbarhetsredovisningar av företag världen över. Efter 

detta har GRI satsat på en vidareutveckling av riktlinjerna (Larsson & Ljungdahl 2008). GRI 

lanserade sin fjärde och senaste version av riktlinjer för hållbarhetsredovisning (G4) i maj 

2013. Det har satts en tvåårig tidsplan på en övergång till G4. Alla rapporter som offentliggörs 

efter den 31 december 2015 måste följa G4:s riktlinjer. Fram till detta datum kan företag 

fortsätta använda sig av G3 (GRI 2015c).  

3.3.1.1 G3 
 

GRI:s mål med G3-riktlinjerna var att dessa skulle ge företag möjlighet att vara transparenta 

inom deras hållbarhetsområden. Sedan dess har det även lanserats version G3.1 år 2011 för att 

ge en bättre guidning av påverkan av samhället, mänskliga rättigheter och kön. Samt att det 

introducerades ett tekniskt protokoll för att underlätta processen för hur innehållet i 

hållbarhetsredovisningen skall definieras. (GRI 2015b) 

  

Vid en färdigställd rapport anger företaget eller organisationen den nivå som har tillämpats. 

Tillämpningsnivåerna anger i vilken utsträckning GRI G3 eller G3.1:s riktlinjer har tillämpats 

i företagets hållbarhetsredovisning. Det finns tre olika tillämpningsnivåer: A, B och C, där A-

nivån är för avancerade användare. Efter att företagen själva angett en tillämpningsnivå som 

de anser sig ligga på, rekommenderas det att företagen söker en extern granskning. Företaget 

kan då ange ett “plus” (+) för den nivå de uppfyller. (GRI 2006)  

3.3.1.2 G4 
 

De relativt nya G4-riktlinjerna lägger mer tyngd på användarvänlighet och tillgänglighet än 

den tidigare versionen. Fokus ligger mycket på vad som är väsentligt och uppmuntrar 

organisationer att endast fokusera på information som är avgörande för den egna 

organisationen och dess intressenter (GRI 2015c). Detta leder enligt GRI till att organisationer 

och redovisningens intressenter kan koncentrera sig på de hållbarhetsfaktorer som är 

väsentliga för den egna verksamheten. Detta ger i sin tur ger rapporter som är mer strategiska, 

mer fokuserade, mer trovärdiga och gör det även lättare för intressenterna att navigera kring. 

G4-riktlinjerna har utformats för att på ett sätt vara mer allmängiltiga för stora som små 

organisationer. G4-riktlinjerna skall få hållbarhetsredovisningen mer relevant. Syftet med G4 

att underlätta framställningen av rapporter som innehåller de mest kritiska hållbarhetsfrågorna 

(GRI 2015c). 
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För de företag som tillämpar G4:s riktlinjer används två tillämpningsnivåer. Dessa är: Core 

och Comprehensive. Båda nivåerna kan tillämpas av alla organisationer, oavsett storlek 

bransch eller plats. Core-nivån innehåller de mest väsentliga delarna av en 

hållbarhetsredovisning. Comprehensive-nivån kräver utöver uppfyllandet av Core-nivån 

ytterligare standardupplysningar om organisationens hållbarhetsrelaterade information. (GRI 

2013)  

3.3.2 EU-direktiv 

Under hösten 2014 antogs ett nytt EU-direktiv, som innebär förändringar i EU-s direktiv 

rörande icke-finansiell rapportering och mångfaldspolicy. I förslaget föreslås att alla stora 

bolag skall upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiell information. EU-direktivet 

föreslås att den 1 juli 2016 träda i kraft och tillämpas för det räkenskapsår som inleds efter 

den 31 december 2016 (Regeringskansliet 2014). Från och med 2008 har det för statligt ägda 

svenska bolag varit ett lagkrav att hållbarhetsredovisa (Regeringskansliet 2007). 

  

Enligt Regeringskansliet (2014) har det nya direktivet sin bakgrund i det ökande intresset för 

information kring hållbarhetsfrågor. Frågor som behandlar miljö, sociala förhållanden och 

mänskliga rättigheter har hamnat allt högre upp i företagens agenda. Den icke-finansiella 

datan anses vara grundläggande för att skapa förändring mot en global hållbar ekonomi 

genom en kombination med hållbarhetsfaktorer. När företagen redovisar denna information är 

det lättare att mäta och övervaka och även hantera deras inverkan på världen. Detta är 

bakgrunden till det nya direktivet, där vissa stora företag kommer att krävas på en icke-

finansiell rapport (Regeringskansliet 2014). 

  

Direktivet innebär att börsnoterade företag med fler än 500 anställda kommer omfattas av det 

nya direktivet. EU-direktivet tvingar företagen inkludera hållbarhetsfaktorer som en del av sin 

redovisning. I Sveriges medlemskap inom EU medföljer en skyldighet att införliva 

bestämmelserna i ändringsdirektivet. EU-direktiv ska genomföras genom nationellt bindande 

regler vilket är en allmän princip. (Regeringskansliet 2014)  
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4 Empiri 

 

I detta kapitel presenterar vi de fem företag som ligger till grund för empirin. Utifrån 

genomförda intervjuer med företagsreprentanter och en genomgång av respektive företags 

hållbarhetsredovisning redogörs deras syn på området. De presenterade företagen kommer 

från olika branscher. Empirin använd som grund till analysen.  

 

 

4.1 Holmen AB 

Holmen är en skogsindustrikoncern som har en 400-årig historia. Företaget utvecklades från 

ett vapenfaktori till idag ett av Sveriges största skogsindustriföretag. Holmen tillverkar 

tryckpapper, kartong, trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 

Affärsiden är att driva och utveckla lönsam och hållbar verksamhet inom ovannämnda 

produktområden. Koncernen har drygt 3400 anställda. Nettoomsättningen uppgick år 2014 till 

nästan 16 miljarder kronor. VD och koncernchef är Henrik Sjölund. 

  

Intervjun genomfördes via telefon med Holmens miljö- och hållbarhetschef, Lars Strömberg.  

4.1.1 Holmens syn och arbete kring hållbarhetsredovisning 

Lars Strömberg menar att hållbarhetsredovisning är en redovisning som delas upp i tre delar: 

ekonomi, miljöansvar och socialt ansvar. 

  

Ett av Holmens mål är självklart att vara ekonomiskt lönsamma. För att bli det är det enligt 

Strömberg viktigt att ha kompetenta och engagerade medarbetare, så att de kan utföra sitt 

arbete på bästa sätt. Holmen bedriver en så kallad miljöfarlig verksamhet och måste därför ha 

ett miljötillstånd för att överhuvudtaget kunna bedriva verksamheten. Därför står 

miljöfrågorna mycket högt upp på Holmens agenda. Strömberg menar därför att det är viktigt 

att ta upp den ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekten för att företag ska kunna berätta 

om organisationen och dess verksamhet. Samtidigt berättar han att hållbarhetsredovisningen 

idag inte är något unikt, utan är något som vuxit starkt de senaste 5-7 åren. Holmens 

hållbarhetsarbete är integrerat i verksamheten och en del av strategin för tillväxt och 

värdeskapande (Holmen Årsredovisning 2014). 

  

Holmens hållbarhetsredovisning granskas internt inom företaget. Data samlas in och 

kontrolleras. Granskningen av hållbarhetsredovisningen görs även av ett externt 

revisionsbolag, som tittar på det som skrivs, både i text och i tabellform. 

