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Sammanfattning 
 
Hållbarhetsredovisningar försöker ge en bild utav hur företag arbetar med ekonomiska, 

miljömässiga samt sociala frågor för att nå en mer hållbar utveckling. Trots att det inte finns 

någon lag som tvingar företag till att upprätta hållbarhetsredovisningar, väljer många företag 

att göra det ändå. Syftet med denna uppsats var att försöka ta reda på vilka olika 

bakomliggande motiv som kan finnas för att företag väljer att upprätta en sådan redovisning, 

trots att de egentligen inte behöver göra det. Vi ville även ta reda på i vilken utsträckning 

företagen själva anser att de följer GRI: s riktlinjer, då de etablerats som en praxis för hur 

hållbarhetsredovisningar bör utformas. Dessutom ville vi undersöka om vi kunde identifiera 

några skillnader mellan två olika kategorier av företag. Kategorierna vi valde att studera var 

företag som har blivit prisbelönade av FAR SRS år 2006 eller 2007, samt företag som inte har 

blivit det. Varje kategori innehöll tre stycken företag vardera. Vi använde oss utav en 

kvalitativ ansats (metod) och även en deduktiv sådan. Därför utgick vi från teori i ämnet, för 

att se om den överensstämde med verkligheten. Teorin hittade vi främst i bokverk som vi 

lånade på biblioteket. När väl teorierna var insamlade tog vi kontakt med de företag vi valde 

ut att undersöka. Därefter genomförde vi en intervju med vartdera företaget och försökte 

sedan analysera våra resultat utifrån våra insamlade teorier. Vi kom fram till slutsatserna att 

teorierna stämde relativt väl och att det finns flera olika motiv för företag att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. Det motiv som var gemensamt för alla företag i vår studie var 

intressenterna, och kunderna ansågs vara den viktigaste intressenten. Vi kom även fram till att 

det fanns fler, mer individuella motiv, men dessa var av en generell karaktär. Studien visade 

även att det fanns ett marknadsföringsmotiv med i bilden. Dock fungerade det mer som ett 

indirekt motiv för dem. Inga av företagen ansåg att de följde GRI: s riktlinjer fullt ut, men de 

prisbelönade företagen, med undantag för ett icke prisbelönat, ansåg att de följde dem i en 

större utsträckning. 
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1.0 Inledning 

I det inledande kapitlet tar författarna först upp uppsatsämnets bakgrund och diskuterar 

varför det är ett intressant ämne att studera. Därefter följer problemformuleringen, följt av 

syftet. Till sist går man igenom uppsatsens avgränsningar. 

  

Mycket tyder på att klimatet förändras och varierar mer idag, än vad som är helt naturligt 

(www.smhi.se). Det finns i varje fall mycket som talar för detta fenomen. Medeltemperaturen 

har till exempel globalt sett förändrats med 0,6 grader under bara 1900-talet, och det betraktas 

som en onormalt kraftig och snabb ökning. Andra tecken som finns är att nederbördens 

mönster förändrats, att glaciärerna dragit sig tillbaka, havsnivåerna stigit och att istäcket i 

Arktis minskat i omfattning.  

 

År 2007 års klimatrapport från FN gör gällande att det med 90 procents sannolikhet är 

människan som ligger bakom de klimatförändringar som sker på jorden. Den slår även fast att 

någonting måste göras innan det är för sent (Delling 2007). Det är FN: s vetenskapliga 

klimatpanel IPCC som består av 2500 forskare runt om i världen som sammanställt rapporten. 

De talar om att rika länders utsläpp av växthusgaser måste minska med cirka 50 procent till år 

2050, medan FN- organet UNDP snarare menar att den siffran måste vara 30 procent högre 

(Olsson 2007). Redan siffran på 50 procent som IPCC presenterade, skapade på många håll 

oro för den vidare ekonomiska utvecklingen.    

 

Det är svårt att föreställa sig, med dessa siffror i färskt minne, att miljöfrågan faktiskt var rätt 

sval fram till slutet av 1900-talet. Det var först 1987 när FN-kommissionen skrev ”Vår 

gemensamma framtid”, även känd som Brundtlandrapporten, detta förändrades och intresset 

för miljön växte (Bergström, Catasús och Ljungdahl 2002). I denna rapport gjordes bland 

annat ett försök att definiera begreppet hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling 

tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredställa sina behov” (Cunningham et Al. 2001).    

 

I takt med att intresset för miljön växte, började också företagen ta ett större ansvar än de gjort 

tidigare (Bergström, Catasús och Ljungdahl 2002). Det var mycket tack vare 

Brundtlandrapporten som miljöredovisningen fick sitt genombrott. Tidigare hade det varit 
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sällsynt att företagen hade någon sorts miljöarbete eller redovisade sin miljöpåverkan i någon 

form. 

