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Sammanfattning:	  

Bakgrund: Ansvarstagande inom miljö och sociala frågor är ett ämne som på senare 
tid har blivit mer och mer uppmärksammat. I samband med att 
Brundtlandrapporten publicerades 1987 fick hållbarhetsredovisningen sitt 
stora uppsving, vilket kom att ge en ökad medvetenhet kring ämnet. Även 
trycket från omgivningen ökade mot företagen och deras ansvar i att 
redovisa miljömässiga och sociala frågor. 

Problem: De problem som finns i samband med hållbarhetsredovisningar är att det 
dels är frivilligt att redovisa, dels att de riktlinjer som ges ut av GRI inte är 
tvingande utan snarare flexibla, vilket i sin tur innebär svårigheter vid 
jämförelser av presenterad data. Det faktum att det enbart är hälften av alla 
hållbarhetsredovisande företag som granskar sin rapport externt är också 
ett problem. Det är av intresse att få veta varför företag väljer att upprätta 
hållbarhetsredovisningar, och vilka påverkande faktorer som finns, särskilt 
då upprättandet är en frivillig handling. 

Syfte: Att visa varför svenska bolag hållbarhetsredovisar med hjälp av 
legitimitetsteori, institutionell teori eller intressentteori. Vi undersöker 
även hur GRI:s riktlinjer tillämpas samt förekomsten av extern granskning.  

Metod:  För att uppfylla studiens syfte har en hermeneutisk positionering använts. 
Undersökningen bygger på fem kvalitativa telefonintervjuer med svenska 
bolag; Bostadsbolaget, Vattenfall, KappAhl, Arla Foods samt Folksam. 
Företagen är valda utifrån tre institutionella miljöer; offentlig miljö, 
börsnoterade samt medlemsägda företag. Utöver intervjuer har en 
genomgång av företagens hållbarhetsredovisningar/årsredovisning förts.  

Slutsats: Vi fastställer att hållbarhetsredovisningens stora syfte förklaras utifrån de 
primära intressenternas informationskrav och förväntningar. Samtidigt 
som företagen fokuserar på dessa intressenter upplever de en allmän 
förväntning på hållbarhetsredovisningar. Samhället och enskilda 
intressenter anses ha en ömsesidig påverkan och tillsammans ställa krav på 
företagens rapportering. Utifrån dessa krav och förväntningar ser vi att en 
institutionalisering av hållbarhetsredovisningen skapats p.g.a. starkare 
organisationer som gör att rapporternas utformning blir mer strukturerad 
och jämförbar då de exempelvis följer samma riktlinjer. 
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1	  Inledning	  

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsens ämnesval. Vidare förs en 
problemdiskussion som leder fram till studiens syfte och forskningsfråga. Kapitlet avslutas 
med en överskådlig guide över uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1	   Bakgrund	  

Ansvarstagande vad gäller miljö är ett ämne som uppmärksammas allt mer i media och i 
samhället. Media har skapat stora rubriker och flertalet filmer har visats på hur människans 
existens påverkat vår jord. Budskapet är enkelt – vi måste ta vårt ansvar. I samma takt ökar 
även kraven på företagens ansvar och redovisning av miljöfrågor.  

År 1987 gavs FN-rapporten Our Common Future ut, även kallad Brundtlandrapporten, och 
det var då hållbarhetsredovisning fick sitt stora uppsving. Detta kom att ge en ökad 
medvetenhet och sedan dess har miljöfrågan vuxit så till den grad att den idag 
uppmärksammas i stort sett överallt. Denna medvetenhet har ökat trycket från omgivningen 
som främst har riktats mot företagen (Larsson & Ljungdahl 2008). 

Tidigare var det en minoritet som valde att låta en extern part granska 
hållbarhetsredovisningen och lämna uttalande om den (Ljungdahl 2008). Hur ser det ut idag? 
Är det fler företag som väljer att följa riktlinjer i strävan mot att öka informationens 
trovärdighet och jämförbarhet, samt tillgodose det ökade kravet på kontroll och granskning? 
Är den gruppen fortfarande en minoritet eller har den över åren blivit en majoritet? 

Bäckström (2012) anser inte att man ska redovisa för redovisningens skull, utan för att man 
faktiskt har ett hållbarhetsarbete. Hon anser även att företag först bör ställa sig den väsentliga 
frågan vad är hållbar utveckling för oss innan vidare beslut tas gällande innehållet i 
hållbarhetsredovisningen. För att kunna besvara ovanstående fråga bör företaget ta ställning 
till vad som ligger i intressenternas intresse – vad som är relevant för dem är direkt kopplat 
till vad som även blir relevant för företaget. Det är ju trots allt intressenterna som 
verksamheten riktas mot! 

1.2	   Problemdiskussion	  

Vid en jämförelse med den bristande kunskap om miljön som rådde för tjugo år sedan har 
människor idag en enorm medvetenhet vad gäller de konsekvenser vårt handlande och de 
beslut vi fattar har på vår omvärld. 

Som nämnt ovan innebär en ökad medvetenhet från allmänheten också ett ökat krav på 
företagen, då företagen är samhällets stora aktörer och därför bär ett stort ansvar i frågan. 
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Konsumenter nöjer sig inte längre med att köpa en produkt, utan man vill kunna vara säker på 
att produkten är framtagen under rättvisa förhållanden (Larsson & Ljungdahl 2008). Det blir 
allt viktigare för företagen att skapa legitimitet, där företagets handlande är i enighet med 
samhällets värderingar. Ett ökat informationskrav från företagets intressenter har därmed 
skapats. Det är inte längre tillräckligt att redovisa siffror gällande lönsamhet, utan nu krävs 
även en särskild redovisning för just företagets hållbarhetsarbete. Vi är intresserade av att 
studera hur företagen väljer att redovisa sitt hållbara arbete, vilka fokusområden, anledningar 
till att företagen redovisar dem, och hur kontrollen av dem sker så att de kan anses vara 
trovärdiga.  

Till skillnad från den ekonomiska redovisningen med ett lagstiftat regelverk reglereras 
nödvändigtvis inte hållbarhetsredovisningen. Riktlinjer ges ut av Global Reporting Initiative 
(GRI) men de är inte tvingande och är relativt flexibla att använda (GRI 2012). Detta 
försvårar självklart jämförelser av de siffror som presenteras. Dessutom är det enbart hälften 
av hållbarhetsredovisningarna som är externt granskade (Larsson & Ljungdahl 2008). En 
förklaring enligt Larsson och Ljungdahl är att vi fortfarande befinner oss i början av 
utvecklingen och att det kommer bli fler som granskas. 

Andersson (2001) skildrar i artikeln Miljöredovisning ett laglöst område Lars-Olle Larssons 
åsikter kring hållbarhetsredovisningen och dess frivilliga granskning. Larsson anser att 
rapporten i vissa fall enbart fungerat som reklam mot intressenterna, där den information som 
presenterats varit subjektiv och beroende på vad företaget vill visa. Larsson diskuterar det s.k. 
förväntningsgapet som bildas mellan intressenter och företagen, där företagen inte presenterar 
den information som intressenterna förväntar sig.  

Eftersom hållbarhetsredovisning fortfarande är frivilligt, vad är det då som gör att företagen 
väljer att ta fram en sådan redovisning? Kan vi med hjälp av teorin förklara varför företagen 
väljer att redovisa hållbarhetsarbete? Vi vill undersöka vilka faktorer som påverkar, huruvida 
det är intressenterna som ställer krav och efterfrågar informationen eller om det finns andra 
faktorer som påverkar, såsom tryck från revisorer. Vi spekulerar kring om 
hållbarhetsredovisningen kan ses som ett konkurrensverktyg. Enligt Larsson och Ljungdahl 
(2008) är samtliga statliga bolag tvungna att redovisa en hållbarhetsredovisning, vi vill 
därmed studera vilken effekt staten har på hållbarhetsredovisningens utformning. 

Bland de företag som följer GRI:s standards vill vi studera vilka punkter eller vilken nivå de 
följer. Intressant är även att se till hur utvecklingen har sett ut över tiden, om vi kan se en 
utveckling där GRI:s standards och riktlinjer har ökat med tiden och om vi nu kan se bättre 
struktur på hållbarhetsredovisningen. 

I och med Brundtlandrapporten fick miljöfrågan ett uppsving, vi är även intresserade av att 
undersöka om uppsvinget var en dåvarande trend, eller om ökningen fortsätter än idag? 
Avslutningsvis kan det även vara av intresse att försöka förutspå en framtida utveckling, vart 
är hållbarhetsredovisningen på väg? Kommer den att bli lagstiftad eller förbli frivillig? 
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1.3	   Syfte	  och	  forskningsfrågor	  

Vårt syfte med denna undersökning är att visa varför bolag hållbarhetsredovisar samt vilka 
faktorer som påverkar hållbarhetsredovisningens utformning. Syftet uppnås genom att studera 
empiriskt resultat utifrån framtagna teorier.  

Vår forskningsfråga är följande: vad gör att bolag hållbarhetsredovisar? För att besvara 
frågan tar vi även hänsyn till tillämpningen av GRI:s riktlinjer och förekomsten av extern 
granskning. 

• Kan vi förklara varför de undersökta bolagen hållbarhetsredovisar med hjälp av 
legitimitetsteori, institutionell teori eller intressentteori? 

• Hur tillämpas GRI:s riktlinjer och hur påverkas bolagen av detta? 
• Förekommer extern granskning och vilken betydelse har den för 

hållbarhetsredovisningen? 

1.4	   Disposition	  	  

Kapitel 1 beskriver bakgrunden till uppsatsens ämnesval. En problemdiskussion förs och 
leder fram till studiens syfte och forskningsfråga.   

Kapitel 2 redogör uppsatsens använda teorier; legitimitetsteori, 
institutionell teori och intressentteori. Kapitlet innehåller även en 
beskrivning av vad hållbarhetsredovisning är, samt riktlinjer och 
granskning. 

Kapitel 3 förklarar uppsatsens arbetsgång, där vetenskaplig positionering 
samt studiens förfarande beskrivs. I kapitlets beskrivning och diskussion 
av tillvägagångsätt framgår studiens tillförlitlighet och validitet.  

Kapitel 4 sammanställer resultat från den empiriska undersökningen och 
skildrar de fem undersökta bolagen.  

Kapitel 5 binder samman den teoretiska referensramen med det 
empiriska resultatet, där diskussioner och analyser förs kring motiv till 
företagens hållbarhetsredovisningar, efterföljning av GRI:s riktlinjer 
samt extern granskning. 

Kapitel 6 avslutar studien med förtydligande slutsatser som återkopplar 
till frågeställningar i inledning och problemdiskussion. Kapitlet 
presenterar det samband som funnits mellan valda teorier för att 
lämpligast besvara studiens syfte. Kapitlet avslutas med förslag till 
vidare forskning. 
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2	  Teoretisk	  referensram	  

Den teoretiska referensramen inleds med en kortfattad beskrivning kring hållbar utveckling, 
hållbarhetsredovisningens framväxt och dess syfte.  Avsnittet presenterar därefter 
institutionell teori, legitimitetsteorin och intressentteorin som ligger till grund för senare 
analyser och tolkningar av de empiriska resultaten. Kapitlet innehåller även en kort 
redogörelse kring riktlinjer och granskning av hållbarhetsredovisning. 

2.1	   Vad	  är	  hållbarhetsredovisning?	  	  

Till en början var miljöfrågor något som enbart fokuserades och uppmärksammades bland de 
stora, globala företagen. Idag ställer intressenter krav på hållbart arbete och långsiktighet även 
bland de mindre företagen. Det är just intressenterna som bestämmer vilka ansvarsfrågor 
företaget borde jobba med. Varje företag måste därmed definiera de intressenter som antas 
vara av störst betydelse och undersöka vilka krav de ställer. Utifrån intressenternas åsikter 
bestämmer sedan företagsledningen vilka frågor som ska prioriteras. Därmed anses en 
intressentdialog vara en nyckelprocess (Larsson & Ljungdahl 2008). 

Med detta sagt, ska företagets hållbarhetsredovisning bygga på de ansvarsfrågor 
företagsledningen valt att fokusera på och presentera hur företaget jobbar med dessa frågor. 
Global Reporting Initiative (GRI) definierar syftet med hållbarhetsredovisning på följande 
sätt: 

Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot 
intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått i 
sitt arbete mot en hållbar utveckling (GRI 2000-2006). 

I början på 1990-talet började flera företag världen över publicera miljöredovisningar som en 
separat redovisning. Denna frivilliga rapport följde då en tidigare trend bland företag som 
kompletterade den finansiella rapporten med uppgifter kring dess miljöpåverkan. Denna 
aktivitet har ansetts vara ett sätt för företag att hantera krav från allmänheten att uppvisa sin 
verksamhet, eller i syfte att etablera eller bibehålla legitimitet. Miljöredovisningar och 
upplysningar kring miljön har kritiserats för att vara subjektiva, dolt företagets negativa 
påverkan och endast visat vad företaget är bra på. Efter diskussioner kring tillförlitligheten 
hos dessa rapporter har flera företag istället utvecklat hållbarhetsredovisningar. Dessa ska 
integrera redovisningen utifrån ”Triple Bottom Line’s” tre perspektiv; miljö, sociala och 
ekonomiska frågor (Hedberg & Malmborg 2003).  

En hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad och rimlig bild av organisationens 
hållsbarhetsresultat, både vad gäller positiv och negativ påverkan (GRI 2000-2006). 
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2.2	  	   Teorier	  om	  varför	  företag	  hållbarhetsredovisar	  	  

Det finns olika förklaringar till varför företag väljer att upprätta hållbarhetsredovisningar. 
Efter att ha genomfört sökningar bland tidigare forskning har det framkommit att nedan 
presenterade förklaringsteorier är de mest använda kring ämnet. 

2.2.1	  Legitimitetsteori	  

Legitimitet är starkt kopplat till värderingar och vad som uppfattas som ”korrekt” i samhället. 
När något fastställs som legitimt får detta alltså genast ett slags värde. Legitimitet bedöms och 
erhålls utanför organisationen, d.v.s. av intressenter och samhället, och det är en 
överensstämmelse mellan samhällets värderingar och företagets värderingar som är i ständigt 
fokus. Det handlar om att den som bedömer och ”tilldelar” legitimitet alltså måste godkänna 
organisationens handlingar, målsättningar och värderingar. Organisationer vill försäkra sig 
om att deras handlingar uppfattas som legitima av utomstående parter (Ljungdahl 1999). 

I en studie av Kuznetsov, Kuznetsova och Warren (2009) definierar de legitimitet som en 
särskild status som genomsyrar hela organisationen där det vid varje givet tillfälle finns 
möjlighet till att fungera med och få samtycke av den sociala miljö organisationen är verksam 
i. De menar alltså att en organisations anspråk på legitimitet handlar om att hålla sig till sfären 
den är verksam i och leverera det samhället kräver.  

Eftersom en organisation har olika intressenter innebär det även att dessa har olika intressen 
och gör olika bedömningar vad gäller organisationens legitimitet. Därför är det viktigt att 
bedöma respektive grupps, både sekundära och primära, krav och reaktioner på företagets 
agerande för att därefter kunna hantera dem på ett lämpligt sätt. För att bibehålla legitimiteten 
är det även av stor betydelse att bearbeta de sekundära intressenterna, eftersom den sekundära 
gruppen kan ha en viss påverkan på de primära intressenterna och deras benägenhet att bidra 
med resurser. Ett företag måste se till och försäkra sig om att deras intressenter fortsätter med 
resursbidragen (Ljungdahl 1999). 

En annan viktig aspekt inom legitimitetsteori är samhällets värderingar och normer. Dessa är 
inte permanenta utan varierar över tid och därför är det viktigt för organisationer att kunna 
bemöta de värderingar som råder i den omgivning organisationerna är verksamma i (Deegan 
& Unerman 2011). 

Samhällets inverkan diskuteras även av Deegan och Unerman (2011): 

For an organization seeking to be perceived as legitimate it is not the actual conduct 
of the organization that is important, it is what society collectively knows or perceives 
about the organization's conduct that shapes legitimacy (Deegan & Unerman 2011, s. 
324)  
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Det är av stor betydelse att kunna identifiera samhällets rådande förväntningar. I takt med att 
samhällets förväntningar och krav förändras måste även organisationer anpassa sig till 
förändringarna. Detta innebär att en organisation antingen måste förändra sitt beteende eller 
förklara och försvara varför den inte gör det. Konsekvensen som uppstår när en organisation 
inte anpassar sig till samhället och dess förväntningar är att ett legitimitetsgap bildas. Vad 
som innebär när ett legitimitetsgap uppstår är att det finns en viss skillnad mellan hur 
samhället förväntar sig att en organisation bör agera och hur organisationen i verkligheten har 
agerat. Ett gap som konstant utvidgas kan dels leda till att organisationen förlorar sin 
legitimitet, dels utgöra ett hot mot organisationens fortlevnad (Sethi 1978). 

Enligt Sethi (1978), finns två orsaker till detta gap: 

1. Samhällets förväntningar förändras 
2. Tidigare okänd information avslöjas om organisationen 

 

 

 

 

 

 

Ytan markerad med ett X visar överensstämmelsen mellan organisationens agerande och 
samhällets förväntningar. Organisationens mål är att vara legitimt och försäkra sig om att 
arean X är så stor som möjlig och därmed minska legitimitetsgapet (O'Donovan 2002). 