  

På Holmen ser de inga som helst negativa aspekter med att hållbarhetsredovisa. En fördel som 

Strömberg lyfter fram är att vara öppen och transparent med sitt hållbarhetsarbete. Det har i 

sin tur givit Holmen mervärde, i form av kontakter med olika intressenter. Strömberg berättar 

att många i organisationen är inblandade i arbetet bakom hållbarhetsredovisningen, främst vad 

gäller insamlingen av data. Detta gör att många blir intresserade och engagerade i arbetet, 

vilket Strömberg ser som en styrka. Holmen lägger stor tyngd vid medarbetarna. som är 

nyckeln till ett framgångsrikt och långsiktigt företagande (Holmen Årsredovisning 2014).  
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4.1.2 Holmens syfte med hållbarhetsredovisningen 

Strömberg framhåller att syftet med Holmens hållbarhetsredovisning är att vara transparent 

och visa utåt vad företaget arbetar med. Holmen hållbarhetsredovisar enligt Strömberg först 

och främst för sina medarbetare, men naturligtvis också för sina kunder, för att skapa en 

medvetenhet om att de här områdena är väsentliga. Andra intressenter är aktieägare, 

myndigheter och leverantörer. Hållbarhetsredovisningen används mycket i Holmens 

kundkontakter och affärsförbindelser. Öppenheten i hållbarhetsredovisningen är en positiv 

egenskap som utmärker Holmen (Holmen Årsredovisning 2014).   

4.1.3 Holmen och GRI 

Holmen redovisar idag enligt GRI G3.1. Holmen började hållbarhetsredovisa 2004 och kring 

2007 fann Strömberg att allt fler företag redovisade enligt GRI. Men övergången skedde inte 

direkt, utan Strömberg berättar att han jämförde Holmens befintliga redovisning med GRI:s 

kriterier och såg att de hamnade på B-nivån. Därefter tog Holmen tag i det och nådde år 2009 

A-nivå, från och med 2010 har Holmen fått sin hållbarhetsredovisning externt granskad och 

nått upp till nivån A+. Strömberg förklarar att han tycker att för företag som börjar 

hållbarhetsredovisa, så utgör GRI:s rekommendationer utmärkt handledning. 

  

Strömberg berättar att han är välinarbetad i G3.1 och är av åsikten att han inte tycker att den 

har några brister i sig. Om övergången från G3.1 till G4 kommer att medföra några 

förbättringar återstår att se.   

4.1.4 Strömbergs syn på hållbarhetsredovisningens framtid 

Hållbarhetsredovisningen kommer bli en lagstadgad skyldighet om ett antal år. Strömberg tror 

det kommer bli så att det kommer ligga på en viss nivå och att kraven kommer ligga lågt i 

början på vilken information som skall redovisas. Strömberg tycker det skall bli spännande att 

se var “ribban kommer att ligga”. Holmen kommer trots det att redovisa enligt den 

redovisningsprincip och struktur som de har idag. 

  

Ett lagkrav på att hållbarhetsredovisa tror Strömberg inte kommer leda till en höjd kvalitet för 

Holmens del. Dock tror han att det kommer att få företag att krypa fram och berätta om sitt 

hållbarhetsarbete. Strömberg tror att en standardisering av regelverken skulle göra det enklare 

för de som analyserar och jämför företag om alla redovisar det enligt en viss mall. 

  

Strömberg tycker att hållbarhetsredovisningarna idag håller hög standard och berättar att den 

egna branschen, skogsindustrin håller mycket hög kvalitet. För företag som idag inte 

hållbarhetsredovisar eftersom det är en frivillig aktivitet, kommer ett lagkrav sätta igång 

aktiviteter inom företag. På så sätt kan kanske inte bara hållbarhetsredovisningen påverkas, 

utan hållbarhetsarbetet kommer upp på dagordningen och kan få en push menar Strömberg.  

 

4.2 Spendrups AB 

Spendrups är ett familjeföretag som grundades 1897. Visionen är att Spendrups skall vara 

branschens bästa bryggeri, som skapar mervärden för dryckesupplevelser i världsklass för 

konsumenten. Spendrups har ca 850 medarbetare och hade en omsättning för år 2014 på cirka 

3 miljarder kronor. VD för Spendrups är Fredrik Spendrup. 
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Intervjun genomfördes via telefon med Claes Åkesson som är övergripande projektledare för 

Spendrups hållbarhetsredovisning.  

 

4.2.1 Spendrups syn och arbete kring hållbarhetsredovisning 

Claes Åkessons syn på hållbarhetsredovisningen är att det är en sammanställning av 

väsentliga hållbarhetsfrågor som företaget identifierat och vill redovisa mål, handlingsplaner 

och strategier kring. Hållbarhetsarbetet är ett av Spendrups fem utpekade strategiska områden 

och en del av företagets övergripande affärsstrategi. Enligt Åkesson har 

hållbarhetsredovisningen bidragit till att ytterligare integrera hållbarhetsfrågorna i den 

löpande affärsverksamheten. 

  

Åkesson berättar att Spendrups hållbarhetsredovisning granskas internt genom samarbeten 

med uppgiftslämnare som kontrolleras och granskas med föregående år och tittar på verifikat 

om det finns. Den interna granskningen beskriver Åkesson som bra och framhäver att en 

externt oberoende revisor granskar hållbarhetsredovisningen och att det därför är viktigt att 

kvalitetssäkra innehållet för att inte få bakläxa. Åkesson tycker att hållbarhetsredovisningen är 

ett bra sätt att styrka trovärdigheten i sitt hållbarhetsarbete, men tycker samtidigt inte att ett 

företag utan hållbarhetsredovisning inte är legitima. 

  

Åkesson ser mestadels positiva aspekter med att hållbarhetsredovisa. Något som skulle kunna 

vara negativt är att arbetet är resurs- och tidskrävande. Samtidigt är informationen som tas 

fram i och med hållbarhetsredovisningen nödvändig för företaget, både internt och externt.  

4.2.2 Spendrups syfte med hållbarhetsredovisningen 

Syftet med Spendrups hållbarhetsredovisning är dels för internt bruk. Åkesson beskriver det 

som ett väldigt bra sätt att sammanfatta ett verksamhetsår kring hållbarhetsarbetet, då det 

finns en strategi och mål. Det är därför ett väldigt bra sätt att stämma av och ha som underlag 

för framtida satsningar. Åkesson talar även om att hållbarhetsredovisning används externt, för 

att nå ut med hållbarhetsfrågor till dem som efterfrågar denna typ av information. Spendrups 

hållbarhetsredovisning beskrivs som ett sätt att nå ut till sina kunder och intressenter. Åkesson 

tror att de flesta resonerar att det är både för internt och externt bruk. Vidare menar Åkesson 

att Spendrups behöver den här informationen för sitt arbete och för sin strategi. Spendrups ser 

hållbarhetsarbetet som avgörande för att företaget skall vara framgångsrika både idag och 

imorgon och vill därför att hållbarhetsarbetet skall genomsyra och integreras i hela 

organisationen (Spendrups Hållbarhetsredovisning 2014). 

  

Spendrups hållbarhetsredovisar dels för sig själva, för att kunna kommunicera internt mot sina 

medarbetare och styrelse. Utöver det redovisar Spendrups även mot kunder och andra externa 

intressenter, där kunder av Åkesson beskrivs som den viktigaste på den externa sidan.  

4.2.3 Spendrups och GRI 

Spendrups redovisar enligt GRI och övergick år 2013 till version G4. Åkesson beskriver GRI 

som en bra mall att gå efter och att det används som en övergripande utgångspunkt för arbetet, 

för vad som är relevant och väsentligt att göra någonting åt. Åkesson förklarar vidare att 

Spendrups tittar på GRI:s indikatorer för att se vilka indikatorer som är relevanta för den egna 
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verksamheten, för att sätta mål, handlingsplaner och bygga kommunikation kring. Vidare 

håller Spendrups en kontinuerlig dialog med sina intressenter för att få insikt i frågor som är 

av vikt för intressenterna (Spendrups Hållbarhetsredovisning 2014). 

  

Enligt Åkesson kan företag med hjälp av GRI-riktlinjerna avgränsa bort vissa frågor, 

exempelvis att den egna verksamheten inte omfattas av just den typen av GRI-indikator och 

tillägger att det är jättebra att GRI finns. Åkesson tror att GRI kan förbättras och tycker även 

att det gjort det under senare tid, han tycker att vissa indikatorer kan vara svåra att tolka och 

menar på att sådana problem ibland kan dyka upp, men vidhåller att det på senare tid blivit 

mycket bättre.  