 

Vad är då skillnaden mellan renodlade miljöredovisningar, som blev allt vanligare i slutet av 

1980-talet, mot dagens mer förekommande hållbarhetsredovisningar? Miljöredovisningen var 

en snävare variant av hållbarhetsredovisningen, och fokuserade mer på specifika 

miljöaspekter än hållbar utveckling (Balans Nr. 4 2005). Hållbarhetsredovisningarna är 

bredare och innehåller information inom alla de tre hållbarhetsdimensionerna som man har 

kunnat identifiera. Dessa dimensioner är ekonomiska, miljömässiga samt sociala. Ett tydligt 

tecken är att miljöredovisningen successivt håller på att avskaffas. Istället väljer företag att 

satsa på andra typer av redovisningar som visar upp en mer fullständig bild av deras 

verksamhet, och som ger bättre möjligheter att visa hur de tar sitt samhällsansvar. 

Hållbarhetsredovisningar är en form av dessa andra typer av redovisningar. 

 

Beträffande den sociala delen i en hållbarhetsredovisning, var det tidigare vanligt 

förekommande med separata sociala redovisningar, och debatten om dessa började ta fart i 

Sverige i mitten på 1970- talet (Balans Nr. 4 1980). En del större svenska företag som till 

exempel Volvo och Astra, började då publicera något om sin verksamhets sociala effekter och 

något om de utvecklingsarbeten som de bedrev. Forskarna Jan-Eric Gröjer och Agneta Stark 

deltog i speciellt två företags arbeten med sociala bokslut och disputerade därefter på en 

avhandling som hette ”Sociala bokslut”, och handlade om detta. Till grund för deras arbete 

låg att nya krav, redan då, började ställas på företagens samhällsansvar (Balans Nr. 5 1978). 

Det var krav på miljöhänsyn, god arbetsmiljö för de anställda, goda produkter och välskötta 

kommunrelationer. Kraven var förvisso inte helt nya, men de riktades nu med mycket större 

kraft mot företagen än någonsin tidigare. 

 
År 2003 skrev Anne Nilsson en artikel i tidskriften Miljörapporten nummer 6, om trenderna i 

Sverige när det gäller separata hållbarhets- och miljöredovisningar (Balans Nr. 8-9 2003). 

Den baserade sig på en undersökning av redovisningar från sex olika svenska företag. En av 

de intressanta trenderna som hon då kom fram till var att balansen mellan delarna inte var den 

bästa. Fortfarande rådde det en övervikt för miljöinformationen. Men det sociala området 

hade tagit stora steg framåt under det senaste året. Det framkom även i artikeln att 

redovisningen av den ekonomiska delen av hållbarhetsbegreppet verkar ha långt kvar innan 

den kan balansera de miljömässiga och sociala delarna.  
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1.1 Problembakgrund  
 

I Årsredovisningslagen står det att företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt miljöbalken, ska lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen om 

verksamhetens påverkan på den yttre miljön (6 kap § 1 tredje stycket, ÅRL.). Detta kan man 

även göra i till exempel en separat miljöredovisning. Vad som dock är väsentligt är att det inte 

finns några lagar som är tvingande angående upprättandet av miljö- eller 

hållbarhetsredovisningar, utan detta är något som företagen frivilligt kan välja att upprätta 

eller låta bli att göra. Det finns dock vissa riktlinjer för hur sådana redovisningar bör se ut om 

man väljer att upprätta en miljö- eller hållbarhetsredovisning.   

 

En nyhet från och med första januari 2008 är att regeringen beslutade om nya riktlinjer för 

extern rapportering för företag som är statligt ägda (Balans Nr. 1 2008). Förändringen innebär 

att de statliga bolagen måste utöka och förtydliga sin information avseende hållbarhet. Deras 

hållbarhetsinformation ska följa GRI: s riktlinjer (Global Reporting Initiative), då de 

underlättar genom en standardiserad ansats, ambitionen att redovisa den viktigaste 

informationen. 

 

De flesta stora företag i Sverige upprättar en hållbarhetsredovisning och redovisar i den det 

miljöarbete och miljöpåverkan de gör (Adamsson, Johansson 2007). Mindre företag gör inte 

hållbarhetsredovisningar i lika stor utsträckning. Hållbarhetsredovisningen ingår eller finns som 

bilaga till den ordinarie redovisningen. Det har dock blivit allt vanligare att svenska företag väljer 

att integrera miljöfrågorna tillsammans med den ordinarie redovisningen, istället för att upprätta 

separata hållbarhetsredovisningar (Nordström 2005). 