För att undvika att legitimitetsgap uppstår måste en organisation kunna förutse i vilken takt 
samhällets normer och värderingar förändras (Sethi 1978). 

Ur ett institutionellt perspektiv kan legitimitet uppnås på samma sätt som när organisationer 
efterliknar redan accepterade organisationsstrukturer i samhället, den s.k. 
”institutionaliseringsprocessen”. På så sätt kan en organisation förefalla legitimt genom att 
agera och bete sig på ett rationellt sätt som följer samhällets normer (Ljungdahl 1999). 

Lamberti och Lettieri (2011) hävdar att det finns två olika tillvägagångssätt för att erhålla 
legitimitet. Den första, associative approach, syftar till att företaget skall uppfattas som likt, 
och associeras med, redan legitimerade företag. Det andra tillvägagångssättet, dissociative 
approach, handlar om att företaget skall uppfattas som att det skiljer sig väsentligt från andra 
icke-legitimerade företag eller företag med bristande nivå av legitimitet (Lamberti & Lettieri 
2011). 

Samhällets 
förväntningar 

Organisationens 
handlingar 

Figur 1 Legitimitetsgap 
Källa: O’Donovan (2002, s.347) 

X 
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Företag kan därmed göra bekvämlighetsval och anta vissa organisationsstrukturer som redan 
är institutionaliserade och godkända av samhället. En direkt konsekvens av detta bekväma 
beteende för att uppvisa legitimitet är att organisationer tenderar att likna varandra allt mer i 
sina strukturer eller rutiner, att upprätta hållbarhetsredovisning kan vara ett sådant exempel. 
Detta fenomen kallas isomorfism (Ljungdahl 1999). 

2.2.2	  Institutionell	  teori	  

Forskare argumenterade för att organisationer var institutionaliserade och menade att det som 
påverkar vad som görs i en organisation är omgivningen och hur saker har gjorts tidigare. 
Institutioner är resultatet av vårt behov som människor att skapa mönster i vårt sätt att handla. 
Med hjälp av detta kan kraft och energi sparas, och istället kan den energin användas till 
innovation. Institutioner skapar ordning i vår omvärld. Samtidigt som institutioner hanterar 
det osäkra hämmar de även andra möjliga tolkningar (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 
2006).  

Inom den nyinstitutionella teorin ändras perspektivet från att ha tittat på den enskilda 
organisationen och dess omgivning till att fokusera på organisationer som är verksamma inom 
samma fält. I samma takt som organisationer inom ett fält skapar fältet blir de även själva 
formade av det. Detta medför att organisationer inom ett organisationsfält allt mer liknar 
varandra och blir mer homogena – vilket kan förklaras med isomorfism (Eriksson-Zetterquist, 
Kalling & Styhre 2006).  

DiMaggio och Powell (1983) har även diskuterat den höga graden av likhet mellan 
organisationer: 

We ask, instead, why there is such startling homogeneity of organizational forms and 
practices; and we seek to explain homogeneity, not variation. In the initial stages of 
their life cycle, organizational fields display considerable diversity in approach and 
form. Once a field becomes well established, however, there is an inexorable push 
towards homogenization (DiMaggio & Powell 1983, s.148) 

Organisationsformer och organisationspraxis tenderar därmed till att bli homogena, detta 
p.g.a. starka krafter inom samhället. Organisationsstrukturer, även rutiner vad gäller 
rapportering, kommer att efterlikna varandra för att tillgodose omgivningens förväntningar, 
det som samhället anser vara ”normalt”. Organisationer som däremot avviker från sitt fält och 
vad som anses ”normalt” kan eventuellt komma att få problem vad gäller att erhålla och 
bibehålla legitimitet (Larrinaga-Gonzales 2007, i Deegan & Unerman 2011). 

DiMaggio och Powell (1983) urskilde tre former av isomorfism: 

• Tvingande isomorfism 
• Imiterande isomorfism 
• Normativ isomorfism 
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Tvingande isomorfism 

Den tvingande isomorfismen har sitt ursprung från politisk påverkan. De starkare 
organisationerna kräver att svagare organisationer ska anpassa sig till de krav som de starkare 
organisationerna har. Den starkaste organisationen anses vara staten, som genom lagstiftning 
”tvingar” andra organisationer att följa uppställda krav (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 
Styhre 2006). 

Imiterande isomorfism 

Denna form av isomorfism härstammar från osäkerhet hos organisationer. En organisation 
som exempelvis använder sig av en viss typ av teknologi som organisationen inte behärskar 
kan vända sig till en framgångsrik organisation, som redan har en fungerande lösning på 
problemet. Istället för att den osäkra organisationen finner en lösning på problemet kan den 
följa den mall som ”erbjuds” från den framgångsrika organisationen. På så sätt kan även den 
osäkra organisationen bli framgångsrikt och erhålla samma legitimitet som den framgångsrika 
organisationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2006). 

Det imiterande beteendet kan även vara ett resultat av osäkerhet, där den osäkra 
organisationen tar efter den säkra, rutinerade organisationen. 

Uncertainty is also a powerful force that encourages imitation. When organizational 
technologies are poorly understood, when goals are ambiguous, or when the 
environment creates symbolic uncertainty, organizations may model themselves on 
other organizations. (DiMaggio & Powell 1983, s. 151) 

 
Liao (1996) tar i sin studie upp exempel på imiterande isomorfism. Liao anser att den snabba 
spridningen av den japanska arbetsledningen såsom Total Quality Management, Just In Time 
och Kanban är utmärkta exempel på imiterande isomorfism. 

Normativ isomorfism 

Att rekrytera personal med professionell utbildning blir allt vanligare, och det är ur 
professionalisering som normativ isomorfism uppstår. Organisationer blir allt mer likartade 
och detta beror dels på att de anställda har en gemensam utbildning, dels eftersom de även 
bildar nätverk. Det är genom dessa nätverk som kunskapen bibehålls och där ny kunskap 
sprids, och på så sätt upprätthålls likheten i organisationer (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 
Styhre 2006).  

Det finns även en viss press på att tillämpa institutionell praxis. I en studie gjord av Palmer et 
al. (1993) visades att Vd:ar med en examen från elit-handelshögskolor var mer benägna att 
strukturera organisationer enligt den multidivisionella formen. Kommer man alltså från 
samma ”skola” strukturerar och agerar man på ett visst sätt – efter de normer och värderingar 
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som har erhållits från utbildningen. Dessa normer tillämpas senare i arbetet och allteftersom 
kommer organisationer att se likadana ut (Palmer et al. 1993, s. 21). 

I praktiken är det dock svårt att separera dessa tre typer av isomorfism. DiMaggio och Powell 
(1983) menar att två eller flera former kan verka samtidigt.  

2.2.3	  Intressentteori	  

Intressentteorin, även kallad ”stakeholder theory” har stora likheter med legitimitetsteorin. 
Teorin ser organisation som en del i ett större bredare socialt system, där organisationen både 
påverkar och påverkas av andra sociala grupper (Deegan & Unerman 2011). Det engelska 
ordet ”stakeholder” översatts ofta till just ”intressent” och förklaras som aktörer eller grupper 
med något slags intresse i företags verksamhet.  

Intressentteorin och legitimitetsteorin bör inte behandlas som två separata teorier utan som 
komplement till varandra. Den stora skillnaden mellan intressentteorin och legitimitetsteorin 
är att den tidigare istället för att se till interaktionen mellan företaget och samhället som 
helhet, fokuserar på hur företaget förhåller sig till enskilda intressenter (Ljungdahl 1999). 
Intressentteorin tar fäste på att olika intressenter har olika syn på hur organisationens 
verksamhet ska skötas. Organisationen har därmed flera sociala förbindelser att ta hänsyn till 
snarare än en med hela samhället (Deegan & Unerman 2011). 

Litteraturen diskuterar två varianter av intressentteori; ett etisk (eller normativt) perspektiv 
och ett företagsledningsperspektiv. Ur ett etiskt perspektiv antas informationen som företaget 
lämnar till sin omvärld vara driven av företagets ansvar, s.k. ”accountability” gentemot sina 
intressenter (Ljungdahl 1999). Enligt detta synsätt antas företag ha en moralisk skyldighet att 
ta hänsyn till förväntningarna hos samtliga intressenter, oavsett om det är till förmån eller inte 
för företaget och dess ägare (Bishop 2000).  

Hasnas (1998, s. 26) förklarar hur det etiska perspektivet inte ser företaget som en mekanism 
som syftar till att öka ägarnas finansiella avkastning, utan istället som ett medel för att 
koordinera intressenters förväntningar. Det etiska perspektivets huvudsakliga uppgift är att ta 
lika stor hänsyn till samtliga intressenters förväntningar. Företagets fortsatta överlevnad 
säkerställs därmed genom att balansera intressenters motstridiga krav snarare än att maximera 
företagets ekonomiska framgång. 

Social och miljömässig redovisning kan därmed ses som en förpliktelse företaget har 
gentemot sina intressenter. Företaget bär ett stort samhällsansvar och redovisar därför de 
handlingar som kan ha en påverkan på intressenterna (Mahadeo et al. 2011). Denna påverkan 
ska presenteras oavsett om intressenterna väljer att använda den eller kan påverka företagets 
fortlevnad (Deegan & Unerman 2011). 

Ett företagsledningsperspektiv av intressentteorin fokuserar istället på det behov företaget har 
av att kontrollera förväntningarna hos företagets primära intressenter. Dessa definieras som 
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de intressenter som bedöms ha en mer direkt och avgörande inverkan på företaget, då dess 
resurser är avgörande för företagets framtida fortlevnad. Redovisning av social och 
miljömässig karaktär kan i detta sammanhang förklaras som en åtgärd företaget vidtar för att 
tillgodose dessa intressenters förväntningar (Mahadeo et al. 2011). 

Deegan och Unerman (2011) påstår att det enbart är de intressenter med stort inflytande och 
makt på företaget som får önskad information. Intressentens makt att påverka 
företagsledningen (t ex ägare, kreditgivare, regulator) anses vara beroende på intressentens 
grad av kontroll över företagets resurser. Ju mer betydelsefulla intressentens resursbidrag är 
för företagets fortsatta verksamhet, desto större betydelse har intressentens förväntningar på 
information för ledningen. Den mest framgångsrika organisationen är den som uppfyller 
kraven från de olika primära intressenterna (Islam & Deegan 2007, i Ullmann, 1985). 

Även Ljungdahl (1999) poängterar vikten av att företagsledningen prioriterar de primära 
intressenterna. Uteblivna resursbidrag till dessa skulle ge stora ekonomiska konsekvenser och 
en hållbarhetsredovisning kan därför ses som en strategisk process i syfte till att påverka 
företagets prioriterade intressenter. 

Till exempel, om en potentiellt stark grupp är oroad över de sociala och miljömässiga resultat 
en organisation har, kan organisationen uppfatta behov av att offentliggöra sådan information. 
Organisationen kan genom att presentera initiativ som redan tagits, eller planeras, minska 
några av de farhågor som innehas av de mäktiga intressenterna. 

En studie av Islam och Deegan (2008) visade hur utlämnande av vissa typer av information 
kan användas för att vinna eller behålla stöd av särskilda grupper. Till exempel kan oro hos en 
betydande intressent uppfattas som ett behov av att offentliggöra information om särskilda 
sociala eller miljömässiga initiativ företaget har åtagit eller planerar. Detta för att ”lugna” 
intressenterna. Islam och Deegans avhandling (2008) byggde på en studie av BGMEA, 
Bangladesh Garment Manufactures and Exporters Association, vars verksamhet består av att 
ge ut exportlicenser till klädproducenter i Bangladesh. Licenserna gör det möjligt för 
producenterna att exportera kläderna till multinationella företag såsom Nike, Gap, Reebok 
och H&M. Före mitten på 1990-talet ställde de stora klädföretagen inga krav eller 
restriktioner på fabrikernas arbetsförhållanden. Detta var något som senare kom att 
uppmärksammas av västvärlden och spreds snabbt via media. Västerländska konsumenter 
började då bojkotta de stora klädjättarna. I och med detta införde företagen högre krav på att 
leverantörerna arbetade och redovisade sitt arbete för att förhindra dåliga arbetsförhållanden 
och barnarbete i fabrikerna. Konsumenterna satte press på de stora företagen som i sin tur 
ställde krav på sina leverantörer. Företagen var tvungna att redovisa arbetsförhållanden för att 
rädda sin verksamhet och återvinna konsumenternas förtroende. 
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2.3	   Riktlinjer	  och	  granskning	  av	  hållbarhetsredovisning	  	  

I dagsläget finns ingen lagstiftning som kontrollerar granskningen av 
hållbarhetsredovisningar. Däremot finns ett globalt ramverk för hur innehåll, språk och 
nyckeltal i dessa rapporter ska utformas för att stödja förväntad utveckling i företagens 
hållbarhetsfrågor. Global Reporting Initiative (GRI) är en icke-vinstdrivande organisation 
med målsättning att tillhandahålla ett accepterat och trovärdigt ramverk för samtliga 
hållbarhetsredovisningar världen över (GRI 2000-2006). 

Ramverket gör det möjligt för organisationer att mäta och rapportera sina ekonomiska, 
miljömässiga och sociala prestationer samt ledningsprestationer. Detta ger i sin tur större 
insyn i företagen vilket förväntas bidra till att bygga upp intressenters förtroende i och med ett 
ökat ansvarstagande (GRI 2012). 

Idag använder tusentals organisationer, stora som små, riktlinjerna för att förstå och 
kommunicera sitt hållbara arbete (GRI 2012). GRI:s riktlinjer har sin tyngd i företagets 
relationer till sina intressenter. Riktlinjerna är flexibla och går att anpassa vid tillämpning. Till 
skillnad från de principer som ges ut för finansiell redovisning, är GRI:s riktlinjer inte 
tvingande. Det ska dock nämnas att svenska statligt ägda företag sedan 1 januari 2008 är 
tvungna att redovisa hållbarhet enligt GRI:s riktlinjer (Larsson & Ljungdahl 2008). 

För att förstärka trovärdigheten i redovisningen kan företagen använda sig av flera 
tillvägagångssätt. En intern kontroll, vilket inkluderar internrevision, är en del av processen i 
att hantera och redovisa informationen. Utöver de interna systemen rekommenderar GRI att 
organisationen låter en extern part granska och ge ett bestyrkande till hållbarhets-
redovisningen (GRI 2000-2006).  

Företagsledningen har möjlighet att välja vilka riktlinjer de ska tillämpa. De måste dock 
presentera till vilken grad riktlinjerna efterföljts. Tillämpningsnivåerna A, B och C anger den 
grad av riktlinjerna som tillämpas. Ett plus (+) efter vald nivå, exempel A+ anger att 
redovisningen fått ett externt bestyrkande (GRI 2000-2006). 

Första versionen av GRI:s riktlinjer gavs ut år 2000, två år senare gavs andra versionen ut. 
Denna utvecklades ytterligare och år 2006 lanserades de nuvarande riktlinjerna i G3. Över 
3000 experter från hela näringslivet, samhället och arbetskraften låg bakom utvecklingen och 
framtagandet. I mars 2011 gavs dessutom G3.1 ut, en uppdatering av befintliga riktlinjer. 
Således är granskningen av hållbarhetsredovisningar under ständig utveckling och fortfarande 
ett relativt nytt område (GRI 2012). 
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2.4	   Teorisammanfattning	  och	  analysmodell	  

Detta kapitel har presenterat några möjliga teoretiska förklaringar till förekomsten av 
hållbarhetsredovisning i organisationer. Islam och Deegan (2007, s.852) hävdar att 
legitimitet- och intressentteorin på senare tid har tillämpats av många forskare för att förklara 
hur social och miljömässig redovisning svarar på samhällets och intressentgruppers särskilda 
tryck och förväntningar. Den institutionella teorin ger ett kompletterande perspektiv till de 
ovan nämna teorierna (Deegan & Unerman 2011, s. 361). 

Då studien syftar till att besvara frågan varför svenska bolag hållbarhetsredovisar samt om 
skälen påverkar hållbarhetsredovisnings utformning, ämnar vi ge svar på frågan utifrån dessa 
tre teoretiska förklaringsteorier. Vi undersöker därefter om vi med hjälp av den teoretiska 
referensramen kan förklara anledningen till företagens upprättande av 
hållbarhetsredovisningar utifrån tre frågeställningar: 

• Finns det informationskrav från intressenter, i sådana fall från vilka? 

• Finns det legitimitetsskäl och hur yttrar sig dessa? 

• Finns det tvingande, imiterande eller normativa drivkrafter?  

Frågeställningarna och teorierna används senare som redskap för att analysera och tolka de 
empiriska resultaten. Denna tolkning av den empiriska undersökningen kommer senare att 
mynna ut i en enda förklaringsmodell som ger bäst förståelse till varför företagen upprättar 
hållbarhetsredovisningar.   
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3	  Metod	  	  

I metodavsnittet beskrivs dels den vetenskapliga positioneringen där fokus ligger på den 
hermeneutiska cirkeln, dels studiens genomförande där arbetsprocessen kring uppsatsen 
redogörs. Kapitlet avslutas med en diskussion angående studiens bortfall och dess inverkan 
på trovärdigheten. 

3.1	   	  Hermeneutisk	  positionering	  	  	  

Då vårt syfte med studien är att visa varför svenska bolag hållbarhetsredovisar samt om dessa 
skäl påverkar hållbarhetsredovisnings utformning har vi en hermeneutisk positionering. 
Hermeneutik betyder tolkningslära och är motsatsen till positivismens logiska 
förhållningssätt. Det är också en vetenskaplig forskningsinriktning där man studerar, tolkar 
och försöker förstå grundbetingelser för den mänskliga existensen (Patel & Davidson 2003). 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är ett huvudtema för hermeneutiken att ”meningen hos 
en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”, samtidigt som helheten 
faktiskt består av delar och endast kan förstås utifrån delarna. Utifrån denna tolkningssyn ser 
vi en cirkel, den s.k. hermeneutiska cirkel där delen endast kan förstås ur helheten och 
helheten endast ur delarna.  

 
Figur 2 Den hermeneutiska cirkeln 
Egen skapelse 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) finns alltid en förförståelse hos individen sedan innan, 
vilket kan innefattas av tidigare teori, begrepp eller värderingar. Det är utifrån vår 
förförståelse vi kommer att göra tolkningar och även omvandla dem i processen för att 
därefter skapa oss en ökad förståelse. Med utgångspunkt från den hermeneutiska cirkeln har 
vi med hjälp av följande fyra faser kunnat tolka och utvidga förståelsen för studiens problem: 

Helhet	  

För-‐
förståelse	  

Del	  

Förståelse	  Dialog  
med text 
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Förförståelse  

Innan studien kände vi till att hållbarhetsredovisningar förekom bland bolag. Vi visste även 
att hållbarhetsredovisningar var relativt nytt och något som befann sig i en begynnelsefas. 
Ordet CSR och företagens miljöfrågor har uppmärksammats och nått oss via media. Vi var 
även införstådda med att det fanns en viss problematik kring CSR-rapportering då inga 
lagkrav ställdes på upprättande bortsett från svenska statliga bolag, och inte heller att 
granskning av rapporterna var tvingande.  

Litteraturgenomgång 

Vi tog hjälp av tre teorier; legitimitetsteori, institutionell teori och intressentteori för att förstå 
varför företag hållbarhetsredovisar. Vi fick med hjälp av teorierna en helhetsbild av varför 
företag hållbarhetsredovisar. 

Empirisk undersökning 

Vår empiriska studie byggde på kvalitativa intervjuer för att skapa oss en förståelse till varför 
de utvalda företagen hållbarhetsredovisar. De intervjuade jobbade med något slags ansvar 
över respektive företags hållbarhetsarbete/redovisning. Om litteraturgenomgången stod för en 
övergripande bild, kunde den empiriska undersökningen bidra med mer djupgående material. 
Utifrån intervjuerna fick vi bra svar som vi senare kunde tolka i vår analys. Det framgår 
tydligt att hållbarhetsredovisningen till stor del har ett internt syfte och är till för företagens 
medarbetare. Syfte med rapporterna kan även kopplas mot företagets externa intressenter, 
med särskilt fokus på kunder. Medarbetare och kunder kunde genomgående beskrivas som 
företagens primära intressenter, avgörande för företagens fortlevnad. Vi uppmärksammade 
även att det läggs stor vikt vid företagens sekundära intressenter men att dessa varierar 
beroende på typ av företag.  

Fördjupad förståelse 

Tack vare teorier och tidigare studier kring ämnet samt vårt undersökta empiriska material har 
vi fått en fördjupad förståelse för varför företag hållbarhetsredovisar. Eftersom legitimitets-
teorin och intressentteorin kompletterar varandra har vi insett att dessa skall användas ihop. 
Vi konstaterar att hållbarhetsredovisningens stora syfte förklaras utifrån de primära 
intressenternas informationskrav och förväntningar. Samtidigt som enskilda intressenter 
fokuseras upplever företagen en allmän förväntning på att hållbarhetsarbete ska redovisas. 
Samhället och enskilda intressenter anses ha en ömsesidig påverkan och tillsammans ställa 
krav på företagens rapportering. Utifrån dessa krav och förväntningar ser vi att en 
institutionalisering av hållbarhetsredovisningen skapats p.g.a. starkare organisationer. Trycket 
från starkare organisationer gör att rapporternas utformning blir mer strukturerad och 
jämförbar, detta beroende på att de exempelvis följer samma riktlinjer.  
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Enligt ovanstående beskrivning, att använda vår förförståelse och bygga på med mer kunskap 
från teorier för att därefter studera empirin, har vi kunnat återkoppla till teorierna och därmed 
kunnat se en helhet. En nackdel med en hermeneutisk positionering är att den uppfattas som 
flummig och oklar samt öppnar upp för forskarens enskilda tyckande, vilket därmed ökar 
risken för subjektivitet. Vårt resultat kan påverkas av våra egna tolkningar. 

3.2	  	   Studiens	  genomförande	  	  

Studiens uppstart – litteraturgenomgång 
Vad är hållbarhetsredovisning och hur fungerar det i praktiken? Vad har tidigare diskuterats i 
ämnet och vad är aktuellt idag? Med dessa frågor i bakhuvudet påbörjade vi vår 
litteratursökning. Vi började med att söka efter tidigare forskning kring ämnet och 
genomförde därmed en sökning i bibliotekets sökmotor SOFIA med ”hållbarhetsredovisning” 
och ”CSR” som sökord. Därefter utgick vi från de källor vi fann och kunde via deras 
referenser hitta ytterligare litteratur. För att kunna ta reda på hur aktuella diskussioner fördes 
angående ämnet sökte vi även bland olika utgåvor av FAR:s tidskrift Balans där vi fann 
relevant och användbart diskussionsunderlag. Vidare, för att få en större bredd och 
trovärdighet i vårt material, valde vi att genomföra artikelsökningar i databaser såsom Science 
Direct, EBSCOhost och Google Scholar, där vi sökte efter nyckelord som legitimacy, 
isomorphism, CSR, stakeholder, intressentteori etc. 

Eftersom ämnet i sig är väldigt brett valde vi att avgränsa oss till de teorier som var relevanta 
för vår studie och som skulle kunna ge en förklaring till vår forskningsfråga. Efter att ha valt 
legitimitetsteori, intressentteori och institutionell teori insåg vi att vi skulle bli tvungna att 
även här fokusera på information som senare skulle vara lämplig som grund till den 
kommande analysen.  

Studiens urval baserades på de olika institutionella miljöer som företagen är verksamma 
inom; bolag i offentlig miljö, börsnoterade bolag samt medlemsägda bolag. Detta urval 
gjordes för att undersöka eventuella skillnader mellan företagens hållbarhetsredovisningar och 
orsaker till varför företagen hållbarhetsredovisar. Därefter valde vi att studera tre bolag som 
upprättar en hållbarhetsredovisning inom varje institutionell miljö. Urvalsprocessen av bolag 
gick till som så att vi valde stora bolag som anses ha ett stort inflytande inom sin bransch där 
vi geografiskt sett först och främst utgick från den region som påverkar oss direkt – Västra 
Götaland.  
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Figur 3 Urval företag 

Förberedelser av intervjumall 

Det första vi gjorde var att bläddra igenom företagens hållbarhetsredovisningar, dels för att 
skapa oss en bild av företagen, dels för att få inspiration till intervjufrågorna. Intressanta 
områden i rapporterna fick oss att vilja veta mer, vilket senare kunde ligga till grund då vi 
formulerade intervjufrågor. 

Intervjumallen strukturerades upp i fyra kategorier där varje avsnitt representerades av ett 
antal frågor. Indelningen av frågorna var med anledning av att få en intervju som skulle vara 
enkel att följa med i och som även skulle kunna ge intressanta diskussioner kring varje 
avsnitt. Frågorna var av öppen karaktär och utvecklade på ett sätt som skulle ge den 
intervjuade personen möjlighet till att svara på frågorna med egna ord. Syftet med vår 
intervjumall var att den skulle bidra med material där möjliga drag eller egenskaper skulle 
kunna identifieras och senare även tolkas.  

Första kontakten med potentiella företag  
En första kontakt med utvalda företag togs i de flesta fall via e-mail. Vi nådde dem via de 
kontaktuppgifter som återfanns på företagets senaste upplaga av hållbarhetsredovisningen 
eller via deras hemsida. I mailet presenterade vi oss själva och syftet med vår studie och bad 
om en kontaktperson till någon med ansvar över företagets CSR. Vi efterfrågade en 
telefonintervju då detta skulle vara av stor betydelse i vår studie.   

Resultatet av första kontakten var blandat. Bostadsbolaget och Vattenfall svarade redan 
nästkommande dag och en telefonintervju kunde bokas in. Det var dock flera företag som inte 
hörde av sig, eller meddelade att de p.g.a. tidsbrist inte kunde ställa upp på någon intervju. De 
företag som inte återkopplade kontaktade vi per telefon. H&M:s kundservice meddelade att 
företaget inte längre deltar i samarbeten av examensarbete eftersom att det är alldeles för 
tidskrävande, varken telefonintervju eller svar per mail kunde erhållas. Efter samtal till Arla 

Deltagande Icke deltagande
Offentliga
Vattenfall AB X
PostNord AB X
Bostadsbolaget Gbg X
Börsnoterade
H&M X
Lindex X
KappAhl X
MQ X MQ och Gina Tricot valdes till p.g.a. för stort bortfall i kategorin
Gina Tricot* X

Medlemsägda
Coop X
Arla Foods X
Folksam X

* Ej börsnoterade men valdes då vi anser att de har samma 
yttre förutsättningar och påtryckningar
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Foods, KappAhl och Folksam var resultat positivt och intervjuer bokades in. I samband med 
att intervjuerna bokades, mailades även intervjufrågorna ut, något som företagen efterfrågade.  

Då en kvalitativ undersökning syftar till att förstå och analysera ett uppsatt problem på 
djupet, ansåg vi att intervjusvaren skulle bli mer uttömmande och reflekterande om den 
intervjuade fick ta del av frågorna i förväg och ha tid att förbereda sig. Vi diskuterade 
huruvida detta kunde komma att påverka vår undersökning negativt. Det kan tänkas att de 
svar vi fått under intervjuerna är ”godkända” av högre chefer, presenterade på det sätt som 
företaget vill ge en bild av och på så sätt blir vinklade. Detta kan minska trovärdigheten i vår 
rapport eftersom svaren möjligtvis inte är spontana. Vi tror dock inte att detta hade förändrats 
om den intervjuade inte hade fått ta del av frågorna i förväg. Vår uppfattning är att svaren i 
enbart hade varit otydliga och inte lika uttömmande. Vi ansåg att fördelen med att ge ut 
intervjufrågor i förväg bidrog till ett bättre material att senare analysera och tolka.  

Vi har som nämnt även haft bortfall av flera företag. H&M, MQ, Lindex, Coop och Gina 
Tricot meddelade direkt att de inte hade tid och möjlighet att delta i vår studie. Lindex 
meddelade att de har fullt upp med befintliga examensarbeten och inte ställer upp på några 
nya samarbeten. PostNord kunde inte medverka p.g.a. vår korta deadline då de var väldigt 
upptagna inom den närmaste tiden.  

Telefonintervjuernas förfarande 
Studien bygger till stor del på utförda kvalitativa telefonintervjuer. En kvalitativ metod ger 
oss möjlighet att skapa en djupare förståelse, studera samband och göra objektiva tolkningar 
då den är mindre strukturerad i sitt upplägg. Enligt Patel och Davidson (2003) lämpar sig en 
kvalitativ metod bra där datainsamlingen fokuserar på ”mjuk” data i form av kvalitativa 
intervjuer och tolkande analyser. Önskvärt vore personliga intervjuer, där kroppsliga uttryck 
och känslor är tydligare att läsa av. Dessvärre kräver detta mer tid, planering p.g.a. långa 
resvägar och en budget. 

Intervjuerna genomfördes med personer ansvariga för respektive företags 
hållbarhetsredovisning/CSR-arbete. Intervjuerna pågick allt mellan 20-40 minuter beroende 
på hur ingående intervjusvaren var. Intervjumallen såg likadan ut för samtliga undersökta 
företag (se bilaga). Detta för att öka jämförbarheten i svaren.  

Intervjun inleddes med en kort presentation av oss själva och studiens syfte. Vi meddelade 
den intervjuade att samtalet spelades in i eget syfte och att möjlighet till anonymitet fanns.  
Anledningen till att samtalet spelades in var för att få ett flyt i dialogen och vara fokuserade 
under samtalet. Efter presentation av oss, lät vi den intervjuade ge en kort beskrivning av sig 
själv och sin roll i företaget innan vi startade igång med frågorna.  

Under varje rubrik diskuterades ämnet i fråga och i vissa fall besvarades flera av frågorna i 
samma intervjusvar, vilket gav oss möjlighet att ”hoppa över” en del frågor för att undvika 
återupprepning. KappAhl hade en begränsad intervjutid vilket gjorde att vi även där valde att 
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hoppa över en del frågor som vi istället kunde återfinna i hållbarhetsredovisningen. Folksam 
hade inte alla svar, utan dessa kompletterades via mail i efterhand. De intervjuade uppfattade 
frågornas korrekt vilket gav oss genomtänkta och betydelsefulla svar för senare analys.  

Efter genomförd intervju kunde vi lyssna igenom det inspelade materialet för att i lugn och ro 
sammanställa intervjusvaren. Därefter ställde vi upp samtliga intervjusvar bredvid varandra 
för att urskilja likheter och olikheter samt påbörja en analys. Risken med en kvalitativ intervju 
är att vi i vår analys gör egna tolkningar av intervjusvaren. Vi har utformat egna 
intervjufrågor, leder dialogen och tolkar svaren. För att undvika feltolkade svar lät vi de 
intervjuade att få ta del av materialet innan det publicerades. Trovärdigheten i rapporten ökar 
då vi kontrollerar våra tolkningar med befintliga studier och teorier.  

De intervjuade: 

Eva Bengtsson, miljöstrateg Bostadsbolaget 
Magdalena Ellfors, CSR-manager Vattenfall AB 
Eva Kindgren, CSR and Quality Manager KappAhl 
Karin Stenmar, miljöchef Folksam 
Kjell Lundén Pettersson, CSR-ansvarig Arla Foods 

3.3	   Bortfallsdiskussion	  

Under studiens gång uppstod en del komplikationer och bortfall, något som vi var förberedda 
på eftersom det är svårt att undvika i en undersökning. Det som däremot kom som en 
överraskning var att siffran av bortfall var högre än väntat.  

Vi har heller inte kunnat genomföra nio intervjuer som var vår ursprungliga målsättning. På 
grund av tidsbrist har vi fokuserat på de intervjuer vi har genomfört och istället varit 
medvetna om bortfallen och tagit hänsyn till dem under studiens gång. Vi är nyfikna på hur 
företag med hållbarhetsredovisningar resonerar då de väljer att inte delta p.g.a. tidsbrist, när 
de samtidigt uppmanar till feedback och frågor från utomstående. Då hållbarhetsredovisning 
presenteras för allmänheten och det nämns i rapporten ”För frågor eller synpunkter kontakta 
oss” anser vi att en intervju på 20-30 minuter är frågor som rör rapporten. Dessutom vore ett 
deltagande ytterligare en möjlighet för företagen att nå ut med sitt hållbarhetsarbete.  

Vi är medvetna om att bortfallen har påverkat vår studie då vi har tappat företag som 
representerar de olika institutionella miljöerna. För vår studie hade det betytt mycket att ha 
med H&M då de anses vara ett av de stora ledande företagen vad gäller 
hållbarhetsredovisning. H&M har länge uppmärksammat hållbarhetsfrågor och släppte sin 
första CSR-rapport redan 2002. Bortfallet kan ha resulterat i ett svagare material som i sin tur 
kan ha påverkat resultatet i våra slutsatser. På grund av tidsbrist har vi inte kunnat få den 
önskvärda storleken på urvalet utan istället tagit detta i beaktande i analyserna. 
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4	  Empiri	  

I detta kapitel presenteras de empiriska resultaten som framkommit genom jämförelser av 
hållbarhetsredovisningar samt intervjuer med personer ansvariga för hållbarhet på 
undersökta företag. Det beskrivs vad hållbarhetsredovisningen innebär för respektive företag 
samt syften bakom deras hållbarhetsredovisning.  

4.1	   Bostadsbolaget	  Göteborg	  

”Som allmännyttigt bostadsföretag ska Bostadsbolaget verka för Göteborgs Stad, kunderna 
och samhället”. 

Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Bostadsbolaget finns representerat i Göteborgs samtliga 
stadsdelar. Bolaget är dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, helägt av Göteborgs Stad 
och är ett av landets största allmännyttiga bostadsföretag med närmare 23 000 lägenheter, 
40 000 hyresgäster och 260 medarbetare1. Företaget startades efter andra världskrigets slut, år 
1945 med syfte till att bygga bort den bostadsbrist och osunda miljön som då förelåg. 
Bostadsbolaget är fortfarande en viktig aktör gällande allmännyttan och Göteborgs 
utveckling. Företaget ingår idag i Framtiden-koncernen som är helägd av Göteborgs Stad. 
Förutom fastighetsförvaltning arbetar bolaget på flera nivåer och med olika samarbetspartner 
för att utveckla allmännyttan och därmed för att skapa framtidens boende. 

Eva2, miljöstrateg Bostadsbolaget  

Tillsammans med företagets informationschef bär Eva det yttersta ansvaret, men det är flera 
inblandade och engagerade i företagets hållbarhetsfrågor. Bostadsbolaget har ett miljöråd där 
deltagare från olika områden är delaktiga, såsom en ekonom, en ansvarig för utomhusmiljöer 
m.fl.  

Under 2011 satt tre personer aktivt med framtagningen av Bostadsbolagets 
hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen för 2011 har tagits fram med enbart intern 
personal, till skillnad från föregående år då man låtit en extern part ta fram rapporten. 
Upplagan är något som företaget är oerhört nöjda och stolta över. Eva tycker att det egna 
arbetet bakom rapporten har gett stort resultat och att ”den har blivit fantastiskt mycket 
bättre”. 

Eva tror att den största anledningen till att Bostadsbolaget började hållbarhetsredovisa, med 
start 2009, beror på den då nytillsatta informationschefen. Informationschefen upplevde att 

                                                

1 Bostadsbolagets årsredovisning 2011 
2 Eva Bengtsson miljöstrateg Bostadsbolaget, intervju den 19 april 2012. 2 Eva Bengtsson miljöstrateg Bostadsbolaget, intervju den 19 april 2012. 
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företaget la ner oerhört mycket kraft i det hållbara arbetet, något som därmed borde klargöras 
både internt men också för andra intressenter. En rapport kunde sammanställa allt som pågick 
inom företaget och därmed fylla informationsbehovet. Eva menar på att en sammanställning 
av hållbart arbete krävs av en större organisation så att alla får ta del av informationen.  

Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning är idag en del av företagets årsredovisning vilket gör 
det svårt att separera en särskild målgrupp. Målgruppen för årsredovisningen är även den 
målgrupp man riktar hållbarhetsredovisningen till. Rapporten används som ett komplement 
vid jämförelser och benchmarking gentemot konkurrenter.  

”CSR är inget nytt för oss, men nu har det fått ett fint ord” 

Enligt Eva var det egentligen långt innan CSR-begreppet blev allmänt känt som 
Bostadsbolaget jobbade med dessa typer av frågor. Eftersom företaget är ett allmännyttigt 
bostadsbolag har det ansvarsfulla företagandet alltid funnits med i grunden. Företaget 
upplever det viktigt att ta sitt ansvar och föregå med gott exempel, något som genomsyrar 
hela verksamheten. Företaget har exempelvis särskilda lägenheter till människor som har svårt 
att få tag i en vanlig bostad. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar är aspekter som tas i 
beaktande då alla beslut fattas.  

Eva förklarar hur hållbarhetsarbetet skapar arbetsglädje inom företaget. När sammanställning 
sker vid årets slut får personalen en känsla för hur mycket man faktiskt har gjort under året, 
något som ger en enorm stolthet till personalen. Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning har 
en stor betydelse internt för sina medarbetare, men syftet med redovisningen är även att ge en 
positiv bild av företaget ut mot externa intressenter.   

Målsättningarna med Bostadsbolagets hållbarhetsarbete styrs i huvudsak av de prioriterade 
mål som plockas fram årligen av Göteborgs Stad. Därefter spelar även ägarnas målsättningar 
en stor roll samt riktlinjer framtagna av Framtiden-koncernen. Företaget identifierar även 
egna målsättningar utifrån vilken påverkan de har på olika områden. Dessa målsättningar 
kontrolleras och jämförs bland annat historiskt, enskilda projekt följs upp etc. 

Svårtolkade branschspecifika indikatorer 

Bostadsbolaget är EMAS-registrerat vilket innebär att de följer EU:s miljöstyrnings- och 
miljörevisionsförordning. Företagets miljöredovisning har granskats av externa revisorer 
sedan ungefär tio år tillbaka. Denna redovisning berör enbart företagets miljöpåverkan och 
inte dess sociala och ekonomiska påverkan. År 2011 var första gången som företaget lät de 
ordinarie revisionerna utföra en enklare granskning av hållbarhetsredovisningen och stämma 
av hur GRI:s riktlinjer efterföljdes. GRI:s riktlinjer har Bostadsbolaget följt sedan 2009 och 
redovisar enligt en C-nivå. Denna nivå anser företaget ha möjlighet att leva upp till utan en 
allt för stor arbetsinsats och är i dagsläget en rimlig och intressant nivå. Eva nämner att de 
upplever GRI:s riktlinjer som ibland något svårtolkade och att det inte alltid är självklart hur 
de ska tillämpas på Bostadsbolaget. Bostadsbolaget har börjat titta på de branschspecifika 
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indikatorerna för att se om de är intressanta att redovisa för Bostadsbolaget. GRI:s riktlinjer 
används till stor del som rekommendationer för att göra jämförelse med andra företag enklare. 

Hyresgäster, ägare och medarbetare är företagets viktigaste intressenter  

Bostadsbolaget menar att ”verksamheten ska bedrivas affärsmässigt och hållbart, bland annat 
genom god samverkan med intressenterna”3. Företagets viktigaste och primära intressenter 
har identifierats som hyresgäster, ägare och medarbetarna då dessa har en avgörande roll för 
företagets framtida existens. Eva upplever inte att intressenterna ställer särskilda krav på vad 
de ska redovisa men företaget för en löpande dialog med dem.  

Som exempel sker dialogen med hyresgäster genom dagliga möten mellan hyresgäster och 
personal. Trygga och delaktiga hyresgäster är något som Bostadsbolaget eftersträvar. 
Kontinuerliga utvecklingssamtal genomförs för att uppmuntra kompetensutveckling bland 
företagets medarbetare och i sin tur även företaget. Medarbetarnas betyg på Bostadsbolaget 
som arbetsgivare tydliggörs i en årlig, anonym medarbetarenkät. Dialogen med ägaren 
Göteborgs Stad sker främst genom moderbolagets rapportering till kommunen där femton 
samverkansgrupper inom olika kunskapsområden mellan koncernens dotterbolag jobbar för 
att stärka koncernen. 

Från resultatet av dessa undersökningar kan företaget uppmärksamma vilka punkter de 
behöver belysa starkare. Redovisningens innehåll utgår från vad som internt anses vara 
intressant att redovisa. Eva förmodar att hållbarhetsredovisningen uppfattas som en 
självklarhet bland intressenterna, att de gör det snarare än hur de gör det.  

Bostadsbolaget använder både traditionella och digitala kommunikationskanaler för att nå ut 
till sina intressenter. Hemsidan fungerar som informationsportal men öppnar även upp för en 
dialog. Sedan hösten 2011 finns Bostadsbolaget även med på Facebook. Andra kanaler är 
kundtidningen Trivas som ges ut fyra gånger per år samt de bomöten som anordnas i 
respektive distrikt. Internt sker kommunikation genom regelbundna möten samt intranät.  

Eva tror att det finns en risk i att bara redovisa det positiva 

Den pågående debatten kring hållbarhetsredovisningar som ett reklamverktyg är något som 
Eva är fullt medveten om. Hon övertygad om att det finns risker i att företag enbart 
presenterar det positiva hållbarhetsarbetet. Det är väldigt lätt hänt att man vill framställa sig 
som positiv och redovisar områden där man presterar något bra, menar hon. Hon poängterar 
dock att Bostadsbolaget försöker att redovisa även det som inte gått lika bra. En fördel med 
att följa GRI är att de ställer krav på att sådant arbete också redovisas.  

                                                

3 Bostadsbolagets årsredovisning 2011 
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Evas allmänna syn på extern granskning är positiv, vilket kan förklaras av att Bostadsbolaget 
faktiskt valt att tillämpa granskning. Hon tror även att granskningen kommer att utvecklas och 
spela en allt större roll i framtiden, just för att bli av med reklamstämpeln. Hon tror dock inte 
att vi är där riktigt än men att en förändring kommer att ske. Eva spekulerar kring om 
granskningen kan komma att bero på vilken påverkan man som företag har på samhälle och 
miljö, där olika nivåer av granskning kan förekomma.  

4.2	   Vattenfall	  AB	  

Vattenfall ska utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj med långsiktig och 
ökande vinst med betydande tillväxtmöjligheter. Samtidigt ska Vattenfall vara ett av de 
företag som leder utvecklingen mot en miljömässig hållbar energiproduktion. 

Vattenfall AB är moderbolaget för Vattenfall-koncernen som är helägt av staten. Inom 
koncernen finns ca 34 700 anställda. Företaget grundades år 1909 i syfte att producera och 
leverera elektricitet till järnväg och industri. Fram till 70-talet var vattenkraft dominerande 
och senare under 80-talet introducerades även kärnkraften, vilket kom att minska importen av 
olja och kol som Sverige på den tiden var beroende av. 

Vattenfall fokuserar på tre kärnmarknader: Sverige, Tyskland och Nederländerna, med 
tillväxtmarknader såsom Storbritannien och Frankrike. De främsta energikällorna som 
används i elproduktionen är vattenkraft och kärnkraft, men även andra källor som vindkraft, 
biobränslen, avfall och fossila bränslen används. Huvudprodukterna är elektricitet, värme och 
naturgas. 

Vattenfall producerar ca tjugo procent av den elektricitet som konsumeras i Norden och står 
för ca femtio procent av elproduktionen i Sverige. De är även ett av de ledande företagen 
inom utvecklingen av miljömässigt hållbar energiproduktion4.  

År 2001 och 2002 gavs en form av ansvarsredovisningar ut. Året därpå (2003) började 
Vattenfall att upprätta hållbarhetsredovisning enligt GRI riktlinjer dels för att vara 
transparenta, dels för att ge förtroende åt omgivningen. 
 
Magdalena5, CSR-manager, berättar om vikten av goda relationer 

Magdalena berättar om betydelsen i att ha goda relationer med omgivningen. Eftersom 
Vattenfall är ett infrastrukturföretag är de i behov av att ha anläggningar och elnätsledningar, 
därmed är de även i behov av att ha en god relation med politiker och ägare. För att finnas till 
och upprätta fortlevnad under längre sikt samt bibehålla dessa goda relationer måste 
Vattenfall bete sig på ett etiskt sätt och även uppfattas som det. Detta tankesätt förmedlas ut 
                                                

4 http://www.vattenfall.se/sv/miljopolicy.htm 
5 Magdalena Ellfors CSR-manager Vattenfall, intervju den 16 april 2012. 
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till organisationen dels via chefer, dels via en uppförandekod som kontinuerligt uppdateras 
och skickas ut till medarbetarna. 

I hållbarhetsredovisningen finns en strävan efter att rapportera vad Vattenfall gör på ett 
balanserat sätt, att rapportera både det positiva och negativa. Vikten av att vara transparenta 
och ge svar på intressentfrågor är stor, och att därifrån skapa en dialog med sina intressenter.  

Det märks att medarbetarna är av stor betydelse för Vattenfall då de, som nämnt ovan, ingår i 
den primära målgruppen som hållbarhetsredovisningen riktar sig mot. Den primära 
målgruppen består av medarbetarna, ägaren och de interna cheferna eftersom dessa har störst 
påverkan på Vattenfall; vad som skall göras och hur det skall utföras. Den sekundära, men 
minst lika viktiga gruppen, består av politiker och media. Det är dessa som påverkar de som 
fattar de högre besluten över Vattenfall och Magdalena påpekar också värdet i att ha en god 
relation med även politiker och media. 

Klimatfrågor, säkerhet och energibesparing är största prio 

Det finns alltid tre återkommande fokusområden i Vattenfalls hållbarhetsredovisning: 
klimatfrågan, säkerheten och energieffektivitet. Klimatfrågan är ett stort fokus som alltid 
uppmärksammas. Vattenfalls mål är att minska utsläppens intensitet av elektricitet och värme 
fram till år 2030 med femtio procent jämfört med de nivåer som förekom år 1990. Dock 
kommer utsläppen att öka innan en förändring sker och en minskning därmed tar vid. Som 
nämnt ovan är säkerhet ett högt prioriterat område, där Vattenfalls största ansvar alltid 
kommer att vara säkerheten i verksamheten. Särskilda ”stress-tester” på kärnkraftverk ägde 
rum under 2011 som involverade alla EU-länder, där svenska myndigheterna utvärderade 
Vattenfalls anläggningar. 

Det kan tyckas lite märkligt att ett energibolag vill hjälpa sina kunder att använda mindre av 
företagets produkter, men att hjälpa till med energibesparing är ännu ett led i Vattenfalls 
miljötänk. Konsumenterna och samhället förväntar sig att Vattenfall hjälper dem med hur de 
på ett effektivt och miljövänligt sätt kan använda sina produkter och på så sätt minska 
miljöpåverkan. 

Årets fokus i hållbarhetsredovisningen, förutom de tre ovan nämnda områdena, har varit 
medarbetarna och inköps- och leverantörsledet. Vidare upplever Magdalena att just 
inköpsfrågor har vuxit de senaste åren och blivit mer aktuellt i hållbarhetsredovisnings-
sammanhang.  

En mer fokuserad rapport 

I år redovisar Vattenfall sin hållbarhetsrapport på B-nivå enligt GRI:s tillämpningsnivåer. 
Tidigare har de redovisat på A-nivå, men ansåg att de kunde upprätta en mer fokuserad 
rapport om de inte skulle vara tvungna att redovisa på alla punkter. ”Det verkar vara en trend, 
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att de som tidigare har redovisat på A-nivå går ner till B-nivå för att de anser att det inte 
tillför mer” säger Magdalena. 

Trots att företaget har gått från A-nivå till B-nivå, och att arbetet egentligen inte är så 
komplicerat, krävs mycket tid för att tolka vad varje indikator betyder för just Vattenfall. 
Arbetsprocessen är tidsomfattande men då hållbarhetsarbetet har ökat i verksamheten de 
senaste åren har det även blivit fler involverade för att tillgodose den tid som arbetet kräver. 

En annan del att ta i beaktande vid upprättandet av rapporten är vad intressenterna efterfrågar. 
Vattenfall har olika tillvägagångssätt för att ta reda på vilka krav deras intressenter ställer på 
dem och vilka frågor de önskar ska presenteras i rapporten. Tidigare har Vattenfall gjort 
enkätundersökningar med utvalda intressenter och på så sätt urskilt vilka frågor som borde 
presenteras. Nu anser de dock att enbart tillfråga intressenterna en gång per år inte bidrar med 
så mycket, utan jobbar istället utifrån ett annat tillvägagångssätt. Vattenfall har anställda som 
är ansvariga för vissa områden och frågor, och som kontinuerligt har en dialog med ägaren 
och intressenterna. Eftersom det ingår i deras dagliga arbete, att hålla koll på vilka frågor som 
intressenterna ställer, innebär detta ett mer effektivt sätt att samla in information. 

Vad styr Vattenfalls målsättning med hållbart arbete? 

De huvudsakliga faktorerna som styr Vattenfalls hållbara arbete är dels ägarkrav, dels 
intressentkrav för att de måste jobba på ett hållbart sätt för att förtjäna deras förtroende och 
samtidigt kunna fortsätta sin verksamhet. Dessa är de viktigaste faktorerna, men även 
medarbetarna är i fokus. Enligt Magdalena är det alltid viktigt att jobba för medarbetarna 
inom ett företag – att ”bete sig schysst”. 

Vattenfall mäter om målen uppfylls, dels vissa frågor och även hur de uppfattas av 
omgivningen. Ägaren gör uppföljning på särskilda frågor som senare specificeras i Vattenfalls 
ägardialog. Omgivningens uppfattning och åsikter om Vattenfall mäts via deras 
ryktesmonitorer, även kallat Vattenfall Reputation Monitor, som görs årligen. Från dessa 
mätningar kan viktig feedback erhållas där bl.a. medvetenhet, rykte och konsumenters 
preferens mäts och där även statistik på förslag till bättringsområden indikeras6. De mäter 
även den typen av frågor hos sina anställda via en s.k. medarbetarundersökning. 

Magdalena om utveckling och framtid 

Det faktum att statliga bolag, däribland Vattenfall, har ett krav från staten på att upprätta 
hållbarhetsredovisningar, har i sig ökat utvecklingen att redovisa sociala och miljömässiga 
frågor. En annan bidragande faktor med stort inflytande vad gäller utveckling är, enligt 
Magdalena, de stora revisionsbolagen som t.ex. KPMG, Ernst & Young, och PwC. I takt med 
att de ger ut undersökningar trycker de även på och pressar fram utvecklingen.  

                                                

6 Vattenfalls hållbarhetsredovisning 2010 
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Det finns även ett krav på statliga bolag att utföra oberoende granskning. Det krävs att 
rapporten ska vara externt granskad, dock är det inte tvunget att det ska vara utfört av en 
auktoriserad revisor. Genom att utföra extern granskning undviks även att 
hållbarhetsredovisning uppfattas som ett reklamverktyg. Magdalena hävdar att det blir allt 
färre företag som utnyttjar hållbarhets-redovisning som en reklambroschyr i takt med att 
utvecklingen mognar. 

Vidare poängterar Magdalena att det börjar mer och mer bli en förväntan att bolag ska 
hållbarhetsredovisa. ”Det börjar bli något som bara ska finnas som en hygienfaktor” säger 
hon. 

4.3	   KappAhl	  	  

”Att värna om miljön och de individer vi möter innebär även att vi värnar om de råvaror och 
andra resurser som bidrar till att vi kan fortsätta att växa och erbjuda prisvärt mode till 
många människor.” 

Sedan 1953 har den ledande modekedjan KappAhl skapat ett prisvärt mode för människor och 
planerar att fortsätta med det under en lång tid framöver. Marknaden där KappAhl är 
verksamt inom är Sverige, Norge, Finland, Polen och sedan 2009 har även Tjeckien 
tillkommit. Den största marknaden för företaget finns i Sverige. Under verksamhetsåret 
2010/2011 lyckades KappAhl omsätta knappt fem miljarder kronor samt uppnå ett 
rörelseresultat omkring 222 miljoner kronor. Företaget har över 380 butiker och 4900 
medarbetare i de länder som det är verksamt i och är även noterat på Nasdaq OMX 
Stockholm7. 

KappAhl förstod tidigt betydelsen i att ta sitt sociala och miljömässiga ansvar och började 
därmed agera inom hållbarhetsfrågor. Det var bland annat detta initiativ som gjorde att de var 
den första modekedjan i världen som erhöll ett certifikat enligt miljöledningsstandarden ISO 
14001. Detta skedde så tidigt som 1999. 

Eva8, CSR and Quality Manager, ger en djupare inblick i KappAhl 

Eva arbetar med KappAhls hållbara arbete med ansvar för det CSR-arbete som förekommer i 
produkter och i produktionen där bl.a. kontroll på kvalitet och kemikalier är i fokus. Hon 
ansvarar även för företagets leverantörer och deras uppförandekod, dvs. de krav KappAhl 
ställer på sina leverantörer för att de ska få vara leverantörer åt KappAhl. Vidare berättar hon 
att hennes kollega ansvarar för miljöledningssystem och även ser till att företaget efterföljer 
och lever upp till ISO-certifieringen. Evas kollega har även ett ansvar för transporter från 
leverantörer, men också ut till deras egna butiker. Tillsammans är det de två som driver CSR-

                                                

7 http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Om-KappAhl/Om-KappAhl2/ 
8 Eva Kindgren CSR and Quality Manager KappAhl, intervju den 2 maj 2012. 
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arbetet på KappAhl, men givetvis finns andra medarbetare som bidrar till det som räknas som 
hållbart arbete.  

Vid själva upprättandet av CSR-rapporten hyr KappAhl in hjälp utifrån. Eva anser att det som 
står i den är mycket viktigare än den tid det tar att skriva och upprätta den, att arbetet med 
upprättningen inte skall inskränka på det arbete som bör utföras. ”Viktigast är ju det man 
gör” tillägger hon. Eva arbetar och intresserar sig för att vara nära produktion, hon tycker om 
att se hur arbetet tar form i fabrikerna och när förbättringar uppnås. 

Om hållbarhetsredovisningen  

Den första CSR-rapporten togs fram 2009 och det var i rapporten 2010 som KappAhl började 
upprätta hållbarhetsredovisning enligt GRI:s standarder. De rapporterar på C-nivå enligt 
GRI:s tillämpningsnivåer och anser att det är en bra nivå för dem. Eva berättar att de fick 
delta i en kurs samtidigt som de gjorde rapporten där de fick mer kunskap i hur och vad de 
skulle göra för att få en bra hållbarhetsrapport. Till sin hjälp använde de sig av en advokatbyrå 
som var där under hela processen och som även hjälpte till med skrivandet. Rapporten blev 
väl utarbetat enligt GRI:s riktlinjer och av den anledningen valde KappAhl att inte få den 
externt granskad dels för att det inte är lagtvunget, dels för att undvika den extra kostnad som 
hade uppstått. 

Både från CSR-rapporten och från intervjun med Eva framgår att rapporten riktar sig främst 
till kunder, medarbetare och investerare. ”Allt som görs hos KappAhl utgår från kundernas 
behov. Därför lyssnar vi noga på dem, inte minst när det gäller hållbarhetsfrågor” står det i 
rapporten. När Eva svarar på frågan om vilken anledningen var till att KappAhl började 
redovisa svarar hon att det handlade om att de ville förklara och förmedla arbetet till 
kunderna, investerarna, men framförallt till medarbetarna. Vidare berättar Eva att kunderna 
idag tar för givet att företaget tar hand om och lever upp till de aspekter som bör göras. 
Självklart är även KappAhls investerare intresserade av att de tar sitt ansvar. De har även krav 
från exempelvis fackföreningar, både i Sverige och i övriga länder, att de håller de 
minimilönerna och följer de regler som finns. 

Intressentperspektivet är också av stor vikt när en hållbarhetsredovisning upprättas. KappAhl 
har flera olika intressenter och många med olika krav, beroende på vad som ligger i deras 
intresse. För att förse intressenterna med nödvändig och värdefull information, förklarar Eva 
att KappAhl bl.a. genomför riskanalyser. På så sätt visar de var de största riskerna och 
svårigheterna finns, vilket är viktigt för intressenterna att veta. Att kunna belysa sina 
svårigheter är viktigt, anser Eva.  

En annan del som styr vad en hållbarhetsrapport skall innehålla, och även vilka målsättningar 
som bör ställas upp, är media och trender. Det är dessa två faktorer som har en inverkan på 
vad som blir aktuellt att ta upp, vilka frågor som bör uppmärksammas. Eva upplever att det 
pratas väldigt mycket om kemikalier i plaggen och hållbara fibrer, vilket resulterar i att det 
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blir något som även ska tas upp i hållbarhetsrapporten. ”Media har alltid kontrollerat textil 
extra mycket” tillägger hon.  

Oavsett vad som är aktuellt för ett visst år finns tre moment som är centrala i KappAhls CSR-
arbete: uppförandekoden, miljöpolicyn och arbetsmiljöpolicyn. Dessa skapar tydliga ramar för 
hur KappAhl ska bete sig och agera, något som alla medarbetare drar nytta av och får 
förmedlat till sig. 

Från enkla till stora mål 

KappAhls arbete förmedlas ut till medarbetarna och Eva tror att alla medarbetare på KappAhl 
vet om att de är ett hållbart företag. Information förmedlas genom intranätet och CSR-
rapporter skickas ut till alla butiker för att hålla alla inom företaget uppdaterade om hur det 
hållbara arbetet fortlöper. Eftersom KappAhl är en stor organisation drivs vissa frågor upp 
mot ledningen medan andra frågor drivs ned av ledningen till medarbetarna. 

Det finns många mål som KappAhl strävar efter att uppnå, mål som de uppnår löpande och 
dagligen, allt från de enkla målen till de stora och mer komplicerade. Enkla saker som uppnås 
varje dag av medarbetarna är t.ex. att endast ha ekologiskt kaffe och mjölk, att källsortera 
soporna, att inte ha papperskorgar under skrivborden, och att skriva ut på dubbelsidiga 
pappersark. Allt detta har medarbetarna med sig och efterföljer dagligen.  

De större målen som KappAhl arbetar mot är bl.a. att minska koldioxidutsläppen genom att 
fullfölja energisparprogram som görs löpande, samt minimera flygtransporter. De strävar även 
efter att minska miljöbelastningen i produktionen och detta planerar de att göra genom att öka 
andelen ekologiska och miljömärkta plagg upp till tjugo procent av det totala utbudet fram till 
2012. De arbetar även mot att förbättra arbetsmiljöförhållandena för de som tillverkar 
KappAhls kläder genom att se till att uppförandekoden följs.  

Evas syn på utveckling och framtid inom hållbarhetsredovisning 

Evas åsikt om huruvida hållbarhetsredovisningen fortsättningsvis bör vara frivillig att granska 
eller om den bör granskas på samma sätt som årsredovisningen är följande: 

Jag tror, men det kanske bara är min egna privata åsikt, att den inom kort kommer att 
bli integrerad i årsredovisningen, att det kommer att bli en lag för företag som är 
börsnoterade. Kanske inte enbart utav att den ska kontrolleras utan också att de här 
frågorna ska komma högre upp på agendan, citat CSR and Quality Manager. 

Hon anser även att det kan finnas en risk för subjektivitet med information som presenteras i 
rapporter, men att det då är väldigt bra att ha GRI att luta sig till för att undvika just 
subjektivitet. 

Eva uppfattar ändå att en eventuell utveckling av mer kontrollerad granskning som positiv, 
om man ser till vad som behöver utvecklas i världen. ”Vi har ju fortfarande väldigt mycket 
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som vi måste rätta till i världen. Om man tittar på alla de här miljökonventen så har man ju 
inte kommit överens, regeringarna kommer ju inte överens” säger hon. Eva tror att varje 
regering så småningom kommer att lägga frågorna och ansvaret på företagen, och att det 
troligtvis blir börsbolagen som blir först ut. 

KappAhl ser allvarligt på vattenfrågan. De flesta prognoser pekar mot att behovet av rent 
vatten kommer att öka i världen. Eftersom vatten är en viktig del i företagets 
produktionsprocess har de lyft fram den frågan t.ex. att bidra till bättre vattenledningar i 
Bangladesh dels för att folket ska få rent vatten, dels för att KappAhl har en del av sin 
produktion där. Att lagstadga hållbarhetsarbete medför direkt att varje företag måste arbeta 
mer aktivt med sociala och miljömässiga frågor.  

4.4	   Folksam	  	  

”Folksam är ett kundägt bolag. Det betyder att vi ägs av våra kunder. Allt vi gör styrs av våra 
kärnvärden – där vi ska vara personliga, engagerade och ansvarstagande”.  

År 1905 hölls en stämma av det då nybildade Kooperativa Förbundet. Förbundet beslutade 
om att bilda en s.k. ”lösöresförsäkringsanstalt”, med målsättningen att skapa bättre 
förutsättning och trygghet för vanliga människor, där även ”fattiga” skulle bli erbjudna 
försäkringar. Tre år senare (1908) bildas bolaget Samarbetet, som senare (1925) slås ihop med 
livförsäkringsbolaget Folket. Sammanslagningen kom senare att kallas Folksam.  

Folksam är idag ett kundägt företag vilket innebär att företagets vinst inte går till några 
aktieägare utan stannar hos kunderna. Folksam beskriver sin bolagsform som ömsesidig, där 
en nära relation alltid finns till kunderna. Folksam har idag drygt 3 600 medarbetare, med 
jämn könsfördelningen. Företaget erbjuder ett brett urval av försäkringar, där flera av dem är 
miljömärkta samt flera olika sparformer, med etiska sparfonder som valmöjlighet.  

Karin9, miljöchef med lång erfarenhet av ansvarsfullt företagande 

Vid intervjutillfället uppmärksammar Karin att det precis på dagen är ett år sedan hon började 
jobba på Folksam. Hon har en lång erfarenhet av ansvarsfullt företagande; Karin är en av 
grundarna bakom ett klädföretag som kan garantera att tillverkningen i hela produktionsledet 
är etiskt och socialt. Hon har tidigare även jobbat som miljö- och CSR-chef inom textil- och 
modeindustrin10. Idag jobbar Karin som miljöchef på avdelningen för Folksams ansvarsfulla 
påverkan.  

Förutom Karins avdelning Ansvarsfull påverkan jobbar även Kommunikationsavdelningen 
aktivt med framtagning av Folksams hållbarhetsredovisning. Karin uppskattar att det är 

                                                

9 Karin Stenmar miljöchef Folksam, intervju den 9 maj 2012. 
10 http://media.folksam.se/sv/2011/05/24/karin-stenmar-ny-miljochef-for-folksam/ 
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mellan tio till femton personer engagerade varje år under en period på två till tre månader, 
men att själva grovarbetet bakom rapporten sköts av ca två till tre personer. Folksam består av 
Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag vilket gör rapporteringen mycket 
komplex.  

Folksam arbetar förebyggande med trafiksäkerhetsforskning, miljö och ansvarsfullt ägande 
med visionen ”människor ska känna sig trygga i en hållbar värld”. För att uppnå denna vision 
spelar företagets hållbarhetsredovisning en stor roll.  

Folksam har en lång erfarenhet av hållbarhetsrapportering 

Folksam har sedan lång tid tillbaka insett att hållbarhetsfrågor är ett av de viktigaste områden 
att beakta. Hållbarhetsredovisningen för 2011 är företagets nionde rapport i ordningen. När 
Folksam 2003 gav ut sin första hållbarhetsredovisning var det med anledning att visa 
kunderna och ägarna det hållbarhetsarbete som ägde rum på Folksam. Likaså att ”leva som de 
lär” eftersom Folksam i sin tur ställer krav på rapportering från de företag som de själva 
investerar i. 

Som försäkringsbolag har företaget ett stort antal målgrupper med sin hållbarhetsredovisning. 
Den främsta målgruppen är de medarbetare som tar kontakt med kunder. Medarbetarna är en 
viktig målgrupp, där de ska kunna ta del av arbetet som pågår. Ömsesidigt är även kunderna 
en stor målgrupp eftersom att det är kunderna som äger Folksam. Det är viktigt för företaget 
att redovisa vart kundernas placerade pengar går. Däremot har företaget inga aktieägare att ta 
hänsyn till utan kan själva bestämma vad som ska redovisas.  

Karin urskiljer tre fokusområden i Folksams hållbarhetsredovisning; kapitalplacering, 
miljöfrågor samt trafikforskning. Stort fokus ligger även på människa och miljö, där företaget 
bland mycket annat satsar på jämställdhetsarbete. Stort fokus ligger även på hur Folksam 
uppfattas, både internt; hur medarbetarna upplever sin arbetssituation men även externt; hur 
kunder och omgivning uppfattar Folksam. En annan mycket viktig del i 
hållbarhetsredovisningen är företagets utländska engagemang där den internationella 
påverkan spelar in.  

En sammanställning av tusentals aktiviteter inom etik, miljö och hållbarhet  

Karin beskriver innebörden av hållbart arbete som ett ansvarstagande i allt man gör. Folksam 
är ett 104-årigt kooperativt bolag och har alltid haft ett huvudansvar inom miljö- och 
etikfrågor. Vidare förklarar hon att hållbarhetsfrågor alltid varit starkt förknippat med 
företagets vision och är något som genomsyrar hela företagets verksamhet. Karin menar att en 
förutsättning för hållbarhetsarbetet är att det är integrerat i verksamheten. Ett 
hållbarhetsarbete kan inte stanna på ledningsnivå eftersom själva hållbarhetsarbetet sker i ute i 
verkligheten, i Folksams fall i deras skadeverksamhet.  
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Syftet med Folksams hållbarhetsredovisning är, enligt Karin, att sammanställa företagets 
tusentals aktiviteter som pågår inom etik, miljö och hållbarhet. Denna sammanställning sker 
framför allt för företagets kunder (och ägare), men även andra intressenter. Folksams 
hållbarhetsredovisning ska ge en bild av vad företaget har lyckats åstadkomma under det 
gångna året för att uppnå visionen ”människor ska känna sig trygga i en hållbar värld”. 
Folksam är noga med att ställa krav på leverantörerna till bolag de investerar i, men lika 
viktigt är att berätta vilka de är. Där fungerar hållbarhetsredovisningen som ett komplement 
till kommunikationsavdelningen förklarar Karin. Hon nämner även att ett annat syfte är att 
möjliggöra jämförelser och benchmarking mot andra försäkringsbolag och branscher. 
Rapporten kan användas för att mäta det hållbara arbetet.  

Tjänster är känsliga och svåra att jämföra 

Karin tillägger hur tjänstesektorn skiljer sig från verksamheter där man har en produkt. 
Tjänster är svåra att jämföra och mer känsliga eftersom att de inte går att påverka på samma 
sätt som produkter. ”Det finns ju inte direkt någon Pricerunner” förklarar Karin, där kunder 
kan göra jämförelser vid beslut om vilken tjänst de ska välja. Hur mäter man hållbart arbete i 
ett tjänsteföretag? Hållbarhetsredovisningen är ett sätt att förmedla detta arbete och 
möjliggöra för jämförelser. Karin tillägger dock att ”i ärlighetens namn så använder man inte 
hållbarhetsredovisningen när man går och handlar sin tjänst”. Det är svårt att se att 
hållbarhetsredovisningen skulle ha en direkt påverkan i beslutsfattande, däremot kan den ha 
en indirekt effekt. Media skriver ofta om hållbarhetsredovisningar och hur företag beter sig i 
vissa frågor. Karin menar att om företaget är gediget i sitt hållbarhetsarbete är chansen stor att 
man dyker upp på listor eller liknande och på så sätt stärker sitt varumärke.  

Kunderna i fokus 

Det grundläggande syftet med Folksams verksamhet är förhållandet mellan företaget och dess 
kunder. Det är viktigt för företaget att arbeta på ett strukturerat sätt för att skapa goda, 
långsiktiga relationer. Folksams kunder kan ha flera roller och möta företaget via alltifrån sin 
bilförsäkring, sin företagsförsäkring till ett sparande i en kapitalförsäkring.  

Folksam har ett stort ansvar gentemot sina kunder och arbetar nära dem. Företaget har en 
avdelning som jobbar med kundrelaterade frågor och genomför kontinuerligt 
kundundersökningar och andra mätningar. De har även en kundombudsman som jobbar med 
att förbättra kundnöjdheten. Kundombudsmannen erbjuder kunder som inte är nöjda med 
Folksams beslut att få en opartisk omprövning av sitt ärende. Allt för att uppnå målet att ha 
försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder.  

”Kommunikation är något av det svåraste vi människor håller på med” 

Karin ger sin syn på det faktum att vi lever i ett informationssamhälle. På frågan om det finns 
risk med subjektivitet i rapporters presenterade information svarar hon att det alltid finns en 
risk – eftersom kommunikation är bland det svåraste som finns att handskas med. Hon menar 
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att vi lever i ett informationssamhälle där all information är lättillgänglig, där det finns 
möjligheter till att granska bolag för att få fördjupad kunskap – att det alltid finns luckor i hur 
man sammanfattar ett hållbarhetsarbete. Karin menar också att det kan finnas en viss skillnad 
mellan stora och små företag, där de mindre företagen inte har samma ekonomiska 
förutsättningar att upprätta och sammanfatta det hållbara arbetet. 

Samhällsansvar/förändra samhället i positiv riktning 

Folksam förvaltar ca 285 miljarder (!) kronor för drygt fyra miljoner kunders räkning, detta 
ger företaget stor makt att påverka och långsiktigt förändra samhället. Folksam har som 
ambition att påverka företag att ta sitt samhällsansvar. De ställer höga krav på sina 
leverantörer och kriterierna miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption ställs på de 
företag som Folksam investerar i. Enligt VD Anders Sundström upplevde företaget förr att de 
var tvungna att försvara miljöarbetet, något som idag inte längre ifrågasätts11. Miljö är en 
mycket central fråga för Folksam. Den 28e november godkändes företaget som världens 
första försäkringsbolag med Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning. Exemplen är 
många för vad Folksam gör för naturen. Alltifrån att hjälpa sina entreprenörer och kunder att 
välja hållbara material vid bygg och bilreparationer, till ekologiska råvaror i 
personalrestaurangen, till att plantera träd för att kompensera för utsläpp. Återigen har 
företaget genom sin storlek möjlighet att påverka omgivningen. 

Kontroll & granskning 

Folksam började tillämpa GRI:s riktlinjer 2005 och företagets hållbarhetsredovisning bygger 
så långt som möjligt på GRI:s riktlinjer. Från att ha befunnit sig på en C-nivå de första åren, 
uppfyller de idag en B+ nivå. Detta innebär att redovisningen har granskats och fått ett externt 
bestyrkande av revisionsföretaget KPMG. Det var år 2007 som Folksam började få sin rapport 
externt granskad av KPMG i strävan efter att förstärka rapportens trovärdighet och struktur. 
En B+ nivå har ansetts vara en bra nivå att ligga på menar Karin och påpekar även att 
Folksam har en mycket komplex verksamhet med många parametrar som ska in. Vidare 
tillägger hon att rapportering på en högre nivå inte är relevant för den bransch som Folksam 
befinner sig i. 

”Generellt kan man säga att GRI inte är perfekt för något företag” berättar Karin, men 
poängterar samtidigt att det är det bästa rapporteringssystem som finns tillgängligt idag. 
Sedan Folksam började följa GRI:s riktlinjer och lät oberoende part granska har strukturen för 
rapporteringen och även hållbarhetsarbetet i sig förbättrats. 

                                                

11 Folksam hållbarhetsredovisning 2011  
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4.5	   Arla	  Foods	  

”Arla Foods är verksamt i hela världen och vi tar vårt ansvar för samhället, miljön och de 
människor som kommer i kontakt med våra produkter och vår produktion”.  

Arla Foods är en global mejerikoncern och ett lantbrukskooperativ som ägs av totalt 8024 
mjölkbönder utspridda i Sverige, Danmark och Tyskland12. Under 2011 hade företaget ca 
17400 medarbetare. Företagets produkter säljs under välkända varumärken i mer än 100 
länder. Arla Foods är även världens största producent av ekologiska mejerivaror. Det 
nuvarande företaget Arla Foods bildades i april 2000 genom en sammanslagning av svenska 
Arla och danska MD Foods. Det svenska Arla är dock äldre än så; år 1881 bildades Sveriges 
första mjölkandelsförening på Stora Arla Gård i Odensvi socken i Västmanland. 

Arla Foods ägarantal har vuxit kraftigt sedan 2000; en fusion mellan Arla Foods och det tyska 
mejerikooperativet Hansa-Milch tillförde Arlabönder i Tyskland under våren 2011. Fusionen 
med det svenska mejerikooperativet Milko hösten 2011 tillförde ytterligare ägare.  

Kjell13, CSR-ansvarig, berättar vad hållbart arbete innebär för Arla Foods 

Kjell arbetar i en grupp på koncernnivå med ansvar över företagets långsiktiga arbete med 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Denna grupp jobbar som en direktsupport till företagets 
toppledning och med utvecklandet av strategier.  

För varje kapitel i hållbarhetsredovisningen finns en ansvarig person som plockar in 
information från organisationens olika delar. Den personenen har i sin tur mellan tio och tjugo 
personer som rapporterar till henne/honom. Kjell uppskattar att det är mellan 50-100 personer 
involverade i koncernens rapportarbete. Utöver dessa rapporterande enheter har ledningen 
möjlighet att kommentera innehållet under processen. Rapporteringssystemet har sett ut på 
liknande sätt sedan företaget började upprätta hållbarhetsredovisningar för fem år sedan.  

Hållbarhetsredovisningen har haft goda effekter 

Den ursprungliga svenska organisationen Arla började hållbarhetsredovisa redan 2002 på 
grund av de dåvarande förväntningarna och utvecklingen i Sverige. Det dröjde till 2007 innan 
koncernen kom igång med sin hållbarhetsredovisning. En stor anledning till att man började 
hållbarhetsredovisa även på koncernnivå var den positiva effekten rapporteringen hade i 
Sverige, både internt och kommunikationsmässigt. Kjell förklarar hur koncernen hade haft en 
del känsliga frågor med ett par bekymmer och insåg att hållbarhetsredovisningen kunde 
påverka förändringen av företaget och därmed skulle prioriteras. En annan anledning till att 
koncernen började upprätta hållbarhetsredovisningar var även förfrågningar och 

                                                

12 Arla Foods hållbarhetsredovisning 2011 
13 Kjell Lundén Pettersson CSR-ansvarig Arla, intervju den 23 april 2012. 
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påtryckningar, både från politiker och andra organisationer i Danmark. Hållbarhets-
redovisningen användes för att bli tydligare i kommunikationen, något som visade sig ha stor 
effekt.  

Arla Foods tänker långsiktigt 

Hållbart arbete är enligt Kjell ett krav för att Arla ska kunna utvecklas och finnas kvar på 
längre sikt. Genom att tänka hållbarhet lyfter företaget perspektivet från kvartals- och ettårs 
ekonomi till en långsiktighet där Arla är en aktiv aktör med förtroende även om tio, femton år. 
Kjell menar på att hållbart arbete innebär ett utvecklande av både människor och företaget och 
samtidigt kunna vara en stödjande mjölkproduktion i de länder ägarna finns. 

Syftet med Arla Foods hållbarhetsredovisning är att förmedla hållbarhetsarbetet och driva 
utvecklingen internt; vad som pågår, vart de satsar, vad företaget har lyckats bra/mindre bra 
med, vad de måste jobba vidare med och vilka svårigheter som måste lösas. Syftet är också 
direkt kopplat till att informera konsumenter och kunder.  

En stor målgrupp till Arla Foods hållbarhetsredovisning är företagets medarbetare. 
Hållbarhetsredovisningen är även skriven och riktad på ett språk som ska passa alla 
konsumenter över en viss ålder.  Den riktar sig förutom till medarbetare och konsumenter, 
även till kunder och andra organisationer. Kjell poängterar vikten av att vara en öppen och 
transparent organisation, där information kring bekymmer eller liknande alltid ska komma 
från företaget i första hand och inte från något annat håll.  

Arla Foods satsar på att upprätta en god dialog med företagets intressenter. Företaget har en 
anställd vars huvuduppgift är att jobba med intressentdialogen på koncernnivå. Vid tillfälle 
bjuder Arla Foods in stora europeiska samarbetsorganisationerna till möte för att låta dem 
lämna synpunkter och vara med i diskussioner som rör vissa sakområden inom verksamheten. 
Dialogen är öppen och positiv där båda parter lämnar information och synpunkter. När Arla 
utformade sin nya miljöstrategi ”Arla miljöstrategi 2020” fick intressenterna vara med och 
påverka innehållet. Företaget har också en dialog med myndigheter och politiker, dock inte på 
samma basis. Kjell menar att företag kan behöva jobba mer med den dialogen eftersom 
externa intressenters förväntningar och krav är viktiga att ta till sig. 

Arla Foods agerar med trovärdighet och integritet i all verksamhet14 

Arla Foods hållbarhetsredovisning är uppbyggd kring företagets Code of Conducts elva 
principer. Code of Conduct beskrivs som ett verktyg för alla medarbetare världen över, som 
visar hur de förväntas agera då de ställs inför olika dilemman. Företaget följer även den lokala 
lagstiftningen i alla länder de är verksamma. En uppdelning av hållbarhets-redovisningens 
innehåll kan göras i fyra huvudområden; en huvuddel som berör relationen mellan företaget 

                                                

14 Arla Foods hållbarhetsredovisning 2011 
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och dess ägare, en andra del som är kopplat mot natur och miljö, en tredje del med fokus på 
säkerhet, mat och hälsa. De flesta av Arlas produkter konsumeras dagligen, därmed kan 
företaget vara med och påverka människors hälsa på lång sikt. Ett fjärde huvudområde är 
människan, där förhållanden på arbetsplatsen, mänskliga rättigheter m.m. tas upp. Kjell 
berättar att de kommer att jobba tydligare med dessa huvudområden i framtida rapportering. 

CSR-arbetet hos Arla handlar inte om att försöka få Arla att framstå som ”det snälla lilla 
företaget” utan målsättningarna ska alltid vara direkt kopplade till verksamheten. 
Grundvärderingar kring ekonomi, miljö, medarbetare och människa måste finnas med i 
samtliga beslut som fattas. Detta ansvarstagande för helheten vid beslutsfattande är 
grundtanken bakom CSR.  

Danskt krav på CSR-redovisning 

Arla Foods är registrerat i Danmark och dansk lagstiftning ställer krav på att företaget 
uppvisar en viss typ av redovisning, något som uppfylls i företagets CSR-rapport. Företaget 
ser också ett tydligt intresse från framför allt finansiärer, som i och med en kraftig 
tillväxtstrategi är en viktig intressent som efterfrågar rapportering av CSR-frågor. Företaget 
utför ingen oberoende granskning vad gäller hållbarhetsredovisningen som helhet. De har 
heller inte satt upp som ett internt krav att efterfölja GRI:s riktlinjer. Kjell menar på att vid en 
jämförelse befinner sig företaget förmodligen på en B-nivå.   

För att säkerställa en internuppföljning har företaget däremot en intern kommitté med VD 
Peder Tuborgh som ordförande och representanter från företagsledningen. Kommittén arbetar 
också med att prioritera de områden som särskilt bör uppmärksammas för att säkerställa 
företagets långsiktiga ansvarstagande15. 

Kjell är skeptisk till extern granskning 

Kjell är kritisk och delger sin personliga åsikt i frågan om extern granskning av hållbarhets-
redovisningar. Han hävdar att revisionsbyråer driver på frågan kring extern granskning som 
ett krav, ”det är många revisionsbyråer som ser till möjligheten att tjäna pengar, de erbjuder 
mycket”. Vidare förklarar han att det självklart finns en funktion i granskningen men att det 
även är ett sätt för en del revisorer att skapa tjänster. Kjell är även skeptisk till om hela 
innehållet i hållbarhetsredovisningen behöver granskas, möjligtvis vissa områden såsom 
nyckeltal. Om hela rapporten ska behöva granskas oroar han sig för att redovisningen blir ”en 
fruktansvärd tung apparat”. Kjell är i grunden för en fortsatt frivillig granskning av rapporten, 
men menar att detta kräver ett stort civilkurage hos de som jobbar med företagens 
rapportering. Brist på civilkurage kan leda till att hållbarhetsredovisningen istället fungerar 
som ett reklamverktyg. Trots sitt motstånd till krav på extern granskning tror Kjell att 

                                                

15 Arla Foods hållbarhetsredovisning 2011 
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utvecklingen är på väg i den riktningen, åtminstone i viss form. Detta beror på att det finns 
företag som inte kan hantera rapporteringen på ett snyggt sätt.  

Finns det risker med att information som presenteras blir subjektiv? 

Kjell vågar påstå, som ansvarig för Arlas rapportering, att det i alla företag finns ett intresse 
av att bara prata om det som är positivt. Det är däremot mycket svårare att få en förståelse för 
att tala om det som är negativt, de områden där man inte framstår som så fin i kanten. Han 
menar på att alla personer som sitter i hans sits och jobbar med redovisningen därför måste stå 
på sig och uppfylla vissa grundprinciper för rapportering. Uppfyller man som ansvarig på ett 
företag inte dessa krav finns återigen risken för att redovisningen uppfattas som ett 
reklamverktyg och därmed har tappat sin funktion.  
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4.6	   Sammanfattande	  modell	  

För att få en snabb överblick över det mest väsentliga i ovanstående empiriska resultat 
presenteras en sammanfattande modell nedan. 

 

 

 

 

Figur 4 Sammanfattande bild över det empiriska resultatet 
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5	  Analys	  

Som grund för analysen ligger dels den teoretiska referensramen, dels presenterad empiri. 
Detta kapitel avser binda samman teoretisk referensram och empiri där diskussioner av det 
empiriska resultatet förs utifrån tidigare presenterad teori.  

Vår studie syftar till att förklara varför företag väljer att ta fram en hållbarhetsredovisning 
trots att det är en frivillig handling. Tidigare forskning förklarar att anledningarna kan bero på 
företagets institutionella miljö, strävan efter att skapa eller bibehålla legitimitet eller 
tillgodose intressenternas informationsbehov och förväntningar. Vi försöker nedan föra 
diskussioner kring vilka förklaringar vi kan se genom att koppla vårt empiriska resultat till vår 
teoretiska referensram.   

5.1	   Finns	  det	  informationskrav	  från	  intressenter,	  i	  sådana	  fall	  från	  vilka?	  

Primära och sekundära intressenter 

Utifrån teorin har vi studerat de undersökta företagens främsta syfte med 
hållbarhetsredovisningen samt vilka intressenter som ansetts vara de mest betydelsefulla. De 
viktigaste intressenterna är enligt teorin de intressenter som företagsledningen bör fokusera 
på. Intervjuerna visade att ett genomgående syfte med företagens hållbarhetsredovisning var 
ett sätt att sammanställa och förmedla hållbarhetsarbetet internt. Genom en sammanställning 
av allt som pågår kunde medarbetare och interna chefer ta del av det gångna årets arbete samt 
framtida målsättningar. I de flesta företagen var det just det interna syftet som vägde tyngst, 
men att syftet även kunde kopplas externt, där företaget ville ge en positiv bild ut mot externa 
intressenter såsom kunder och konsumenter.  

Företagsledningsperspektivet inom intressentteorin fokuserar på företagets primära 
intressenter, då dessa bedöms ha en mer direkt och avgörande inverkan på företagets 
fortlevnad (Mahadeo 2011). Deegan och Unerman (2011) påstår att det är de intressenter med 
störst inflytande som får önskad information. Enligt Ljungdahl (1999) kan 
hållbarhetsredovisningen ses som en strategisk process i syfte att påverka företagets 
prioriterade intressenter.  

Vid en koppling av teori och vårt empiriska resultat framgår det att de flesta undersökta 
företagen bedömer sina medarbetare som sina primära intressenter. Bostadsbolaget nämner 
till exempel att hållbarhetsredovisningen skapar arbetsglädje och motivation bland företagets 
medarbetare. En annan primär intressent ses som kunderna då de genomgående finns i 
företagens fokus. KappAhl prioriterar sina kunder högt och menar att ”allt som görs hos 
KappAhl utgår från kundernas behov”. Folksam bygger sin verksamhet kring visionen 
”människor ska känna sig trygga i en hållbar värld”, där kunderna även är företagets ägare 
och prioriteras högst. Arla Foods uppger även finansiärer som en av företagets primära 
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intressent som efterfrågar information om företagets hållbara arbete. Arla Foods har en kraftig 
tillväxtstrategi och är i starkt behov av finansiärernas resurser och måste därför tillgodose 
detta informationsbehov för att kunna försäkra företagets fortlevnad.  

Utifrån ovanstående resonemang kan orsaker till att företag hållbarhetsredovisar förknippas 
med det informationsbehov som efterfrågas av företagets primära intressenter. Enligt Deegan 
och Unerman (2011) har organisationer flera sociala förbindelser snarare än en med hela 
samhället. Det är de intressenter med mest betydelsefulla resursbidrag som prioriteras av 
företaget. I vår studie har vi kunnat urskilja att företagen sätter vissa intressenter framför 
andra på grund av att deras informationskrav prioriteras, d.v.s. företagen fokuserar på att 
tillfredsställa de primära intressenternas förväntningar. Intressenter som nämns som viktiga, 
men möjligtvis inte avgörande för företagets fortlevnad, kan definieras som sekundära och 
påverkar inte informationen i samma utsträckning. Studien visar att politiker, media, 
branschorganisationer och olika samhällsgrupper kan ses som företagets sekundära 
intressenter.  

Bostadsbolaget nämner att ett syfte med hållbarhetsredovisningen är just att sammanställa allt 
som pågår, något som behövs när man är en större organisation, så att alla får ta del av 
informationen. Förutom kopplingen till företagets primära intressenter, som förklaras i 
intressentteorins företagsledningsperspektiv ser vi även en etisk aspekt i praktiken. Utifrån 
studien upplever företagen en allmän förväntning på att företag upprättar en 
hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen ses idag som en hygienfaktor och är lika 
självklar som att tvätta händerna efter ett toalettbesök.  

Intressentdialogen 

Inledningsvis nämnde vi hur Bäckström (2012) poängterar vikten av att företag tar ställning 
till intressenternas intresse och att företagen inte ska redovisa för redovisningens skull utan 
för att de faktiskt har ett hållbarhetsarbete. Utifrån intervjuer med företagen upplever vi att 
samtliga undersökta företag har ett gediget hållbarhetsarbete och faktiskt jobbar mot en 
hållbar utveckling. Eva menar att Bostadsbolaget har jobbat med CSR-frågor långt innan det 
blev ett allmänt känt begrepp. Kjell anser att hållbart arbete är en förutsättning för framtida 
utveckling och existens och Folksam har som vision att få människor att känna sig trygga i en 
hållbar värld. Att ta ställning till intressenternas intresse är något som alla de undersökta 
företagen ser som ett av de viktigaste momenten i hållbarhetsarbetet och upprättandet av det. 
De är noga med att vara lyhörda och föra en kontinuerlig dialog med deras primära 
intressenter. Däremot anser vi att det går att diskutera hur mycket man egentligen 
uppmärksammar vad intressenterna efterfrågar. Samtliga företag nämner att de gör 
kundundersökningar och andra mätningar för att föra en intressentdialog men vi kan i vår 
studie inte svara på om förväntningarna besvaras. Vår studie berör inte intressentperspektivet, 
vad intressenterna anser om informationen som presenteras. Motsvarar den deras 
förväntningar, upplevs information som användbar och trovärdig? Med hjälp av denna 
information hade vi kunnat analysera hur intressenterna upplever att deras behov uppfylls och 
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därmed dra slutsatser kring vikten av att en hållbarhetsredovisning upprättas ur 
intressenternas perspektiv.  

5.2	   Finns	  det	  legitimitetsskäl	  och	  hur	  yttrar	  sig	  dessa?	  

Bygga och upprätthålla legitimitet 

Ljungdahl (1999) poängterar vikten av att även bearbeta de sekundära intressenterna för att 
bibehålla företagets legitimitet. Han menar att de sekundära intressenterna kan påverka de 
primära intressenterna och deras benägenhet att bidra med resurser. I vår studie ser vi, utöver 
det interna syftet med hållbarhetsredovisningen, att rapporteringen även syftar till att bygga 
eller upprätthålla företagets legitimitet. Ljungdahl (1999) beskriver legitimitet som en 
överensstämmelse mellan samhällets och företagets värderingar.  

Vattenfall strävar efter att vara transparenta och ge förtroende åt omgivningen genom att 
bland annat mäta samhällets uppfattningar om företaget via Vattenfall Reputation Monitor. På 
så sätt befinner sig Vattenfall i en ständig strävan efter att förtjäna förtroende och bibehålla en 
god relation med sin främsta intressent – samhället. Något som kan kopplas till de 
diskussioner Ljungdahl (1999) för, där organisationer vill försäkra sig om att deras handlingar 
uppfattas som legitima och godkända av utomstående parter. Varför strävar Vattenfall efter 
samhällets förtroende? Förutom det antagande att alla företag eftersträvar att skapa ett 
förtroende mot samhället ser vi att det är av mycket stor vikt för ett företag som Vattenfall. 
Vattenfall har en stor påverkan på människa och miljö då de bedriver en mycket ”känslig” 
verksamhet, med till exempel kärnkraft som en av de främsta energikällorna. Minsta snedsteg 
kan innebära oerhörda konsekvenser för företaget och bland annat att säkerställa en säkerhet i 
verksamheten är av stor vikt. Vi tror att samhället upplever Vattenfall som riskfyllt, där stor 
andel av befolkningen är kritiska till användandet av kärnkraft. Företagets 
hållbarhetsredovisning anser vi vara ett verktyg som de kan använda sig av för att vara extra 
tydliga i att kommunicera ut sitt ansvarstagande.  Genom mätningar kan de ständigt uppdatera 
sig samt känna av vilka handlingar och områden som av samhället uppfattas som rätt eller fel. 

Arla Foods började hållbarhetsredovisa i samband med att de haft en del känsliga frågor och 
bekymmer, samt att man sett en positiv effekt av rapporteringen i Sverige. Det framgick 
aldrig under vår intervju vilka frågor och bekymmer det rörde sig om, eller i vilken 
utsträckning men vi antar att dessa bekymmer på något sätt skadade företagets anseende. Vår 
tolkning är att företaget upplevde ett behov av att presentera information kring 
hållbarhetsarbetet för att överbrygga bekymren och bygga upp (eller inte förlora) koncernens 
legitimitet.  Hållbarhetsredovisningen kunde därmed fungera som ett verktyg för att bibehålla 
legitimitet. Genom att rapportera hur det hållbara arbetet inom koncernen såg ut och 
presentera denna information på ett strukturerat sätt kunde de därmed skapa en förståelse och 
länk mellan företaget och samhället. Vi upplever att problemet berodde på en bristande 
kommunikation, där ett glapp förelåg mellan företagets handlande och samhällets 
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förväntningar. Med hjälp av hållbarhetsredovisningen kunde Arla Foods ge samhället en 
bättre insyn i koncernens verksamhet.  

Figuren nedan visar hur ellipserna; företagets handlingar och samhällets förväntningar, går 
mot varandra och överensstämmer tack vare kommunikation. 

 

 

 

 

 

Eftersom samhället, synnerligen konsumenterna vad gäller Arla Foods är de som tilldelar 
legitimiteten kan vi förstå varför det ställs så höga krav vad gäller kvalitet på företagets 
produkter. Arla Foods produkter är något som miljontals konsumenter förtär dagligen vilket 
innebär att företaget bär ett stort ansvar gentemot sina konsumenter då företaget även har ett 
inflytande och påverkan på den allmänna folkhälsan.  

Hållbarhetsredovisning som ett reklamverktyg  

Bostadsbolaget nämnde vid intervju att det är mänskligt naturligt att framhäva det positiva i 
företaget. Med hänsyn till Larssons (2001) diskussion som togs upp inledningsvis, där risken 
att presenterad information blir subjektiv kan vi även utifrån intervjuer se att det föreligger en 
viss risk i att hållbarhetsredovisningar fungerar som ett reklamverktyg där enbart det positiva 
i företaget belyses. Ett scenario vi föreställer oss, där presenterad information tappar sin 
trovärdighet är enligt följande: företagets intressenter upplever att företaget agerar på 
förväntat sätt utifrån den information som finns presenterad i exempelvis företagets 
hållbarhetsredovisning. Detta agerande överensstämmer vid tidpunkten med intressenternas 
värderingar. Låt säga att tidigare okänd information presenteras och visar en ny sida av 
företaget. Den nya informationen gör att intressenterna kommer till insikt om företagets 
verkliga agerande. Skulle denna information inte stämma överens med intressenternas 
förväntningar och värderingar skulle vi se ett legitimitetsgap. I vår studie har vi inte studerat 
intressenternas förväntningar, och kan därmed inte heller bedöma huruvida informationen 
som presenteras uppfattas som subjektiv av intressenterna. Bangladeshskandalen i 
klädindustrin som beskrevs inledningsvis kan vara ett exempel som visar hur ny information 
kan orsaka ett legitimitetsgap, där företagets handlande inte överensstämmer med 
intressenternas förväntningar på företaget. För att undvika reklamstämpeln anser företagen att 
GRI:s riktlinjer är en bra grund att följa då krav ställs på att även ”negativ” information 
presenteras.  

ARLA FOODS 
handlingar 

SAMHÄLLETS 
förväntningar 

Figur 5 Överensstämmelse företagets handlingar och samhällets 
förväntningar 
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Ökar GRI:s riktlinjer företagens trovärdighet? 

De undersöka företagen ser GRI:s riktlinjer ofta som något att luta sig till och som håller dem 
på rätt bana snarare än som en lag. Av de undersökta företagen var det enbart Arla Foods som 
valt att inte följa riktlinjerna. Vår tolkning av detta var, utifrån intervju med Kjell, att Arla 
Foods är ett ”miljöföretag” i grunden, där hela verksamheten går hand i hand med naturen. 
Arla Foods ägare är mjölkbönder runt om i Sverige, Danmark och Tyskland, länder som är 
långt utvecklade. Vår uppfattning är att dessa länder har en hög standard vad gäller 
arbetsmiljöförhållanden, produktion och miljö vilket hos oss skapar en viss legitimitet och 
trovärdighet. Vi uppfattar även Kjell som mycket trovärdig; han nämner själv att det krävs 
stort civilkurage hos de som jobbar med företagsrapportering. Från intervjun märks det tydligt 
att Kjell har starka åsikter kring ämnet om granskning av hållbarhetsrapporten. Kan hans 
personliga grunduppfattning spela stor roll och påverka företagets agerande? Är det hans 
karisma som övertygar oss och det faktum att han är bra på att tala för sin sak? Om vi istället 
ser till KappAhl, och ställer dem sida vid sida om Arla Foods, inser vi att de måste jobba 
hårdare för sin legitimitet och för att övertyga samhället. Mejerier är en basvara, en 
förnödenhet, medan kläder är en lyxvara som är lättare för konsumenter att bojkotta p.g.a. 
oerhörda valmöjligheter.  Detta antagande bygger vi på den hysteri media skapade kring 
arbetsförhållandena i Bangladesh under mitten av 1990-talet. De västerländska 
konsumenterna tappade förtroendet för klädjättarna och började bojkotta deras produkter. 
Klädjättarna blev därmed tvungna att ställa hårdare krav på sina leverantörer och deras 
arbetsförhållanden för att återvinna konsumenternas förtroende och därmed återställa sin 
legitimitet. Vi spekulerar kring om anledningen till att KappAhl måste jobba hårdare med 
upprätthållandet av dess legitimitet beror på att de har en del av sin produktion i just 
Bangladesh, ett utvecklingsland med lägre standarder.  

Vår uppfattning är att en tillämpning av GRI:s riktlinjer ökar trovärdigheten i 
hållbarhetsredovisningar, då företagen har en struktur att följa men att avsaknaden inte 
nödvändigtvis behöver innebära en lägre trovärdighet och avsaknad av legitimitet, där vi ser 
Arla Foods som ett exempel.  

5.3	   Finns	  det	  tvingande,	  imiterande	  eller	  normativa	  drivkrafter?	  

GRI som institutionalisering 

Vi uppfattar GRI:s riktlinjer som normer för hur hållbarhetsredovisningen ska utformas då vi 
ser att i stort sett alla undersökta företag (utom Arla Foods) tillämpar riktlinjerna inom viss 
mån. Vi ser att företagen upplever ett visst ”tvång” att följa riktlinjerna, där t.ex. GRI är en 
stark organisation med ett avgörande inflytande vad gäller hållbarhetsredovisning. GRI skapar 
med hjälp av detaljerade riktlinjer en slags institutionalisering av hållbarhetsredovisningar.  
Denna institutionalisering tror vi påverkar utformningen av redovisningen och bidrar även till 
att företagen upplever att de ”måste” följa riktlinjerna. Även om företagen väljer att följa 
riktlinjerna, anser flera av dem att det är svårt att följa dem slaviskt och fullt ut. Riktlinjerna 
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används snarare som en inspirationskälla och något att luta sig mot. En av anledningarna till 
detta upplever vi bero på att riktlinjer anses vara komplicerade att följa eller tolka. En annan 
anledning är att rapportering på en hög detaljnivå anses vara allt för tidskrävande och ta fokus 
från andra viktiga moment i det hållbara arbetet. Vi spekulerar kring om tillämpningen av 
GRI:s riktlinjer bör förenklas för att få ett större genomslag i praktiken. Om riktlinjerna hade 
varit enklare att ta till sig hade kanske fler företag följt dem fullt ut och utvecklingen av 
tillämpningen gått snabbare. 

Eftersom riktlinjerna är generella och skall kunna tillämpas av vilket företag som helst i 
världen ser vi att det blir svårt att anpassa och tolka indikatorerna för det enskilda företaget. 
Vi upplevde att de undersökta företagen ansåg uppnåeligheten av tillämpningsnivåerna (A, B, 
C) som ett slags merarbete, att det var själva arbetet som var det viktiga. Magdalena nämnde 
en upplevd trend i att företag sänker sig från A- till B-nivå, och hävdar att rapporten blir mer 
fokuserad om det inte finns tvång på alla punkter. Vi överväger om huruvida trenden beror på 
att en hög tillämpningsnivå, och de strikta krav som följer med, tar bort fokus från företagets 
faktiska hållbarhetsarbete. Vi upplever att företagen vill undvika att arbeta med frågor som för 
dem är ”icke-relevanta”, punkter som företaget i sig inte kan påverka. Bostadsbolaget var 
exempelvis positivt till riktlinjerna men upplevde dem som något svårtolkade. De tyckte att 
det inte heller alltid var självklart vilka siffror de skulle presentera. Att företaget då väljer att 
tillämpa en C-nivå kan tyda på att man inte anser sig kunna påverka andra punkter som är 
tvungna att presenteras på högre nivå, utan håller sig inom den nivå där de faktiskt kan 
påverka.  

Nackdelen vi ser med en tillämpning av samlade riktlinjer och därmed en institutionalisering 
av hållbarhetsredovisningar är att det medför ett mindre utrymme för hur det enskilda 
företagen kan utforma sin hållbarhetsredovisning och hur indikatorerna ska tolkas. 

Påverkar den institutionella miljön? 

Företagen är eniga om att en tillämpning av GRI:s riktlinjer fungerar som god vägledning för 
att inte riskera att dölja det mindre positiva och få en reklamstämpel på rapporten. Eva från 
KappAhl nämner vikten av att kunna luta sig till riktlinjerna, men trots att KappAhl tidigt 
började arbeta med hållbarhetsfrågor var det inte förrän 2010 de började tillämpa GRI:s 
riktlinjer. Hur stor påverkan har den institutionella miljön på företagens ambitioner att 
tillämpa GRI:s riktlinjer – i synnerhet ett företag vars miljö är starkt sammankopplat med 
media? Vi kan inte yttra oss om huruvida det är sent eller tidigt att börja tillämpa GRI:s 
riktlinjer 2010 för att vara inom klädbranschen, eftersom vi endast fick möjlighet att 
undersöka ett klädföretag. Vi nämnde tidigare att Vattenfall var tidiga med att upprätta CSR-
rapporter, förvisso är Vattenfall ett statligt bolag och har krav från staten, men även Folksam 
(som inte är ett statligt bolag) började tidigt följa GRI:s riktlinjer (år 2003). Hur kommer det 
sig att börsnoterade KappAhl halkat efter? På grund av vårt bristande urval kan vi inte 
jämföra med när andra klädföretag började tillämpningen av riktlinjerna, men en intressant 
aspekt är att H&M släppte sin första CSR-rapport redan 2002.  Det var inte förrän flera år 
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senare som KappAhl, år 2009, släppte sin första CSR-rapport. Vi kan utifrån detta konstatera 
att media inte verkar ha haft någon direkt påverkan på KappAhl vad gäller efterföljande av 
GRI:s riktlinjer, samt att den institutionella miljön verkar ha saknat inflytande i frågan. Hur 
kommer det sig då att KappAhl inte blivit påverkade av sin institutionella miljö? En möjlig 
förklaring vi ser är att det har med etablering och publicitet att göra. Om vi återigen jämför 
med H&M som har ett oerhört starkt varumärke tack vare samarbeten med kända designers 
och butiker runt om i hela världen ser vi att KappAhl inte utsätts för samma grad av 
exponering. KappAhl är enbart verksamt inom fem europeiska länder, något som vi tror kan 
vara en möjlig förklaring till varför deras första rapport släpptes så många år efter H&Ms. 
Utifrån intervju tror vi inte att KappAhl har blundat för den utveckling som skett inom CSR-
rapportering utan att de istället satsat sina resurser på det hållbara arbetet i praktiken och inte 
låtit upprättningen av en rapport inskränka.  

Tvingande faktorer som påverkar  

Innan empirin studerades upplevde vi att faktorer som påtryckningar från media och staten 
skulle ha stor inverkan på företagens hållbarhetsredovisningar. Vi ser företagets institutionella 
miljö som en möjlig förklaringsteori till varför företag upprättar en rapport, men inte den mest 
framträdande. 

Vår studie visar att det finns vissa ”tvingande” faktorer bakom företagens 
hållbarhetsredovisningar. Vattenfall ägs av staten och Bostadsbolaget av Göteborgs Stad, de 
båda styrs alltså av större institutioner. Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) 
hävdar att det är de starkare organisationerna som kräver att de svagare organisationerna ska 
anpassa sig efter de krav som ställs av de starka organisationerna. Denna tvingande 
isomorfism är något vi kan se har en påverkan på t.ex. utformningen av Vattenfalls 
hållbarhetsarbete. Eftersom Vattenfall är statligt ägt ställer staten också krav på företagets 
hållbarhetsarbete samt en extern granskning av hållbarhetsredovisningen. Bostadsbolaget har 
även de krav på sig från Göteborgs Stad om vad deras hållbarhetsarbete skall innehålla.  

Vi har även uppmärksammat att ett undersökt företag utnyttjar sin roll som ”den starkare 
organisationen”. Folksam ser sin möjlighet i att påverka och långsiktigt förändra samhället 
genom att ställa krav på sina leverantörer och företag de investerar i. Kraven gör att även de 
mindre och beroende företagen tvingas redovisa ett hållbart arbete. Vi ser inte dessa krav 
nödvändigtvis som viljan att förbättra samhället genom att påverka företagen utan kan också 
vara av själviska motiv. Vi antar att Folksam är mycket medvetna om sitt eget rykte och inte 
vill associeras med oetiska företag. Skulle företagets leverantörer agera oetiskt kan detta slå 
tillbaka på Folksam själva och i sin tur skada företagets anseende.  

GRI rekommenderar företag att låta extern part granska – vad säger företagen? 

GRI rekommenderar, utöver den interna kontrollen av hållbarhetsredovisningen även ett 
externt bestyrkande för att förstärka trovärdigheten i rapporten (GRI 2000-2006).  
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Larsson och Ljungdahl (2008) uppgav att enbart hälften av företags hållbarhetsredovisningar 
var externt granskade. Vår studie visade att Folksam och Vattenfall var de företag som lät 
utomstående revisionsbyråer granska hållbarhetsredovisningen. Bostadsbolaget nämnde att de 
i år lät sina ordinarie revisorer göra en enklare avstämning mot GRI:s riktlinjer för att se så att 
de var på banan. Arla Foods och KappAhl tillämpar inte någon granskning i dagsläget. 
Baserat på resultatet från de undersökta företagen upplever vi förhållandet fortfarande aktuellt 
mellan externt granskade rapporter och icke-externt granskade. De intervjuade var eniga om 
att hållbarhetsredovisningen är relativt ny om man jämför med övrig affärsmässig 
redovisning, vilket kan ses som en förklaring till att andelen som inte externt granskar 
fortfarande inte är större. Flera av respondenterna nämner även att vi alltjämt befinner oss i 
begynnelsen av en mognadsprocess, där extern granskning troligtvis kommer bli vanligare 
(när företagen blir mer rutinerade i sin hållbarhetsredovisning) och så småningom gå mot 
lagstiftning. Vi ser att Vattenfall och Folksam, som började hållbarhetsredovisa tidigast, år 
2003, är de undersökta företag som låter extern part granska. Kan extern granskning ses som 
ett steg i mognadsprocessen där företag som har redovisat länge även tillämpar extern 
granskning? Vi kan inte utifrån vår undersökning förklara den externa granskningen som ett 
resultat av erfarenhet i hållbarhetsredovisning då svenska Arla som redovisat sedan 2002 ändå 
väljer att avstå från granskning.  

Ett eventuellt framtida krav på extern granskning ses inte som positivt av samtliga företag. 
Kjell är besviken på om extern granskning ska behövas för att jobba bort reklamstämpeln, om 
företag inte kan sköta sina uppförandekoder internt spricker grundidén bakom ansvarsfullt 
företagande menar han. Å andra sidan belyser Vattenfall och KappAhl att extern granskning 
är ett sätt att undslippa reklamstämpeln. Trots att KappAhl ser fördelar med extern granskning 
såsom att undvika reklamstämpeln, låter de själva inte få sin rapport externt granskad i 
dagsläget. Enligt dem själva finns denna kompetens inom företag och på så sätt kan den extra 
kostnaden med externt bestyrkande undvikas. Det är svårt att veta om kostnadsfrågan är en 
tanke som rör sig inom de flesta företagen. Kan det vara så att flera företag anser sig ha den 
kompetens som krävs att granska rapporten inom företaget, men ändå väljer att få den externt 
granskad p.g.a. tryck från sin institutionella miljö? Vi kan egentligen inte se institutionella 
tendenser vad gäller extern granskning eftersom företagen i vår undersökning mestadels 
består av företag som inte granskar externt. Vi har därmed svårt att se att den institutionella 
miljön påverkar företagens benägenhet till att granska externt. Däremot ser vi att företagen i 
vår undersökning ser extern granskning som ett hjälpmedel i att uppfattas som transparenta 
och trovärdiga. 

Studien bygger på urval utifrån tre institutionella miljöer för att kunna undersöka om det 
föreligger skillnader och likheter inom samt mellan dessa grupper. I studien har vi inte kunnat 
se tydliga drag inom respektive miljö. Vi vågar inte utesluta att sådana likheter kan finnas då 
vårt svaga urval, där enbart en till två företag istället för tre inom varje miljö har studerats, gör 
det svårt att dra slutsatser.  
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6	  Diskussion	  och	  slutsats	  

I detta avsnitt redogör vi för våra slutsatser utifrån de ställda problemformuleringarna och 
syftet som presenterades i det inledande kapitlet. I slutsatsen belyses även det viktigaste från 
föregående analyskapitel. Kapitlet avslutas med en diskussion kring förslag till fortsatt 
forskning.  

Inledningsvis diskuterade vi huruvida hållbarhetsredovisningar upprättas p.g.a. en trend efter 
det fokus miljö och hållbart samhälle fick i samband med att Brundtlandrapporten släpptes år 
1987. Efter att ha studerat hur det förefaller i praktiken, kan vi klart konstatera att 
hållbarhetsredovisningar är här för att stanna. Studiens undersökta företag satsar allt mer på 
det hållbara arbetet och ser hållbarhetsredovisningen som en självklar del i verksamheten. I 
dagens samhälle bär företag ett stort ansvar och behöver vara medvetna om och kommunicera 
ut det hållbara arbetet.  

Vi antog till en början att vi efter en tolkning av det empiriska resultatet skulle finna en teori 
som bäst förklarar varför företagen upprättar hållbarhetsredovisningar. För att uppnå vårt 
syfte med rapporten och besvara varför företag hållbarhetsredovisar har vi dock kommit till 
insikt i att vi inte kan utesluta någon av teorierna. Istället har vi konstruerat en 
förklaringsmodell, där vi kombinerar samtliga tre teorier; intressentteori, legitimitetsteori och 
institutionell teori.  

6.1	   Varför	  hållbarhetsredovisar	  företag?	  	  

Intressenternas och samhällets förväntningar 

Vi uppmärksammade att stort fokus bland de undersökta företagen låg på intressenterna. Ett 
betydande syfte till att upprätta hållbarhetsredovisningar fann vi vara förväntningar från 
företagets primära intressenter och dess betydelse för företagen. Utifrån vår undersökning såg 
vi att det fanns både interna och externa intressenter, där de interna vägde tyngst. Vikten av 
att sammanställa och förmedla det hållbara arbetet till medarbetare och interna chefer 
upplevde vi vara av stor betydelse och därmed kan vi konstatera att företagets medarbetare är 
en av de primära intressenterna. Företagen är beroende av medarbetarnas arbetskraft och det 
är av stor betydelse att de får ta del av det arbete som pågår i företaget. Ett naturligt fokus låg 
även på externa intressenter, där framför allt företagets kunder prioriterades, eftersom deras 
resursbidrag är en förutsättning för företagens fortlevnad. Hållbarhetsredovisning kan därmed 
förknippas med det informationsbehov som efterfrågas av primära intressenter.   

Hållbarhetsredovisning syftar även till att sammanställa det hållbara arbetet som pågår inom 
företaget så att alla ska kunna ta del av det. Rapporten kan därmed ses som ett resultat av ett 
ansvarstagande i företaget, där all påverkan på samtliga intressenter ska redovisas.  
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Det har även uppmärksammats att företagen upplever en allmän förväntan, ett tryck från 
samhället på att hållbarhetsredovisa. Utöver fokusering på intressenterna strävar de 
undersökta företagen efter att leva upp till samhällets förväntningar och agera i symbios med 
dessa för att behålla sin legitimitet. Tack vare denna vilja att skapa en länk mellan företaget 
och samhället, att förtjäna de primära intressenternas förtroende samt bibehålla en god 
relation med dem, kan vi koppla samman legitimitet och intressenters förväntningar. Vi ser att 
legitimitetsteorin och intressentteorin har en ömsesidig påverkan, där intressenters 
förväntningar påverkas av samhällets värderingar samtidigt som intressenterna kan forma 
dessa allmänna värderingar genom att ställa enskilda krav på företagen. I takt med att 
samhället utvecklas och förväntningarna på företagen ökar måste företagen ständigt anpassa 
sig till den föränderliga miljön och samhällets rådande förväntningar. 
Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg företaget använder för att kommunicera ut detta till 
samhället. 

Både intressenter och samhället har ett informationsbehov, de förväntar sig att företag 
hållbarhetsredovisar. De undersökta företagen upplever inga förväntningar på särskild 
information, snarare att intressenterna ser hållbarhetsredovisningen som en självklarhet där 
denna typ av information ska publiceras och vara tillgänglig.  

Institutionella påtryckningar 

Studien visar att det finns starkare organisationer som trycker på utvecklingen av 
hållbarhetsredovisningar. I takt med utvecklingen krävs också en struktur där vi har sett att 
GRI med hjälp av sina riktlinjer institutionaliserat utformningen av hållbarhetsredovisningar. 
Hållbarhetsredovisningen har gått från att vara anpassad till det enskilda företaget till att gå 
mot en standardiserad redovisningsform. Detta upplevs som positivt, då det finns något att 
luta sig mot men det kan även hindra dem från anpassning till enskilda rapporter. Utöver GRI 
kan vi konstatera att det finns andra krafter som driver på vad gäller förekomsten av 
hållbarhetsredovisningar, där staten fungerar som ett tvingande organ som genom lagstiftning 
kan kräva att företag hållbarhetsredovisar. Yrkesgrupper som revisorer trycker på vad gäller 
granskning av rapporterna och skapar på så sätt normer inom den institutionella miljön.  

Vi kan konstatera att utvecklingen går mot extern granskning och grundorsaken är att skärpa 
till och strukturera rapporternas innehåll. Praktikerna är eniga om att utvecklingen är på väg 
mot krav på extern granskning. Detta framtida krav förutspås leda till ökad trovärdighet och 
jämförbarhet.  

Vad gäller företagens institutionella miljöer kan vi se att de inte har haft någon påverkan på 
de undersökta företagens ambitioner att hållbarhetsredovisa. Vi kan på grund av vårt svaga 
urval inte utesluta att den institutionella miljön har en påverkan och därmed kan inte en 
generell slutsats ges kring detta. 
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6.2	   Slutsats	  –	  Vår	  förklaringsmodell	  

Vår studie visar att en av de avgörande drivkrafterna bakom hållbarhetsredovisningar är 
informationskrav från intressenter och deras förväntningar. De primära intressenterna upplevs 
vara medarbetare och kunder. Den andra avgörande kraften är den allmänna förväntan som 
företagen upplever från samhället, där företagets handlingar förväntas stämma överens med 
samhällets värderingar. Detta för att företaget ska kunna bibehålla sin legitimitet.  

 

	  

Figur 6 Förklaringsmodell 
Egen skapelse 

Vi kopplar samman legitimitet- och intressentteori, där samhället och intressenter har en 
ömsesidig påverkan och tillsammans ställer krav på och förväntar sig att företagen 
hållbarhetsredovisar. Vi kan utifrån vår studie fastställa att det är härifrån behovet på 
hållbarhetsredovisning härrör, där det är intressenterna och samhället som i grunden 
efterfrågar information om sociala och miljömässiga frågor. Utifrån dessa krav och 
förväntningar skapas ett behov på struktur. Vi ser att GRI, staten, starka organisationer och 
yrkesgrupper t.ex. revisorer trycker på utvecklingen samtidigt som de strukturerat 
utformningen av rapporterna och bidrar därmed till en institutionalisering av 
hållbarhetsredovisningarna.  
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6.3	   Förslag	  till	  vidare	  forskning	  	  

Vi har under studiens gång upptäckt att det finns luckor i tidigare forskning vad gäller 
hållbarhetsredovisning ur ett intressentperspektiv. Vi hade gärna studerat intressenternas 
åsikter, vad de efterfrågar och förväntar sig av en hållbarhetsredovisning. Vår studie fångar 
inte heller upp hur företagen lever upp till samhällets förväntningar. Det hade varit av stort 
intresse att studera hur företagen upplever att de presenterar information och jämföra detta 
med vad intressenter upplever att informationen bidrar med. Genom en jämförelse mellan 
företagen och intressenterna hade vi kunnat avgöra om det föreligger ett s.k. legitimitetsgap. 
Frågor som; anser intressenterna att företaget agerar enligt deras förväntningar? Anser de att 
informationen som presenteras är trovärdig och något de har nytta av, eller är det enligt dem 
enbart reklam om företaget? 

Ett annat intressant perspektiv som vår studie inte berör är granskning av 
hållbarhetsredovisningen ur revisorernas synvinkel. Ur vår studie framgick det att de stora 
revisionsbyråerna driver på utvecklingen av extern granskning för att skapa tjänster. Vi ser det 
intressant att studera hur revisorerna ställer sig till frågan. Vad ser de för fördelar med att 
företagen redovisar och granskar hållbarhetsarbetet? Dessutom nämner företag i studien att 
riktlinjer kan uppfattas som något svårtolkade, hur jobbar revisorerna för att förenkla och 
hjälpa företagen att tillämpa dem på ett effektivt sätt? 

Till sist, då vi har haft en begränsad tid och en del bortfall kan vi inte dra några generella 
slutsatser eller se tydliga mönster. Önskvärt vore därför att studera fler företag i varje 
institutionell miljö för att kunna dra slutsatser kring de institutionella miljöernas påverkan. 
Vår studie baseras till exempel enbart på ett börsbolag vilket gör att vi har svårt att se 
samband mellan andra börsnoterade företag. Dessutom är Vattenfall det enda statligt ägda 
bolaget i vår undersökning. Det hade varit av stort intresse att se hur andra företag inom 
denna institutionella miljö utformar sin hållbarhetsredovisning och vilka skillnader och 
likheter man kan se. 
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Bilaga	  

Intervjufrågor	  

Bakgrund/Allmänt 

• Vad innebär hållbart arbete för ert företag? Hur ser ert hållbarhetsarbete ut? 
 

• Hur förmedlas detta arbete till era medarbetare? Genomsyrar det hela organisationen 
eller är det enbart något som rör ledningen? 
 

• Vad är syftet med er hållbarhetsredovisning?  
 

• Har ni några krav på att uppvisa ett CSR arbete? Vad för krav? Juridiska? Från 
finansiärer?  
 

• Vilken är er huvudmålgrupp med hållbarhetsredovisningen? 
 

• När började ert företag hållbarhetsredovisa? Vilken var anledningen? 
 

• Vad har ni för fokusområden i er hållbarhetsredovisning? Nämn 3-5 huvudområden. 
 

• Hur tror ni att den allmänna synen på hållbarhetsredovisning ser ut? 
 

• Hur tror ni att förväntningarna på ert företags redovisning har förändrats sedan CSR 
slog igenom? Ser ni någon skillnad på vilka siffror som efterfrågas? 

 

Kontroll & granskning 

• Utför ni någon oberoende granskning av er hållbarhetsredovisning? Är det på 
företagets egna initiativ eller krav från intressenter? 
 

• Följer ni GRIs riktlinjer?  
- Sedan när? Vilken nivå? Skäl till vald nivå? 
 

• Hur använder ni GRI:s riktlinjer? Finns det svårigheter med riktlinjerna?  
 

• Statliga bolag är sedan 2008 tvungna att upprätta en hållbarhetsredovisning, har detta 
påverkat även er? Har detta förändrat er redovisning på något sätt?  
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• Det är fortfarande relativt få som låter hållbarhetsredovisningen bli oberoende 
granskad i Sverige, vad tror ni detta beror på? 
 

Intressentperspektiv 

• Hur för ni en dialog med era intressenter för att veta vad de efterfrågar? Hur vet ni 
vilka krav era intressenter ställer på er?  
 

• Det pågår en debatt kring huruvida hållbarhetsredovisning enbart fungerar som ett 
reklamverktyg. Upplever ni att det finns risker med att information som presenteras 
blir subjektiv? 
 

• Ingår hållbart arbete i er differentieringsstrategi? Anser ni att detta kan öka er 
konkurrenskraft? 
 

Utveckling & Framtid 
• Hur mycket anser ni att hållbarhetsredovisningen bör kontrolleras? Bör den 

fortsättningsvis vara frivillig eller bör den granskas på samma sätt som 
årsredovisningen? 
  

• Hur tror ni utvecklingen kommer att se ut vad gäller granskning och hur uppfattar ni 
detta? Positivt eller negativt? 
 

• Enligt en undersökning som gjordes av KPMG framgick att Sverige tappar fart vad 
gäller hållbarhetsredovisning (där Sverige har gått från en sjunde plats till en fjortonde 
plats). Hur upplever ni detta; kommer hållbarhetsredovisning att minska eller öka i 
betydelse i framtiden? 
 

• Vilka är de huvudsakliga faktorerna som styr era målsättningar med hållbart arbete? 
  

• Hur mäter ni om målen uppfylls? 
- Jämförelser av historisk data? Konkurrenter? 

• Hur stor del utgör hållbarhetsredovisningen i er verksamhet? Har den delen 
ökat/minskat de senaste åren? 
 

• Vad tror ni har haft störst inflytande på utvecklingen av hållbarhetsredovisning?  
Media, efterfråga från intressenter eller andra faktorer? 