4.2.4 Åkessons syn på hållbarhetsredovisningens framtid 

Åkesson har ingen bestämd åsikt om huruvida hållbarhetsredovisningen bör vara lagstadgad 

för privatägda bolag likt statligt ägda bolag. Han tror dock att det i framtiden kommer bli 

lagstadgat, antingen som en hållbarhetsredovisning eller att motsvarande information krävs i 

årsredovisningen. 

  

För att höja kvaliteten på hållbarhetsredovisningen tror Åkesson att ett krav på att en externt 

oberoende revisor granskar redovisningen skulle kunna höja kvaliteten, men är inte säker på 

det. Han tror att företagen som hållbarhetsredovisar idag redan försöker göra det med så hög 

kvalitet som möjligt. 

  

Angående en standardisering av ramverken, tror Åkesson det skulle kunna avskräcka några. 

Då GRI kan uppfattas väldigt omfattande och komplext kan det avskräcka företag att redovisa 

på ett annat sätt än sitt egna. Samtidigt tror Åkesson att det kan få en positiv effekt på totalen 

genom större jämförbarhet mellan branscherna och mellan olika företag inom samma bransch. 

För att höja standarden tycker Åkesson att det är viktigt att enas om branschgemensamma 

standarder och berättar även att det är på gång och tror att det kommer att komma mer och 

mer. Han tror vidare att detta kommer leda till bättre jämförbarhet mellan företag.  

 

4.3 Peab AB 

Peab är ett utav Nordens ledande företag inom bygg- och anläggningsbranschen, vars 

affärsidé är total kvalité genom hela byggprocessen och uppfylla kundernas krav genom 

nytänk med yrkesfärdighet. Företagets geografiska marknad består av Sverige, Norge och 

Finland. Koncernen består av drygt 13 000 anställda och hade en nettoomsättning som år 

2014 översteg 43 miljarder kronor. VD och koncernchef för Peab är Jesper Göransson. 

  

Intervjun genomfördes på Peabs kontor i Göteborg med Elin Olsson som arbetar som 

hållbarhetssamordnare och projektledare, och Paulina Aldåsen som är biträdande 

projektledare för Peabs hållbarhetsredovisning.  

4.3.1 Peabs syn och arbete kring hållbarhetsredovisning 

Elin Olsson och Paulina Aldåsen förklarar hållbarhetsredovisning som ett 

kommunikationsverktyg, där man beskriver både genom nyckeltal och med förklarande text 

hur företaget arbetar med den ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionen. 
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Peabs hållbarhetsredovisning granskas internt vilket Olsson och Aldåsen beskriver som en 

lång process. Insamling av både data och information kommer från respektive 

områdesansvarig. Därefter genomgår hållbarhetsredovisningen ett antal interna granskningar i 

olika delar av organisationen, med både områdesansvariga, ledningsgrupper och styrelse. 

Peab har valt att inte granska sin hållbarhetsredovisning externt. En av anledningarna till detta 

är att kostnaderna för en extern gransking är stora. Vad Peab istället gör är att de har en 

konsult som GRI-kontrollerar redovisningen, för att företaget ska känna sig trygga med att de 

uppfyller kriterierna i ramverket som de påstår sig göra. 

  

Olsson och Aldåsen menar att arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning bidrar till fler 

interna fördelar än vad själva rapporten ger. En hållbarhetsredovisning hjälper inte bara till att 

sprida kännedom om ett företags arbete externt, utan även internt inom organisationen. Detta 

väcker medvetenhet även hos den enskilde medarbetaren, enligt Olsson och Aldåsen. Peab 

vill att hållbarhetsarbetet skall ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Hållbarhet 

är integrerat som en del av Peabs affärsstrategi och vision.  Alla projekt som genomförs skall i 

helhet vara överensstämmande med Peab etiska riktlinjer för ansvarfullt och långsiktigt 

format och därigenom tillgodose sociala-, miljö- och ekonomiska aspekter (Peab 

Hållbarhetsredovisning 2014).  

4.3.2 Peabs syfte med hållbarhetsredovisningen 

Olsson och Aldåsen menar att syftet med Peabs hållbarhetsredovisning är att skapa 

medvetenhet inom den egna organisationen och ge en övergripande bild över hur de arbetar 

med frågorna internt och externt. Sedan finns det alltid en efterfrågan och förväntningar från 

alla möjliga intressentgrupper om att företaget på ett transparent sätt beskriver sitt arbete med 

dessa frågor. Peab har som avsikt att vara öppna med redovisningen av hållbarhetsarbetet och 

därigenom bli trovärdiga genom en transparent redovisning (Peab Hållbarhetsredovisning 

2014). 

  

Många intressentgrupper påverkar och påverkas av Peabs arbete. De som tar del av 

informationen i Peabs hållbarhetsredovisning är främst medarbetare, kunder, leverantörer, 

analytiker, investerare och studenter. Olsson och Aldåsen menar att kunder i dagsläget ställer 

allt högre krav på arbetet med hållbarhetsfrågor. Även leverantörer vill veta var företaget står 

i dessa frågor, för att de ska kunna leverera och anpassa till den nivån som Peab har. Det 

samma gäller även för Peab mot deras kunder. Analytiker och investerare beskriver Olsson 

och Aldåsen som en växande målgrupp. Detta för att trycket från investerarhåll har ökat 

markant de senaste åren på icke-finansiell information. Dessutom är studenter en relativt stor 

målgrupp, eftersom Peab ser dem som potentiella nya medarbetare.  

4.3.3 Peab och GRI 

Peab har sedan 2011 redovisat enligt GRI:s ramverk och började redovisa enligt G4 år 2013. 

Olsson och Aldåsens åsikter rörande GRI är att det är väldigt bra med ett etablerat ramverk 

som används globalt av så många företag. Det bidrar enligt Olsson och Aldåsen till en ökad 

jämförbarhet och undviker att företag uppfinner hjulet på nytt. Ramverket är gjort för att passa 

alla typer av organisationer och bolag, samt branscher, oavsett land och storlek. Olsson och 

Aldåsen menar därför att allt inte är relevant för Peab, men å andra sidan bygger det på att alla 

gör en ordentlig materialitetsanalys för att just kunna urskilja vad som är relevant för sin 

verksamhet. 
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Olsson och Aldåsen tror att det säkert finns företag som använder hållbarhetsredovisningen 

som ett medel för att legitimera sin verksamhet. Dock kommer detta bli svårare i och med 

GRI G4, eftersom det kräver ett förankringsarbete i samband med materialitetsanalysen. 

Dessutom tror Olsson och Aldåsen att de som faktiskt läser hållbarhetsredovisningar med ett 

tränat öga lätt kan urskilja de rapporter som bara är gjorda som reklambroschyrer. 

  

På frågan om GRI kan förbättras svarar Olsson och Aldåsen att det finns utrymme för 

förbättring. En punkt de lyfter fram är att det skulle underlätta med en metodik för 

intressentdialoger och materialitetsanalys. De saknar också indikatorer för några av Peabs 

mest viktiga områden, såsom miljö- och hälsofarliga ämnen. Den senaste versionen av GRI 

det vill säga G4 beskrivs av Olsson och Aldåsen som en förbättring vilken kräver att företaget 

identifierar väsentliga områden och gör hållbarhetsredovisningen mer relevant.  

4.3.4. Olsson och Aldåsens syn på hållbarhetsredovisningens framtid 

Olsson och Aldåsen anser att när man talar om hållbarhetsfrågor, så talar man om ständig 

utveckling. När det gäller arbetet med hållbarhet generellt, både ur ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt perspektiv, så kan arbetet alltid förbättras. En ambition som företaget har på sikt är 

att integrera hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen. 

  

Vidare tror de att användningen av ett och samma ramverk för alla företag skulle kunna öka 

jämförbarheten, men samtidigt tycker de att det är bra att även ramverken konkurrensutsätts, 

då dem inte är fullfjädrade. 

  

Olsson och Aldåsen tycker det skulle vara en fördel med att lagstadga 

hållbarhetsredovisningen, men tycker även att det är ett område som kräver 

frivillighetsinitiativ. Ett lagkrav skulle nödvändigtvis inte höja kvaliteten, men det skulle 

åtminstone tvinga igång ett arbete. Avslutningsvis tror Olsson och Aldåsen att det EU-direktiv 

som kommer träda i kraft nästa år kommer få en positiv inverkan på hållbarhetsarbetet i 

allmänhet.  

 

4.4 Axfood AB 

Axfood är ett av nordens största bolag som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och 

partihandeln. Affärsidén för Axfood är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept som 

vilar på tydliga och attraktiva erbjudanden. Koncernen består av närmare 8 500 anställda och 

hade 2014 en nettoomsättning på nästan 38,5 miljarder kronor. VD och koncernchef för 

Axfood är Anders Strålman. 

  

Intervjun gjordes via telefon med Åsa Domeij, som är ansvarig för miljö och socialt ansvar på 

Axfood.  

4.4.1 Axfoods syn och arbete kring hållbarhetsredovisning 

Åsa Domeij beskriver hållbarhetsredovisning som en årlig uppföljning av målen i Axfoods 

hållbarhetsprogram och berättar att det ger ett strukturerat sätt att följa upp mål. Vidare 

berättar Domeij att hållbarhetsredovisningen är en viktig grund för att koncernens 

hållbarhetsarbete ska vara trovärdig och att man får en uppföljning inom hela koncernen. 

Domeij klargör att hållbarhetsarbetet tillhör Axfoods affärsplansarbete och är i enlighet med 
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koncernens strategi. Axfoods arbete för en hållbar utveckling är ett styrmedel för hela 

koncernens arbete och ett ständigt arbete pågår med att integrera hållbarhet i hela 

verksamheten (Axfood Hållbarhetsredovisning 2014). 

  

Axfoods hållbarhetsredovisning granskas inte externt. Anledningen till detta är att företaget 

redan ser en del brister som de kan jobba med själva. Domeij förklarar att den dagen då 

Axfood inte längre ser bristerna själva, kan det vara aktuellt med en extern granskning. 

Axfood samlar enligt Domeij in underlag genom affärssystem och ekonomisystem, sedan 

tittar de även på fakturor och det kan även vara via manuell insamling genom kontaktpersoner 

i koncernen. 

  

Domeij tror att hållbarhetsredovisningen kan påverka företagets sätt att arbeta, genom att 

företaget lyfter fram frågor som annars kanske inte skulle synas så bra. Vidare menar hon att 

för de som inte är så insatta i hållbarhetsarbetet kan det få en effekt.  

4.4.2 Axfoods syfte med hållbarhetsredovisningen 

Domeij berättar att det är viktigt för Axfood att jobba med hållbarhetsmål, vilket gör att det 

också blir viktigt att följa upp målen. Följs de upp i form av en hållbarhetsredovisning, blir 

det tillgängligt både internt och externt. Vidare berättar Domeij att det är både den interna och 

externa informationen som är viktig. 

  

Axfoods intressenter för hållbarhetsredovisning finns enligt Domeij både internt och externt. I 

det externa finns det olika grupper, dels NGO (Non-governmental organization) som 

engagerar människor överhuvudtaget, samt investerare. Detta beror på hur stort intresse 

grupperingarna har för hållbarhetsarbetet. Axfoods viktigaste intressenter är ägare, 

medarbetare, samhälle, kunder och leverantörer (Axfood Hållbarhetsredovisning 2014).  

4.4.3 Axfood och GRI 

Axfood redovisar enligt GRI:s ramverk version G3 för år 2014. Domeij tycker att GRI är bra 

ramverk för att få struktur på vad som skall tas upp hållbarhetsredovisningen. Å andra sidan 

är hon av åsikten att det är svårt att få någon riktig jämförbarhet mellan företag. Domeij 

exemplifierar med att det kan se väldigt olika ut för industriföretag och företag inom 

livsmedelbranschen.  

4.4.4 Domeijs syn på hållbarhetsredovisningens framtid 

Domeij tycker att det bör funderas på att skapa branschspecifika system för redovisningen för 

att öka jämförbarheten. Hon menar vidare att det kanske borde läggas till nyckeltal som är 

intressanta för just den egna branschen, men helt ointressanta inom en annan. Detta skulle 

kunna öka jämförbarheten åtminstone inom den egna branschen. Domeij tror att en branschvis 

standardisering skulle kunna få positiv effekt, då olika branscher lägger olika vikt på olika 

frågor. 

 

För att lagstadga hållbarhetsredovisningen anser Domeij att det först bör specificeras vad som 

egentligen menas med hållbarhetsredovisning överhuvudtaget. Det som skulle kunna göras är 

att klimatbokslut borde vara lagstadgad åtminstone för större bolag, då det är en väldigt tung 

fråga och att detta skulle kunna vara en början. Domeij tror att lagkrav på 

hållbarhetsredovisningen kanske inte skulle höja kvaliteten då många skulle lägga sig på 
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miniminivån av det som krävs av dem. Däremot skulle det åtminstone leda till att de 

överhuvudtaget skulle hållbarhetsredovisa.  

 

4.5 Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) 

SEB är en av Sveriges största banker med ambitionen att bli den ledande nordiska 

företagsbanken och även den bästa universalbanken i Sverige och Baltikum. Affärsiden är att 

hjälpa företag och privatpersoner att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda rådgivning 

och finansiella resurser. SEB består av cirka 16 700 medarbetare och hade en omsättning för 

2014 på närmare 47 miljarder kronor. SEB:s VD är Annika Falkengren. 

  

Intervjun gjordes via telefon med Elisabet Linge Bergman, som är kommunikationsansvarig 

för hållbarhet på SEB.  

4.5.1 SEB:s syn och arbete kring hållbarhetsredovisning 

Elisabet Linge Bergman definierar hållbarhetsredovisning som en redovisning av hur företag 

bedriver sin verksamhet. Hållbarhetsredovisningen beskriver även hur verksamheten påverkar 

sina intressenter, det vill säga kunder, aktieägare, medarbetare och dessutom hela samhället 

ur, inte bara ekonomisk synvinkel, utan också social och miljömässig synvinkel. SEB driver 

sitt hållbarhetsarbete kring tre ansvarsområden vilka är, ansvarsfulla affärer, människor och 

samhälle, och miljö. SEB är övertygande om att företag med ett hållbarhetsperspektiv på lång 

sikt är mer framgångsrika. Detta innebär för SEB att de gör hållbarhet till en del av hur man 

bedriver verksamheten och att vara allt mer transparent. Genom sitt hållbarhetsarbete strävar 

SEB efter att bidra till en hållbar utveckling och skapa värde för sina intressenter (SEB 

Hållbarhetsrapport 2014). 

  

SEB kom med sin första hållbarhetsrapport 2007, då var det en helt annan produkt än vad det 

är idag. Linge Bergman förklarar att SEB:s hållbarhetsredovisning granskas både internt och 

externt. SEB:s interna granskningsarbete sker genom ett antal olika personer och enheter som 

kontrollerar rapporten. Företaget använder sig även av extern granskning i form av en 

revisionsbyrå och detta år var första gången de granskade hela redovisningen. Innan dess 

granskades enbart företagets GRI-rapportering, samt redovisningen av koldioxidutsläpp.  

4.5.2 SEB:s syfte med hållbarhetsredovisningen 

Linge Bergman förklarar att syftet med SEB:s hållbarhetsredovisning är att visa hur 

verksamheten bedrivs, men också visa att de inte enbart tänker på sin egen affär, utan också 

på hur den påverkar intressenterna. Linge Bergman berättar vidare att SEB är medvetna om 

att de påverkar samhället, precis som de själva blir påverkade, samt de intressenter som de 

interagerar med. 

  

SEB:s hållbarhetsredovisning beskrivs av Linge Bergman som en bred produkt, som tilltalar 

investerare, kunder, analytiker och medarbetare. Dock tror hon inte att det är många 

privatkunder som tar del av hållbarhetsredovisningen. Linge Bergman nämner att 

hållbarhetsanalytikerna är en viktig grupp, eftersom de har specifika intressen. Det är även 

viktigt att medarbetarna får en bild av vad företaget jobbar med, vad gäller hållbarhet.  
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4.5.3 SEB och GRI 

SEB redovisar enligt GRI:s ramverk version G4 för år 2014. Linge Bergman förklarar att SEB 

redovisade enligt G3, men övergick för 2014 års hållbarhetsredovisning till version G4. I 

jämförelse med G3, så tycker Linge Bergman att G4 ger lite större frihet att redovisa vad de 

tycker är viktigast. Detta görs bland annat genom den etablerade materialitetsanalysen som 

handlar om att identifiera det som är relevant för den egna verksamheten respektive för 

intressenterna.  

4.5.4 Linge Bergmans syn på hållbarhetsredovisningens framtid 

Linge Bergman menar att hållbarhetsarbetet är en resa som aldrig tar slut och är under ständig 

utveckling. SEB vill gå mot mer integrerad rapportering, alltså att integrera 

hållbarhetsaspekter i all verksamhet och därmed också i själva rapporteringen, till exempel i 

årsredovisningen. Detta är en utveckling som Linge Bergman hävdar kommer att användas 

allt mer de kommande åren. 

  

EU-direktivet som kommer träda i kraft det kommande året, där företag med över 500 

anställda ska hållbarhetsrapportera, är enligt Linge Bergman ett bra förslag. För SEB kommer 

detta direktiv inte ha någon betydelse, eftersom de redan har arbetat med 

hållbarhetsredovisning i många år. Däremot har SEB många företagskunder av denna storlek, 

medelstora företag. Dessa kommer att behöva hållbarhetsredovisa och då menar Linge 

Bergman att det är viktigt för SEB att stötta dessa företag och ställa relevanta frågor kring 

deras hållbarhetsarbete. 

  

Linge Bergman tror att ett eventuellt lagkrav på hållbarhetsredovisning skulle höja kvaliteten 

på företag som inte hållbarhetsredovisar alls. Dock tror hon inte att det skulle utgöra någon 

skillnad för stora företag som redan hållbarhetsredovisar.  
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5 Analys 

 

I detta kapitel analyserar vi den insamlade empirin utifrån den teoretiska referensramen. Vi 

utgår från de presenterade teorierna och kopplar detta till empirin. 

 

 

I analysen syftar vi till att klargöra varför företag frivilligt väljer att upprätta 

hållbarhetsredovisningar med hjälp av den teoretiska referensramen och empirin. Forskning 

har tidigare visat att det kan finnas många olika orsaker. Det kan vara ett sätt för företagen att 

tillfredsställa sina intressenter, ett sätt att bli eller upplevas som mer legitima eller för att 

signalera information till sina intressenter. Anledningarna kan vara många. Nedan kommer vi 

att utifrån empirin analysera och koppla till den teoretiska referensramen. Vi utgår i vår analys 

från de etablerade teorierna intressent- och legitimitetsteorin, men även signalteorin, för att 

förklara varför företag väljer att frivilligt hållbarhetsredovisa. Vi ämnar även att blicka mot 

GRI som hjälpmedel och mot kommande EU-direktiv.  

 

5.1 Intressentteorin 

Enligt intressentteorin är intressenterna de som har intresse i ett företags verksamhet. Teorin 

riktar in sig på de individer eller grupper som har någon form av relation till företaget eller 

organisationen (Deegan & Unerman 2011). Företaget är beroende av att intressenterna bidrar 

till dess verksamhet. Samtliga respondenter talar om att hållbarhetsredovisningen används 

både internt och externt inom företaget. Respondenterna är av liknande åsikt och berättar att 

hållbarhetsredovisningen används som en sammanställning och uppföljning av 

hållbarhetsfrågor som riktas mycket mot de egna medarbetarna. Genom en sammanställning 

och uppföljning av hållbarhetsfrågorna i form av en rapport, blir det tydligt att det ligger stor 

vikt i att medarbetarna är viktiga intressenter för hållbarhetsredovisningen. Företagens 

medarbetare utgör därför en viktig del av hållbarhetsredovisningens intressenter. Samtidigt 

finns externa intressenter som efterfrågar information, där det gäller att visa utåt vad och hur 

företagen arbetar för en hållbar utveckling.  

  

Åsa Domeij förklarar att det är den interna och externa informationen som är viktig och att det 

är viktigt att företagen arbetar och följer upp hållbarhetsarbetet, vilket påvisar att 

medarbetarna är viktiga intressenter. Claes Åkesson berättar att Spendrups 

hållbarhetsredovisar mycket för sin egen skull. Dels för att kunna kommunicera internt mot 

medarbetare och styrelse och dels mot externa intressenter. Åkesson menar vidare på att 

hållbarhetsredovisningen är ett bra sätt för att stämma av och för framtida satsningar och 

klargör att Spendrups behöver den här informationen för sin strategi. Vår tolkning utifrån den 

teoretiska referensramen visar det att respondenterna ser sina medarbetare som väldigt viktiga 

intressenter för sin hållbarhetsredovisning. Samtidigt skall det tilläggas att våra intervjuade 

respondenter upplever att en efterfråga finns hos externa intressenter på att redovisa dessa 

uppgifter. 

  

Lars Strömberg på Holmen förklarar att hållbarhetsredovisningen handlar om att vara 

transparent och visa utåt vad företaget håller på med, först och främst för sina medarbetare, 

men även för sina kunder och andra externa intressenter. Strömberg berättar att kunder, 
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analytiker och myndigheter ställer krav, främst på miljöredovisningen, men klargör att 

hållbarhetsredovisningen används mycket i företagets kundkontakter och affärsförbindelser. 

  

Elin Olsson och Paulina Aldåsen på Peab förklarar att det finns lite olika krav beroende på 

vilken intressentgrupp det handlar om, det kan vara kunder eller leverantörer som ställer krav. 

För SEB berättar Elisabet Linge Bergman att det kanske inte kan beskrivas som ett 

informationskrav, men att det finns vissa starka önskemål från intressentgrupper som vill veta 

hur SEB arbetar med vissa frågor. Utifrån empirin visas att företagens externa intressenter kan 

ha ett informationskrav eller åtminstone önskemål på att veta hur företagen arbetar med vissa 

frågor. Vilket påvisar att samtidigt som företagen redovisar internt finns ett externt intresse på 

företag att hållbarhetsredovisa. 

  

Utifrån intressentteorin och vår insamlade empiri ser vi att det finns påtagliga kopplingar. 

Intressentteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Företagen vill redovisa 

öppet hur de tar ställning och arbetar med sina hållbarhetsfrågor och det finns samtidigt 

intressentgrupper som har intresse för denna typ av redovisning. Enligt teorin finns det både 

primära- och sekundära intressenter (Ljungdahl 1999). Med utgångspunkt i den insamlade 

empirin så redovisar företagen främst för sig själva och för sina medarbetare. Detta för att 

själva kunna sätta upp mål och även följa upp dessa vilket gör att medarbetarna kan anses 

vara primära intressenter. De externa intressenterna kan vara kunder, leverantörer, investerare 

och så vidare, vilket kan ses som sekundära intressenter. Samtidigt kan de olika externa 

intressentgrupperna ha varierande intresse för hållbarhetsredovisningen för respektive företag. 

Sammantaget hållbarhetsredovisar företagen mycket för sina egna medarbetare, men även för 

sina externa intressenter. Detta kan dock skilja sig åt i olika branscher. För ett företag som 

bedriver en känslig verksamhet kan ett större intresse för stat och myndighet finnas om 

exempelvis tillstånd krävs, vilket gör att dessa kan vara beroende för ett företags överlevnad 

och därmed göra stat och myndighet till primära intressenter. Utifrån empirin kan de primära 

intressenterna variera för olika de olika företagen. Dock ser vi att företagen i linje med 

varandra redovisar främst för sig själva och sina egna medarbetare. Vår tolkning av empirin är 

att företagen tar hänsyn till sina intressenters önskemål på vad som skall redovisas, vilket 

påvisar en koppling till intressentteorin. Vi finner att våra företag som samtliga har 

intressentdialoger att intressenterna påverkar innehållet i hållbarhetsredovisningen. Företagen 

redovisar de frågor som är viktiga för dem själva och för intressenterna. Detta kan ställas i 

likhet med Sweeney och Coughlans (2008) studie som visade att det finns ett samband mellan 

intressenternas syn på CSR och hur företagen väljer att redovisa dessa frågor.  

 

5.2 Legitimitetsteorin 

Deegan och Unerman (2011) förklarar att legitimitet är en resurs som företagen är beroende 

av för att överleva, det handlar om att organisationens verksamhet stämmer överens med 

samhällets normer och värderingar. Detta ställer enligt Deegan och Unerman (2011) krav på 

att organisationen är lyhörd för den miljön de är verksamma i. Likt intressentteorin handlar 

legitimitetsteorin om att vara lyhörd åt sina intressenter, samtliga undersökta företag 

värdesätter sina intressenters åsikter, vilket gör dem lyhörda gentemot sina intressenter. 

Deegan och Unerman (2011) talar om legitimitet som en resurs för överlevnad. 

  

Våra intervjuer karaktäriseras av att företagen vill vara öppna med sin hållbarhetsredovisning, 

att transparent visa utåt vad organisationen gör. Lars Strömberg berättar att för Holmen är 

syftet att vara transparent med sin hållbarhetsredovisning. För Spendrups förklarar Claes 
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Åkesson att syftet med sin hållbarhetsredovisning är att nå ut externt till de som efterfrågar 

information, men även internt. Även på Peab förklarar respondenterna att man med 

hållbarhetsredovisningen beskriver sitt arbete med hållbarhetsfrågorna på ett transparent sätt. 

Elisabet Linge Bergman klargör att SEB med sin redovisning vill visa hur verksamheten 

bedrivs. 

  

Empirin visar att det kan finnas legitimeringsdrag bakom hållbarhetsredovisningen. 

Hållbarhetsredovisningen är ett sätt för företagen att nå ut till sina externa intressentgrupper 

och vara transparenta och trovärdiga genom att visa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Det 

är ett sätt att öppet visa att de verkar inom samhällets normer och värderingar. Detta kan vi 

ställa i likhet med Deegan (2002) som menar att redovisningen av sociala och miljömässiga 

aspekter har sin bakgrund i att företaget vill legitimera verksamheten. 

  

Vidare anser vi grundat på empirin att det kan skilja sig åt väldigt mycket utifrån vilken 

bransch företagen är verksamma i. Holmen som bedriver en så kallad miljöfarlig verksamhet 

och måste enligt Strömberg ha ett miljötillstånd från myndigheterna, gör att Holmen lägger 

mycket kraft på just miljöfrågorna. Hållbarhetsredovisningen är därför ett sätt för Holmen att 

tydligt visa utåt hur de arbetar med dessa frågor. Ställer vi detta i jämförelse med exempelvis 

Axfood som är verksamma i livsmedelsbranschen, har Axfood inte samma behov av 

legitimering. Åsa Domeij hävdar att livsmedelsbranschen i regel inte brukar ifrågasättas. 

  

Då våra respondenter verkar i olika branscher tror vi att det kan finnas olika mycket vilja 

bakom att upplevas legitim. Vissa industrier eller branscher är mer riskfyllda än andra och kan 

behöva anstränga sig mer för att uppfattas som legitima ur omgivningens perspektiv. Därför 

kan hållbarhetsredovisningen vara ett sätt för dem att på ett transparent sätt visa att de tar 

ansvar och arbetar inom samhällets normer och värderingar. 

  

Hållbarhetsredovisningen kan utifrån empirin tolkas som legitimerande, det vill säga att 

företagen vill uppfylla det “sociala kontrakt” som finns genom på ett transparent sätt utåt vill 

visa att verksamheten bedrivs enligt samhällets normer och värderingar. Företagen vill helt 

enkelt visa att de tar ansvar för sin omgivning. Hållbarhetsredovisningen kan hjälpa till att 

göra detta på ett trovärdigt sätt. Åkesson tycker att legitimera är ett väldigt starkt ord, och 

menar på att det inte betyder att man inte är legitim om man inte hållbarhetsredovisar, 

däremot är det är ett sätt att styrka trovärdigheten i sitt hållbarhetsarbete. Mahoney et al. 

(2013) förklarar att en anledning till hållbarhetsredovisningen helt enkelt är att företagen visar 

att de tar ansvar och de är duktiga på det. Det kan vara ett sätt för företagen att på ett 

trovärdigt sätt visa utåt hur de tar ansvar för en hållbar utveckling. Vi anser att företagen kan 

använda hållbarhetsredovisningen som ett medel för att tydliggöra hur de arbetar i linje med 

samhällets normer och värderingar.  

 

5.3 Signalteorin 

Våra respondenter talar genomgående om att vara transparent och öppen med sin redovisning, 

för att visa hur de arbetar med dessa frågor. Signalteorins grundsten är att ena parten 

förmedlar information på ett trovärdigt sätt (Hahn & Kühnen 2013). Enligt Hahn och Kühnen 

(2013) kan hållbarhetsfrågorna betraktas som asymmetrisk information och att företagen kan 

minska denna form av informationsasymmetri genom att hållbarhetsredovisa. 
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Respondenterna menar att företagen lägger stort fokus på den interna användningen av 

hållbarhetsredovisningen och förklarar att den används för att sätta upp mål och 

måluppföljning. Samtidigt talar respondenterna om sina externa intressenter, vilka efterfrågar 

information om hållbarhetfrågorna. Det finns intressentgrupper i de samtliga företag som 

studerats som vill ha information om hållbarhetsarbetet. Utifrån signalteorin skulle denna typ 

av information kunna minska informationsasymmetrin mellan parterna, då det är företagen 

själva som vet mest om sin verksamhet.  

  

Connelly et al. (2011) förklarar att signalteorin är uppdelad i fyra delar: signalerare, signal, 

mottagare och återkoppling. Denna teori kan appliceras på hållbarhetsredovisningen, genom 

att istället förklara modellen som, företag, hållbarhetsredovisning, intressent och feedback. En 

av signalteorin fyra delar är feedback, vilket är att företagen vill ha information om 

mottagaren av signalen. I hållbarhetsredovisningens fall kan detta liknas vid den respons 

företagen får. Våra samtliga respondenter berättar att de fått respons av sina intressenter, både 

internt och externt. Denna information om mottagaren bidrar till att förbättra företagens 

kunskap om sina intressenter. 

 

Enligt empirin vill respondenterna att de med sin hållbarhetsredovisning skall vara 

transparenta och visa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Hahn och Kühnen (2013) menar 

på att det kan vara svårt för externa parter att få insyn i hållbarhetsarbetet. Empirin visar att 

hållbarhetsredovisningen kan används för att vara tydlig i sitt hållbarhetsarbete och därmed 

visa för intressenter, både interna och externa hur dem arbetar. 

 

Hållbarhetsredovisningen kan kopplas till signalteorin genom att företagen som i detta fall är 

signalerare och innehar information som mottagaren inte har tillgång till. Detta ger upphov till 

informationsasymmetri. Intressenterna kan ha svårt att få information om hållbarhetsfrågor 

vilket gör att hållbarhetsredovisningen kan minska informationsasymmetrin. Likt Hahn och 

Kühnen (2013) anser vi att signalteorin kan vara en förklaring till varför företag redovisar 

denna typ av information. Dels för att svara på efterfrågan som finns, men även tydligt visa de 

arbetar och tar ansvar för att minska det informationsgap som finns.  

 

5.4 GRI som hjälpmedel 

Av de företag som studerats redovisar samtliga efter GRI:s riktlinjer. Tre av företagen 

redovisar enligt den senaste versionen G4 och två företag redovisar enligt G3 versionen. 

Målet med GRI:s riktlinjer är att fungera som ett sätt att redovisa en organisations 

ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan, dessa riktlinjer skall kunna vara tillämpbara 

för alla olika typer av organisationer (GRI 2006). Enligt Junior, Best & Cotter (2013) är GRI:s 

riktlinjer de mest använda. Samtliga respondenter är överens och tycker att GRI:s ramverk är 

ett bra verktyg för att hållbarhetsredovisa. 

  

Lars Strömberg på Holmen berättar att han 2007 fann att fler och fler redovisade enligt GRI 

och Holmen kort därefter gick över till GRI och nådde 2010 A+ nivån. Strömberg beskriver 

GRI som ett utmärkt dokument för de som behöver vägledning inom området. Samtidigt 

berättar han att han är välinarbetad i G3 versionen och tycker inte den har några brister. Hos 

Axfood som även dem redovisar enligt G3 tycker Åsa att det ger en slags struktur på vad som 

skall tas upp, men å andra sidan tycker hon det är svårt att få någon riktig jämförbarhet. 

  



 31 

Claes Åkesson på Spendrups, vilka redovisar enligt G4 versionen tycker att GRI är en bra 

mall att gå efter. Han berättar att GRI kan användas som en övergripande utgångspunkt för att 

se vad som är väsentligt och att GRI kan användas för att avgränsa vissa frågor som inte är 

relevanta. Åkesson är av den åsikten att vissa indikatorer kan vara svåra att tolka men att de 

på senare tid blivit bättre. På Peab tycker Elin Olsson och Paulina Aldåsen att G4 är en 

förbättring, då den kräver att viktiga områden identifieras, genom en materialitetsanalys. På 

SEB som även dem redovisar enligt G4 berättar Elisabet Linge Bergman att de med hjälp av 

materialitetsanlysen identifierar vad som är viktigast för både verksamheten och 

intressenterna. 

  

Den senaste versionen av GRI det vill säga G4 är tänkt att fokusera mer på vad som är 

väsentligt och vad den egna organisationen kan göra någonting åt. G4 skall göra 

hållbarhetsredovisningen mer relevant. Därför ska denna version leda till mer strategiska och 

mer trovärdiga rapporter (GRI 2013). Av de studerade företagen tycker de som följer G4 att 

det är en förbättring som är mer väsentlig och mer relevant till vad företagen själva kan 

påverka, vilket även är G4:s syfte att vara. Samtliga respondenter upplever GRI:s ramverk 

som ett hjälpmedel. Men av dem som övergått till G4 upplever dessa denna version som 

förbättring i jämförelse med föregångaren G3. 

  

Vi anser utifrån teori och empiri att GRI:s riktlinjer är ett hjälpmedel som ger företagen 

struktur att upprätta sin hållbarhetsredovisning efter. Samtidigt är jämförbarheten företag 

emellan bristfällig, vilket gör att vi upplever GRI ur företagsperspektiv som ett bra 

hjälpmedel. GRI tror vi underlättar för företagen att nå sitt syfte med 

hållbarhetsredovisningen. Ur extern synpunkt är det dock svårare att bedöma. Utifrån ett 

intressentperspektiv tror vi att G4 i och med att företagen skall redovisa i kombination med 

intressenterna, gör detta redovisningen mer intressentinriktad då den även fokuserar på vad 

intressenterna tycker är viktigast för företaget att arbeta med. Samtidigt skall det tilläggas att 

även de företag som rapporterar enligt G3 idag har intressentdialoger. 

 

G4 syftar till att fokusera på de områdena som företagen själva kan påverka och är mest 

väsentliga. Utifrån ett legitimitetsperspektiv, anser vi att företag med hjälp av detta kan 

upplevas mer trovärdiga om de lyckas redovisa de mest relevanta områdena för sin egen 

verksamhet.  

 

5.5 Hållbarhetsredovisningen i framtiden 

Från och med 31 december 2016 gäller det nya EU-direktivet att alla stora bolag skall 

redovisa icke-finansiell information. Bakgrunden till direktivet är att det med denna form av 

information i en hållbarhetsrapport är lättare att övervaka och påverka företags inverkan på 

omvärlden (Regeringskansliet 2014). Det ökade intresset för en hållbar utveckling har växt. 

Sedan 2008 har samtliga svenska statliga bolag tvingats hållbarhetsredovisa. Kommande EU-

direktiv kommer nu även att tvinga privata börsnoterade bolag med fler än 500 anställda att 

hållbarhetsrapportera. 

  

Det nya EU-direktivet påverkar inte något av de intervjuade företagen, men de tycker 

sammantaget att det är bra beslut som tvingar företag som tidigare inte behövt redovisa dessa 

frågor att nu berätta om sitt hållbarhetsarbete. Respondenterna ser positivt på en lagstadgad 

redovisning trots att detta inte påverkar de själva då de redan hållbarhetsredovisar. 
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Elisabet Linge Bergman tycker att ett lagkrav är bra då det tvingar företagen som inte 

hållbarhetsredovisar alls till att börja med det, men förklarar samtidigt att för de stora företag 

som redan hållbarhetsredovisar kommer det inte göra någon skillnad. Åsa Domeij är av den 

åsikten att för att lagstadga hållbarhetsredovisningen bör det specificeras vad det 

överhuvudtaget menas med hållbarhetsredovisning. Domeij tror även att ett lagkrav skulle 

leda till att många företag skulle lägga sig på miniminivån som krävs, men är däremot positiv 

till att de överhuvudtaget skulle hållbarhetsredovisa. 

  

Elin Olsson och Paulina Aldåsen är positiva till en lagstadgad hållbarhetsredovisning, men 

tydliggör även vikten av att det är ett område som kräver ett frivillighetsinitiativ. På Holmen 

förklarar Lars Strömberg att lagkravet kan få företag som idag inte hållbarhetsredovisar, då 

det är frivilligt att sätta igång aktiviteter på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt tror inte 

Strömberg att lagkravet kommer höja kvaliteten på redovisningen för Holmens del. Dock tror 

han att det kommer att få företag att ta tag i frågorna och berätta om sitt hållbarhetsarbete. 

  

En lagstadgad hållbarhetsredovisning kommer i de stora företagens fall inte utgöra någon 

skillnad då de flesta redan hållbarhetsredovisar. Däremot kan det för mindre företag som inte 

haft funderingar på att hållbarhetsredovisa göra skillnad. En hållbarhetsredovisning då staten 

kräver det skulle för företagen vara ett sätt att legitimera sin verksamhet, med staten som en 

primär intressent. EU-direktivet kommer att tvinga de företag som omfattas att förändra sig 

för att passa omgivningens och statens krav för att fortleva, vilket har likheter med 

legitimitetsteorin. Deegan (2002) menar på att hållbarhetsredovisningens syfte kan förklaras 

med att företag vill legitimera sin verksamhet. Vår tolkning är att ett krav på att 

hållbarhetsredovisa i enlighet med Deegan (2002) skulle få företag som inte 

hållbarhetsredovisar idag, endast redovisa för att legitimera sin verksamhet.  
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6 Slutsatser 

 

I detta kapitel presenterar vi vad vi kommit fram till med studien, samt de slutsatser som 

gjorts utifrån gjord analys i föregående kapitel. Vi ger slutligen förslag på framtida forskning.  

 

 

 

Intresset, men även arbetet för en hållbar utveckling har på senare tid vuxit sig allt starkare. 

Från att vara en frivillig handling, har det gått till ett lagkrav för statliga svenska bolag. Med 

ett stundande EU-direktiv på väg vilket tvingar även privata börsnoterade bolag med fler än 

500 anställda att hållbarhetsredovisa, är frågan mer aktuell än någonsin. Idag är det dock 

fortfarande en frivillig handling för privata svenska bolag att hållbarhetsredovisa. Vi har 

tidigare i vår uppsats diskuterat olika orsaker till varför företag hållbarhetsredovisar. Är det 

för att följa en trend (Dilling 2009), kan greenwashing vara en anledning eller är företagen 

helt enkelt ansvarsfulla och vill redogöra för sina handlingar (Mahoney et al. 2013). Tidigare 

forskning visar att det kan finnas många motiv till varför företag hållbarhetsredovisar. I vår 

undersökning har vi utgått från tre teorier för att förklara varför företag hållbarhetsredovisar. 

Vår studie visar att det finns en koppling till varför företag hållbarhetsredovisar och de till vår 

studie använda teorier, det vill säga intressent-, legitimitets- och signalteorin. Studien visar att 

vi inte kan bortse från någon av teorierna i att förklara varför företag hållbarhetsredovisar. 

Detta enligt den insamlade empirin som kan kopplas samman med de tre teorierna. Dock 

anser vi att intressent- och legitimitetsteorin kan förklara varför företag hållbarhetsredovisar 

på ett mer omfattande sätt än signalteorin. Företagens syfte med hållbarhetsredovisningen är 

till största del gemensamt, vilket är att på ett transparent sätt redovisa för sitt arbete för en 

hållbar utveckling. 

  

Av studiens empiri att döma, är hållbarhetsarbetet en viktig del av företagens verksamhet och 

integreras allt mer i den dagliga verksamheten. Därför underlättar hållbarhetsredovisningen 

för företagen att redogöra dessa handlingar och även följa upp dem. Studien visar att 

företagen tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Att medarbetarna genomgående beskrivs som en 

primär intressent bedömer vi har sin bakgrund i att företagen vill integrera hållbarhetsarbetet i 

strategin. Att därför rikta hållbarhetsredovisning mot de egna medarbetarna kan underlätta 

implementeringen av hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten. Vi tror att företagen är 

medvetna om att ett hållbart arbete kan bidra till en långsiktig lönsamhet och därför använder 

hållbarhetsredovisningen mycket internt. Samtidigt har empirin visat att företagen har flera 

externa intressenter som har intresse av dessa frågor, men som också påverkar innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. 

  

Samtidigt finner vi att legitimering kan vara ett motiv till att hållbarhetsredovisa. Att 

transparent visa vilket ställningstagande som företagen har kan få dem att betraktas som 

legitima genom att uppfylla det sociala kontrakt som finns. Vi finner därför en koppling till 

legitimeringsteorin. Deegan (2002) menar på att legitimitet är en resurs för överlevnad. Detta 

är dock en koppling som vi tycker är svår att göra. Genom att hållbarhetsredovisa kan 

företagen tydligt visa att de verkar inom samhällets normer och värderingar. De undersökta 

företagen visar att de är lyhörda mot sina intressenter genom intressentdialoger. Detta tycker 

vi påvisar anknytningen mellan intressent- och legitimitetsteorin, där den förstnämnda teorin 

handlar om att vara lyhörd gentemot sina intressenter och den sistnämna att vara lyhörd åt 

samhället som helhet. Detta gör att vi finner en koppling mellan hållbarhetsredovisningen och 

de båda teorierna. 
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Den tredje teorin som använts i vår studie är signalteorin. Denna kan appliceras på empirin. 

Där hållbarhetsredovisningen kan minska den rådande informationsasymmetrin rörande 

hållbarhetsfrågor. Vi tror därför likt intressent- och legitimitetsteorin att även signalteorin kan 

förklara varför företag hållbarhetsredovisar, dels för att svara på efterfrågan och dels för att 

minska informationsasymmetrin. Hållbarhetsredovisningen för företag kan användas för att på 

ett trovärdigt sätt minska informationsasymmetrin. 

Resultatet av studien visar därför att vi inte kan bortse från någon av de undersökta teorier 

som varit till grund i vår uppsats, samtliga kan förklara varför företag väljer att frivilligt 

hållbarhetsredovisa. Det är svårt att utesluta någon av teorierna, både legitimitets- och 

intressentteorin innehar stora likheter och går lite hand i hand. Vårt resultat visar att det främst 

är en kombination av dessa två teorier som har en inverkan på varför företag 

hållbarhetsredovisar. Dock skall det tilläggas att vi finner att även signalteorin enligt vår 

studie kan appliceras på varför företag hållbarhetsredovisar. 

  

Företagen visar genomgående att hållbarhet är en del av dess verksamhets strategi, vilket visar 

att det tas på allvar. Vår tro är att företagen är medvetna om vikten av dessa frågor och ser 

detta som en nödvändighet att bli långsiktigt lönsamma. Även om hållbarhetsredovisningen 

utvecklats väldigt mycket är det troligt att det kommer hända ännu mer i framtiden. 

  

Hållbarhetsredovisningen har bevisligen vuxit sig allt starkare på senare tid. Kommande EU-

direktiv visar att frågor rörande hållbarhet är allt viktigare idag. För företag som idag inte 

hållbarhetsredovisar och omfattas av EU-direktivet kommer dessa i alla fall till en början göra 

det för att legitimera sin verksamhet då staten kräver det. Vi tror hållbar utveckling är ett 

område som kräver ett frivilligt arbete för att få bästa möjliga inverkan. En positiv aspekt med 

EU-direktivet, vilket även respondenterna varit inne på är att det kan väcka frågor för de 

företag som idag inte hållbarhetsredovisar. Detta tror vi kan skapa en medvetenhet att ta 

ansvar för dessa frågor på riktigt. 

  

Kommande EU-direktiv visar att arbetet för hållbar utveckling och redovisningen av dessa 

frågor är av yttersta vikt. Det som tidigare enbart ansågs vara en trend, verkar vara här för att 

stanna.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Efter genomförd studie har flera nya frågor växt fram. Något som skulle vara intressant att 

undersöka är vilken effekt kommande EU-direktiv skulle påverka företag som idag inte 

hållbarhetsredovisar, men omfattas av det nya direktivet och vad som kommer att krävas av 

dessa företag. Vilken nivå kommer EU-direktivet att ligga på? Kommer detta få inverkan på 

företagens dagliga verksamhet? 

 

En annan studie som i framtiden skulle kunna vara intressant vore en djupgående jämförelse 

mellan G3 och G4 och vilken förbättring den nya versionen skall ha gett upphov till. Ur 

företagsperspektiv skulle det vara intressant att undersöka om G4-riktlinjerna fått företag att 

hållbarhetsredovisa på ett annat sätt än tidigare.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

 

Företaget 

Vad anser ni att hållbarhetsredovisning är? 

Varför hållbarhetsredovisar ni? Vad är syftet med er hållbarhetsredovisning?  

Skapar hållbarhetsredovisningen fördelar för er? 

Skapar hållbarhetsredovisningen nackdelar för er? 

Anser ni i förhållande till kostnader att hållbarhetsredovisningen skapar mervärde för ert 

företag? 

Hur granskas er hållbarhetsredovisning internt och hur kontrolleras riktigheten? 

Påverkar hållbarhetsredovisningen ert företags sätt att arbeta? 

Är er hållbarhetsredovisning i enhet med företagets strategi? 

Hur samlar ni in underlag för hållbarhetsredovisningen? 

 

Intressenter 

Vilka är hållbarhetsredovisningens intressenter/målgrupp? För vem hållbarhetsredovisar ni? 

Finns det ett informationskrav från era intressenter? 

Har ni känt påtryckningar att behöva hållbarhetsredovisa? 

Har ni fått respons på er hållbarhetsredovisning? Av vem?  

 

GRI 

Vad anser ni om GRI?  

Kan GRI förbättras? 

Granskas er hållbarhetsredovisning av en oberoende part?  

 

 

Lagkrav och framtid 

Anser du upprättandet av hållbarhetsredovisningen bör vara frivillig eller lagstadgad som för 

statligt ägda bolag? 

Tror du att lagkrav på hållbarhetsredovisningen skulle kunna höja kvaliteten? 

Tror du en standardisering av ramverken skulle få positiv eller negativ effekt på 

hållbarhetsredovisningen? 

Vad anser du kan göras för att hållbarhetsredovisningen skall få en bättre standard? 

 

 

Tror du att företag kan använda eller använder hållbarhetsredovisningen som ett medel för att 

legitimera sin verksamhet?  
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