 

Företagens motiv att göra hållbarhetsredovisningar är generellt både företagsekonomiska och 

etiska. De tre viktigaste skälen ska vara att stimulera innovation och lärande, motivera 

anställda och reducera företagens risktagande. Man kan dock undra om dessa motiv verkligen 

stämmer i realiteten, eller vilka fler viktiga skäl som finns. Något som kan ses som en 

nackdel, är att företaget ”öppnar sig” genom att upprätta en hållbarhetsredovisning, då det är 

en offentlig handlig som alla kan ta del utav (Löhman, Steinholtz 2003). Detta eftersom 

företaget i sin redovisning talar om hur de arbetar för att uppnå en hållbar utveckling. Skulle 

det visa sig att företaget faktiskt inte arbetar lika ambitiöst som redovisningen gör gällande, 

skulle företagets trovärdighet försämras oerhört, vilket skulle kunna få en kraftig negativ 
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effekt. Varför upprättar då företag, som inte är tvingade enligt lagstiftning, 

hållbarhetsredovisningar när sådana uppenbara risker finns?  

 

FAR SRS är en av organisationerna för revisions- och redovisningsbranschen och bildades 

den 1 september 2006 genom att Sveriges två revisorsföreningar, FAR (Föreningen 

auktoriserade revisorer) och SRS (Svenska Revisorsamfundet) kom överens om att slå ihop 

verksamheterna (www.farsrs.se). Varje år sammanställer de en rapport över Sveriges bästa 

hållbarhetsredovisningar. I sina kriterier tar de hänsyn till i vilken utsträckning företagen 

följer GRI: s riktlinjer, Sustainability Reporting Guidelines. Dessa är tredje generationens 

riktlinjer för hållbarhetsredovisningar, och har därför etablerats som en praxis, för utefter 

vilka riktlinjer sådana bör utformas. Därför är det mest intressant att ta reda på hur just dessa 

riktlinjer ser ut, och i vilken utsträckning företagen själva anser att de faktiskt också följer 

dem. I vilken utsträckning följer de senaste årens prisbelönta företag dessa, jämfört med dem 

som inte fått pris under den perioden? Vidare kan det även vara intressant att ta reda på vilka 

ytterligare skillnader som egentligen finns mellan de mest uppskattade hållbarhetsrapporterna 

och de som FAR SRS inte anser är riktigt lika bra.   

 

1.2 Problemformulering 
 

Med utgångspunkt från det vi tar upp i vår problembakgrund utgår vi från följande 

huvudfråga i uppsatsen: 

 

Varför väljer svenska företag att upprätta hållbarhetsredovisningar och i vilken utsträckning 

anser de att de följer GRI: s riktlinjer? 

Vi kommer även att behandla andra underliggande frågeställningar, såsom: 

 

• Har företagen utvecklat sin hållbarhetsredovisning sedan de började upprätta en sådan 

och tänker de fortsätta med det? 

• Hur låter företagen andra ta del utav hållbarhetsredovisningen? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att titta på två olika kategorier av företag och undersöka varför vissa 
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företag upprättar hållbarhetsredovisningar, när de inte är tvingade enligt lag till att göra det. 

De kategorier av företag som vi ämnar titta på är företag som blivit prisbelönta av FAR SRS 

de senaste två åren, samt företag som inte blivit det. Syftet är även att beskriva, jämföra och 

analysera deras motiv till upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Vidare tänker vi ta reda på 

vilka riktlinjer som finns angående hållbarhetsredovisningar, men främst titta på GRI: s, och 

se om företagen själva anser att de följer dessa.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi ämnar bara titta på större svenska företag. Med större företag menar vi här sådana som är 

noterade på Stockholmsbörsen och har ett börsvärde på mer än 1 miljard Euro. Detta på grund 

av att FAR SRS endast har tittat på sådana företag när de betygsatt Sveriges bästa 

hållbarhetsredovisningar (www.farsrs.se).  

 

Vi tänker även enbart titta på de två kategorier av företag som vi nämner i syftet, och inte till 

exempel företag som inte upprättar någon hållbarhetsredovisning alls. Anledningen till det är 

att det främst är sådana företag som ser ett syfte i att låta studenter intervjua dem om 

hållbarhetsredovisningar. Upprättar de ingen hållbarhetsredovisning, verkar deras intresse 

vara svalare. Detta var något vi fick erfara, då vi från början även försökte undersöka sådana 

företag. Dock tackade alla dessa nej till intervjuer.      

 

Vidare tänker vi främst behandla GRI: s riktlinjer beträffande hållbarhetsredovisningar, då de 

etablerats som en bästa praxis för vilka riktlinjer man bör följa.   
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2.0 Metod 
I metodkapitlet går författarna först igenom vilka datainsamlingsmetoder de har använt sig 

utav och vilket urval de har gjort. Därefter går de igenom tillvägagångssättet och avslutar 

med att försöka avgöra uppsatsens tillförlitlighet. 

 
2.1 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika ansatser som man kan använda sig utav när man etablerar kunskap, och det 

är kvalitativa respektive kvantitativa sådana (Johannessen, Tufte 2003). Vi har i denna 

uppsats valt att använda oss utav en kvalitativ ansats då vi ansåg att det passade vårt syfte 

bättre. Vi får genom en kvalitativ ansats mer detaljerad och nyanserad information och 

dessutom fylligare svar, än vad vi hade fått om vi använt oss utav en kvantitativ ansats. Enligt 

Johannessen och Tufte är det särskilt användbart att använda en kvalitativ ansats när man ska 

undersöka ett fenomen som man inte känner till speciellt bra, och som det dessutom har 

forskats lite på.  Beträffande hållbarhetsredovisning har inte forskningen varit allt för 

omfattande vad vi har kunnat se. Däremot finns det relativt många studentuppsatser som 

behandlar ämnet, men det är rimligt att tro att skulle det kunna forskas mycket mer i ämnet.  

 

Vidare var våra kunskaper om hållbarhetsredovisningar mycket begränsade innan vi 

påbörjade vårt arbete, vilket var ett starkt skäl till vårt val av ansats. Vi ville också ha lite 

djupare svar, för att på det sättet få en större förståelse för motiven som ligger bakom valet att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Vi kände inte att vi skulle lyckas uppnå den typen av svar 

om vi valde att göra kvantitativ undersökning. Vi ville i alla fall inte riskera detta. Det finns 

dock ytterliggare skäl till vårt val av ansats. Hade vi gjort en kvantitativ undersökning i 

samma stil hade det krävts av oss att vi fått kontakt med betydligt fler företag, och fått deras 

tillåtelse att komma dit för att få genomföra vår undersökning. Vi misstänkte starkt att detta 

kunde bli nästan orimligt svårt, samtidigt som vi trodde att vi kunde få ett stort bortfall om vi 

valde den ansatsen. Att istället använda en kvalitativ ansats och kontakta färre företag, men 

istället få fylligare svar på våra frågor, kändes som ett bättre alternativ. När man genomför 

kvalitativa intervjuer kan man också lägga till följdfrågor om man märker att detta behövs, 

något som i stort sett inte går i ett kvantitativt frågeformulär. Detta kändes också som en stor 

fördel, med tanke på att våra kunskaper i ämnet var begränsade när vi bestämde vårt val av 

ansats.     
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Vidare använder vi oss utav en deduktiv ansats i uppsatsen. Det innebär i klartext att man som 

uppsatsförfattare tittar i teorin först och sedan ser hur det förhåller sig i verkligheten, för att ta 

reda på om empirin stämmer överens med teorin som man redan har samlat in (Jacobsen 

2002). Även här var våra begränsade förkunskaper i ämnet hållbarhetsredovisningar det 

främsta skälet till detta val, då det blev lättare för oss att ställa intervjufrågor och därmed 

samla in empiri, när vi hade teorier att utgå ifrån.   

 

2.2 Urval 
 

Vi valde att göra ett strategiskt urval till vår undersökning, vilket innebär att vi medvetet 

valde vilka företag som skulle delta (Johannessen, Tufte 2003). Vi ansåg att det var lämpligast 

får vår forskningsfråga, då vi inte ämnar göra några statistiska generaliseringar av våra 

resultat. Vår avsikt var istället att snarare generera överförbar kunskap, det vill säga kunskap 

som förhoppningsvis kan överföras till att förklara andra liknande företags motiv till att 

upprätta hållbarhetsredovisningar.   

 

Vi valde ut att studera tre företag som alla blivit belönande utav FAR SRS för bästa 

hållbarhetsredovisning i Sverige, antingen år 2006 eller 2007. Därefter valde vi ut tre företag 

som inte blivit belönande på samma sätt, för att därigenom förhoppningsvis kunna urskilja 

och upptäcka likheter samt skillnader mellan dessa företags motiv till att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. De företag som vi valt och som FAR SRS belönat de senaste två 

åren är SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolag), Green Cargo samt Trelleborg AB. Resterande 

företag i vår undersökning, det vill säga ABB, Tetra Pak och Sveaskog, har inte blivit ansedda 

att ha den bästa hållbarhetsredovisningen i någon av de kategorier FAR SRS utgår från (se vår 

teoretiska referensram för vilka kategorier som finns), under dessa år.  

 

Skälet till att vi valde att utgå från år 2006 och 2007, är på grund av att dessa år är de mest 

aktuella, då 2008 års bästa hållbarhetsredovisningar inte utsetts ännu. Då bara tre företag 

prisas varje år, ville vi utgå från de senaste två årens prisbelönade företag. Detta eftersom vi 

då hade sex företag att välja emellan i vår kategori ”företag med prisbelönade 

hållbarhetsredovisningar”, jämfört med bara tre, om vi bara hade valt år 2007. Vi var från 

början medvetna om att vissa företag troligtvis skulle tacka nej till våra intervjuer, och ville på 

det här sättet försäkra oss om ett litet bortfall.  
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Vi ville från början helst göra intervjuer med de tre företag som blivit belönade det senaste 

året 2007, det vill säga SAS, SCA samt Scania. Framför allt ansåg vi att SAS vore intressant 

att undersöka då de fått pris både år 2006 och 2007. Dock ville inte SAS medverka i vår 

studie och hänvisade till diverse olika skäl, som att de till exempel inte hade tid. Scania ville 

tyvärr inte heller medverka och tackade även de nej. Därför fick vi istället välja ut två företag 

som fått pris 2006, och då valde vi att studera Trelleborg AB och Sveaskog. Anledningen till 

att vi valde just dessa och inte Vattenfall, var att Vattenfall hade fått pris inom samma 

kategori som Trelleborg AB. Därför valde vi hellre Sveaskog som hade fått pris inom en 

annan kategori. Det fanns dock ingen speciell anledning till att vi valde Trelleborg AB istället 

för Vattenfall, mer än att vi hade mindre kunskap om Trelleborg AB, och därför ville ta reda 

på mer.  

 

Beträffande vårt val av de andra företagen, ligger det inte riktigt lika mycket tanke bakom 

dessa. Vi ville helt enkelt få tag i företag som vi visste att FAR SRS inte hade belönat för 

bästa hållbarhetsredovisning i Sverige, de senaste två åren. Här tittade vi bland gamla 

uppsatser i ämnet hållbarhetsredovisningar, för att ta reda på vilka företag som kunde vara 

villiga att ställa upp på intervju, men ändå uppfylla vårt krav. Vi kontaktade ett antal, men det 

vara bara ABB, Tetra Pak och Sveaskog som tackade ja. ABB ansågs dock ha en relativt bra 

hållbarhetsredovisning år 2006 enligt företaget Deloitte, men detta var vi medvetna om.            

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

Vi började först och främst med att komma på ett intressant ämne för vår uppsats och utifrån 

det kom vi sedan fram till en problemformulering och syfte. När detta, det vill säga grunden 

för uppsatsen, var klar började vi med att ta reda på vilka företag som upprättar en 

hållbarhetsredovisning genom att använda oss utav Internet. När vi hade kommit fram till ett 

antal företag som alla upprättar en hållbarhetsredovisning, skickade vi ett e-postmeddelande 

till dessa, cirka 10 stycken, där vi berättade vilka vi var och vad vi hade för avsikt. Efter en 

vecka bestämde vi oss för att ringa upp företagen, eftersom det inte var tillräckligt många som 

hade svarat på vårt e-postmeddelande. Det ansåg vi vara en bra lösning. Under samtalen och i 

de skriftliga svar vi fick av företagen, bestämdes en plats och tidpunkt, då vi kunde genomföra 

vår intervju. 
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Intervjuerna spelade vi in på en mp3- spelare, för att lättare komma ihåg alla svar och därefter 

bearbeta dem i uppsatsen. Svaren på våra frågor som gavs under intervjuerna, låg därefter till 

grund för resultatet på vår undersökning. Dessa analyserades och diskuterades utifrån de 

teorier vi uppmärksammat i vårt teoriavsnitt, varpå vi kunde dra relevanta och intressanta 

slutsatser.  

 

2.4 Intervjuer  
 

De företag som deltog i vår undersökning och därmed besvarade våra intervjufrågor är 

följande: SCA, Green Cargo, Trelleborg AB, ABB, Tetra Pak samt Sveaskog.  

 

Vi valde att använda oss utav personliga intervjuer med respektive företag. Andledningen till 

att vi har valt den typen av intervjuform, är att den ger det bästa samspelet mellan intervjuaren 

och den som intervjuas (Andersen 1998). Genom personliga intervjuer får man möjlighet att 

se hur individen som blir utfrågad, reagerar på de olika frågorna som ställs under intervjun. 

Intervjuerna med SCA, Green Cargo och Tetra Pak genomfördes personligt på deras kontor i 

Stockholm under april månad 2008. Varje intervju tog i genomsnitt cirka 30 minuter att 

genomföra.   

 

Då det gäller Trelleborg AB, ABB och Sveaskog gick det tyvärr inte att genomföra 

intervjuerna personligt av olika skäl, varpå vi fick ställa frågorna via telefon istället. Vi ringde 

företagen från ett av grupprummen på Södertörns högskola, och dessa intervjuer tog lite 

kortare tid att genomföra, då varje intervju bara tog i genomsnitt cirka 20 minuter. Detta beror 

på att företagen uttryckte sig lite mer kortfattat och svarade mycket klart och koncist på 

frågorna. En av nackdelarna med att intervjua via telefon är tyvärr att man missar 

kroppsspråket, enligt Andersen. 

 

Det finns olika sätt att konstruera en intervju på. När det gäller den kvalitativa delen kan man 

använda sig utav två olika metoder, den ostrukturerade intervjun, där man har öppna frågor 

eller semistrukturerad intervju, som är precis som det låter, det vill säga mer strukturerad 

(Andersen 1998). Vi valde att utgå från den semistrukturerade intervjutekniken, där våra 

frågor kan ses som ett ”frågeschema” som man följer. Man kan dock välja att variera 

ordningsföljden på frågorna. Frågorna såg inte likadana ut för alla. Vi skrev två olika 
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”frågeformulär” (se bilaga), och andledningen till detta var att vi undersökte tre företag som 

blivit prisbelönade för att ha Sveriges mest utvecklade hållbarhetsredovisningar, samt tre 

andra företag med något mindre utvecklande hållbarhetsredovisningar.  

 

2.5 Primärdata och sekundärdata 
 

Det finns två olika typer av data för att samla in information, dessa är primär- och 

sekundärdata (Andersen 1998). Information som redan är insamlad av en annan 

författare/forskare kallas för sekundärdata, det vill säga tryckta källor som litteratur i bokform 

och artiklar. Innan vi gjorde vår undersökning, använde vi oss utav sekundärdata för att skaffa 

oss kunskap och förståelse om ämnet hållbarhetsredovisning. Vi använde till exempel 

sekundärdata i form utav kurslitteraturböcker, hållbarhetsredovisningar och Internet.  När vi 

var inlästa på ämnet genomförde vi vår undersökning och fick vi fram de data som fungerar 

som primärdata i vår studie. Man kan med andra ord säga att vi använde oss utav 

sekundärdata för att underlätta insamlandet av våra primärdata. Med primärdata menar man 

sådan information som samlas in av undersökare (forskare), det kan vara via undersökningar 

eller experiment. De två vanligaste metoderna för insamling av primärdata är genom enkäter 

eller intervjuer. Våra primärdata består av information som har ankommit genom intervjuerna, 

det vill säga sex stycken. Anledningen till att vi valde intervjuer före enkäter, är som vi tagit 

upp tidigare, eftersom enkäter inte ger lika detaljerade och öppna svar som intervjuer. Den 

enda nackdelen med intervjuer är att de brukar kunna vara kostsamma, både för dem som ska 

intervjua och för den som ska intervjuas.  

 

2.6 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet mäter hur hög tillförlitlighet en undersökning har, hur goda skäl det finns att den 

stämmer, utifrån de mätningar och metoder som man använt (Trost 2001). God validitet 

innebär om man faktiskt studerat exakt det, som man hade tänkt. 

 

Beträffande vår undersöknings reliabilitet, anser vi att denna är medelhög för vår 

underökning. Enligt oss finns det relativt goda skäl till att tro att vår undersökning stämmer 

och att samma undersökning skulle ge i princip samma resultat, om den genomfördes igen om 

något år. Detta då vi ställde klara och tydliga frågor som inte missuppfattades i mer än något 
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enstaka fall.  I de fall då någon intervjuperson dock tyckte att någon fråga var oklar, 

förtydligade vi denna och bringade därigenom klarhet i frågan. Naturligtvis kan det finnas en 

viss risk att något eller några företag förfinat sanningen när de besvarade våra intervjufrågor, 

vilket kan ha dragit ned reliabiliteten en del. Frågorna var ändå lite av en sådan karaktär att 

företagen skulle kunna ha tjänat lite på att prata osanning, då de därigenom skulle ha kunnat 

förbättrat bilden av företaget något.  

 

Trost menar också att en mätning måste vara stabil för att reliabiliteten ska vara hög. Det 

innebär att undersökningen inte får vara utsatt för slumpinflytelser, alla frågor ska ställas på 

samma sätt till alla företag, med samma tonfall. Situationen ska vara likadan för alla företag 

när de blir intervjuade och alla ska vara på samma goda humör när detta sker. Naturligtvis har 

vi inte ställt frågorna i identiskt likartade tonfall till alla företag och situationen var inte helt 

densamma för alla företag heller, då vissa intervjuer genomfördes via telefon och andra på 

deras egna kontor. Detta får man nog tyvärr också anse att det drar ned reliabiliteten för vår 

undersökning något. 

 

När det gäller validiteten är vi reserverade och tycker att den kan vara svår att avgöra, hur hög 

den egentligen är för vår undersökning. Vi har förvisso försökt studera det vi hade tänkt oss, 

med hjälp av intervjufrågor, för att därigenom få svar på våra frågeställningar. Dock är vi 

mycket väl medvetna om att vi fått sådana svar av företagen, som de vill ge oss. Om det till 

exempel funnits motiv till deras val att upprätta hållbarhetsredovisningar, som de inte tycker 

låter fördelaktigt, kanske de helt enkelt låtit bli att ta upp dem. Skulle det vara fallet är 

validiteten, det vill säga giltigheten eller relevansen kanske inte allt för hög för vår 

undersökning. Vi förlitar oss med andra ord till stor del på att företagen har pratat sanning i 

vår undersökning, och det kan man se som en svaghet. För att vår studie skulle ha haft en 

högre validitet, hade det troligtvis krävts att en oberoende part hade haft kunskaper om 

företagens alla motiv till att göra hållbarhetsredovisningar. Sedan hade vi behövt intervjua 

dessa parter, istället för företagen själva.  
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3.0 Relevant information 
I detta kapitel går författarna igenom information som är relevant för uppsatsen. Framför allt 

redogör de här lite mer ingående för GRI: s riktlinjer. 

 
3.1 Miljö-, personal- och socialredovisning 

Innan det blev allt mer förekommande att företag upprättade hållbarhetsredovisningar, var det 

vanligare att man upprättade enskilda och separata miljö-, personal- och sociala redovisningar 

(Bengt Lindström 2008). Detta gjorde man istället för att slå ihop dem som man gör i just en 

hållbarhetsredovisning. Syftena med dessa separata redovisningar är intressanta att ta upp och 

ger en bredare helhetsbild av en hållbarhetsredovisnings olika delar. 

Med hjälp av miljöredovisningen kan man kommunicera till bolagets intressenter där man 

visar att miljöarbetet drivs på ett bra och effektivt sätt. Miljöredovisningen hjälper också 

själva företaget, då de själva får en bild av hur bolagets miljöarbete fungerar. Tanken är att en 

miljöredovisning ska följa varje miljömål i miljöplanen och ge en bild av det aktuella året 

(www.westinfo.nu).  

Syftet med en samlad personalredovisning är att ge en övergripande framställning av 

företagets personalsituation ur olika synvinklar. Där man bland annat kan se hur mycket 

sjukfrånvaro som har ökat eller minskat (www.mark.se).  

 

Social redovisning används för att mäta, planlägga och synliggöra företagets dolda resurser.  

Syftet är att lyfta fram eller återerövra sina skickliga idéer och lyfta fram målen. Den är också 

en hjälp för att öka inflytandet från dem som berörs av verksamheten och därigenom få allt 

nöjdare intressenter/kunder. Ett företag som ständigt gör sociala redovisningar får ett bra 

grundval för att förbättra sin verksamhet och fokusera på sina sociala mål. En social 

redovisning kan breddas och fördjupas.  Med tiden ger metoden en närmast total kontroll över 

vad det är man håller på med, för vem man gör det och med vilket resultat (www.kic.se). 
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3.2 2006 och 2007 års prisbelönta hållbarhetsredovisningar enligt FAR SRS 
 

Dessa företag blev belönade av FAR SRS för att ha Sveriges bästa hållbarhetsredovisning 

(www.farsrs.se): 

2006:  

• SAS (vann kategorin bästa hållbarhetsredovisning i årsredovisning) 

• SCA (vann kategorin bästa fristående hållbarhetsredovisning) 

• Scania (vann kategorin hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse) 

2007: 

• SAS (vann kategorin bästa hållbarhetsredovisning i årsredovisning) 

• Trelleborg AB och Vattenfall (vann kategorin bästa fristående hållbarhetsredovisning) 

• Green Cargo (vann kategorin hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse) 

 

I bedömningen utgick juryn ifrån i vilken utsträckning företagens hållbarhetsredovisningar 

uppfyllde främst de viktigaste upplysningsområdena som GRI tagit fram. Dessa 

upplysningsområden är: 

 

1. Information om strategi och analys  

2. Bolagsinformation  

3. Redovisningsprinciper  

4. Information om styrning, åtaganden och intressentperspektiv  

5. Information om utgångspunkter och resultatindikatorer  

 

3.3 GRI (Global Reporting Initiative)  
 

GRI är en oberoende internationell organisation med ett globalt nätverk som grundades år 

1997 av Coalition for Evnviromentallt Responsable Economies (ett nationellt nätverk). Redan 

från starten blev GRI globalt med många aktörer i sitt nätverk. 

 

CERES mål är att öka näringslivets intresse i miljö och sociala frågor (www.ceres.org). GRI 

är inte en vinstdrivande organisation, utan deras mål är att hållbarhetsredovisningen ska vara 

lika rutinmässig och likvärdigt som finansiell rapportering. För att intressenterna ska få en 

mer trovärdig bild av företaget kan bolaget med hjälp av GRI skapa eller bygga upp sin 
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hållbarhetsredovisning på ett sådant sätt att man har ekonomiska, miljö och sociala insatser. 

Det mest positiva med att följa GRI är att deras riktlinjer är anpassade till alla slags företag, 

där man enkelt genom GRI, kan få fram riktlinjer för hållbarhetsredovisningen. GRI 

eftersträvar att utvecklas konstant, det vill säga förbättra trovärdigheten samt teknisk kvalité. 

De första riktlinjerna kom ut år 2000 och vid den tidpunkten följde cirka 50 företag dessa 

riktlinjer. GRI: s riktlinjer delas i två grupper, huvudindikatorer (Core) som innebär att de kan 

anses vara intressanta för alla företag. Sedan har vi tilläggsindikatorer (Additional) som bara 

är intressanta för vissa företag.  

 

År 2006 lanserades en tredje generation av riktlinjer som kallas G3 och mer än 900 företag 

använder sig av dessa riktlinjer. Målet är att nå upp till samma acceptans som gäller för 

finansiella redovisningar. Skillnaden mellan de tidigare riktlinjerna och de nya, det vill säga 

G3, är att G3 vill att man lättare ska kunna jämföra bolagens uppgifter. För att underlätta detta 

har de blivit uppdelade i klasser, från C till A, där A är högsta nivån. Om företag har hamnat i 

klass A innebär det att företaget är bland de bästa, då det gäller att redovisa sina 

ansvarstaganden i ekonomiska beslut, samt att de har följt riktlinjerna för miljö och socialt 

ansvar. 

 

Sustainability Reporting Guidlines är riktlinjer som kan utnyttjas av samtliga företag, stora 

som små och kommer från GRI: s regelverk. Idag finns det cirka 1500 företag som följer GRI: 

s riktlinjer (www.globalreporting.org). Amsterdam är den staden där huvudkontoret ligger, 

där det finns 16 stycken ledamöter som är med i styrelsen. Det är de som upprätthåller det 

ultimata förvaltnings-, finansiella och juridiska ansvaret för GRI. 

 

För att kort sammanfatta det hela är GRI det mest uppskattade samt spridda ramverket som 

finns för att upprätta en hållbarhetsredovisning. Anledning till det, är att GRI: s riktlinjer visar 

vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla och hur man ska redovisa.  Med andra ord, hur 

man ska gå tillväga. 

 

GRI har elva redovisningsprinciper, syftet är att företag med en hållbarhetsredovisning ska 

uppfylla eller sträva mot dessa mål: 

 

Transparant: För att få intressenternas förtroende för hållbarhetsredovisningen måste man ha 

en ”öppenhet” i redovisningen. 
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Riktighet: Får inte ha allt för många fel i informationen gällande kvantitativa och kvalitativa 

data (helst inga fel). 

Klarhet: Bör tänka på att det ska kunna läsas av olika intressenter.  

Neutralitet: Företaget får ej ge en missvisande bild, den ska ge en opartisk bild av företaget. 

Fullständighet: All information om företagets ekonomiska miljö och sociala prestation ska 

stämma överens med rapporten. 

Hållbarhetssammanhang: Målet är att framlägga de redovisade arbetena i ett utsträckt 

hållbartperspektiv. 

Jämförbarhet: Företagen måste ha samma avgränsningar för rapporteringen för att 

intressenterna ska lätt kunna jämföra med andra företag.  

Relevans: Informationen skall vara intressant/betydelsefull för intressenterna. 

Regelbundenhet: Företag måste ständigt komma med aktuell information och siffror. 

Inkluderande: Intressenterna ska involveras i rapportering för att öka kvalité. 

Reviderbarhet: Informationen i rapporten ska upprättas på ett sådant sätt att interna och 

externa revisorer kan följas/användas av revisioner. 
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4.0 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenterar författarna ett antal olika teorier som ligger till 

grund för den analys de sedan gjort av sina resultat, i kapitel 6.   

 

4.1 Motiv till upprättandet av en hållbarhetsredovisning: 4 N- modellen 
 

Svante Beckmans 4 N- modell gör ett försök till att förklara varför företag miljöredovisar, fast 

de egentligen inte behöver göra detta (Bergström et Al. 2002). Även om modellen är mest 

tänkt som en förklaring till varför företag gör rena miljöredovisningar, går den dock ändå att 

applicera på hållbarhetsredovisningar. Beckman delar upp modellen i fyra olika faktorer som 

alla är motivationsfaktorer. