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Abstract 
Sustainability reporting reflects the corporate commitments which are commonly known as 

Corporate Social Responsibility (CSR).  The corporate commitments include economic, 

environmental and social aspects. Global Reporting Initiative (GRI) is a prominent 

organization which establishes frameworks for sustainability reporting. Their third version is 

called G3.1 and consists of guidelines regarding reporting principles and guidance, and 

standard disclosures. The standard disclosures are divided in the company´s strategy and 

profile, management approach, and performance indicators. A consequence of the framework 

from GRI not being statutory, but just optional for companies to use, is that the sustainability 

reports will differ from each other. Previously research has shown that international 

differences within traditional accounting exist, and it has to some extent been linked with the 

Anglo-Saxon and continental European accounting tradition. Therefore, this study includes 

companies from countries originating from correspondingly accounting tradition. 

 

This study aims to examine what international differences occur within sustainability 

reporting. One purpose is to compare companies´ reported performance indicators. Another 

intension is to do an in-depth examination of a number of aspects in the sustainability reports, 

with the ambition to find out how the companies communicate the information.     

 

The study includes sustainability reports from two North American and two German 

companies. The sustainability reports are all prepared regarding to G3.1 and published for the 

year of 2012. The examination was conducted with a content analysis and begins with a 

quantitative part, where the primarily objective is a comparison with the companies reported 

performance indicators. A qualitative inquiry about how the information in the sustainability 

reports is communicated is thereafter presented.  

 

The result of the study shows that differences exist between the American and the German 

companies´ sustainability reports. The quantitative examination indicates a social orientation 

among the American companies which emphasizes areas regarding community and 

employment conditions, in their reports. Environmental aspects are the ones most reported in 

both the American and German companies´ reports; an expected consequence considering that 

the environmental performance indicators are the most comprehensive area. No perceptible 

variations between the companies could be found for the economic performance indicators. 

Finally, the quantitative examination discloses that the German companies report a greater 

width of completely reported indicators in all categories of performance indicators.  

 

The most distinctive difference revealed in the qualitative examination was the presence of a 

stakeholder model within the sustainability reports from the German companies, while the 

American reports are affected by a shareholder model. It was discovered that the American 

companies use more financial information than the German ones, which may be due to a need 

of legitimization from the shareholders. Since the German companies reaches for a wider 

group of stakeholders, they present more general information. To conclude the qualitative 

examination, the American companies in this study report a higher level of details and depth 

in their reports compared to the German companies, who instead has less details but reports 

about more areas.   

 

(This thesis is written in Swedish) 

 

Keywords: CSR, GRI, Sustainability Reporting, Anglo-Saxon and Continental European 

Accounting Tradition, Legitimacy Theory, Stakeholder Theory, Institutional Theory   
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Sammanfattning 
Hållbarhetsredovisning speglar företagens samhällsansvar vilket inom näringslivet idag 

benämns som Corporate Social Responsibility (CSR). Företagens samhällsansvar berör 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. En ledande organisation som upprättar 

ramverk för hållbarhetsredovisning är Global Reporting Initiative (GRI). G3.1 är deras tredje 

version av riktlinjer som består av både redovisningsprinciper och vägledning samt 

standardupplysningar som ska anges i hållbarhetsrapporter. Standardupplysningarna omfattar 

företags strategi och profil, hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer. GRI:s riktlinjer är inte 

lagstadgade utan endast rekommendationer som företag kan välja att tillämpa. Detta är en av 

många orsaker till att företags hållbarhetsrapporter kan skilja sig från varandra. Tidigare 

forskning har visat på att det finns internationella skillnader inom traditionell redovisning 

varav vissa kan kopplas till anglosaxisk respektive kontinental redovisningstradition. Denna 

studie inkluderar därför företag från länder tillhörande respektive redovisningstradition.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka internationella skillnader som förekommer 

inom hållbarhetsrapportering. En avsikt är att studera företags rapporterade resultat-

indikatorer. Ytterligare en avsikt är att undersöka ett antal aspekter i hållbarhetsrapporterna på 

en djupare nivå, detta för att studera hur företagen delger information. 

 

Studien omfattar hållbarhetsrapporter utgivna av två amerikanska och två tyska företag inom 

bilsektorn. Hållbarhetsrapporterna är upprättade enligt G3.1 och utgivna för år 2012. 

Undersökningen genomfördes med innehållsanalys som tillvägagångssätt och inleds med en 

kvantitativ del där främst företagens rapporterade resultatindikatorer jämförs. Därefter 

presenteras en kvalitativ undersökning som berör hur informationen i hållbarhetsrapporterna 

är delgiven.  

 

Studiens resultat visar att det finns skillnader mellan de tyska och amerikanska företagens 

hållbarhetsrapporter. Resultatet i den kvantitativa undersökningen tyder på att de amerikanska 

företagen har en social inriktning i sina hållbarhetsrapporter då de fokuserar på samhälls- och 

anställningsfrågor framför andra frågor. För både de tyska och amerikanska företagen var 

området med flest rapporterade resultatindikatorer den miljömässiga aspekten, detta är dock 

en naturlig följd av att indikatorkategorin miljömässig påverkan omfattar flest resultat-

indikatorer. Inom ekonomisk påverkan kunde ingen anmärkningsvärd skillnad utläsas bland 

de tyska och amerikanska företagens fördelning av indikatorkategorier. Den kvantitativa 

undersökningen visar vidare att de tyska företagen redovisar en större bredd av fullständigt 

redovisade aspekter inom samtliga kategorier av resultatindikatorer.  

 

Den mest utmärkande skillnaden som framkom i den kvalitativa undersökningen var att de 

tyska företagens hållbarhetsrapporter präglas av intressentmodellen medan fokus fanns på 

aktieägarna i de amerikanska företagens hållbarhetsrapporter. I undersökningen av hur 

företagen delger information i sina hållbarhetsrapporter framkom att de amerikanska 

företagen använde sig av mer finansiell information än de tyska vilket kan tänkas vara en följd 

av att de söker legitimitet hos aktieägarna. De tyska företagen å andra sidan vänder sig till en 

bredare intressentgrupp vilket framkommer av att de redovisar mer övergripande information. 

De amerikanska företagen i studien redovisar således en högre detaljnivå än de tyska 

företagen, som istället i sina hållbarhetsrapporter redovisar mindre detaljerat men om fler 

områden.  

 

Nyckelord: CSR, GRI, hållbarhetsrapportering, anglosaxisk och kontinentaleuropeisk 

redovisningstradition, legitimitetsteorin, intressentteorin, institutionell teori. 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av ämnesrelevanta områden för studien och 

därefter följer en problemdiskussion. Utifrån problemdiskussionen har två forskningsfrågor 

och studiens syfte formulerats. Sist i kapitlet presenteras studiens avgränsningar samt 

uppsatsens fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund 

Jordens resurser är inte oändliga, liksom mänsklig arbetskraft inte kan behandlas hur som 

helst. Insikten om det ansvar som krävs att företag tar i sin verksamhet är numera välkänt 

oavsett sektor. Dessa är högaktuella områden som många företag idag arbetar aktivt med att 

värna om (Simnett, Vanstraelen & Chua 2009, s. 942). Inom företagsvärlden benämns ofta 

detta arbete för Corporate Social Responsibility (CSR) och innebär att företag frivilligt, till 

den grad att det inte är lagstiftade regleringar, delegerar arbetstid åt att integrera miljö- och 

sociala aspekter i sin verksamhet (CSRguiden.se u.å.). De senaste årens ökade mediala 

diskussioner kring ett hållbart samhälle har ökat medvetenheten angående dessa områden hos 

gemene man. Detta har påverkat företag i en riktning där de numera också måste visa sina 

intressenter på ett konkret vis hur företagets dagliga arbete påverkar miljö-, sociala- och 

ekonomiska aspekter (Isaksson & Steimle 2009, s. 168). 

 

Den traditionella redovisningen innehåller inte regler eller principer kring hur dessa tre 

hållbarhetsaspekter ska redovisas. Därför har bland andra organisationen Global Reporting 

Initiative (GRI) arbetat fram ramverk för att guida företag mot en publicering av en ansenlig 

hållbarhetsrapport. GRI:s rekommendationer riktar sig till samtliga företag och organisationer 

oavsett storlek, sektor eller geografisk utgångspunkt (GRIa u.å.). 

 

Hållbarhetsredovisningens syfte är förutom att agera som kommunikationsverktyg för att visa 

utomstående parter hur företaget tar ansvar mot omvärlden, också att göra företagen själva 

mer medvetna om hur deras dagliga verksamhet påverkar världen (Searcy & Buslovich 2014, 

s. 149). Vidare menar Searcy och Buslovich (2014, s. 153) att genom att upprätta en 

hållbarhetsrapport tvingas företag se på sitt eget arbete på ett nytt och kritiskt sätt då både 

negativa och positiva områden ska behandlas vid hållbarhetsredovisning. Företaget kan även 

mäta sina insatser och får då möjlighet att sätta upp framtida mål inom området, vilket kan 

inspirera de anställda och visa på att de är delaktiga och har ansvar för ett hållbart samhälle 

(Searcy & Buslovich 2014, s. 154). 

 

Fördelarna för företag som hållbarhetsredovisar är många och de finns både på ett internt plan 

inom organisationen samt på en extern nivå (Searcy & Buslovich 2014, s. 154). När det gäller 

ett företags interna fördelar så kommer ett aktivt arbete med hållbarhetsredovisning innebära 

att företaget kan upptäcka risker och möjligheter med sin verksamhet sett i ett längre 

perspektiv vilket kommer influera beslut på hög nivå vad gäller lämpliga strategier för 

företaget i stort (GRIb u.å.). I och med att medvetenheten kring hållbarhet finns inom företag 

minskar risken för att de ska bli förknippade med negativ publicitet i samband med 

miljökatastrofer, sociala misslyckanden eller liknande (GRIb u.å.). Skulle företaget trots allt 

bli omnämnda i ett negativt sammanhang kan de använda sig av hållbarhetsrapporten för att 

förklara sig eller beskriva en mer rättvisande bild, då det många gånger finns aspekter på 

händelser som inte media lyfter fram (Searcy & Buslovich 2014, s. 157).     

 

Som tidigare nämnts är en av de främsta externa fördelarna med hållbarhetsredovisning att det 

ger företaget en möjlighet att visa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor för intressenter. 
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Genom att delge denna rapport får intressenterna en inblick i värdefulla delar av företaget som 

annars glöms bort om bara den finansiella rapporten står i fokus (Searcy & Buslovich 2014, s. 

151). Även om det inte sitter en prislapp på dessa mjukare värden som hållbarhets-

redovisningen tar fram, är de värdefulla tillgångar som skiljer företag från varandra och något 

som en medveten intressent lägger vikt vid när en bedömning av företaget görs (GRIb u.å.). 

En hållbarhetsrapport kan även skapa legitimitet för företag (Legendre & Coderre 2013, s. 

183) samt ha en positiv inverkan på ett företags rykte och kundlojalitet (GRIb u.å.). Dessutom 

visar rapporten att företaget är medvetet om samhällsdebatter, människors vilja att verka på 

ett mer hållbart sätt och att de som företag spelar en stor roll i detta och tar sitt ansvar (GRIb 

u.å.). De får möjlighet att visa hur de lever upp till de förväntningar omgivningen har på dem i 

frågor rörande ett mer varaktigt tänkande, likväl som de kan belysa på vilket sätt de influerar 

andra att arbeta i samma anda (GRIb u.å.). 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt KPMG:s undersökning om hållbarhetsrapportering 2013, hållbarhetsredovisar 71 

procent av de 4 100 största företagen i världen. Sedan KPMG:s förra undersökning 2011, har 

antalet hållbarhetsrapporterande företag ökat med sju procentenheter (KPMGa 2013). I 

studien listas länder som är med i hållbarhetstoppen vilken består av de länder som har störst 

andel rapporterande företag. I Tyskland hållbarhetsrapporterar 67 procent av företagen och 

motsvarande siffra för USA är 86 procent (KPMGb 2013). I KPMG:s undersökning 

rapporterar 78 procent av företagen enligt GRI och undersökningen visar att GRI är det mest 

använda ramverket för hållbarhetsrapportering (KPMGa 2013). GRI är en ledande 

organisation som tillhandahåller ramverk och riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRIc u.å.). 

GRI:s redovisningsramverk innehåller både redovisningsprinciper och vägledning samt 

standardupplysningar som ska anges. Standardupplysningarna omfattar företags strategi och 

profil, hållbarhetsstyrning samt resultatindikatorer. Med indikatorerna kan företags 

ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat redovisas (GRId 2011, ss. 17-19). G3.1 är 

deras tredje version av riktlinjer (GRId 2011, ss. 3-7).  

 

Tidigare forskning inom finansiell rapportering har kommit fram till att det finns flera olika 

orsaker till internationella skillnader. Faktorer som påverkar redovisning är landets kultur, det 

dominerande finansieringssystemet, företagstyp, landets grad av kulturell självständighet samt 

typen av redovisningssystem (Nobes 1998, s. 177). Redovisningssystem i kulturellt själv-

ständiga länder beror på styrkan av kapitalmarknaden. Utifrån kapitalmarknadens styrka delar 

Nobes in redovisningssystem i två klasser: Klass A representerar anglosaxisk redovisning där 

kapitalmarknaden är starkare och Klass B representerar kontinental redovisning där kapital-

marknaden är svagare (Nobes 1998, ss. 181-183).  

 

Anglosaxisk redovisningstradition representerar rättssystemet sedvanerätt medan kontinental 

tradition representerar kodifierade system (Alexander & Nobes 1994, s. 67). I anglosaxiska 

länder tas lagar fram i syfte att lösa problem som uppkommit på marknaden (Alexander & 

Nobes 1994, ss. 67-68). Anglosaxiska länder är kända för att ha en företagskultur där 

företagen fokuserar på sin främsta intressentgrupp aktieägarna (Van der Laan Smith, Adhikari 

& Tonkar 2005, s. 125). Till skillnad från marknadsprocessen i anglosaxiska länder, är det 

snarare genom en politisk process som redovisningsstandarder bestäms i kontinentala länder. I 

den politiska processen stiftas lagar med syftet att redovisningen ska regleras med hänsyn 

tagen till flera parter i samhället (Ball, Kothari & Robin 2000, s. 14). Kontinentala länders 

företagskultur är känd för att företag tillgodoser behov hos ett flertal intressentgrupper och 

fokuserar således på fler intressenter än bara aktieägarna (Wu & Lee 2014, s. 542). Van der 

Laan Smith, Adhikari och Tonkar (2005, s. 147) har i en studie kunnat påvisa att just 
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intressentperspektivet leder till att stora företag i kontinentala länder har högre kvalitet på sina 

icke finansiella rapporter, än andra länder. 

 

Hållbarhetsrapportering i anglosaxiska länder växte fram och utvecklades som ett sätt att 

hantera externa påtryckningsgrupper, framför allt miljögrupper. Detta till skillnad från i 

kontinentaleuropeiska länder där hållbarhetsrapportering skapades som ett verktyg för intern 

kommunikation, huvudsakligen som ett stöd i företags relationer med fackföreningar (Perrini 

2005, s. 610). Faktorer som påverkar företags hållbarhetsredovisning är bland annat företagets 

storlek, lönsamhet, landets företagskultur och företagets sektor (Legendre & Coderres 2012, s. 

189). Stora företag skriver mer information i hållbarhetsrapporten då de ofta letar efter 

investerare (Joshi & Gao 2009, s. 33; Legendre & Coderre 2012, s.184). Legendre och 

Coderre (2012, ss. 185-186) skriver att tidigare studier har visat att företag inom industrier 

med hög risk redovisar en högre kvantitet och kvalitet i hållbarhetsrapporter än företag inom 

industrier med låg risk. Vidare klassificerar de bilsektorn som en industri med hög risk. Större 

delen av tidigare studier om hållbarhetsrapportering har urval som inkluderar företag från 

olika sektorer. Det finns endast ett begränsat antal studier som fokuserar på en viss sektor 

(Patten & Zhao 2014, s. 133). Guthrie, Cuganesan och Ward (2008, s. 2) argumenterar för att 

det är viktigt att undersöka hållbarhetsrapportering på just sektornivå. Beck, Campbell och 

Shrives (2010, s. 211) bekräftar att flertalet studier har visat att storlek och sektor signifikant 

påverkar företags rapporteringsbeteende. För att undersöka hur rapporteringsmönster varierar 

mellan länder studerade Beck, Campbell och Shrives därför företag med liknande storlek 

inom samma sektor. Även Buhr och Freedman (2001, s. 303) resonerar att företag med 

liknande storlek inom samma industri kommer ha en likartad miljömässig påverkan och att de 

därför teoretiskt sätt även kommer ha likartade hållbarhetsrapporteringar. 

 

I Guthrie, Cuganesan och Wards (2008, s. 2) studie av australienska mat- och dryckesföretag, 

rapporterades det mest på industrispecifika områden. Därför behövs industrispecifika 

indikatorer om hållbarhetsrapporter ska kunna vara jämförbara och transparenta (Guthrie, 

Cuganesan & Ward 2008, s. 13). I Patten och Zhaos studie (2014, ss. 133-142) av 

amerikanska detaljhandelsföretags hållbarhetsrapporter kommer de fram till att företagen 

fokuserar på miljömässiga frågor framför sociala frågor, trots att detaljhandeln inte har så stor 

miljöpåverkan. Patten och Zhao kommer även fram till att företagen väljer att diskutera 

strategier istället för att tillhandahålla relevanta resultat, vilket även tidigare forskning har 

visat. 

 

Hartman, Rubin och Dhanda (2007, s. 385) kan i sin studie urskilja att företag i Europa 

rapporterar mer engagemang om hållbarhet än vad företag gör i USA. I studien visades även 

att amerikanska företag var mer sannolika att använda sig av finansiella termer än de 

europeiska företagen. Hartman, Rubin och Dhanda studerade även hur ord användes i 

hållbarhetsrapporter och fann då att i amerikanska rapporter fanns ett starkt samband mellan 

orden medborgarskap och vinster, medan sambandet inte återfanns i de europeiska 

rapporterna. De menar att medborgarskap borde användas i samband med ekonomi eftersom 

det gör begreppet mätbart vilket gör att företagens påverkan kan bevisas (Hartman, Rubin & 

Dhanda 2007, s. 386). Aerts, Cormier och Magnan (2008, s. 656) menar att nordamerikanska 

företag är verksamma i en mer reglerad kontext vid delgivning av miljöinformation än 

kontinentaleuropeiska företag. Företag som verkar i den mer reglerade miljön 

miljörapporterar mer om information relaterad till kostnader, risk och miljösanering. Däremot 

rapporterar de mindre om hållbar utveckling och hållbar styrning som där är mindre reglerat 

än vad europeiska företag gör. 
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CSR har blivit allt vanligare på grund av krav på organisationers transparens och ansvars-

skyldighet. Trots detta finns det inget etablerat ramverk utan bara riktlinjer för hur företag 

konsekvent kan kommunicera CSR. Organisationer har svårt att utveckla konsekventa 

strategier eftersom terminologin inom CSR inte är tydligt definierat (Guthrie, Cuganesan & 

Ward 2008, s. 25). Legendre och Coderres studie (2012, s. 184) visar att det är så många som 

44 procent av de företag som använder GRI:s riktlinjer som rapporterar på en ej granskad 

nivå. Eftersom både arbetet med CSR och hållbarhetsredovisning är frivilliga koncept så 

försvagas GRI:s effekt. Generellt använder företagen mycket tid till att välja indikatorer och 

utforma rapporterna vilket gör det intressant att undersöka vad företagen säger och hur de 

säger det i sina hållbarhetsrapporter (Ellerup-Nielsen & Thomsen 2007, s. 29). I deras 

fallstudie av danska företag kom de fram till att företagen använder olika strategier för CSR-

rapportering, både vid val av ämnen och hur de uttrycker sig, kontextuell information och 

ambitionsnivå (Ellerup-Nielsen & Thomsen 2007, s. 38). Även om hållbarhetsredovisningens 

kvalitet förbättrats de senaste åren finns fortfarande många aspekter som kan bli ännu bättre. 

Bland annat saknas ett antal aspekter inom det sociala området som GRI innefattar. Inom den 

europeiska unionen skulle detta kunna förklaras av att mänskliga rättigheter är tydligt och fullt 

beskyddade av lag i Europa (Leszczynskas 2012, s. 924). 

 

Hahn och Kühnen (2013, s. 14) understryker i sin litteraturöversikt att de flesta artiklar om 

hållbarhetsredovisning inte relaterar till någon teori alls, men att de som gör det ofta använder 

intressentteorin. Vidare menar de att studier ofta refererar till isolerade teoretiska 

referenspunkter istället för en mer holistisk omfattande teoretisk förklaring. Hahn och Kühnen 

(2013, s. 14) föreslår en kombination av olika teorier för att förklara hållbarhetsrapportering, 

bland annat med hjälp av intressent- och legitimitetsteorin.  

 

Sammanfattningsvis kan det således urskiljas att det finns många skillnader inom hållbarhets-

redovisning. Skillnaderna kan exempelvis handla om vem företag redovisar för, vad för frågor 

företagen lägger fokus på och rapporteringens kvalitet. Skillnader inom hållbarhets-

rapportering uppkommer bland annat på grund av företags storlek, sektorstillhörighet och 

beroende på vilka länder företagen är verksamma i. Ett problem som följaktligen kan urskiljas 

inom hållbarhetsredovisning är att GRI:s riktlinjer endast är rekommendationer, vilket bidrar 

till att företag kan hållbarhetsredovisa på olika sätt. Detta kan i sin tur göra det problematiskt 

att jämföra företagens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Tidigare forskning 

har visat på att det förekommer internationella skillnader inom finansiell redovisning, vilket 

har flera olika orsaker. Beroende på vilket redovisningssystem ett land har delas länder ofta in 

i kontinentala och anglosaxiska redovisningstraditioner. Därför är vi även intresserade av att 

undersöka om de internationella skillnaderna mellan traditionerna återfinns inom hållbarhets-

rapportering.    

1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån problemdiskussionen har följande frågor formulerats: 

 

Hur skiljer sig hållbarhetsrapporteringen av resultatindikatorer bland tyska och amerikanska 

företag inom bilindustrin som hållbarhetsrapporterar enligt G3.1?  

 

Hur skiljer sig tillvägagångssättet att delge information för tyska och amerikanska företag 

inom bilindustrin som hållbarhetsrapporterar enligt G3.1?  



 

 - 5 - 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra hållbarhetsrapporter utgivna av multinationella bolag 

inom samma sektor för att undersöka förekommande internationella skillnader. En avsikt är 

att undersöka om bolagens fokus på resultatindikatorer skiljer sig åt i rapporterna. Studien 

ämnar även undersöka om det finns internationella skillnader när det kommer till vilket sätt 

informationen i rapporten delges på. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår analys till 2012 års hållbarhetsrapporter för fyra bolag inom bil-

industrin; Ford och General Motors från USA samt BMW och Daimler från Tyskland. 

Anledningen till att vi valt att studera rapporter från 2012 är att samtliga hållbarhetsrapporter 

det året är upprättade enligt G3.1.  

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition  

Uppsatsen är fortsättningsvis disponerad på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs undersökningens 

metod samt forskningsansats, urval, studiens genomförande, trovärdighet, etisk reflektion och 

källkritik. Kapitel 3 omfattar en teoretisk referensram bestående av legitimitetsteorin, 

intressentteorin och den nyinstitutionella teorin. Referensramen i kapitel 4 inleds med en 

beskrivning av CSR, GRI:s riktlinjer och hållbarhetsredovisning. Därefter presenteras tidigare 

forskning inom bland annat anglosaxisk och kontinental redovisningstradition, intressent-

relationer och hållbarhetsrapporter i Europa och USA. Kapitel 5 presenterar studiens resultat 

som analyseras i efterföljande kapitel. Slutsatser från resultatet finns i kapitel 7. Slutligen 

kommer det en avslutande diskussion om studien i kapitel 8, där även förslag till vidare 

forskning ges.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens forskningsansats, metod och urval. Studiens genomförande 

redogörs för genom en beskrivning av studiens undersökningsmodell vilken består av en 

kvantitativ och en kvalitativ del. I avsnittet beskrivs även hur texter valts till den kvalitativa 

undersökningen. Värdering av studien görs sedan utifrån begreppen reliabilitet och validitet. 

Slutligen kommer en etisk reflektion kring studien samt källkritik.  

2.1 Forskningsansats 

Slutledningsprocessen i en studie kan ta sig olika form beroende på hur forskarna väljer att 

förhålla sig till empirin och teorin (Olsson & Sörensen 2007, s. 32). För vår studie har vi valt 

att använda oss av en deduktiv ansats, vilket innebär att vi först ser till den befintliga teorin 

inom ämnet för att sedan pröva den mot det empiriska materialet (Alvehus 2013, s. 32). 

 

Andra möjliga former som slutledningsprocessen i en studie kan ha är en induktiv eller 

abduktiv ansats. Induktion beskrivs av Olsson och Sörensen (2007, ss. 32-33) som ett 

angreppssätt där forskaren i första hand ser till resultatet i studien för att sedan låta teorin växa 

fram allteftersom. Vidare förklarar Alvehus (2013, s. 109) att abduktion består av en kombi-

nation mellan den deduktiva och induktiva ansatsen. Då studien inte har för avsikt att bidra 

med ny teoribildning ansågs dessa forskningsansatser inte vara aktuella.      

2.2 Forskningsmetod 

Med denna komparativa studie av hållbarhetsrapporter vill vi öka kunskapen om och 

förståelsen för internationella skillnader i hållbarhetsrapporter som är upprättade enligt GRI:s 

ramverk. Det som styr valet av vilken metod som ska användas för att bearbeta en studies 

material är syftet med själva studien (Olsson & Sörensen 2007, s. 37). De två huvudgrupperna 

inom metod är kvantitativa eller kvalitativa angreppssätt. Olsson och Sörensen (2007, s. 37) 

påpekar dock att det ena valet inte nödvändigtvis måste utesluta det andra, utan de kan med 

fördel kombineras och det kallas då för metodintegration. En anledning till att en blandning av 

de båda metoderna blivit allt mer populärt att använda sig av under de senaste decennierna, är 

att flera dimensioner av det utvalda problemet kan studeras. På så sätt kan forskaren ge en 

bredare bedömning av det aktuella samhällsproblemet (Olsson & Sörensen 2007, s. 63).   

 

För att uppnå vårt syfte har metoden vi använt oss av varit en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ innehållsanalys. Bergström och Boréus (2012, ss. 87) klargör att innehållsanalyser 

är en lämplig metod att använda sig av för att hitta mönster i stora mängder text, något som är 

passande för denna studie då de utvalda hållbarhetsrapporterna är både långa och omfattande 

dokument. Innehållsanalysen ger även ett bra underlag när jämförelse mellan olika texter ska 

göras. Vidare tillägger Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 197) att den 

kvantitativa innehållsanalysen är en effektiv metod för att se hur stort utrymme olika 

kategorier får i tid eller rum, något som är en aspekt helt i linje med studiens syfte av att se 

skillnader i innehållet mellan olika internationella företag. En anledning till varför det inom 

forskning finns ett intresse för att visa hur mycket något förekommer i en text är en allmän 

uppfattning om att de ämnen som omnämns mest också har störst betydelse för avsändaren 

(Bergström & Boréus 2012, s. 80). 

 

Till skillnad från en kvantitativ metod fokuserar en kvalitativ metod mer på att ge mycket 

upplysningar om ett fåtal enheter och fokus ligger ofta på det som är unikt i texten som 

analyseras (Olsson & Sörensen 2007, s. 66). Det som är av intresse i kvalitativa metoder är en 
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texts meningar eller innebörd. Forskarens mål är att bidra med en generell förståelse av det 

fenomen som studeras (Alvehus 2013, ss. 20-22).   

2.3 Urval 

För denna studie har vi valt att ha ett internationellt fokus och inriktar oss därmed på att 

studera hållbarhetsrapporter från ledande tyska och amerikanska företag inom bilindustrin. 

Skälet till de valda marknaderna är att tidigare forskning har konstaterat att det finns 

betydande skillnader mellan Europa och USA (Hartman, Rubin & Dhanda 2007, ss. 375-376; 

Matten & Moon 2008, ss. 407-408) vilket gjorde det intressant för oss att studera ett land från 

de båda världsdelarna. Dessutom är både Tyskland och USA framträdande nationer som har 

haft stort inflytande på de traditionella redovisningstraditionerna och vi ansåg dem därför vara 

relevanta marknader att studera även för hållbarhetsredovisning.  

 

För att begränsa vår undersökning på de valda marknaderna beslutade vi oss för att fokusera 

på en särskild industri, i syfte att kunna genomföra jämförelser mellan likvärdiga företag. 

Legendre och Coderres (2013, ss. 185-186) studie har kunnat visa på att det finns skillnader 

mellan olika industrier vad gäller hur noga de är med att hållbarhetsrapportera. Bilindustrin 

anges vara en av de industrier där det anses viktigt att delge mycket information genom 

hållbarhetsrapporter (Legendre & Coderres 2013, ss. 185-186). Vi ansåg därför att 

bilindustrin var lämplig att välja då rapporter från företag som tar hållbarhet på allvar och är 

villiga att delge mycket information om sitt arbete blir mer givande för oss att studera.  

 

Då företag skulle väljas ut inom bilindustrin använde vi oss av GRI:s hemsida där sökningar 

kan göras för att se vilka företag som rapporterar enligt deras ramverk. Genom att söka efter 

företag inom bilindustrin i USA fick vi träffar på dels bilproducenter och även vissa under-

leverantörer av bildelar och olika system. Eftersom likvärdiga företag på de båda 

marknaderna eftersträvades att utses valde vi att fokusera på bilproducenterna då det blir 

tydligast att de valda företagen har liknande verksamhet. De två företag som då blev kvar i 

USA och således blev del av vår studie var Ford Motor Company och General Motors 

Company. För Tyskland valdes BMW ut som motsvarighet till Ford och Daimler som liksom 

General Motors är återförsäljare av ett flertal bilmärken, valdes till att representera den 

europeiska marknaden.  

 

Vi har valt att studera 2012 års hållbarhetsrapporter eftersom samtliga företag följde G3.1 

detta år. Då vår ambition är att fokusera på innehållsmässiga skillnader i form av vilka 

aspekter som har störst betydelse i de båda länderna anser vi att det har lite betydelse att 

rapporterna inte är utgivna det senaste året. Vi ansåg att det var av större vikt för studiens 

resultat att samma riktlinjer efterföljts i samtliga rapporter för att en värdefull analys skulle 

kunna genomföras. 

2.4 Studiens genomförande 

2.4.1 Undersökningsmodell 

Innehållsanalys är en metod som använts i många studier om hållbarhetsrapporter (Holland & 

Foo 2003, s. 9). Redovisningsforskare har tillämpat innehållsanalyser på olika sätt. Innehålls-

analyser kan delas upp i mekaniska och tolkande analyser. Mekaniska analyser fokuserar på 

informationens volym eller frekvens. Tolkande analyser fokuserar på informationens innebörd 

och syftet med analyserna är att öka förståelsens för vad som kommuniceras och hur (Beck, 

Campbell & Shrives 2010, s. 208). I vår studie om hållbarhetsrapporter ville vi undersöka 

både innehållsvariationer och informationens innebörd. 
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Med hjälp av en undersökningsmodell har vi kunnat genomföra vår innehållsanalys på ett 

strukturerat sätt och den visar även tydligt hur vi gått tillväga i studien. Det beskrivna 

tillvägagångssättet i texten nedan utgör själva undersökningsmodellen för studien. Vår under-

sökningsmodell har utformats utifrån GRI:s riktlinjer och inspiration från tidigare forskning 

om hållbarhetsrapporter. För att kunna undersöka både innehållsvariationer och innebörden 

har vår undersökningsmodell både kvantitativa och kvalitativa inslag.  

 

Vi utförde först den kvantitativa delen av undersökningen där vi sammanställde vilka 

indikatorer företagen redovisar, detta sammanställdes i en tabell (bilaga 1). BMW, Daimler 

och Ford anger i sina GRI innehållsindex vilka indikatorer rapporten innehåller samt om 

indikatorerna är helt eller delvis rapporterade. GM anger däremot inte i sitt innehållsindex om 

indikatorerna är helt eller delvis rapporterade, därför gick vi själva igenom deras indikatorer 

för att bedöma om de var helt eller delvis rapporterade. Detta gjorde vi genom att utgå från 

GRI:s dokument G3.1 Quick Reference Sheet samt att vi jämförde informationen med de 

andra tre företagens rapporter som tidigare blivit externt bedömda. Genom att sammanställa 

all information från samtliga företag i tabellen kunde vi utläsa vilka indikatorer företagen 

rapporterar mest om och därmed fokuserar på. Vi ville undersöka om det fanns skillnader i 

rapporteringen inom varje indikatorsområde samt mellan respektive område. Vi var 

intresserade av vilka områden företagen fokuserar på eftersom tidigare forskning visat att 

fokus skiljer sig åt mellan amerikanska och europeiska företag. 

 

Med den kvalitativa undersökningen ville vi studera rapporterna på djupet. Eftersom 

hållbarhetsrapporterna omfattar över hundratals sidor vardera, valde vi ut ett antal olika 

aspekter som vi ville undersöka grundligt. Omfattningen av rapporterna är även anledningen 

till att vi endast studerade fyra bolags hållbarhetsrapporter då vi hade begränsat med tid för 

studien. Vi ansåg att resultatet från de fyra bolagen räckte för att kunna svara på studiens 

forskningsfråga och bedömde således att användningen av fyra bolag var tillräckligt. Nedan 

kommer motivering för aspekter vi har valt att studera i den kvalitativa undersökningen. 

2.4.2 Val av texter för den kvalitativa undersökningen 

De delar ur hållbarhetsrapporterna som vi har valt att studera närmare i vår kvalitativa 

innehållsanalys är VD-brev, intressentdialoger och riskmanagement. Varje del har sedan 

studerats utifrån följande områden; vilka intressenter vänder sig texten till, hur balansen är 

mellan positiv och negativ informationsdelgivning, vilken hållbarhetsaspekt företaget har 

mest fokus på, hur initiativrika och målfokuserade företagen är samt hur detaljerad den 

information som delges är.  

 

VD-breven ansågs lämpliga att använda eftersom dessa delar är bland de första som möter 

läsaren och de lyfter fram de mest centrala delarna ur rapporten. Leszczynska (2012, s. 924) 

uttrycker att verkställande direktörer har en ökad medvetenhet om hållbarhet samt att de 

känner av en större press på att företag ska vara engagerande inom hållbarhetsområden idag. 

Yttrandet av Leszczynska förstärker relevansen av att studera VD-brevet då det tyder på att 

arbetet med hållbarhet tas seriöst av inflytelserika personer inom företaget.    

 

Vad gäller VD-brevet skiljer sig Fords hållbarhetsrapport från de andra företagen. Ford 

presenterar tre stycken brev skrivna av företagets VD (Alan Roger Mulally), styrelse-

ordförande (William Clay Fordm Jr.) samt vice VD (Robert Brown) som även ansvarar för 

hållbarhet och säkerhet inom Ford. Vi valde att inkludera samtliga tre brev i vår framställning 
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av Fords VD-brev eftersom samtliga har inflytelserika positioner i företaget och allas 

uttalanden var relevanta för vår undersökning. 

 

Tidigare forskning har kunnat visa på många skillnader mellan företag i olika länder och deras 

förhållande till olika intressentgrupper. Van der Laan Smith, Adhikari och Tonkar (2005, s. 

125) redogör för att aktieägare är en tydlig målgrupp som amerikanska företag vänder sig till 

medan Wu och Lee (2014, s. 542) lyfter fram bredden av intressentgrupper som företag i 

kontinentala länder vill tillgodose. Till detta tillägger Hartman, Rubin och Dhanda (2007, s. 

373) att motiven bakom arbetet med CSR skiljer sig åt mellan amerikanska och europeiska 

företag vilket avspeglas i deras relationer till deras intressenter. Vi förväntade oss därför att 

finna skillnader i vad som redovisas och hur detta görs beroende på vilket intressentfokus 

företagen har. Följaktligen valde vi att studera intressentdialogsavsnitten mer djupgående i 

respektive rapport. 

 

Begreppen ”Stakeholder Dialogue” och ”Stakeholder Engagement” är två uttryck för samma 

sak (Habisch, Patelli, Pedrini & Schwartz 2010, s. 382). De båda tyska företagens intressent-

avsnitt som studerats är döpta till ”Stakeholder Dialogue” medan de amerikanska har rubriken 

”Stakeholder Engagement”. För GM har deras intressentdialoger även kunnat utläsas från 

andra delar av deras rapport vilket gjort att ämnesrelevant information även tagits från 

avsnitten om ”GM People”, ”Supply Chain”, ”Community Impact” och ”Score”.  

 

Enligt GRI:s riktlinjer 1.2 Principer för att säkerställa redovisningens kvalitet, ska det i 

hållbarhetsrapporten finnas en balans mellan redovisningen av positiva och negativa aspekter. 

Balansen vid informationsdelgivningen är något vi valt att analysera för både VD-breven och 

intressentdialogerna men det blir tydligast i den tredje och sista delen där vi valt att analysera 

riskmanagement. Risker kan kännas främmande att lyfta fram eftersom det låter som att 

företaget visar sig själv i dålig dager. Hahn och Lülfs (2014, s. 412) menar dock att det rent av 

kan vara gynnsamt för företagets legitimitet att även uppmärksamma orosmoment och 

negativa aspekter.     

 

Ytterligare perspektiv som analyserats för respektive text är vilka initiativ de olika företagen 

tagit och hur de engagerar sig i omvärlden. Matten och Moon (2008, s. 415-416) ger i sin 

forskning stöd för att det här finns stora internationella skillnader på grund av olikheter i 

samhällenas uppbyggnad. Hur detaljerat och noggrant företagen redovisar är också av intresse 

för att se internationella olikheter. Detta kan kopplas till företagens ambitioner av transparens 

då grundligheten i rapporten kan tyda på företagets kommunikationsmål med läsaren. För 

företag med skilda nationella ursprung har Hartman, Rubin och Dhanda (2007, s. 373) även 

kunnat se en variation för vilket hållbarhetsområde som ges mest utrymme i rapporten. 

Exempelvis visade amerikanska företag oftare ett finansiellt fokus än europeiska företag. 

Vilket hållbarhetsområde som var mest aktuellt för våra utvalda företaget var slutligen en del i 

det som vi valde att fokusera vår analys på.        

2.5 Datainsamling 

Första steget i vår studie var att söka information om hållbarhetsredovisning. Informationen 

fick vi främst från vetenskapliga artiklar som vi hittade via söktjänsten Summon. Vi har även 

utökat vår kunskap om hållbarhetsrapportering med hjälp av information från GRI:s hemsida. 

Utifrån tidigare forskning om hållbarhetsrapportering formulerade vi sedan studiens syfte och 

forskningsfrågor. För den empiriska delen i vår studie har vi analyserat företags 

hållbarhetsrapporter. Samtliga hållbarhetsrapporter hämtades från webbsidan 

http://database.globalreporting.org.  

http://database.globalreporting.org/
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2.6 Värdering av studien 

2.6.1 Reliabilitet 

Det är vanligt förekommande att värdera kvaliteten i vetenskapliga studier utifrån begreppen 

reliabilitet och validitet (Alvehus 2013, s. 122). Reliabilitet syftar till hur väl under-

sökningsmodellen och de resultat som framkommer ur undersökningen stämmer överens 

oavsett när eller av vem den genomförs (Olsson & Sörensen 2007, s. 75). För att en hög grad 

av reliabilitet ska råda krävs att forskare ska kunna komma fram till ett liknande resultat med 

hjälp av modellen, vid olika tidpunkter. För att studien ska kunna generera liknande svar om 

den utförs av någon annan, har vi varit noggranna med att beskriva studiens tillvägagångssätt i 

avsnitt 2.4. Till den kvantitativa innehållsanalysen har indikatorerna utgivna av GRI legat till 

grund för bedömning vilket ökar reliabiliteteten då det begränsar tolkningsmöjligheterna och 

bör således ge en likartad bedömning av hållbarhetsrapporterna. Olsson och Sörensen (2007, 

s. 75) använder begreppet interbedömarreliabilitet som är en beskrivning av flera personer 

som genomför en studie. För att få en hög reliabilitet utnyttjades i studien det faktum att vi är 

två personer då vi valde att först analysera materialet på varsitt håll för att sedan jämföra våra 

analyser och kan då till viss del säkerställa reliabiliteten i studien. 

 

Eftersom studien delvis består av kvalitativa inslag uppstår viss problematik med att diskutera 

studiens reliabilitet. Bland andra Alvehus (2013, s. 122) uttrycker problemet som att målet att 

kunna efterlikna något går emot själva idéen med många kvalitativa studier. Detta eftersom 

mätinstrumenten bör vara oberoende verkligheten för att hög reliabilitet ska uppstå medan en 

kvalitativ studie saknar mening om ingen tolkning av verkligheten sker. Det är ofrånkomligt 

att viss subjektivitet kommer spegla resultatet i en kvalitativ studie och så även i denna.   

2.6.2 Validitet 

Validitet beskrivs av Esaiasson et al. (2012, s. 57) som förhållandet mellan den teoretiska 

frågeställningen som sägs ska undersökas och det empiriska material som undersökts. Hög 

validitet tyder på att studien lyckats analysera just det som forskningsfrågan ämnade svar på. 

Esaiasson et al (2012, s. 58) gör skillnad på intern validetet och extern validitet. Vi anser att 

denna studie har hög intern validitet då vi lät forskningsfrågorna styra hur resterande 

arbetsprocess skulle se ut i syfte att kunna besvara frågorna på bästa sätt. Avsikten med extern 

validitet beskriver Esaiasson et al. (2012, s. 58) är att kunna generalisera de slutsatser studien 

får fram, till andra eller större populationer. Vår studie har dock aldrig varit avsedd att 

framställa resultat som ska vara generaliserbart, eftersom det hade krävt en annan typ av 

studie där fler företag analyserades. Med det sagt har vår studie en lägre extern validitet men 

fortfarande en hög intern validitet.           

2.7 Etisk reflektion 

Empirin i studien bygger till stor del på hållbarhetsrapporter utgivna av företag. Hållbarhets-

rapporterna är frivilliga och företagen väljer ut de mest relevanta områdena utifrån GRI:s rikt-

linjer som ska finnas med. Eftersom det är företagen som bestämmer vad hållbarhetsrapporten 

ska innehålla finns det en risk att företagen är subjektiva i framställningen av sina rapporter. 

Vi är medvetna om företagens subjektiva ansats och vi är därmed även medvetna om vikten 

av att vi själva är objektiva när vi granskar hållbarhetsrapporterna. För att säkerställa 

objektiviteten kommer vi att analysera samtliga hållbarhetsrapporter enligt samma under-

sökningsmodell.  

 

Ett etiskt dilemma som eventuellt kan uppstå när man hämtar information om företag är att 

man skulle kunna hitta information som företagen inte önskar offentligges. Då vi enbart 
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använder publicerade hållbarhetsrapporter vars syfte är att vara tillgängliga för allmänheten 

undviker vi detta etiska problem. Det är inte heller etiskt försvarbart att använda andras tankar 

som om de vore våra egna och därför är vi noggranna med källhänvisning till allt material vi 

tagit del av.  

2.8 Källkritik 

Med hjälp av dagens teknik kan all möjlig information spridas i snabb takt från i princip vem 

som helst. Å ena sidan är det en fantastisk möjlighet men det innebär även ett ökat krav på 

kritiskt granskande från informationsmottagarens sida (Esaiasson et al. 2012, s. 278). 

Esaiasson et al. (2012, ss. 282-288) förespråkar fyra områden att ta hänsyn till vid källkritik 

vilka är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens, som sammanslagna bildar en helhets bild 

av källans trovärdighet. 

 

Till största del har vetenskapliga artiklar använts som källor i detta arbeta och i syfte att öka 

trovärdigheten av källan har artiklar som blivit peer reviewed och som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter nyttjats. Vid urval av artiklar har samtidigheten spelat stor roll 

eftersom vi skriver om hållbarhet vilket är ett aktuellt och föränderligt område och vi har då 

strävat efter att ta del av aktuella källor. Det finns dock även vissa äldre artiklar som använts 

när syftet varit att komma nära originalkällor. Det har varit aktuellt i form av artiklar rörande 

allmängiltiga teorier som använts av forskare i många år och där skribenterna av de äldre 

artiklarna blivit refererade till av många senare forskare. 

 

Som inledningsvis nämndes är det enkelt att sprida önskad information och tillgängligheten 

av internet är en bidragande faktor till det. Eftersom vem som helst får delge information på 

olika webbsidor kan trovärdigheten vid användning av just webbsidor ifrågasättas. Vi har valt 

att endast använda oss av hemsidor från väletablerade organisationer som GRI, CSRguiden 

och KPMG. Det finns ingen anledning att felaktig information publiceras på dessa sidor men 

kravet om oberoende kan diskuteras. Vi är medvetna om att till exempel GRI kommer lyfta 

fram information som gynnar deras organisation och vad de tror på. Källan i sig är trots allt 

trovärdig på många sätt och då vi använder kompletterande källor så som vetenskapliga 

artiklar ser vi fortfarande informationen från valda hemsidor som högst användbara.   

 

I de fall litterära verk har använts som källor har vi ansett dem vara trovärdiga då de blivit ut-

givna av välkända bokförlag så som bland andra Liber och Studentlitteratur. Vi är medvetna 

om att en svaghet med litterära verk är att det är författarnas personliga åsikter och synsätt på 

områden som publiceras i läroböckerna. Vi har därför varit noga med att begränsa vår 

användning av dem och i större utsträckning sökt information från vetenskapligt grundade 

studier.      
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3 Teoretisk referensram 
Nedan presenteras studiens teorietiska referensram, bestående av tre relevanta teorier som 

ligger till grund för studien; legitimitetsteorin, intressentteorin samt den nyinstitutionella 

teorin. Teorierna används som ett verktyg för att i senare kapitel kunna analysera det resultat 

som framkommit i studien.   

3.1 Legitimitetsteorin 

En av de tre systemorienterade teorierna som grundar sig i politisk ekonomisk teori är 

legitimitetsteorin. Det som denna teori bygger på är tanken att det finns sociala kontrakt 

mellan företag och olika intressenter, som består av både löften om att ge bra avkastning och 

samtidigt ett ansvar att ta vara på miljön (O´Donovan 2002, s. 344). Campbell (2000, s. 82) 

betonar att alla företag existerar i en omgivning av sociala kontrakt, vissa är tydligt uttalade 

medan andra är outtalade.    

 

Legitimitetsteorin har sitt fokus ur ett ledningsperspektiv då den fokuserar på olika beslut 

chefen kan fatta beroende på om legitimitet ska skapas, behållas eller återfås (O´Donovan 

2002, ss. 345-346; Holder-Webb, Cohen, Nath & Wood 2009, s. 500). För nystartade företag, 

eller för företag som går in på nya marknader där de tidigare inte har verkat, blir målet att 

skapa legitimitet. O´Donovan (2002, s. 349) argumenterar för att det vid ny marknads-

segmentering krävs att företag både skapar godkännande från de gamla intressenterna för den 

nya aktiviteten som företag bedriver och även skapar förtroende för företaget hos den nya 

marknadens intressenter. För att skapa denna legitimitet krävs ofta en proaktiv inställning från 

ledningen eftersom de redan från början måste försäkra intressenterna om att de är ett pålitligt 

företag. Som nya aktörer på marknaden kan företag arbeta mycket för att påverka 

intressenters uppfattning om dem för att skapa sig den legitimitet de söker (O´Donovan 2002, 

s. 359).  

 

För de företag som redan lyckats skapa sig legitimitet hamnar fokus på att behålla den, något 

som kräver att ledningen håller sig uppdaterade om vad som händer i omvärlden och bland 

intressenterna. Detta görs för att kunna förutse förändringar som kan komma att påverka dem 

men trots allt ses ofta denna fas som den enklaste av de tre (O´Donovan 2002, s. 349). En fas 

som då kan ses som betydligt svårare att lyckas återfå legitimitet. Det krävs ofta drastiska åt-

gärder från ledningens sida eftersom företag många gånger inte vet om att de tappat sin 

legitimitet innan det är försent och de kommer då få arbeta reaktivt för att försöka rädda 

situationen (Campbell, Craven & Shrives 2002, s. 560). En stor svårighet med att återfå 

legitimitet är till exempel att en miljökris i sig ofta visar intressenterna att det som företaget 

sade sig jobba med innan, bara var ett spel för gallerierna eller i alla fall inte lika effektivt som 

de beskrivit det för annars skulle katastrofen aldrig skett.  

 

Legitimitet ges till företag av intressenter (Milne & Patten 2002, s. 374) och beror till stor del 

på dessa gruppers normer och värderingar i förhållande till företagets handlande. Gruppernas 

normer och värderingar är mycket föränderliga då det som anses vara viktigt ena dagen snabbt 

kan bli överskuggat av ett annat viktigt ämne som kommer upp till debatt nästa dag (Holder-

Webb, et al. 2009, s. 500). Det uppstår ett så kallat legitimitetsgap när företagets handlingar 

inte överensstämmer med intressenters förväntningar (Campbell, Craven & Shrives 2002, ss. 

559-560). Enligt O´Donovan (2002, s. 345) känner företag av när det är på gång att ske skift i 

den publika uppfattningen av företaget och då blir viljan att stoppa detta skift stor för att 

förhindra att ett legitimitetsgap uppstår. Det som företaget gör för att ändra intressenternas 
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uppfattning om företaget kommer publiceras i publika dokument eftersom det är det enda 

sättet för intressenterna att ta del av förändringsarbetet.   

 

Det är lätt att anta att negativa aspekter som kommer till intressenters kännedom kommer 

skada företagets legitimitet, men det är snarare tvärtom så länge företaget framför dem på rätt 

sätt. Trovärdigheten för rapporten ökar snarare genom att även redovisa sämre sidor hos 

företaget eftersom alla vet att allt inte kan vara perfekt. Enligt Hahn och Lülfs (2014, s. 412) 

kan redovisning av negativa aspekter vara bra för företagets legitimitet om de redovisas på 

rätt sätt. Det är inte aktuellt att redovisa gamla händelser för att rättfärdiga vad de gjorde förr 

utan snarare i syfte att visa på en medvetenhet och uppmärksamhet om vad som har skett för 

att kunna vara vaksamma i framtiden på att inte liknande händelser ska ske igen (Hahn och 

Lülfs 2014, s. 412). De mest förekommande strategierna för att rapportera negativa händelser 

i legitimitetssyfte är dock av symbolisk karaktär vilket innebär att risken för manipulation är 

stor (Hahn & Lülfs 2014, s. 415). Detta eftersom att företag då egentligen inte är intresserade 

av att faktiskt arbeta annorlunda utan snarare få utomstående att tro att de gör det. 

3.2 Intressentteorin 

Spence, Husillos och Correa-Ruiz (2010, s. 80) finner att intressentteorin är den dominanta 

och mest använda teorin för att förklara hållbarhetsrapportering. De menar dock att de flesta 

studier refererar till intressenter generellt utan att uttryckligen referera till intressentteorin. 

Hahn och Kühnen (2013, s. 14) bekräftar detta i sin litteraturöversikt av 178 artiklar om 

hållbarhetsrapportering. Intressentteorins begrepp förklaras vidare på olika sätt av olika 

författare (Donaldson & Pretson 1995, s. 66).  

 

Intressentteorins grundare Freeman definierar intressenter som ”any group or individual who 

can affect, or is affected by, the achievement of the firm’s objectives” (Freeman 1984, s. 25). 

Fler interna och externa förändringar i företagsmiljön skapade ett behov av en ny företags-

modell och Freeman skapade därför en företagsmodell med ett intressentperspektiv (Freeman 

1984, s. 24). Ett syfte med intressentmodellen är att företag ska förstå och bedöma sina 

strategier för respektive intressentgrupp. Företag behöver koncept och integrerande metoder 

som möjliggör att företag kan handla med flertal intressenter inom ett antal olika områden. 

För varje större strategisk fråga måste företagen tänka på hur de olika intressenterna påverkas 

och därför behövs processer som tar hänsyn till många intressegruppers angelägenheter 

(Freeman 1984, s. 26). Intressentperspektivet är således ett tillvägagångssätt för chefer att leda 

sina organisationer på ett mer effektivt sätt (Freeman 1984, s. 27).  

 

Intressentmanagement används för att bättre förstå och hantera interna och externa 

förändringar. Det är ett koncept som poängterar nödvändigheten för en organisation att 

hantera relationerna till sina specifika intressentgrupper på ett handlingsorienterat sätt 

(Freeman 1984, s. 52). Intressentperspektivet på strategiskmanagement har lett till allmänna 

intressentstrategier. Freeman indikerar hur strategier för ett flertal intressentgrupper kan bli 

integrerade i omfattande program som därmed riktas till många intressenters angelägenheter 

på samma gång. Med intressentperspektivet ska företag kunna minska gapet mellan strategi-

formulering och implementeringen av strategin (Freeman 1984, s. 152).  

 

I litteraturen har det gjorts flera försök till att klassificera olika intressentteorier. Donaldson 

och Pretsons klassificering har blivit en av de mest uppföljda (Spence, Husillos & Correa-

Ruiz 2010, s. 79). Intressentteorin kan användas på ett antal olika sätt och utifrån 

användningsområdet delar Donaldson och Pretson (1995, ss. 70-71) in intressentteorin i tre 

olika angreppssätt. Det deskriptiva angreppssättet används för att beskriva och för att ibland 
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även förklara företags egenskaper och handlande. Med empirisk data och utifrån det 

instrumentala angreppssättet kan samband, eller brist på samband, identifieras mellan 

intressentmanagement och företagens prestationer av traditionella mål som exempelvis vinst. 

Många studier har föreslagit att företags införande av intressentprinciper leder till lika bra, 

eller bättre företagsprestationer, än andra metoder. Det normativa angreppssättet av teorin 

används för att tolka företagens funktion vilket innefattar identifiering av moraliska och 

filosofiska riktlinjer för företagens verksamhet och ledning (Donaldson & Pretson 1995, ss. 

70-71). Samtliga angreppssätt är värdefulla på sitt sätt och samtliga tre typer av teorin kan 

hittas i Freemans arbeten (Donaldson & Pretson 1995, s.72).  

 

Freeman (1984, s. 38) anser att CSR kan ses som ett sätt att tillämpa intressentkonceptet på 

icke-traditionella intressegrupper, sådana grupper som tidigare ansetts ha fientliga relationer 

med företaget. När företag arbetar med CSR har mer betoning lagts på allmänheten, samhället 

eller anställda och mindre betoning på att tillfredsställa ägare (Freeman 1984, s. 38). 

3.3 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori grundades enligt Eriksson-Zetterquist (2009, s. 63) på tidigare 

publicerade verk av John Meyer och Brian Rowan (Instutionalized Organizations: Formal 

Structure as Myth and Ceremony från 1977) samt av Paul J. DiMaggio och Walter W. Powell 

(The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 

Organizational Fields, från 1983). Denna teori ger viss förståelse för hur företag skaffar sig 

legitimitet (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 63) och tar även upp de för teorin centrala begreppen 

isomorfism (Ribeiro & Scapens 2006, s. 96; Eriksson-Zetterquist 2009, s. 63) och frikoppling 

(Arroyo 2012, s. 289; Ribeiro & Scapens 2006, s. 97; Eriksson-Zetterquist 2009, s. 63).      

  

Den miljö som företag verkar inom beskrivs i institutionell teori som något utöver den annars 

klassiska synen av ett nätverk med kunder, leverantörer och andra intressenter som har 

påverkan på företaget (Ribeiro & Scapens 2006, s. 96). Det är snarare kultur och sociala 

normer som har stor påverkan på de strukturer vilka präglar företag (Ribeiro & Scapens 2006, 

s. 96). Innebörden av detta är enligt Ribeiro och Scapens att företag i legitimitets- och över-

levnadssyfte efterliknar sin omgivning och delar deras normer och värderingar i företagets 

formella struktur.           

 

Eriksson-Zetterquist (2009, s. 66) påpekar att det sätt på vilket företaget fungerar inte behöver 

vara det mest effektiva utan bara det som bäst stämmer överens med vad företagets om-

givning tycker är lämpligt. I takt med att samhällets förväntningar på företag växlar kommer 

också företag förändras för att uppnå de nya idealen. Eftersom alla företag strävar efter att 

uppnå samma ideal kommer organisationer inom samma branscher, där samma normer och 

värdering äger rum, med tiden att likna varandra. Detta fenomen kallas för isomorfism 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 66). Homogeniteten bland företag kan uppstå av tre olika 

krafter: tvingande-, mimetisk- eller normativ isomorfism (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 78). 

Ribeiro och Scapens (2006, s. 99) ger som exempel på tvingande isomorfism regeringen och 

olika myndigheter, då dessa parter kan införa lagar och andra kontrollmedel för att styra 

företagens ageranden. Vidare förtydligar Eriksson-Zetterquist (2009, s. 79) att det handlar om 

starka organisationer som kräver anpassning till vissa strukturer av marknadens svagare 

organisationer. 

 

Många gånger kan metoder som framgångsrika bolag använder sig av imiteras av mindre 

lyckade företag, eftersom de sistnämnda söker väl beprövade modeller för att utvecklas som 

företag (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 80). Eriksson-Zetterquist ger också ett tydligt exempel 
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på att ledningen hos företag som ska omorganisera hela eller delar av sitt bolag, ofta tar efter 

andra företag som använt sig av vissa system och som visat sig vara lönsamt. Ribeiro och 

Scapens (2006, s. 99) anger konsulter som ytterligare ett exempel på en starkt påverkande 

kraft i detta avseende då de råd konsulterna ger ut till sina olika klienter kommer likna 

varandra. Denna mimik av andra företag bidrar således även den till homogeniteten bland 

företag.     

 

Den tredje och sista varianten av isomorfism är den normativa ansatsen. Normativ isomorfism 

innebär att företag förändrar sig i syfte att följa de normer och värderingar som deras 

omgivning lägger vikt vid. Här påverkas affärsvärlden av professioner och utbildning som 

influerar vad som är det rätta att göra (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 80). Det är till exempel 

idag stora krav på att folk ska ha universitetsutbildning för att kunna få vissa poster i ett 

företag. Studenterna lär sig då ett visst sätt att tänka beroende på vilken skola de kommer ifrån 

och alla de som tar examen samtidigt kommer påverka sina olika delar i näringslivet på 

liknande sätt. Vad gäller profession upplyser Eriksson-Zetterquist (2009, ss. 81-82) att det är 

vanligt att företag rekryterar personer inom samma bransch eller till och med inom samma 

koncern. En effekt av det blir att tjänstemannen tar med sig tankesättet och strukturen från den 

gamla arbetsplatsen till det nya företaget och detta kommer också göra att företagen blir allt 

mer lika varandra. 

 

Eftersom alla företag strävar efter en liknande formell struktur kan det skapa en konflikt med 

företagets interna verksamhet, bland annat med den tekniska utvecklingen inom företaget 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 68). Vissa forskare anser då att frikoppling är ett strategiskt 

smart val av företag för att möta de externa påtryckningarna utan att egentligen ändra sitt 

arbetssätt (Arroyo 2012, ss. 289-290). Detta blir möjligt då frikoppling innebär att företaget 

kan säga sig följa en viss strategi och får på så sätt den legitimitet de söker, medan de i 

praktiken sköter sin verksamhet på ett annat sätt (Ribeiro & Scapens 2006, s. 97). Den 

formella strukturen åtskiljs således från det som görs i praktiken (Eriksson-Zetterquist 2009, 

s. 69). Den informella organisationsstrukturen som uppstår inom verksamheten används för 

att samordna det de anställda gör i företaget, medan den formella strukturen på ett enkelt sätt 

kan ändras utifrån nya krav när normer och lagar ändras (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 69). Ett 

visst samband kommer alltid kvarstå mellan de båda strukturerna, om än inte så starkt, och fri-

kopplingen ökar företagets anpassningsförmåga mot tillfälliga och underförstådda skiftningar 

i omvärlden (Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 69-70).   
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4 Referensram 
Det fjärde kapitlet ligger till grund för att underlätta läsarens förståelse av studien och inleds 

med en forskningsöversikt av CSR, hållbarhetsredovisning och GRI. Den anglosaxiska och 

kontinentala redovisningstraditionen redogörs för sedan och därefter beskrivs nationella 

företagssystem vilka kan leda till explicit alternativt implicit CSR. Slutligen skildras tidigare 

forskning om hållbarhetsrapporter i Europa och USA samt företags relationer med 

intressenter.  

4.1 CSR 

EU kommissionen (2011, s. 6) definierar CSR som “the responsibility of enterprises for their 

impacts on society”. Det förklaras utförligare som “Corporate social responsibility concerns 

actions by companies over and above their legal obligations towards society and the 

environment. Certain regulatory measures create an environment more conducive to 

enterprises voluntarily meeting their social responsibility” (EU kommissionen 2011, s. 3). 

 

Det är tre områden som företag behöver arbeta inom då de engagerar sig i CSR frågor. Det 

första området består av sociala aspekter, så som arbetsförhållanden och jämställdhet. Den 

andra är miljöaspekter där klimatpåverkan ska ses över och den sista aspekten fokuserar på 

ekonomi där företag ska arbeta för att förhindra korruption, mutor och liknande (EU 2011, s. 

7). Eftersom CSR till största delen är ett oreglerat område finns inga specifika bestämmelser 

för vad som ska räknas in i de olika arbetsområden som CSR består av. Det lämnar därför stor 

frihet till enskilda företag att översätta vad begreppet CSR innefattar för just den enskilda 

organisationen, vilket kommer leda till att arbetet med CSR skiljer sig mycket åt företag 

emellan (Deegan & Shelly 2014, s. 503). Deegan och Shelly (2014, s. 503) belyser att denna 

skillnad finns på många nivåer så som vid beslut om vad som ska redovisas, hur det ska 

redovisas och hur mycket som behöver redovisas för att lämna en rättvis bild till läsaren av 

rapporten. 

 

I den studie som genomfördes av Deegan and Shelly (2014, s. 506) framgår att majoriteten av 

de företagsledare som tillfrågades ansåg att det även fortsättningsvis ska vara marknaden som 

styr CSR och att specifik lagstiftning inte är nödvändigt. Även EU (2011, s. 7) anser att det i 

första hand är marknaden som ska se till att styra arbetet med CSR framåt och lagstiftning ska 

endast uppföras i enstaka fall om så behövs. Både EU kommissionen (2011, s. 7), och 

respondenterna i studien gjord av Deegan och Shelly (2014, s. 506), listar fördelar med ett 

aktivt arbete inom CSR som samtliga syftar till vinstmaximering på olika sätt och att 

företagen ska kunna ge investerare en bättre avkastning. Detta kan visa på att företag inte 

arbetar med CSR utav äkta etiska skäl, alltså att de inte arbetar med det för att de anser det 

vara rätt att göra. Det blir snarare ett ”oärligt arbete” då de utger sig för att vilja värna om ett 

hållbart samhälle men i själva verket endast gör förändringar som kan resultera i högre vinster 

(Deegan & Shelly 2014, s. 505).       

 

Även om många anser att det är fullt tillräckligt med marknaden som styrande instans för att 

utveckla ett hållbart arbetssätt, finns också argument som talar för att CSR borde regleras i 

högre grad än vad som är fallet idag. Deegan och Shelly (2014, s. 507) resonerar kring 

intressenters oförmåga att kunna efterfråga arbetssätt som de inte känner till. Det blir alltså 

svårt för dem att kräva hur företag ska förhålla sig till omvärlden om intressenterna inte är 

synnerligen insatta i hur det går till i dagsläget och vilka möjligheter som finns. Denna 

information får intressenterna genom företagens egen dokumentation av sitt arbete och det 

kan därför ses som svårt att kunna kräva något utanför det som företaget själva väljer att lyfta 
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fram. Vid hög tilltro till kraften av marknadens påverkan krävs att intressenterna personligen 

ändrar sina konsumtionsmönster för att pressa företag att utvecklas inom hållbarhetsarbetet, 

vilket skiftar det företagsansvar som CSR innebär till ett personligt plan (Deegan & Shelly 

2014, s. 522).  

4.2 Hållbarhetsredovisning 

Med hållbarhetsredovisning kan företag mäta, presentera och ta ansvar för vad de uppnått i 

arbetet mot en hållbar utveckling. Redovisningen visar företags ekonomiska, miljömässiga 

och sociala påverkan. Bilden av hållbarhetsarbetet som ges ska vara rimlig och innehålla både 

positiva och negativa aspekter. GRI:s redovisningsramverk för organisationers ekonomiska, 

miljömässiga och sociala påverkan består av både generellt och branschspecifikt innehåll 

(GRId 2011, s. 3).  

 

Faktorer som påverkar företags beslut om att tillämpa den tredje versionen av GRI:s riktlinjer 

är bland annat företagets storlek, lönsamhet, landets företagskultur och sektor (Legendre & 

Coderre 2012, s. 189). Legendre och Coderre beskriver dessa faktorer som konsekventa med 

tidigare forskning om vilka faktorer som påverkar hållbarhetsredovisning. Företag som verkar 

inom industrier med hög risk är mer benägna att rapportera enligt G3 än industrier med låg 

risk (Legendre & Coderre 2012, s. 189). Bilsektorn klassificeras som en industri med hög risk 

(Legendre & Coderre 2012, s. 185-186). Företagens tillämpningsnivå av G3 påverkas däremot 

inte av företagsstorlek, lönsamhet eller landets företagskultur utan främst av vilken sektor 

företaget verkar inom. Det har också bevisats att företag inom högriskindustrierna uppnår 

högre tillämpningsnivåer av G3 (Legendre & Coderre 2012, s. 190). Studiens resultat visar att 

det är så många som 44 procent av de företag som använder G3 som rapporterar på en icke 

granskad nivå. För att uppnå en hög tillämpningsnivå inom industrier med hög risk krävs 

större investeringar i hållbarhetsarbete medan i industrier med låg risk är det möjligt att uppnå 

en hög tillämpningsnivå genom införande av G3 och på så sätt visa deras goda vilja, utan att 

göra stora investeringar (Legendre & Coderre 2012, s. 190).  

 

Joshi och Gao (2009, s. 38) visar i sin undersökning om multinationella företags frivilliga del-

givning av information om social och miljömässig påverkan på sina hemsidor, att företag i 

goda finansiella förhållanden och med starka kapitalbaser har en benägenhet att delge mer 

information om deras miljömässiga påverkan. För delgivning av information om social 

påverkan är det faktorerna företagens storlek och lönsamhet som påverkar mest. Multi-

nationella företag delger information inom båda områdena. När företags storlek och 

lönsamhet ökar, tilltar även delgivningen av information och företagen har större förmåga att 

engagera sig i sociala aktiviteter (Joshi & Gao 2009, s. 38). Stora företag skriver mer 

information i hållbarhetsrapporterna då de ofta letar efter investerare (Joshi & Gao 2009, s. 

33; Legendre & Coderre 2012, s.184). 

 

I Patten och Zhaos (2014, s. 142) studie av hållbarhetsrapporter från amerikanska detalj-

handelföretags, kommer de fram till att precis som inom andra industrier fokuserar företagen 

på att diskutera strategier istället för att tillhandahålla relevanta resultat. De kommer även 

fram till att företagen som hållbarhetsrapporterar får ett bättre miljörykte, även om de visar ett 

sämre miljöresultat.  

4.3 GRI 

GRI grundades 1997 och är en ledande organisation som tillhandahåller ramverk och riktlinjer 

för hållbarhetsredovisning (GRIc u.å). Företag, anställda, frivilligorganisationer, investerare 

och revisorer är exempel på intressenter som är intresserade av organisationers hållbarhets-
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information. GRI anordnar diskussioner för experter från intressentgrupperna, som 

tillsammans förbättrar redovisningsramverket kontinuerligt (GRId 2011, s. 2).   

 

GRI:s riktlinjer används inte bara till utformning av hållbarhetsrapporter utan kan även 

användas när företag väljer att redovisa hållbarhetsinformation separat på internet eller i 

annan tryckt form. Företag kan välja att redovisa mot hela ramverket, eller inledningsvis börja 

med att redovisa inom vissa områden. Företagen ska alltid förklara sin redovisnings 

omfattning. Vidare uppmuntras de till att uppge hur de i framtiden planerar att utvidga sin 

hållbarhetsredovisning. För att visa vilka delar av GRI:s ramverk organisationer använt sig av 

bör de redovisa sin tillämpningsnivå (C, B eller A).  Tillämpningsnivån följs av ett plus om 

rapporten är externt bestyrkt och organisationer kan be GRI kontrollera att de angett korrekt 

tillämpningsnivå. Vid användning av GRI:s riktlinjer ska företag meddela GRI om det (GRId 

2011, ss.5-6). 

4.3.1 G3.1 

GRI:s redovisningsramverk anger både vad och hur företag ska hållbarhetsredovisa. Den 

första delen i GRI:s tredje version av riktlinjer Redovisningsprinciper och vägledning består 

av principer för redovisningens innehåll och kvalitet samt vägledning för innehåll och 

avgränsningar av redovisningen. När innehållet i hållbarhetsredovisningen ska bestämmas bör 

organisationen ta hänsyn till intressenters rimliga förväntningar och intressen och beslutet bör 

även utgå ifrån organisationens syfte och erfarenhet. För varje redovisningsprincip finns 

grundläggande tester som företagen ska tillämpa för att avgöra vilka områden och indikatorer 

som är viktiga. Det är principerna tillsammans med standardupplysningarna som anger vad 

som ska redovisas. Avgränsningen av redovisningen berör vilka enheter som företaget ska 

redovisa för (GRId 2011, ss. 3-7). Enheterna som ska tas med är de enheter som 

organisationen har kontroll eller betydande inflytande över, det kan vara enheter både i 

leverantörskedjan och i distributionskedjan (GRId 2011, ss. 17-19). 

 

Del 2 Standardupplysningar delas upp i tre delar: Strategi och profil, Hållbarhetsstyrning 

samt Resultatindikatorer. Den första delen av standardupplysningar visar hur strategi, profil 

och styrning är förenat med organisationens hållbarhetsarbete. Hållbarhetsstyrning innefattar 

hur organisationen arbetat med ett antal specifika områden, vilket gör det enklare att förstå 

organisationens resultat. Resultatindikatorerna tillhandahåller jämförbar information om 

organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat (GRId 2011, ss. 17-19). Till 

varje område finns ett antal kategorier som är uppdelade i olika aspekter med tillhörande 

resultatindikatorer. Resultatindikatorerna kan vara kärn- eller tilläggsindikatorer. Kärn-

indikatorer är oftast väsentliga för de flesta organisationer, dessa ska redovisas så länge inte 

bedömningen med principerna anger att de är oväsentliga. Även tilläggsindikatorer kan vara 

väsentliga för vissa organisationer. Om branschspecifika tilläggsindikatorer finns ska de 

betraktas som kärnindikatorer (GRId 2011, ss. 24). 

4.4 Anglosaxisk och kontinental redovisningstradition 

4.4.1 Redovisningstraditioner 

Att redovisning skiljer sig åt mellan olika länder är välkänt. Nobes (1998, s. 164-167) anger 

länders olika anledningar för rapportering som den största orsaken för internationella 

skillnader inom redovisningspraktiken. Anledningen för rapportering är i sin tur beroende av 

vad för finansieringssystem som finns i landet. Inom finansieringssystem kan kapital-

marknaden antingen vara av svagare eller starkare typ. Nobes (1998, s. 168) delar in-

ledningsvis in redovisningssystem i två klasser: klass A representerar anglosaxisk redovisning 
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och klass B representerar kontinental redovisning. Starka kapitalmarknader leder till klass A 

medan svaga kapitalmarknader leder till klass B. I länder som är kulturellt dominerade av ett 

annat land påverkar kolonialt arv och invasioner redovisningssystemet (Nobes 1998, s. 170). 

Andra variabler i Nobes (1998, s. 177) föreslagna modell som förklarar ett lands 

redovisningssystem är landets kultur, landets externa miljö och antal ägare i företaget. Det 

förekommer att det finns mer än en klass av redovisning i ett och samma land, till exempel 

när en stark kapitalmarkand börjar utvecklas eller intresset för utländskt kapital ökar (Nobes 

1998, s. 183). 

 

I efterföljande forskning har även många andra bakomliggande orsaksfaktorer till att 

redovisning skiljer sig åt mellan olika länder uppmärksammats. En av dessa faktorer är 

skillnader i rättsystem. En uppdelning kan då göras mellan sedvanerätt och kodifierade 

system, där den förstnämnda varianten representerar anglosaxisk tradition och det senare 

beskriver den kontinentala traditionen (Alexander & Nobes 1994, s. 67). 

 

Vetskapen om de skillnader som finns mellan olika länder inom redovisning, i form av de 

traditionella rättssystemen är enligt Alexander och Nobes (1994, s.78) viktiga att känna till för 

företag som vill verka på ett internationellt plan. Van der Laan Smith, Adhikari och Tonkar 

(2005, s. 125) tillägger att kännedomen om internationella skillnader även är viktig att ha när 

det gäller frivilliga redovisningsområden eftersom företag också i denna aspekt kan komma 

att tvingas ändra sin rapporteringsstrategi om de vill gå in på nya marknader. Denna kunskap 

är även av stor betydelse för investerare då de får en bättre förståelse för vilken nivå de kan 

förvänta sig av rapporter från de olika länderna och då kan göra bättre bedömningar av olika 

investeringsmöjligheter (Van der Laan Smith, Adhikari & Tonkar 2005, s. 125).    

4.4.2 Anglosaxisk redovisningstradition 

Enligt Alexander och Nobes (1994, s. 67) har den anglosaxiska traditionen grundats i England 

runt 1066. Förutom England präglas idag också länder som USA och Australien av den 

anglosaxiska traditionen (Alexander & Nobes 1994, s. 67; Wu & Lee 2014, s. 542).  

 

I en studie av Ball, Kothari och Robin (2000, s. 13) myntas uttrycket marknadsprocess för att 

beskriva det sätt på vilket lagar tas fram i de anglosaxiska länderna. Ball, Kothari och Robin 

(2000, s. 13) utvecklar begreppet med förklaringen att regeringen inte går in och säger till 

företagen vad som ska bli redovisningslag och inte, utan det är marknaden som kommer 

känna ett behov av att lagstifta vissa riktlinjer. Det är först efter marknadens uttryckta behov 

som det blir aktuellt att styra företag med hjälp av lagen. Till följd av detta anses lagarna i 

dessa länder vara relativt konkreta då lagarna tagits fram i syfte att lösa faktiska problem som 

uppkommit på marknaden och nu kräver reglering (Alexander & Nobes 1994, ss. 67-68). 

 

Ett kännetecken för anglosaxiska länder är att de har en företagskultur som präglas av aktie-

ägarmodellen. Detta är en modell som innebär att företag fokuserar på sin främsta intressent-

grupp aktieägarna (Van der Laan Smith, Adhikari & Tonkar 2005, s. 125) och att de anställda 

endast arbetar med att maximera företagets intressen (Wu & Lee 2014, s. 542). Historiskt sett 

har fler företag i dessa länder varit börsnoterade vilket inneburit större spridning bland ägarna. 

Ägarna i anglosaxiska länder har därmed inte haft löpande tillgång till intern information om 

företaget vilket gjort att företagets externa redovisning haft stor betydelse för dem (Smith 

2006, s. 68).  
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4.4.3 Kontinental redovisningstradition 

Exempel på länder med kontinental redovisningstradition är Tyskland och Sverige. Överlag 

beskriver Radebaugh, Gray och Black (2006, s. 62) att den kontinentala redovisnings-

traditionen är den mer konservativa av de två alternativen.   

 

Till skillnad från den marknadsprocess som finns i anglosaxiska länder, är det enligt Ball, 

Kothari och Robin (2000, s. 13) genom en politisk process som redovisningsstandarderna till 

största del bestäms i kontinentala länder. Innebörden av denna process är att lagar stiftas med 

syfte att reglera redovisningen med hänsyn tagen till flera parter i samhället (Ball, Kothari & 

Robin 2000, s. 14). En följd av detta är att lagarna i kontinentala länder är av en mer abstrakt 

karaktär då dessa reglar ska kunna appliceras på olika fall i framtiden (Alexander & Nobes 

1994, ss. 67-68). Den ägarstruktur som präglat kontinentala länder har många gånger utgjorts 

med betydande del från staten, banker och familjeintressen (Smith 2006, s. 68). Dessa parter 

har ofta tillgång till information rörande företaget löpande under året vilket lett till att behovet 

av externa redovisningsrapporter inte varit lika viktiga i kontinentala länder som i 

anglosaxiska länder (Ball, Kothari & Robin 2000, s. 15).  

 

Den företagskultur som har störst inverkan på företag i kontinentala länder är intressent-

modellen. Modellen syftar till att företag är intresserade av att tillgodose behov hos flertalet 

av deras olika intressentgrupper och fokuserar således på fler än bara aktieägarna, vilket är 

fallet i aktieägarmodellen (Wu & Lee 2014, s. 542). Wu och Lee (2014, s. 542) tillägger också 

att de anställda på företagen i kontinentala länder lägger stor vikt vid en trygg arbetsplats med 

goda arbetsförhållanden och med aktiva fackförbund som ska försäkra att fler röster blir hörda 

rörande verksamhetens beslut. Vidare har Van der Laan Smith, Adhikari och Tonkar (2005, s. 

147) i sin studie kunnat påvisa att just intressentperspektivet leder till att stora företag i 

kontinentala länder har högre kvalitet på sina icke finansiella rapporter än andra länder.  

4.5 Nationella företagssystem 

Matten och Moon (2008, ss. 407-408) argumenterar för att olika nationella företagssystem 

kan förklara internationella skillnader inom tillämpning av CSR. Den mest utmärkande 

skillnaden mellan amerikanska och europeiska politiska system är statens grad av makt. 

Statens makt har tenderat att vara större i Europa än i USA, vilket lett till att det funnits mer 

utrymme för företags handlingsfrihet i USA. USA:s företagssystem kännetecknas följaktligen 

av lågt statligt ingripande i ekonomin (Habisch et al. 2011, s. 387). Den primära finansiella 

källan för amerikanska företag är aktiemarknaden medan europeiska företag tenderar att ha ett 

mindre antal stora investerare, där banker ofta spelar en större roll. Vidare är det i Europa 

vanligt med nationella försäkringssystem för hälsa och pensioner. Även andra arbetsrelaterade 

frågor förhandlas också mer på sektor- eller nationell nivå än på företagsnivå. Detta på grund 

av Europas höga nivåer av fackföreningsmedlemskap, till skillnad från USA:s nivå (Matten & 

Moon 2008, ss. 407-408). En bidragande faktor till att CSR-tillämpning spridit sig i USA är 

avsaknaden av traditionell social välfärd (Habisch et al. 2011, s. 387). En kulturell skillnad 

mellan USA och Europa är att företagskulturen i USA präglas av att företagen ”ger tillbaka” 

till samhället, medan i Europa litar företag på representativa organisationer och statens ansvar 

(Matten & Moon 2008, ss. 407-408). 

4.6 Explicit och implicit CSR 

Matten och Moon (2008, ss. 409-410) argumenterar för att det amerikanska institutionella 

systemet lämnat mer incitament och möjlighet för företag att ta ett explicit ansvar, vilket 

reflekterats i amerikanska företags arbete med CSR. Detta medan systemet i Europa har lett 

till mindre incitament och möjligheter för företag att ta explicit ansvar. Även Habisch et al. 
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(2011, s. 396) kom fram till att amerikanska företag betonar explicita CSR-element i deras 

studie av företags intressentrelationer, då de amerikanska företagen rapporterade ett större 

antal intressentinitiativ än de tyska företagen. Med explicit CSR anses företag agera frivilligt 

medan implicit CSR anses vara en reaktion till företagets institutionella miljö. Företagens 

skyldigheter definieras då vidare snarare i kollektiva termer än individuella (Matten & Moon 

2008, s. 409-410). 

 

Matten och Moon (2008, s. 413) drar slutsatsen att avsaknaden av många anställnings-

relaterade frågor i europeisk CSR beror på de institutionella systemen i länderna. Framför allt 

formella obligatoriska regler som definierar företagens, statliga samt samhälleliga aktörers 

ansvar för specifika sociala frågor. Vissa miljömässiga frågor såsom exempelvis risker med 

genmanipulation, ansvar för global uppvärmning och klimatförändringar och utsläpp av 

växthusgaser, tas upp mindre av europeiska företag (Matten & Moon 2008, s. 414). Matten 

och Moon menar dock att detta inte behöver vara på grund av att europeiska företag bryr sig 

mindre om miljömässigt ansvar utan anledningen kan vara att de har mindre handlingsfrihet 

inom området. Skillnaden beror då följaktligen på det institutionella systemet, såsom sociala 

värden och det tvingande legala systemet.  

 

Vidare beskriver Matten och Moon (2008, ss. 415-416) hur och varför explicit CSR spridit sig 

till Europa under de senaste åren, de menar att det är ett svar på förändringar i europeiska 

institutionella system. Införandet av explicit CSR bland multinationella europeiska företag är 

relaterade till omorganisationer av de nationella och övernationella europeiska institutionerna. 

Omorganisationerna har gett företag incitament till att införa CSR-lösningar på företagsnivå 

(Matten & Moon, ss. 416-417). 

4.7 Hållbarhetsrapporter i Europa och USA 

Strategier för hållbarhetsrapportering används som ett värdeskapande verktyg både bland 

europeiska och nordamerikanska företag (Cormier & Magnan 2003, s. 45). I båda 

världsdelarna påverkar sektortillhörighet företagens rapporteringsstrategier (Cormier & 

Magnan 2003, s. 59). Europeiska länder är ledande inom hållbarhetsrapportering jämfört med 

andra utvecklade delar av världen (Hibbitt & Collison 2004, s. 10).  

 

Hartman, Rubin och Dhanda (2007, s. 373) genomförde en undersökning av 16 amerikanska 

och europeiskas företags aktiviteter inom CSR och kom fram till att skillnader finns mellan 

kontinenterna. Amerikanska företag engagerar sig inom CSR på grund av ekonomiska 

motiveringar medan europeiska organisationer använder både finansiella och hållbarhets-

relaterade motiveringar, samt engagerar sig för att stärka kommunikationen med intressenter.  

 

I studien använde europeiska företag fler hållbarhetsbegrepp i sina rapporter än de 

amerikanska företagen, Hartman, Rubin och Dhanda (2007, s. 385) drog därför slutsatsen att 

företag i Europa rapporterar om mer engagemang i hållbarhet än vad företagen gör i USA. 

Vidare används CSR-begreppen ofta generellt och godtyckligt i rapporterna istället för i 

specifika sammanhang, vilket tyder på att begreppen kan användas på ett oäkta sätt utan att 

vara kopplat till företagens handlingar. I undersökningen var amerikanska företag mer 

sannolika att använda sig av finansiella termer än de europeiska företagen, men även här 

fanns variation inom de amerikanska företagen (Hartman, Rubin & Dhanda 2007, s. 385). 

Hartman, Rubin och Dhanda (2007, s. 386) föreslår vidare att amerikanska företag borde 

uppmuntra intressenter till att se de långsiktiga fördelarna med CSR som strategi hellre än ha 

ett enbart fokus på kortsiktigt mätbara resultat. 
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Aktieägares olika förväntningar kan vara en orsak till de internationella skillnaderna inom 

hållbarhetsrapportering (de Villiers & van Staden 2010, ss. 237-238). I Aerts, Cormier och 

Magnans (2008, s. 644) studie analyseras miljörapportering, i tryckt och webbaserad form 

utgivna av företag. Urvalet i studien är företag från både Kontinentaleuropa och från 

Nordamerika. De två olika legala systemen i kontinenterna, kodifierade system i Europa och 

sedvanerätt i Nordamerika, förväntas medföra olika informationsdynamiker mellan managers, 

investerare och analytiker. Aerts, Cormier och Magnan (2008, s. 656) menar att 

nordamerikanska företag är verksamma i en mer reglerad kontext vid delgivning av 

miljöinformation än kontinentaleuropeiska företag. Företagen som verkar i den mer reglerade 

miljön rapporterar mer om miljöinformation relaterad till kostnader, risk och uppföljning. 

Däremot rapporterar de mindre om hållbar utveckling och hållbar styrning som där är mindre 

reglerat, än vad europeiska företag gör. Både i Europa och Nordamerika associeras förbättrad 

publicerad miljörapportering med finansiella analytikers vinstprognoser. I båda kontinenterna 

är exponering för media en avgörande faktor för miljörapportering (Aerts, Cormier & Magnan 

2008, s. 656). 

 

I Leszczynskas (2012, s. 924) analys av multinationella organisationers hållbarhetsrapporter 

från 2005 och 2010, framkom att antalet hållbarhetsrapporter samt kvaliteten och 

komplexiteten i dem har ökat de senaste åren. Enligt Leszczynska (2012, s. 924) kan detta 

vara ett resultat av verkställande direktörers ökade medvetenhet och den ökade pressen på 

företags hållbarhetsprogram. Trots den förbättrade kvaliteten kan många aspekter fortfarande 

förbättras. Bland annat saknas ett antal aspekter inom det sociala området, som GRI:s 

riktlinjer innefattar. För de organisationer som verkar inom den europeiska unionen skulle 

detta kunna förklaras att mänskliga rättigheter är tydligt och fullt beskyddade av lag i Europa. 

4.8 Företags relationer med intressenter 

Som nämnt i avsnitt 2.2.2 kan begreppen ”stakeholder dialog” (SD) och ”stakeholder 

engagement” (SE) användas utbytbart med varandra (Habisch et al. 2011, s. 382). I Habischs 

et al. studie (2011, ss. 389-390) om SD i hållbarhetsrapporter framkom att tyska företag 

främst använder konferenser som kommunikationsform med sina intressenter. Andra åter-

kommande kommunikationsformer för tyska företag är forum och enkätundersökningar 

medan intervjuer och kontaktpunkter är ovanliga. Även i USA är den mest frekventa 

kommunikationsformen för SD konferenser. Enkätundersökningar är också vanliga i USA 

medan inga amerikanska företag i studien använde intervjuer (Habisch et al. 2011, ss. 393). 

Kontaktpunkter användes mer inom de amerikanska företagen än inom de tyska. Jämfört med 

de andra kommunikationsformerna är kontaktpunkter mindre formella och kollegiala, vilket 

stöder synsättet att amerikanska företag är mer personliga och individualistisk inom CSR 

(Habisch et al. 2011, ss. 393).  

 

Anställda är den mest involverade intressentgruppen i båda länderna, den är dock 20,8 

procentenheter större i Tyskland än i USA (Habisch et al. 2011, s. 390). Både involvering av 

samhällen och aktieägare är större i USA än Tyskland (Habisch et al. 2011, s. 396). Största 

delen av de amerikanska SD initiativen i studien berör anställda eller samhällets intressenter. 

Habisch et al. (2011, s. 393) menar att detta föreslår att det primära motivet för SD i USA är 

samhällets sociala välfärd. De mest förekommande ämnena i tyska SD i studien var 

intressenternas behov och arbetsförhållanden (Habisch et al. 2011, ss. 389-390). Till skillnad 

från tyska företag som rapporterar en hög spridning av diskuterade ämnen, fokuserar 

amerikanska företag deras SD initiativ främst på ämnena social delgivning av information, 

allmänna intressentbehov samt strategi och prestationer (Habisch et al. 2011, s. 396).  
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5 Resultat 
Resultatet är uppdelat i en kvantitativ och en kvalitativ del eftersom två undersökningar 

utfördes. Inledningsvis i avsnittet resultat från den kvantitativa undersökningen presenteras de 

tyska och amerikanska företagen som ingår i studien samt deras hållbarhetsrapporter för år 

2012. Därefter presenteras resultatet från undersökningen. I den kvalitativa undersökningen 

studeras företagens VD-brev, intressentrelationer samt delgivning av information om risk. 

5.1 Resultat från kvantitativ undersökning 

5.1.1 Presentation av de tyska företagen 

BMW Group verkar inom den internationella bilmarknadens premiumsektor. I deras 

varumärkesportfölj finns BMW, MINI och Rolls-Royce Motor Cars (BMWa u.å.). BMW:s 

position i världen idag är som ett av de mest respekterade bilföretagen (BMWb u.å.). Intäkter 

2014 var ca 80 400 miljoner euro (BMWc u.å.). Antalet sålda bilar uppgick 2014 till ca 2 118 

000 st, motorcyklar till ca 123 500 st (BMWd u.å.) och i slutet av år 2014 hade BMW ca 

116 300 anställda (BMWe u.å.).  

 

Daimler Group är ett av världens mest framgångsrika företag inom bilindustrin. Daimler säljer 

sina fordon i nästan alla världens länder. Daimlers varumärkesportfölj innehåller Mercedes-

Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, 

Setra och Thomas Built Buses. Varumärken inom Daimlers finansiella serviceavdelning är 

Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial, Daimler Truck Financial, moovel och 

car2go. Under 2014 sålde Daimler fler än 2 500 000 fordon. Intäkterna var totalt 129,9 

biljoner euro och antalet anställda var ca 280 000 personer (Daimler u.å.). 

5.1.2 Presentation av de amerikanska företagen 

Ford är en global ledare inom bilindustrin som är verksam i nästan hela världen. Företaget 

säljer bilar med varumärkena Ford och Lincoln. Intäkterna uppgick 2014 till 135,8 biljoner 

amerikanska dollar. Antalet anställda uppgick till 2014 till runt 187 000 personer och de sålde 

ca 6 323 000 fordon (Ford 2015).  

  

GM har en ledande position inom världens största och snabbväxande bilmarknader. GM och 

deras partners producerar fordon i 30 länder. GM, deras dotterbolag och samriskföretag, säljer 

bilar med följande varumärken: Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang, 

Opel, Vauxhall och Wuling (GMa u.å.). År 2014 uppgick försäljningen till 9 925 000 fordon. 

Intäkter år 2014 var 155 900 miljoner amerikanska dollar (GMb 2015). GM har över 212 000 

anställda utspridda på 396 anläggningar i sex kontinenter (GMc u.å.).  

5.1.3 Företagens hållbarhetsrapporter 2012 

Samtliga studerade företag i denna studie rapporterar enligt G3.1 år 2012. BMW och 

Daimlers tillämpningsnivå är den högsta (A+) och deras hållbarhetsrapporter har även blivit 

externt granskade (+) (BMW 2013, s. 122; Daimler 2013, s. 101). Ford har också den högsta 

tillämpningsnivån men den har inte blivit externt granskad (Ford 2013, s. 538). För GM:s 

hållbarhetsrapport finns det däremot ingen tillämpningsnivå angiven och hållbarhetsrapporten 

har inte heller blivit externt granskad (GM 2013, s. 94). Omfattningen på 2012 års 

hållbarhetsrapporter är mycket varierande på både ett internationellt plan mellan de tyska och 

amerikanska företagen, samt ur ett nationellt perspektiv då det även skiljer sig mycket mellan 

de två amerikanska företagen. BMW:s hållbarhetsrapport omfattar 129 sidor, Daimlers 104 

sidor och GM:s omfattar 112 sidor medan Fords hållbarhetsrapport är avsevärt mycket längre 
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med en omfattning på 558 sidor. 

5.1.4 Företagens rapporterade resultatindikatorer 

I diagrammen nedan (figur 5.1.4.1-5.1.4.6) visas företagens rapporterade resultatindikatorer 

utifrån sammanställningstabellen (bilaga 1). I tabellen har helt rapporterade indikatorer 

angetts med två poäng och delvis rapporterade indikatorer med ett poäng. I diagrammen står 

maxpoäng för respektive indikatorkategori högst upp i y-axeln. GRI:s resultatindikatorer är 

uppdelade i tre huvudkategorier; ekonomisk, miljömässig samt social påverkan. Vidare finns 

det fyra underkategorier till den sociala kategorin vilka är anställningsförhållanden och 

arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället samt produktansvar. 

 

 
Figur 5.1.4.1 Ekonomiska resultatindikatorer  

 

Figur 5.1.4.1 visar att BMW rapporterar samtliga ekonomiska resultatindikatorer helt då de 

uppnår maxpoängen. Daimler rapporterar samtliga indikatorer helt förutom en ekonomisk 

resultatindikator som rapporterats endast delvis. Ford uppnår 14 poäng och GM 10 poäng.  

 

 
Figur 5.1.4.2 Miljömässiga resultatindikatorer 

 

I figur 5.1.4.2 kan det utläsas att inom kategorin miljömässiga resultatindikatorer rapporterar 

Daimler högst med 58 poäng, av maximalt 60 poäng. BMW rapporterar näst högst med 57 

poäng. Fords poäng uppgår till 51 poäng och GM:s till 41 poäng. 
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Figur 5.1.4.3 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor resultatindikatorer  

 

Figur 5.1.4.3 visar att Daimler uppnår 28 poäng av 30 möjliga inom den sociala resultat-

indikatorskategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor. BMW uppnår 25 poäng och 

Ford uppnår 23 poäng medan GM endast uppnår 9 poäng inom denna kategori. 

 

 
Figur 5.1.4.4 Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter 

 

Figur 5.1.4.4 visar att BMW uppnår 21 poäng av 22 möjliga inom kategorin mänskliga 

rättigheter. Daimler uppnår 20 poäng medan Ford och GM uppnår lägre nivåer på 12 

respektive 10 poäng. 

 

 
Figur 5.1.4.5 Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor 

 

I figur 5.1.4.5 kan det utläsas att skillnaderna mellan de tyska och amerikanska företagen inte 

är särskilt stor när det kommer till indikatorkategorin samhällsfrågor. Daimler rapporterar 
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högst med 19 poäng av 20 möjliga och BMW näst högst med 18 poäng. Ford uppnår 16 

poäng och GM 17 poäng. 

 

 
Figur 5.1.4.6 Resultatindikatorer för produktansvar 

 

Figur 5.1.4.6 visar att Daimler rapporterar högst med 17 poäng av 18 möjliga, och BMW näst 

högst med 16 poäng. Ford rapporterar inom kategorin 14 poäng och GM 13 poäng. 

5.1.5 Företagens fördelning av indikatorkategorier 

Följande två diagram visar de tyska respektive amerikanska företagens poäng per 

indikatorkategori, genom företagens totala poäng för samtliga indikatorkategorier. 

 

 
Figur 5.1.5.1 De tyska företagens fördelning av kategorier 

 

 
Figur 5.1.5.2 De amerikanska företagens fördelning av kategorier 
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Figurerna 5.1.5.1 och 5.1.5.2 visar att indikatorfördelningen mellan de tyska och amerikanska 

företagen är mycket lika. För både de tyska och amerikanska företagen upptar kategorin 

miljömässig påverkan klarligen störst utrymme. Den största procentenhetliga skillnaden finns 

inom kategorierna anställningsförhållanden och arbetsvillkor samt mänskliga rättigheter, där 

de tyska företagen rapporterar tre procentenheter mer än de amerikanska. Inom miljömässiga 

resultatindikatorer rapporterar de amerikanska företagen däremot tre procentenheter mer än de 

tyska. 

5.1.6 Företagens rapporteringsnivå inom ekonomisk, miljömässig och social 
påverkan 

I diagrammen nedan visas företagens rapporteringsnivå inom kategorierna, med avseende på 

total möjlig rapportering av ekonomisk, miljömässig samt social påverkan. Utifrån 

informationen från sammanställningstabellen (bilaga 1) kan företagens rapporteringsnivå 

visas i procent. 

 

 
Figur 5.1.6.1. De tyska företagens rapporteringsnivå 

 

Figur 5.1.6.1 visar att Daimlers rapporteringsnivå ligger på en jämn nivå med 93-94 procent 

inom samtliga kategorier. BMW:s rapporteringsnivå skiljer sig desto mer, med en nivå på 100 

procent inom kategorin ekonomisk påverkan, 95 procent inom miljömässig påverkan och 89 

procent inom social påverkan. 

 

I figur 5.1.6.2 nedan visas att GM är företaget med lägst rapporteringsnivå inom samtliga tre 

kategorier. Ford har däremot en något högre rapporteringsnivå, 78 procent inom ekonomisk 

påverkan, 85 procent inom miljömässig påverkan och 72 procent inom social påverkan. Båda 

de amerikanska företagen har en högre rapporteringsnivå inom miljömässig påverkan än inom 

social påverkan och ekonomisk påverkan. 
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Figur 5.1.6.2. De amerikanska företagens rapporteringsnivå 

 

5.2 Kvalitativ undersökning av VD-brev 

5.2.1 BMW:s VD-brev 

Förordet i BMW:s hållbarhetsrapport består av ett brev från styrelseordförande Norbert 

Reithofer och är något längre än en halv sida. Genomgående i brevet skrivs det om företagets 

långsiktiga strategi, Strategy Number ONE. Styrelseordförande menar att hållbarhet är en del 

av strategin och att det även är en investering för framtiden. Reithofer skriver att de efter-

strävar att ha en ledande roll i att utveckla den individuella rörligheten (BMW 2013). 
 

Initiativen Efficient Dynamics Technology Package och Clean Production Concept har 

resulterat i reducerade koldioxidutsläpp samt energi- och vattenanvändning i deras fabriker. 

Miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter integrerades i hela logistikkedjan under 2012 

vilket beskrivs översiktligt med några korta och odetaljerade exempel. Ytterligare ett ansvars-

initiativ som benämns är att de för många år sedan signerade United Nations Global Compact. 
 

Styrelseordföranden vänder sig till en stor intressentgrupp i förordet. ”We want to understand 

how people imagine the mobility of the future. We are therefore striving for a high level of 

transparency with this report and are in ongoing dialogue with our stakeholders, including 

politicians, academics and NGOs.” (BMW 2013, s. 3) Reithofer menar att genom att använda 

intressentdialoger kan de inkludera intressenternas åsikter i både beslutsfattande och 

aktiviteter. 
 

I brevet anges att BMW anses vara det mest hållbara bilföretaget, då företaget de senaste åren 

varit med i företagstoppen i alla större hållbarhetsrankningar (BMW 2013, s. 3). Endast kort 

benämns samhällets framtida utmaning men ingen förklaring ges angående vad utmaningen 

innebär. Reithofer skriver att BMW ämnar hjälpa till med att hitta lösningar på utmaningen 

och att det är därför de har definierat hållbarhetsmål till och med år 2020. 
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5.2.2 Daimlers VD-brev 

Daimlers förord är skrivet av styrelseordförande Dieter Zetsche och de två styrelse-

medlemmarna Christine Hohmann-Dennhardt och Thomas Weber. Även detta brev är något 

mer än en halv sidas text. De skriver att endast företag som guidas av etiska värderingar och 

som handlar på ett hållbart sätt kan vara långsiktigt framgångsrika. Halva brevet handlar dock 

mer om företagsetik i allmänhet och företagsetikens ursprung, än om Daimlers hållbarhets-

arbete. 
 

Daimler skriver att deras kultur av toppresultat inte endast beträffar deras produkter och 

teknologier, utan att kulturen även ska reflekteras i deras angreppssätt till miljömässigt, 

socialt och etiskt ansvar. De har därför tydliga mål i deras Sustainability Program 2010-2020. 

Programmet utformades med hjälp av deras första intressentundersökning och hållbarhets-

dialoger.  

 

I brevet talar de direkt till intressenterna, de verkar försöka skapa närhet till intressenterna 

genom att använda ordet we genomgående, ”We invite you to see for yourselves on the 

following pages just how much progress we have made.” (Daimler 2013, s. 5). Det går inte att 

urskilja något speciellt intressentfokus utan Daimler verkar vända sig till samtliga intressent-

grupper. 
 

Vidare beskrivs deras hållbarhetsarbete endast översiktligt,”The areas we are addressing cover 

everything from new and environmentally friendly mobility concepts to the reduction of 

emissions, innovation management, the promotion of diversity, and the establishment of a 

Group-wide culture of integrity.” (Daimler 2013, s. 5). Mer detaljer än så återfinns inte brevet 

och det nämns inte heller något om risker eller vilka utmaningar samhället står inför. 

5.2.3 Fords VD-brev 

”It´s easy to assert that sustainability is integrated into the Company. It´s a little harder to 

demonstrate.” (Ford 2013, s. 74). Med dessa ord inleder vice VD Robert Brown sitt brev. Det 

är sedan tydligt i resten av brevet att Brown anstränger sig för att inte nöja sig med bara påstå 

sig genomföra saker utan ger även exempel och beskriver mer ingåendet hur Ford bär sig åt i 

hållbarhetsarbetets olika aspekter. Det är inte bara Brown som är detaljerad i sin text utan det 

gäller även för VD Alan Mulally och styrelseordförande William Clay Ford Jr, som fyller ut 

sina texter med mycket siffror och årtal.  
 

Mulally väljer att i sitt brev delge mycket detaljerad finansiell information så som ”...when we 

borrowed $23.5 billion for our restructuring. This significant achievement also allowed us to 

lower our borrowing costs and repay loans.” (Ford 2013, s. 72). Större delen av brevet berör 

information om balansräkningen, försäljning samt marknadsutsikter. En femårig framtids-

planering är presenterad av Brown och vidare är både Mulally och Ford Jr. tydliga med att 

klargöra att företaget har varit solid lönsamt sedan 2010. 
 

I breven framgår att Ford har tagit många initiativ för att medverka till ett hållbart samhälle. 

Brown skriver om samarbeten som Ford har med företag från andra sektorer i syfte att 

utveckla hållbart material. Ford Jr. delger information om samarbeten med både den 

amerikanska och tyska regeringen. Företaget har startat upp en rad olika program med 

inriktning på hållbarhet, varav de mest omnämnda är ONE Ford plan, Blueprint for Mobility 

och FORD2GO.      
 

Ford Jr. nämner i en mening att Fords långsiktiga mål är att kunna erbjuda alla sina 

intressenter förmåner vilket grundar sig i en företagsmodell som är ekonomiskt hållbar. 
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Intressentgruppen kunder har enligt Ford Jr. en central roll i företaget då det är deras behov 

som styr produktutvecklingen.  
 

Stor del av Ford Jr. brev fokuseras på miljön och han uttrycker de framtida risker och 

utmaningar som bilindustrin kommer möta i form av klimatförändringar och andra aspekter 

som kommer att förändra det privata bilägandet. Även social hållbarhet får mycket upp-

märksamhet av Ford Jr. och han ser anställda som företagets viktigaste resurs. Ford Jr. skriver 

också att Ford som företag har målsättningen att göra människors liv bättre. Exempel på hur 

de kan bidra till detta är genom företagets investeringar i hela samhällen där deras anställda 

bor för att förbättra levnadsstandarden.    

5.2.4 GM:s VD-brev 

VD och styrelseordföranden Daniel Akerson inleder sitt brev med konstaterandet att GM 

under året lyckats med att uppnå långsiktigt värdeskapande åt sina kunder och aktieägare. 

Dessa två intressentgrupper fortsätter sedan vara i fokus genom hela det fortsatta brevet. 

Kundernas stora betydelse för företaget framkommer bland annat genom GM:s beskrivning av 

hur kundernas behov formar produktutvecklingen och detta strategiska koncept kallar 

företaget för ”customer-driven sustainability” (GM 2013, s. 1). 
 

Akerson är noga med att redovisa belopp för intäkter som företaget fått i och med 

hållbarhetsfrämjande aktiviteter samt hur mycket kostnadsbesparingar GM har haft som ett 

resultat av sitt arbete. Genomgående för hela brevet är beskrivningar på detaljnivå i och med 

att Akerson inte bara nämner de hållbarhetsområden de arbetar med utan även ger 

utvecklande förklaringar på detta. Som exempel nöjer sig inte Akerson med att säga 

“…customers today want vehicles with better fuel economy.” (GM 2013, s. 1) utan följer upp 

med “We’re satisfying this need through a wide range of technologies, from vehicle mass 

reductions to thermodynamic efficiency improvements for gas engines. In markets where it 

makes customer sense, we’re deploying more engines that can run on clean diesel, 

compressed natural gas and liquefied petroleum gas.” (GM 2013, s. 1).  
 

GM:s framtida mål är tydligt punktade i brevet och även dessa anges på en detaljerad nivå, ett 

exempel är ”To have 500,000 vehicles on the road with some form of electrification by 2017.” 

(GM 2013, s. 2). Förutom mål anger Akerson också flera av GM:s hållbarhetsinitiativ som ska 

genomsyra hela logistikkedjan. Som företag har GM varit tidiga med att underteckna 

nationella avtal om klimatförbättringar.    

5.3 Kvalitativ undersökning av intressentrelationer 

5.3.1 BMW:s intressentrelationer 

“Our main stakeholder groups comprise our customers, employees, business partners and 

suppliers. But the media, political decision-makers, researchers and associations as well as 

non-governmental organizations (NGOs) and representatives of the capital market are also 

among the groups we address.” (BMW 2013, s. 20) 
 

BMW betonar genomgående att de är intresserade av dialoger i olika former med alla sina 

intressenter. Företaget vill ha fortlöpande diskussioner med politiker och andra bestämmande 

organ för att kunna vara med och forma framtidens politiska miljö för bilindustrin. De är 

också av uppfattningen att det är viktigt för dem som företag att vara aktiva på sociala medier 

eftersom det är ett bra forum att hålla hållbarhetsrelaterade diskussioner med olika intressent-

grupper. Dessutom kan nya trender utläsas i dessa forum genom dialoger intressenter emellan 

och en insyn i utomståendes reaktioner på BMW:s verksamhet kan urtolkas. Som komplement 
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till sociala medier används även kvantitativa enkätundersökningar för att få in intressenters 

åsikter. BMW har tolkat svaren från undersökningarna som att intressenterna är mest 

fokuserade på bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Andra viktiga ämnen anses vara 

resurseffektivitet och återvinningsmanagment. BMW skriver även att miljömässiga och 

sociala standarder i logistikkedjan är av hög prioritet för intressenterna, men någon mer 

specificerad förklaring om vad dessa innefattar ges inte.  

 

De initiativ BMW utformat med hänsyn till intressenterna har präglats av möten som öppnat 

upp för diskussioner. Vid fem tillfällen har BMW anordnat vad de kallar för ”Roundtable 

Dialogues”. Fyra av tillfällena var ämnade för experter, politiker och andra för företaget 

starka intressentgrupper. Vid ett femte tillfälle var det studenter som blev inbjudna till 

diskussion. Varje dialog hade olika fokus, exempelvis hållbar rörlighet och hållbart ledarskap, 

vilka redogörs för i BMWs rapport (BMW 2013, s. 22). 
 

Initiativ som riktar sig i högre grad åt investerare och analytiker var de ”Road Shows” som 

BMW deltog i. Detta var konferensliknande sammanträden där hållbarhet stod i fokus och 

BMW noterar att dagens investerare blir allt mer intresserade i företags hållbarhetsarbeten. 

Detta gäller speciellt för investerare som har långsiktiga placeringsstrategier som pensions-

fonder och liknande. 
 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel startade år 2010 projektet ”National Platform for 

Electric Mobility” och där har BMW en framträdande roll. Syftet med projektet är att aktivt 

arbeta för att allmänheten ska få ökade kunskaper om eldrivna bilar och på så sätt påskynda 

populariteten av denna typ av miljövänligare färdmedel. Dessutom har BMW vid 14 tillfällen 

under året deltagit vid tillställningar där temat varit hållbarhet. Evenemangen har de sett som 

viktiga tillfällen för att både kunna dela med sig av sina egna kunskaper och även få lära sig 

mer genom att lyssna på andras erfarenheter inom området.  

 

Det enda BMW nämner om utmaningar är att de aktivt försöker arbeta med frågor som rör allt 

från att verklighet ställa målen kring koldioxidutsläpp till svårigheterna kring demografiska 

förändringar, samt den interna målsättningen att få fler kvinnor i ledande positioner inom 

företaget. Avslutningsvis beskriver BMW i sina framtidsplaner att de siktar mot en fortsatt 

öppen dialog med samtliga intressentgrupper.   

5.3.2 Daimlers intressentrelationer 

Our most important stakeholders are our employees, customers, shareholders, 

investors, and suppliers. Non-governmental organizations are also given careful 

consideration in the company’s sustainability management activities. However, 

analysts, associations, trade unions, media organizations, scientific institutes, 

government agencies, municipalities, and local residents and neighbors also have 

legitimate interests and demands, which we therefore systematically take into 

account as well. 

        (Daimler 2012, s. 54) 
 

Daimler uppger att deras verksamhet påverkar en stor grupp olika intressenter och det enda 

sättet för dem att hantera sitt hållbarhetsarbete är genom ett aktivt samarbete med samtliga 

intressentgrupper. De poängterar också att dessa grupper är föränderliga och kan variera över 

tid. Vidare påstår sig Daimler inte heller vara rädd för att även diskutera känsligare 

hållbarhetsfrågor med sina intressenter i syfte att hitta lösningar som kan passa alla 

inblandade. Med målsättning att ta reda på vilka miljöfrågor som intressenterna tycker att 

Daimler ska ägna mest tid åt, genomförde Daimler under 2012 en internationell undersökning. 
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Från sammanställningen av den kan det utläsas att bensinförbrukning, koldioxidutsläpp och 

mänskliga rättigheter var områden som låg i topp (Daimler 2012, s. 13).    
  

Det presenteras en rad olika tillvägagångssätt som Daimler använder sig av för att nå och 

interagera med sina intressenter, så som exempelvis tryckt media, sociala medier, workshops, 

samtal med experter samt lokala och regionala diskussionsevent. En indelning av de olika 

kommunikationsforumen har gjorts i fyra grupper: 

1. Information - Företaget ger ut information i form av sin hållbarhetsrapport. 

2. Konsultation - Företaget vill lyssna och lära om hållbarhetsaspekter av andra. 

3. Dialog - Vid eventtillfällen ges möjlighet för företaget att verbalt kommunicera med 

sina intressenter. 

4. Delaktighet - Samarbeten med andra organ och företag är viktigt för att kunna skapa 

ett harmoniserat ramverk inom vilket företag kan verka på ett hållbart sätt. 

 

För Daimler är deras viktigaste initiativ eventet ”Daimler Sustainability Dialouge” som de 

anordnat i Stuttgart sedan 2008 och nu även introducerat i USA och Kina. Evenemanget är till 

för att intressenter ska komma i kontakt med representanter från Daimler och tillsammans ska 

de diskutera hållbart företagande. Det Daimler säger sig vara mest uppmärksamma på under 

dessa sammanträden är de svårigheter som alla tänkbara intressenter säger sig ha rörande 

Daimlers verksamhet. Daimler har sedan som mål att ta itu med samtliga lyfta utmaningar 

under det kommande året. Ämnen som togs upp i årets dialog och där beslut fattades var inom 

miljöskydd, ansvar gentemot anställda, mänskliga rättigheter, ansvar inom logistikkedjan 

samt samhällsrelationer.  
 

Slutligen väljer Daimler att belysa sin kontakt med politiska organ. De strävar efter att vara 

politiskt obundna och fokuserar istället på att ha varaktiga diskussioner kring skapandet av en 

modern företagsmiljö där hänsyn för miljön respekteras. Aktuella områden som är uppe för 

diskussion sägs vara reglering av koldioxidutsläpp, trafiksäkerhet, eldrivna fordon och 

framtida mobilitetslösningar.    

5.3.3 Fords intressentrelationer 

I början av Fords hållbarhetsarbete genomförde företaget en intern analys för att få fram vilka 

företagets primära intressentgrupper är och de kom fram till följande: ”We have sustained, 

interdependent relationships with several distinct categories of stakeholders: employees, 

customers, dealers, suppliers, investors and communities. Also important is our relationship to 

“society,” which includes government agencies, nongovernmental organizations (NGOs) and 

academia.” (Ford 2013, s. 64). 
 

Vad gäller företagets anställda har Ford valt att i sin översikt ange antalet nyanställda per 

avdelning. Ford är också noga med att poängtera att alla timanställda i USA samt de flesta 

anställda utanför USA som inte är i en chefsposition, är fackligt anslutna. ”These unions are 

key partners with Ford in providing a safe, productive and respectful workplace.” (Ford 2013, 

s. 64) Kommunikationen till sina anställda har hög prioritet inom Ford och de har integrerat 

en mängd olika forum inom företaget med ambitionen att ha en öppen och transparent 

företagsmiljö. 
 

Nästa intressentgrupp som Ford presenterar är deras kunder och det som de väljer att lyfta 

fram först är försäljningssiffran för 2012 då 5,7 miljoner bilar såldes. Ford är mån om att få 

reda på vad kunderna tycker om företaget och är tillgängliga via post, e-post och gratis 

telefonsamtal. De arbetar även med fokusgrupper och marknadsundersökningar för att få in 

kunders åsikter. Ford anger att de till viss del håller sig uppdaterade på sociala medier för att 
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se vad som skrivs om företaget, men de medger också att de har som mål att bli mer 

tillgängliga via dessa forum. För att få kunderna mer miljömedvetna använder sig företaget 

istället av en webbsida där kunder på ett enkelt sätt kan läsa sig till skillnader ur ett miljö-

perspektiv mellan olika bilmodeller. 
 

Antalet återförsäljare i USA var 2012, 189 000 personer och till dessa gick en ungefärlig lön 

ut på sju billioner dollar. Ford säger sig ha en öppen dialog med dessa återförsäljare där de 

ska kunna lyfta fram bekymmer och komma med idéer. Under 2010 lanserade Ford initiativ-

programmet ”GO Green Dealer Sustainability Program” som ska vara en möjlighet för 

återförsäljarna att medverka i och där Ford då bistår med stöd för att ombuden ska få miljö-

smartare anläggningar. Ford uttrycker stor medvetenhet om att återförsäljarna har en starkt 

positiv inverkan på respektive samhälle där de verkar. Varje år väljer därför Ford att speciellt 

uppmärksamma ett antal återförsäljare som bidragit extra mycket till samhället i stort. 
 

Ford formulerar svårigheterna att som bilföretag ha en hållbar distributionskedja på följande 

sätt: “The breadth, depth and interconnectedness of the automotive supply chain make it 

challenging to effectively manage business and sustainability issues.” (Ford 2013, s. 377). De 

försöker skapa långsiktiga relationer med sina leverantörer eftersom de tror att det är 

lösningen på den utmaning de först beskriver. Samarbeten med andra företag både inom bil-

industrin och andra industrier, anser Ford också ha stor betydelse för att de tillsammans ska 

kunna influera till distributionskedjor där områden som mänskliga rättigheter tas på allvar; 

”This can be challenging, as we have less control in suppliers’ facilities than in our own, 

particularly at the sub-tier level (i.e., our suppliers’ suppliers), where the risk for substandard 

working conditions is often heightened. For this reason, we have had to define our approach 

carefully and involve suppliers, other automakers, governments, nongovernmental 

organizations (NGOs) and other stakeholders.” (Ford 2013, s. 392).    
 

I samhället anser sig Ford på många sätt ha stor inverkan. Dels öppnar de egna fabriker i 

områden där fler arbetsplatser behövs och de försöker även investera mycket i samhället i 

stort. Detta genom att bland annat finansiellt stödja utvecklingsprogram och förbättrade 

utbildningsmöjligheter. Likt svårigheterna i distributionskedjan är mänskliga rättigheter ett 

bekymmer även i denna aspekt vilket företaget har i åtanke vid sina insatser.     
 

Den intressentgrupp som till sidantal räknat får mest plats i Fords hållbarhetsrapport är 

investerare. En stor del går till att beskriva företgets lönsamhet och även djupgående 

redovisningar av de insatser Ford gör för miljön. Den samhällsinvestering som Ford belyser 

här är ”SUMURR” vilket är ett initiativ de har startat upp i Indien. Ford sponsrar med bilar 

och utrustning som kan ta läkare ut till fler patienter bosatta i Indiens svåra terrängområden. 

“SUMURR exemplifies how Ford is using its global reach to address regional issues and 

causes around the world, and at the same time identify local social and technology 

entrepreneurs that we can partner with to further develop the kind of solutions that will shape 

our future, said K. Venkatesh Prasad, Ford’s senior technical leader for open innovation.” 

(Ford 2013, s. 128)   

5.3.4 GM:s intressentrelationer 

För GM kan intressenter vara antingen enskilda individer eller grupper som företaget har en 

kontinuerlig kontakt med. De listar sina primära intressenter som “Customers, Dealers, 

Employees - both current and potential new talent, Investors and shareholders, Suppliers, 

Communities in which we operate, Governments at the national, state/provincial and local 

levels, and  Non-Governmental Organizations (NGOs).” (GM 2013, s. 22). 
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Av GM:s ca 212 000 anställda världen över är de noga med att understryka att 80 procent av 

dessa är fackligt anslutna. Två nyckelfaktorer för det enligt företaget lyckade sammarbete som 

finns mellan GM och fackföreningarna beskrivs vara öppenhet och kontinuerlig dialog, 

”GM’s relationships with labor unions are generally healthy and stable business partnerships.” 

(GM 2013, s. 49).  

  

För att få insikt i sina anställdas åsikter om GM som arbetsgivare har de nyligen börjat 

genomföra enkätundersökningar på samtliga arbetsplatser. De har även tagit initiativ som ska 

gynna hela den anställdes familj, så som gemensamma högtidsfiranden och dagis-

verksamheter. GM poängterar att forskning har visat att det är företagen vars anställda trivs 

med sin arbetssituation, som i slutänden kommer ha bäst produktivitet och högst vinster samt 

färre arbetsolyckor.   
 

Det är inte bara för de egna anställda som GM vill vara aktiva, utan de uttrycker även vikten 

av att ett stort globalt företag som GM ska vara engagerade i samhällsutvecklingen. 

Investeringar i behövande samhällen ser de som en möjlighet att bygga upp ett gott rykte om 

företaget bland de människor som kommer i kontakt med dem, vilket i slutändan kan vara 

avgörande när kunder väljer vart de vill köpa sin bil. 
 

GM väljer att investera mycket i samhället inom deras huvudområden utbildning, hälsa, miljö 

och energi, samt samhällsutveckling. I utvecklingsländer anser sig GM kunna bidra med 

arbets- och praktikmöjligheter för studenter. Den filosofi som GM försöker arbeta utefter 

lyder “…to build where we sell and buy where we build…” (GM 2013, s. 58). Detta ger 

ekonomiskt stöd åt lokala marknader och innebär stora miljöfördelar som kortare skeppning 

och transporter. Det finns risker i och med att fabriker ibland tvingas stängas ner och GM 

uppger att de i dessa fall försöker arbeta i nära kontakt med lokala regeringar för att minska de 

ekonomiska och sociala påverkningarna så mycket som möjligt. 
 

Genom ständig kommunikation med sina leverantörer försöker GM se till att dessa håller 

samma accepterade etiska standard som de själva gör. Dialogerna förekommer i främst två 

forum där det ena är ett månadssammanträdande bestående av tio globala leverantörer 

tillsammans med GM:s logistikansvarig, för att diskutera större generella logisitiska ämnen. 

Den andra möjligheten är att GM varje månad erbjuder webbmöten där leverantörerna kan 

diskutera mer företagsspecifika områden med GM. 
 

I ett försök att försäkra sig om att leverantörerna ska behandla sina anställda på ett humant 

sätt har GM skrivit in de arbetsförhållanden som ska gälla i det kontrakt som skrivs på av 

leverantören vid ingång av avtal. Vissa länder ses som högre risk vad gäller försumlighet av 

accepterade arbetsförhållanden och för dessa länder utbildar GM leverantörerna innan något 

avtal ingås. Det krävs även viss miljöutbildning och GM ser till att nya leverantörer får 

besöka redan befintliga anläggningar för att dra lärdom av deras kunskaper inom miljö- och 

ekonomisk hållbarhet. 
 

Slutligen har GM tillägnat en del av sin hållbarhetsrapport till att ge en numerisk översikt 

samt indikationer på om det har skett en positiv, negativ eller neutral förändring sedan 

föregående år. De områden som redovisas är “Manufacturing commitments, Products 

commitments, Key Performance Indicator for Financial, People & Product” (GM 2013, ss. 

72-73). 
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5.4 Kvalitativ undersökning av risk 

5.4.1 Risk i BMW:s hållbarhetsrapport 

Av BMWs hållbarhetsrapport består fyra sidor av riskmanagement som är uppdelade i olika 

riskkategorier. Inledningsvis är det en allmän informationsdel vilken följs av ekonomiska 

risker, miljörisker, industrispecifika risker och slutligen delges sociala risker. De inleder risk-

avsnittet med att skriva “Increasing internationalisation of our activities in all our business 

areas, ever more intense competition and technological challenges are both an opportunity and 

a risk for the BMW Group.” (BMW 2013, s. 24). Företaget betonar därmed att risker och 

möjligheter finns i samtliga delar av deras organisation. De anger senare att de har utsett sin 

finansavdelning som ansvariga för att riskmanagement arbetet fungerar på samtliga lokala 

nivåer. För att försäkra sig om att deras arbete håller hög kvalitet samarbetar BMW med andra 

organisationer för att utbyta kunskap. 
 

Överlag ger BMW kortare exempel på orsaksfaktorer inom de olika riskområdena, som 

exempelvis för ekonomiska risker “General concern about the stability of the European and 

global financial system and how the euro and sovereign debt crises are going to develop is 

another challenge the BMW Group is currently facing.” (BMW 2013, s. 24).  De lösningar 

BMW har, redovisas i kortare avsnitt där bland annat stärkta internationella samarbeten ges 

som en lösning på de ekonomiska utmaningarna. Vad gäller miljöaspekten skriver BMW att 

de inför nyetableringar alltid analyserar det valda området för att klargöra vilka eventuella 

miljöpåverkningar deras fabrik skulle medföra och om detta är hanterbart för just den platsen. 
 

De sociala aspekterna i riskavsnittet får relativt stort utrymme och behandlar utmaningen med 

att locka till sig och behålla bra arbetskraft inom företaget. För att inte riskera att stanna upp i 

utvecklingen av sina produkter söker BMW demografisk spridning i sina arbetsgrupper, 

eftersom de anser att olikheter skapar mer innovativa lösningar. BMW presenterar sitt ”Next 

Generation Program” som ska bidra till att ny arbetskraft kommer till företaget. Samtidigt 

trycker de på vikten av att genomföra mätningar på hur nöjda deras nuvarande arbetskraft är 

med sina arbetsförhållanden för att försäkra sig om att de trivs och kan tänka sig stanna kvar 

inom företaget. 
 

Avsnittet om industrispecifika risker förflyttar fokus till en mer extern syn som BMW:s 

riskarbete också berör. Bilindustrin utsätts för allt tuffare yttre krav från omvärlden i form av 

fler regleringar som rör exempelvis tullavgifter och beskattning av koldioxidsutsläpp. Det 

finns även risker mot bilmarknaden i form av att den yngre generationen är mer miljö-

medvetna och inte nödvändigtvis ser behovet av att alla ska äga varsin bil utan snarare hittar 

andra mer miljövänliga lösningar på att transportera sig. Detta gör att BMW måste kunna 

erbjuda en rad olika mobilitetsalternativ, men vad dessa är ges ingen ordentlig förklaring på.  

5.4.2 Risk i Daimlers hållbarhetsrapport 

Daimler redovisar i sin hållbarhetsrapport sitt riskarbete i ett separat avsnitt om fyra stycken. 

De uppger att de använder sig av försiktighetsprincipen i sina affärsmässiga ageranden vilket 

ska förebygga risker. Daimler arbetar även aktivt med riskmanagement i syfte att kunna 

identifiera risker i ett tidigt skede, utreda djupet av dem och sedan hantera dem på bästa sätt. 

Det yttersta ansvaret för koordinationen av riskhantering inom Daimler ska ske av ”Group 

Risk Management Committee” och till sin hjälp har de utvecklat standardiserade 

kontrollprogram som ska reagera på riskområden. Det är även denna grupp som ska delge alla 

anställda information om de utmaningar företaget kontinuerligt stöter på samt att ta emot idéer 

om lösningar från de anställda. 
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Företaget självt ger följande uttalande “We consider the main risk categories to be economic 

risks, political risks, sector-specific risks (including environmental and social risks), financial 

market risks, compliance-related risks, and reputation-related risks.” (Daimler 2013, s. 56). 

De ger dock inga utförligare förklaringar runt dessa riskområden utan nöjer sig med över-

gripande information kring riskarbetet. Det Daimler däremot trycker lite extra på verkar vara 

de lokala effekter deras verksamhet har och de belyser att 98 procent av företagets anställda 

idag arbetar i lokaler som är miljöcertifierade enligt ISO14001. Slutligen hänvisar Daimler till 

en längre beskrivning kring hur företaget sedan 2011 aktivt arbetar med mänskliga rättigheter 

då de ser att risker finns för barnarbete och andra oacceptabla arbetsförhållanden. 

5.4.3 Risk i Fords hållbarhetsrapport 

Ford redovisar omfattande avsnitt om riskmanagement för olika miljörelaterade aspekter. De 

uppger att de till stor del påverkas av och måste vara uppmärksamma på politiska lag-

ändringar vad gäller minskade utsläpp med mera. Intressentgruppen investerare nämns också 

här. Ford resonerar att det krävs av dem som företag att om de önskar få in kapital, måste de 

ge ut information om klimatförändringar till denna intressentgrupp eftersom efterfrågan är 

stor.   
 

Miljöaspekterna är de enda som diskuteras i riskavsnitten i rapporten men dessa är utförliga 

och Ford redovisar även beskrivningar angående hur riskerna ska hanteras från företagets 

sida. Deras tre huvudsakliga mål är att löpande minska växthusgaserna och minska energi-

förbrukningen vid samtliga fabriker, kunna erbjuda marknaden fler miljösnåla alternativ samt 

att samarbeta med andra industripartners, energibolag, konsumentgrupper och lagstiftare för 

att kunna arbeta fram strategier som kan passa marknaden i det långa loppet.  
 

Vattenförbrukning och tillgång till vattenresurser ses som en viktig aspekt för Ford och de 

utgör också stora riskområden då dessa kan försvinna. Ford behöver vatten till vissa nyckel-

moment i sin produktion och de kan se att vid en del geografiska områden där de idag verkar 

hotas de av minskade vattenresurser i framtiden. Ford kan även komma att behöva fler 

tillgångar till vattenkällor i framtiden eftersom många av de nyare energikällorna kräver mer 

vattenkraft vid tillverkning än vad bensin och diesel gör. 

5.4.4 Risk i GM:s hållbarhetsrapport 

I hållbarhetsrapporten från GM finns inget avsnitt som uttryckligen beskriver deras risk-

management. Däremot har de döpt en tredjedel av hela rapporten för Issues vilket innefattar 

alla möjliga affärsområden och där risker delvis uppmärksammas.  
 

Även om de inte redovisar risk inom många områden, så ger GM djupa förklaringar kring de 

utvalda områdena de faktiskt berör. De nöjer sig inte med att endast nämna att det finns 

problem utan ger bakgrundsinformation, exempel och förklaringar, likt följande “In 

developed markets such as the US., for example, many metropolitan areas still do not meet 

air-quality standards at certain times of the year, due to an increased number of vehicles on 

the road, as well as more stringent guidelines.” (GM 2013, s. 32).  
 

Det framgår inte någonstans hur företagets arbete med riskmanagement ser ut inom 

organisationen. Slutligen går det inte heller att utläsa vilka risker och utmaningar som GM 

anser vara mest aktuella för dem.  
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6 Analys 
Liksom resultatet delas även analysen in i ett kvantitativt och ett kvalitativt avsnitt. I avsnittet 

om den kvantitativa undersökningen analyseras företagens hållbarhetsrapportering, resultat-

indikatorer, fördelning av indikatorkategorier samt rapporteringsnivå. Analysen av den 

kvalitativa undersökningen är uppdelad i tre delar. Den första delen inriktar sig på de tyska 

företagens hållbarhetsrapporter och den följs sedan av de amerikanska företagens 

hållbarhetsrapporter. Slutligen kommer en jämförelse av de tyska och amerikanska företagens 

hållbarhetsrapportering. 

6.1 Analys av den kvantitativa undersökningen 

6.1.1 Företagens hållbarhetsrapportering 

Samtliga företag i studien rapporterar enligt G3.1 år 2012. BMW och Daimlers 

tillämpningsnivå av riktlinjerna är A+ och Fords tillämpningsnivå är A. För att företagens 

tillämpningsnivå ska uppgå till den högsta (A) ska företagen bland annat rapportera ett visst 

minsta antal resultatindikator (GRId 2011, s. 55). GM rapporterar utan angiven tillämpnings-

nivå vilket resulterar i att de rapporterar ett mindre antal resultatindikatorer än de andra 

företagen som har den högsta tillämpningsnivån. 

 

Tidigare forskning har visat att företag som verkar inom industrier med hög risk är en faktor 

som påverkar företags hållbarhetsrapportering. Legendre och Coderre (2012, ss. 189-190) 

menar att företag som verkar inom industrier med hög risk är mer benägna att rapportera 

enligt G3.1, samt mer benägna att ha en högre tillämpningsnivå av riktlinjerna. Deras studie 

visade även att det krävs större investeringar i hållbarhetsarbete för företag som verkar inom 

industrier med hög risk, för att uppnå en hög tillämpningsnivå. Det faktum att företagen i 

denna studie rapporterar enligt riktlinjerna och att tre av de fyra företagen har den högsta 

tillämpningsnivån, kan således vara ett resultat av att de är verksamma inom bilindustrin.  

6.1.2 Företagens rapporterade resultatindikatorer 

I tidigare forskning om internationella skillnader inom hållbarhetsrapportering har olika 

resonemang förekommit, vissa något motsägande. Resultatet av företagens rapporterade 

resultatindikatorer går i linje med Hibbit och Collisons (2004, s. 10) resonemang om att 

europeiska länder är ledande inom hållbarhetsrapportering jämfört med andra utvecklade 

delar av världen, då de tyska företagen rapporterar fler resultatindikatorer än vad de 

amerikanska företagen gör. Andra studier har varit mer kritiska mot europeisk CSR och 

stämmer därmed mindre överens med resultatet. Europeisk CSR kan förbättras bland annat 

inom det sociala området enligt Leszczynskas (2012, s. 924). Även Matten och Moon (2008, 

ss. 412-413) menar att sociala initiativ exempelvis anställningsrelaterade frågor, tas upp 

mindre i europeisk CSR medan det är en grundläggande del av amerikansk CSR. De menar 

även att miljömässiga frågor tas upp mindre i europeisk CSR än vad de gör i amerikansk CSR 

(Matten & Moon 2008, s. 414).  

 

Rapporteringsskillnaderna varierar mellan indikatorkategorierna i resultatet. De största 

kontrasterna mellan de tyska och amerikanska företagens rapporterade resultatindikatorer 

återfinns inom indikatorkategorin mänskliga rättigheter, där de tyska företagens poäng uppgår 

till nästan det tvåfaldiga av vad de amerikanska gör. Det finns däremot mindre skillnader 

inom indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor, där de tyska företagen uppnår 18 

respektive 19 poäng och de amerikanska 16 respektive 17 poäng. Matten och Moon (2008, ss. 

409-410) menar att explicit CSR tillämpas i USA, där företagen tar mer ansvar för samhällets 
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intressen än inom implicit CSR som tillämpas i Europa. Detta resonemang kan antydas i 

resultatet då skillnaden inom kategorin är liten jämfört med de andra kategorierna. Inom 

kategorin resultatindikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor rapporterar de 

tyska företagen 25 respektive 28 poäng, och amerikanska Ford 23 poäng, således inte så stor 

skillnad mellan företagen. GM rapporterar endast nio poäng inom kategorin, men då de inte 

rapporterar med samma tillämpningsnivå är det nödvändigtvis inte anmärkningsvärt att GM:s 

poäng är lägre än de andra företagens. 

6.1.3 Företagens fördelning av indikatorkategorier 

Genom att fördela de rapporterade indikatorerna procentuellt inom de tyska respektive de 

amerikanska företagen, kan det uttydas hur stor del av företagens rapporterade indikatorer 

tillhör respektive kategori. För både de tyska och amerikanska företagen är indikatorkategorin 

miljömässig påverkan störst i fördelningen av indikatorkategorier. Detta resultat påverkas 

givetvis av att miljömässiga resultatindikatorer omfattar fler indikatorer än vad de andra 

kategorierna gör, 30 av totalt 84 resultatindikatorer handlar om miljömässig påverkan. 

 

Eftersom det endast finns små procentuella skillnader mellan länderna är det svårt att urskilja 

de tyska respektive amerikanska företagens fokus utifrån diagrammen 5.1.5.1 och 5.1.5.2. De 

största skillnaderna mellan de tyska och amerikanska företagen finns inom en del av den 

sociala kategorin; indikatorer för anställningsförhållanden samt mänskliga rättigheter. De 

tyska företagen har i de två kategorierna totalt sex procentenheter mer än de amerikanska. De 

amerikanska företagen har tre procentenheter mer inom miljömässig påverkan och två 

procentenheter mer inom organisationens roll i samhället. Detta skulle kunna tyda på att de 

amerikanska företagen i studien har ett visst fokus på miljön och organisationens roll i 

samhället. Inom ekonomisk påverkan kan ingen anmärkningsvärd skillnad utläsas bland de 

tyska och amerikanska företagens fördelning av indikatorkategorier.   

6.1.4 Företagens rapporteringsnivå inom ekonomisk, miljömässig och social 
påverkan 

De båda tyska företagens rapporteringsnivå inom samtliga tre huvudkategorier är högre än för 

de två amerikanska företagen. Rapporteringsnivån är högre hos BMW och Daimler eftersom 

de rapporterat fler indikatorer fullständigt än Ford, som rapporterat ett antal fler indikatorer 

endast delvis. GM är företaget med lägst rapporteringsnivå inom samtliga tre områden, men 

som nämnt ovan kan detta antas bero på att de är det enda företaget som inte rapporterar med 

tillämpningsnivån A.  

 

Olika nationella företagssystem leder till olika typer av CSR-tillämpning enligt Matten och 

Moon (2008, ss. 407-410). De menar att det institutionella systemet i USA leder till explicit 

CSR medan det i Europa leder till implicit. Explicit CSR tar mer ansvar för samhällets 

intressen och har fler frivilliga initiativ än implicit CSR. Utifrån jämförelse av ländernas 

rapporteringsnivå går det inte att beskriva de tyska företagens CSR som implicit och de 

amerikanska företagens som explicit, då BMW och Daimler har en högre rapporteringsnivå. 

 

 

 

 

 



 

 - 39 - 

6.2 Analys av den kvalitativa undersökningen  

6.2.1 Analys av de tyska företagen 

Både Daimler och BMW beskriver ett aktivt arbete med samtliga intressentgrupper. Löpande 

genom sina respektive intressentavsnitt uttrycker de vikten av att höra alla sina olika 

intressentgrupper och de uttalar inte att någon grupp skulle ha större betydelse för företagen 

än någon annan. En tydlig koppling till Tysklands traditionella redovisningstradition kan 

göras då kontinentala länder präglas av intressentmodellen (Wu & Lee 2014, s. 542). Det är 

dessutom tydligt att Daimler och BMW arbetar i linje med Hartman, Rubin och Dhandas 

(2007, s. 373) slutsats angående att europeiska företag engagerar sig för att stärka 

kommunikationen med sina intressenter. Vid de evenemang företagen både anordnar och 

deltar i, visar de en vilja att just kommunicera med intressenterna. Deras event går inte bara ut 

på att de ska informera om hur deras arbete går till utan de söker idéer och åsikter ifrån allt 

från politiker och forskare till kunder och studenter.          
 

BMW listar en mängd industritillhörande initiativ som de engagerar sig i utan att på djupet 

direkt beskriva något av initiativen. Detta är en iakttagelse som gäller för båda de tyska 

företagen överlag i deras respektive rapporter. Det ges inte många förklarande beskrivningar 

om varför de arbetar på det sätt de gör eller vad resultatet av deras arbeten är. Även Aerts, 

Cormier och Magnan (2008, s. 656) fann i sin studie att europeiska företag inte rapporterar så 

mycket om information relaterad till kostnader, risk och uppföljning. En förklaring till detta 

menar Aerts, Cormier och Magnan (2008, s. 656) kan vara att miljörapportering är mindre 

reglerad i Europa jämfört med till exempel Nordamerika. 
 

Ytterligare faktorer som kan ligga bakom denna avsaknad av detaljerad information kan 

återigen finnas i det faktum att Tyskland präglas av intressentmodellen. En naturlig följd av 

att fokusera på en mängd skilda intressentgrupper är att alla dessa grupper har olika krav och 

åsikter på företaget och hur de ska sköta sin verksamhet. På grund av konceptet med 

intressentmodellen kan inte företagen redovisa detaljerad information som tillgodoser en viss 

intressentgrupps behov före någon annan. Därför kan det vara så att de nöjer sig med att 

beskriva sin verksamhet på ett mindre ingående plan för att det ska tilltala alla läsare oavsett 

intressentgruppstillhörighet. 

 

De två tyska företagens redovisning av risk i hållbarhetsrapporterna är mycket olika. Daimler 

redovisar till största delen endast övergripande information kring riskarbetet, medan BMW 

redovisar hur de arbetar med risk inom olika områden samt att utförligare lösningar på 

riskerna ges. Således går det inte att urskilja något gemensamt för de tyska företagens 

redovisning av risk i denna studie. En orsak till att BMW redovisar utförligt om risk skulle 

kunna vara att de vill öka trovärdigheten för sin rapport. Hahn och Lülfs (2014, s. 412) menar 

att redovisning av negativa aspekter kan vara bra för företags legitimitet.   

6.2.2 Analys av de amerikanska företagen 

Den mest påfallande likheten i Fords och GM:s hålbarhetsrapporter är den detaljnivå de 

använder sig av i presentationen av samtliga områden. De är också mycket noga med att ange 

siffror som stöd för det de skriver och för att presentera resultat av det arbete de utför. Enligt 

en studie utförd av Hartman, Rubin och Dhanda (2007, s. 385) är sannolikheten stor att 

amerikanska företag redovisar finansiella termer i sina hållbarhetsrapporter. Iakttagelsen för 

Ford och GM kan i alla fall ses som i linje med Hartman, Rubin och Dhandas slutsats då de 

båda företagen oavbrutet visar på kopplingen mellan hållbarhetsinformationen och finansiella 

mått. 
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En möjlig orsak till varför de amerikanska företagen är noga med att redovisa siffror i sina 

hållbarhetsrapporter kan vara legitimitetssökning från sina primära intressentgrupper. Med en 

bakgrund i den anglosaxiska redovisningstraditionen, arbetar företag i USA utefter aktieägar-

modellen som tillåter företagen att fokusera på att tillfredsställa behovet hos aktieägare 

framför andra intressentgrupper (Van der Laan Smith, Adhikari & Tonkar 2005, s. 125). 

Eftersom ägarna har investerat pengar i företagen förväntar de sig att deras investering ska 

löna sig och företaget kan därför känna behovet av att redovisa vilka finansiella påverkningar 

deras hållbarhetsarbete har (O´Donovan 2002, s. 344). Som en följd av aktieägarmodellen har 

amerikanska företag av tidigare forskare mött kritik för att deras förhållande till sina 

intressenter blir fokuserat på kortsiktigt mätbara resultat (Hartman, Rubin & Dhanda 2007, s. 

386). Ford och GM är överlag inga undantag för redovisningen av kortsiktigt lönsamma 

resultat. Det finns emellertid tecken på att de försöker föra in antydningar om ett längre fokus 

men tillskillnad från övrig information i rapporterna så ges inga närmare förklaringar om hur 

dessa långsikta målsättningar ska införlivas.    
 

Det är inte enbart de finansiellt viktiga intressentgrupperna som omnämns i Fords och GM:s 

hållbarhetsrapporter. Kunderna har en central roll vad gäller produktutveckling vilket fram-

kommer från uttalanden av respektive företags VD. Företagens argument är att miljövänliga 

produkter kommer tillverkas i den takt kunderna efterfrågar denna typ av fordon. I och med 

denna inställning läggs en stor del av ansvaret för företagens arbete med hållbarhet på 

kunderna och att denna intressentgrupp kräver ansvarstagande. Detta resonemang stödjer 

åsikterna om att CSR ska vara marknadsstyrt vilket Deegan och Shelly (2014, ss. 505-522) 

resonerat kring. Frågan blir då om det stora ansvar som hållbarhetsarbete innebär ska ligga på 

just personligt ansvarstagande eller om företag, som har en stark ställning i samhället, ska 

vara ansvariga för att utveckling inom hållbarhet sker.   
 

Aerts, Cormier och Magnan (2008, s. 656) har kunnat se att nordamerikanska företag känner 

sig pressade av den företagsmiljö de verkar inom, till att redovisa mer information relaterade 

till kostnader och risker. Föregående stycken bekräftade att kostnadsredovisning är aktuell 

även för hållbarhetsrapporterna utgivna av Ford och GM. Riskredovisningen är däremot 

bristfällig, i synnerlighet för GM. Ford har visserligen ett omfattande avsnitt angående 

miljörisker men vad gäller exempelvis de sociala aspekterna av GRI diskuteras ingenting. 

Frånvaron tyder på dålig balans mellan den negativa och positiva information som riktlinjerna 

strävar efter att åstadkomma. Än mer anmärkningsvärt är att GM saknar relevanta 

riskområden vilket även talar emot den grundlighet som Smith (2006, s. 68) antyder att 

anglosaxiska länder har med anledning av de externa ägarnas efterfrågan på information.   
 

Den detaljnivå som de båda amerikanska företagen redovisar är återigen ett tecken på den 

anglosaxiska traditionen som Ford och GM tillhör. Med bakgrund i en stor spridning bland 

ägare till amerikanska bolag, har den finansiella redovisningen alltid haft stor betydelse för 

ägarna eftersom detta varit den enda inblick i hur företaget mår (Smith 2006, s. 68). Det ser 

alltså ut som om detta karaktärsdrag från traditionell redovisning följt med även till 

hållbarhetsredovinsingen.   

6.2.3 Jämförelse mellan de tyska och amerikanska företagen 

Det finns många forskare som har uttryckt behovet av att studera företag med samma sektor-

tillhörighet (Guthrie, Cuganesan & Ward 2008, s. 2; Beck, Campbell & Shrives 2010, s. 211). 

Buhr och Freedman (2001, s. 303) lyfter dock fram att en konsekvens av att genomföra en 

studie mellan storleksmässigt liknande företag inom samma industri, likt de utvalda 

bilföretagen i denna undersökning, har en likartad påverkan på miljön vilket kommer att 
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resultera i liknande hållbarhetsrapportering. Det är således inte överraskande att rapporterna 

för BMW, Daimler, Ford och GM överlag påminner mycket om varandra. Denna iakttagelse 

kan förklaras med hjälp av att alla företagsstrukturer påverkas av omgivningens kultur och 

sociala normer (Ribeiro & Scapens 2006, s. 96). Även då Tyskland och USA är två länder 

med skilda kulturer är de utvalda företagen globala varumärken som finns världen över och 

således stöter de på liknande sociala normer och förväntningar i de länder där de är 

verksamma. Enligt Ribeiro och Scapnes (2006, s. 96) kommer företagen i legitimitets- och 

överlevnadssyfte efterlikna omgivningen där de verkar och spegla de för sammanhanget 

accepterade värderingarna även i företagets formella struktur. 
 

En term som kan användas för att förklara denna koppling mellan företagens hållbarhets-

rapporter är isomorfism. Detta fenomen finns inom alla branscher där företag strävar efter att 

uppnå samma ideal (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 66). Tvingande isomorfism kan förklara 

varför både de tyska och amerikanska företagens hållbarhetsrapporter lägger stor vikt vid 

bland annat koldioxidutsläpp och vattenresursanvändning. Dessa båda områden regleras på 

olika sätt av lagar eftersom det ligger i allmänhetens intresse att företagen tar hänsyn till de 

resurser som finns och arbetar för en hållbar utsläppsnivå. Framförallt koldioxidutsläpp är 

något som förekommer i hög grad inom bilindustrin och nämns ofta som en miljöbov i 

samhällsdebatter. Resultatet av detta kan vara att mycket information kring företagens 

åtgärder kring utsläppen tas upp i samtliga företagens rapporter.        
 

Den normativa isomorfismen kan också till stor del förklara de likheter som finns mellan 

hållbarhetsrapporterna. Eriksson-Zetterquist (2009, s. 80) nämner utbildning som en 

influerande faktor för vilka värderingar samhället lägger vikt vid. I BMW:s rapport nämndes 

att de anordnar tillfällen för studenter att dela med sig av sina åsikter till företaget vilket tyder 

på att även de som företag ser vilken tyngd utbildningen har i samhället. Även Ford visar 

uttryckligen på anpassningsförmåga mot att rätta sig efter yttre normer. Detta kan ses genom 

att de uppmärksammar investerares allt tydligare efterfrågan på information om klimat-

påverkningar från företaget och således vill Ford visa på att klimatet är av stor betydelse även 

för dem som företag. 

  

Då bilsektorn ses som en industri med hög risk i samband med hållbarhetsredovisning 

(Legendre & Coderre 2012, ss. 185-186) är en viss grad av frikoppling högst aktuellt för 

samtliga fyra företag. Frikoppling möjliggör för företag att skapa en accepterad formell 

företagsstruktur utan att den ställs i konflikt mot företagets interna verksamhet vilket annars 

kan gå ut över den tekniska utvecklingen inom ett företag (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 68). 

Så som bilindustrin ser ut idag finns det ingen chans att ett företag inom denna sektor kan vara 

fullständigt hållbart ur ett miljöperspektiv. Detta beror på att de producerar produkter i form 

av fordon som släpper ut miljöfarliga ämnen och till hög grad bidrar till de miljöproblem som 

världen står inför idag. Oavsett hur mycket företagen i sina hållbarhetsrapporter diskuterar 

åtgärder som de vidtar för att bli hållbara företag, går det emot den verksamhet de i grunden 

bedriver. Följaktligen finns där en konflikt mellan ideala hållbarhetsvärderingar och den 

faktiska verksamheten för företagen inom bilsektorn vilket resulterar i att frikoppling blir 

aktuellt för samtliga av studiens fyra företag.  
 

De delar av den sociala aspekten av hållbarhetsredovisning som rör anställningsförhållande, 

var förväntad att ha stor betydelse för de tyska bolagen eftersom Wu och Lee (2014, s. 542) 

uttryckt att kontinentala länder lägger stor vikt vid trygga arbetsplatser och har starka 

kopplingar till fackföreningar. Intresseväckande var därför att det visade sig vara Ford och 

GM som lade stor vikt vid att beskriva hur de arbetar för att de anställda ska känna sig 

tillfreds och majoriteten av arbetskraften i dessa bolag var kopplade till fackföreningar. En 
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förklaring till denna observation ges av Leszczynskas (2012, s. 924) som menar att rättigheter 

inom det sociala området är reglerade genom lagar i Europas länder. Då arbetstryggheten 

redan är starkt reglerad på nationell nivå finns inte behovet hos BMW:s och Daimlers 

intressenter att läsa om detta i företagets externa rapporter. De amerikanska företagen å andra 

sidan söker legitimitet hos sina intressenter genom att visa tecken på en ansenlig arbetsplats. 
 

De initiativ som lyfts fram i de tyska rapporterna rör projekt som har en direkt koppling till 

företagen, exempelvis ”Diamler Sustainability Dialouge” för Daimler och ”Clean Production 

Concept” för BMW. Även de amerikanska företagen har initiativ som liknar dessa men mer 

intressant är att de även lyfter fram vilka samhällsinvesteringar de gör. Ford kallar sitt främsta 

projekt för ”SUMURR” och även om inte GM har ett specifikt program för sina 

samhällssatsningar så pratar de varmt om de investeringar de gör i behövande samhällen. 

Genom samhällsinvesteringarna fokuserar GM bland annat på stärkta utbildningsmöjligheter 

för invånarna och tillgång till hälsovård. Det är inte oväntat att det är just de amerikanska 

företagen i undersökningen som visar på stort samhällsansvar då även Habisch et al. (2011, s. 

393) fann belägg i sin studie för att det primära motivet för amerikanska hållbarhetsinitiativ är 

samhällets sociala välfärd.      
 

Enligt tidigare forskning (Habisch et al. 2011, s. 393) anses amerikanska företag vara mer 

personliga i kontakten med sina intressenter jämfört med europeiska företag. Detta har dock 

inte påträffats i denna studie då både Ford och GM upplevs mer informativa vid sina möten 

med intressenterna i jämförelse med BMW och Daimler. De tyska bolagen uttrycker fler 

ambitioner om att hålla dialoger med sina intressenter och visar sig villiga att både informera 

om aktuellt arbete som de bedriver samtidigt som de är måna om att diskutera hållbarhets-

frågor med externa parter. En användbar kommunikationskanal mellan företagen och dess 

intressenter är sociala medier. Medan de tyska bolagen arbetar aktivt på dessa forum visar de 

amerikanska på ett mindre engagemang. Ford uppger exempelvis att de endast använder 

sociala medier för att hämta information om hur de som företag uppfattas men att de ännu inte 

har något aktivt arbete med att interagera med sina intressenter där.    
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7 Slutsatser 
Ett syfte med denna studie var att undersöka vilka resultatindikatorer företagen fokuserar på i 

sina hållbarhetsrapporter och att se om det fanns skillnader mellan de tyska och amerikanska 

företagen. Ytterligare ett syfte var att undersöka hur informationen i hållbarhetsrapporterna är 

presenterad. Studiens resultat har givit en inblick till några av de internationella skillnader 

som präglar hållbarhetsrapporter. I detta kapitel presenteras först slutsatser från den 

kvantitativa undersökningen och sedan slutsatser från den kvalitativa undersökningen. 

7.1 Slutsatser från den kvantitativa undersökningen 

Den kvantitativa undersökningen visar att de tyska företagen redovisar en större bredd av 

fullständigt redovisade aspekter inom samtliga kategorier av resultatindikatorer. De tyska 

företagens rapporteringsnivå är följaktligen högre inom kategorierna ekonomisk, social och 

miljömässig påverkan. Inom indikatorkategorin mänskliga rättigheter återfinns den största 

skillnaden mellan de tyska och amerikanska företagens antal rapporterade poäng. De två tyska 

företagen rapporterar nästan dubbelt så mycket som de två amerikanska gör. Däremot är 

resultatets skillnader små vad gäller kategorin samhällsfrågor. Även inom området 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor är skillnaden mellan poängen för de två tyska 

företagen och det amerikanska företaget Ford liten. Detta skulle kunna tyda på att de 

amerikanska företagen lägger mer fokus i sina hållbarhetsrapporter på de två sociala 

kategorierna samhällsfrågor och anställningsförhållanden eftersom de har relativt höga poäng 

inom dessa områden.  
 

Resultatet i den kvantitativa undersökningen som berör de tyska och amerikanska fördelning 

av indikatorkategorier visar dock att den tyska fördelningen har tre procentenheter mer i 

indikatorkategorin anställningsförhållanden jämfört med övriga indikatorer. Detta skulle 

kunna tyda på att även de tyska företagen har visst fokus inom anställningsförhållanden. 

Gemensamt för de tyska och amerikanska företagens fördelning av indikatorkategorier är att 

det endast finns små procentuella skillnader mellan företagen. De amerikanska företagen har 

två procentenheter mer än de tyska företagen i kategorin organisationens roll i samhället. 

Detta samt att de amerikanska företagen har en relativt högre poäng inom indikatorkategorin 

för resultat avseende samhällsfrågor tyder på att de amerikanska företagen i studien har ett 

visst fokus på organisationens roll i samhället.  

7.2 Slutsatser från den kvalitativa undersökningen 

I denna studie har likheter mellan de traditionella kontinentala respektive anglosaxiska 

redovisningstraditionerna och hållbarhetsredovisning kunnat påvisas. De främsta 

kopplingarna är att de tyska företagen i sina hållbarhetsrapporter präglas av intressent-

modellen medan de amerikanska företagen har sina aktieägare i fokus.  
 

De tyska företagens hållbarhetsrapporter ger överlag inte någon detaljerad information utan 

presenterar bara övergripande upplysningar. Detta kan vara en följd av att de tyska företagen 

präglas av intressentmodellen vilket innebär att de vill tilltala alla läsare oavsett intressent-

grupptillhörighet, något som snarare kräver en bredd av informationsområden istället för 

djupa beskrivningar. I den kvalitativa undersökningen av risk i studien kunde ingen specifik 

tysk företeelse urskiljas då ett av företagen rapporterade ingående om risk medan det andra 

delgav endast övergripande information.  
 

Till skillnad från de tyska företagen utmärks de amerikanska företagens hållbarhetsrapporter i 

studien av en hög detaljnivå. Hållbarhetsrapporterna innehåller även mycket siffror som 



 

 - 44 - 

komplement till den löpande texten och att de amerikanska företagen använder sig av 

finansiella termer är i linje med tidigare forskning. Enligt den anglosaxiska redovisnings-

traditionen arbetar företag främst med att tillfredsställa aktieägarna framför andra intressent-

grupper. Detta kan vara en förklaring till varför de amerikanska företagen är noga med att 

redovisa siffror i sina rapporter. Vidare återfinns främst kortsiktiga resultat i rapporterna och 

även detta kan kopplas till aktieägarmodellen. Aktieägarna är dock inte den enda viktiga 

intressentgruppen i de amerikanska företagens hållbarhetsrapporter utan även andra 

intressentgrupper omnämns, bland annat riktas mycket fokus på kunder. Redovisningen av 

risk i de båda amerikanska företagens hållbarhetsrapporter är bristfällig. Ett resultat i studien 

är att de amerikanska företagen upplevs som mer informativa vid sina möten med 

intressenterna till skillnad från de tyska företagen. Detta går inte i linje med tidigare forskning 

som menar att amerikanska företagen är mer personlig i kontakten med sina intressenter. 
 

Både i den kvantitativa och kvalitativa undersökningen framkom att amerikanska företag 

lägger stor vikt vid anställningsfrågor i sina hållbarhetsrapporter jämfört med de tyska 

företagen. En anledning till detta kan vara att anställningsförhållanden är mer reglerade i 

Europa och behövs därför inte lyftas fram lika grundligt i företags externa rapporter. En 

skillnad som kan urskiljas mellan de tyska och amerikanska företagen är att de tyska 

företagens initiativ har en direkt koppling till respektive företag, medan de amerikanska har 

initiativ där även samhällsinvesteringar lyfts fram. Det går i linje med tidigare forskning att 

amerikanska företag engagerar sig i samhällets sociala välfärd. Detta stämmer även överens 

med vad som framkom i den kvantitativa undersökningen. Överlag påminner de tyska och 

amerikanska hållbarhetsrapporterna i studien mycket om varandra. En anledning till detta kan 

vara att de verkar inom samma bransch och därmed har liknande omvärldspåverkan. 

Isomorfism är en term som kan förklara detta fenomen där företag i överlevnadssyfte vill 

efterlikna andra företag i sin omgivning.  
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8 Diskussion 
I studiens avslutande kapitel presenteras först egna reflektioner som uppkommit i samband 

med undersökningen. Reflektionerna berör till största del tankar kring vad vi på förhand 

trodde skulle visa sig i resultatet kontra det slutliga resultatet. Hur begränsningarna med 

studien påverkar de slutsatser som dragits diskuteras också samt vad studien bidragit med. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning inom hållbarhetsrapportering.  

 

8.1 Egna reflektioner 

Syftet med denna uppsats var att jämföra hållbarhetsrapporter utgivna av bolag verksamma 

inom samma sektor men som har ursprung i olika länder. Detta gjordes för att undersöka vilka 

internationella skillnader som förekommer inom hållbarhetsrapportering. Syftet kunde uppnås 

genom att studien gjordes på ett strukturerat sätt med hjälp av en förutbestämd undersöknings-

modell. 

 

Efter den kvantitativa genomgången av företagens rapporterade resultatindikatorer ansåg vi 

att det var anmärkningsvärt att de tyska företagen redovisar en större bredd av helt redovisade 

aspekter. Detta eftersom ett av de amerikanska företagens rapport utmärkte sig genom att 

omfatta över 500 sidor, vilket är mer än fyra gånger så många sidor som de tyska hållbarhets-

rapporternas omfattning. Utifrån tidigare forskning har amerikanska hållbarhetsrapporter ofta 

visat sig vara mer utförliga än europeiska. Därför reflekterade vi över hur det kunde komma 

sig att de tyska företagen rapporterade om mer än de amerikanska enligt undersökningen av 

rapporterade resultatindikatorer. Intressant nog visade det sig sedan i den kvalitativa 

undersökningen att de amerikanska rapporterna har en högre detaljnivå. Det ökade vår 

medvetenhet om att olika undersökningsmetoder kan lyfta fram olika resultat. Detta 

bekräftade betydelsen av att ha både kvantitativa och kvalitativa delar i undersöknings-

modellen för att besvara våra forskningsfrågor på ett tillförlitligt sätt. 

 

Studiens resultat visar på att det finns vissa skillnader mellan de tyska och amerikanska 

företagens hållbarhetsrapporter. I resultatet framkommer att de tyska företagens hållbarhets-

rapporter präglas av intressentmodellen medan fokus finns på aktieägarna i de amerikanska 

företagens hållbarhetsrapporter. De amerikanska företagen i studien redovisar en högre 

detaljnivå än de tyska, som istället i sina rapporter rapporterar mindre detaljerat men om fler 

områden. Vidare fann vi att de amerikanska företagen har en social inriktning i sina 

hållbarhetsrapporter då de fokuserar på samhälls- och anställningsfrågor framför andra frågor. 

 

Genom att ha tagit del av tidigare forskning om internationella skillnader inom redovisning 

och hållbarhetsrapportering uppfattar vi dock det som att skillnaderna blir mindre. Även i vår 

studie kunde detta antydas då resultatet visar att hållbarhetsrapporterna till viss del påminner 

om varandra. 

 

Det finns många förklaringar till likheterna bland hållbarhetsrapporterna. Företagen har bland 

annat en likartad påverkan på miljön och eftersom de är globala företag har de även liknande 

sociala normer och förväntningar att leva upp till i överlevnadssyfte. GRI:s riktlinjer är till för 

harmonisering inom hållbarhetsrapportering. Eftersom vi valde rapporter upprättade enligt 

samma ramverk är det förväntat att vissa likheter kommer finnas. Intressant var dock att det i 

undersökningen av rapporterna framkom att företagen tillämpar riktlinjerna på olika sätt 

genom att exempelvis ange olika mycket information, trots att de använder samma ramverk. 
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En begränsning med denna studie har varit att det endast var fyra företag som studerades, 

detta på grund av rapporternas omfattning. Det går således inte att generalisera resultatet i 

studien eller lägga fram några allmängiltiga slutsatser. När vi framför studiens slutsatser avser 

de därför endast de amerikanska och tyska företagen i studien. De antaganden vi gör om vad 

som präglar de båda länderna kan inte direkt kopplas till något generellt gällande för länderna 

men tidigare forskning styrker vissa tendenser som kunnat urskiljas i företagens hållbarhets-

rapportering. För att investerare och andra intressenter ska kunna göra en jämförelse av 

hållbarhetsrapporter från olika länder bidrar kunskap om internationella skillnader till en mer 

rättvis bedömning. Vår studie har bidragit till en ökad förståelse av de tyska och amerikanska 

bilföretagens hållbarhetsrapportering. 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Eftersom resultatet i vår studie inte kan generaliseras på grund av det begränsade antalet 

studerade företag, skulle det vara intressant om en liknande studie gjordes med ett större 

urval. Det skulle även vara intressant att bredda urvalet genom att inkludera några fler 

anglosaxiska och kontinentala länder i studien. Detta för att även kunna se vilka likheter och 

skillnader det finns mellan kontinentala respektive anglosaxiska länder. Ett annat förslag är att 

göra en studie av företag som är verksamma inom andra sektorer, för att se om det finns olika 

internationella skillnader beroende på vilken sektor företagen är verksamma inom. 

Under studiens gång har det framkommit att företag allt oftare använder sig av integrerad 

rapportering. Därför anser vi även att det skulle vara intressant att göra en jämförelse av 

integrerad rapportering och separat hållbarhetsrapportering. 
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Bilaga 1  

Tabeller med företagens resultatindikatorer 
Kärnindikatorer är i tabellen markerade med fet stil, övriga indikatorer är tilläggsindikatorer. 

 

Ekonomiska resultatindikatorer 

  BMW Daimler Ford GM 

EC1 2 2 2 2 

EC2 2 1 2 2 

EC3 2 2 2 2 

EC4 2 2 2 0 

EC5 2 2 0 0 

EC6 2 2 1 2 

EC7 2 2 1 0 

EC8 2 2 2 0 

EC9 2 2 2 2 

Total 18 17 14 10 

 

Miljömässiga resultatindikatorer 

 

  BMW Daimler Ford GM 

EN1 2 2 2 0 

EN2 2 2 2 2 

EN3 2 2 2 2 

EN4 2 2 2 2 

EN5 2 2 2 2 

EN6 2 2 2 2 

EN7 2 2 2 2 

EN8 2 2 2 2 

EN9 2 2 2 2 

EN10 2 2 1 2 

EN11 2 1 2 2 

EN12 2 2 2 1 

EN13 2 2 2 1 

EN14 2 2 1 1 

EN15 0 1 0 0 

EN16 2 2 2 1 

EN17 2 2 2 0 

EN18 2 2 2 2 

EN19 2 2 2 1 

EN20 2 2 2 2 

EN21 2 2 1 1 

EN22 1 2 2 2 

EN23 2 2 2 2 

EN24 2 2 1 0 
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EN25 2 2 0 0 

EN26 2 2 2 2 

EN27 2 2 2 1 

EN28 2 2 2 2 

EN29 2 2 2 0 

EN30 2 2 1 2 

Total 57 58 51 41 

 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor resultatindikatorer 

  BMW Daimler Ford GM 

LA1 1 1 2 1 

LA2 1 2 0 0 

LA3 2 2 2 0 

LA15 1 2 0 0 

LA4 2 2 2 2 

LA5 2 2 2 0 

LA6 2 2 2 0 

LA7 1 1 2 1 

LA8 2 2 2 1 

LA9 2 2 2 0 

LA10 1 2 1 0 

LA11 2 2 2 1 

LA12 2 2 2 1 

LA13 2 2 1 2 

LA14 2 2 1 0 

Total  25 28 23 9 

 

Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter 

  BMW Daimler Ford GM 

HR1 2 2 2 2 

HR2 2 2 2 1 

HR3 2 1 1 1 

HR4 2 2 1 0 

HR5 1 2 2 2 

HR6 2 2 2 2 

HR7 2 2 2 2 

HR8 2 1 0 0 

HR9 2 2 0 0 

HR10 2 2 0 0 

HR11 2 2 0 0 

Total 21 20 12 10 
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Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor 

  BMW Daimler Ford GM 

SO1 2 2 2 2 

SO9 2 2 0 1 

SO10 2 2 0 2 

SO2 2 2 2 1 

SO3 1 1 2 2 

SO4 1 2 2 2 

SO5 2 2 2 2 

SO6 2 2 2 2 

SO7 2 2 2 2 

SO8 2 2 2 1 

Total 18 19 16 17 

 

Resultatindikatorer för produktansvar 

  BMW Daimler Ford GM 

PR1 2 2 2 2 

PR2 2 2 2 1 

PR3 2 2 2 2 

PR4 2 2 0 0 

PR5 2 2 2 2 

PR6 2 2 2 2 

PR7 2 1 1 0 

PR8 2 2 1 2 

PR9 0 2 2 2 

Total 16 17 14 13 
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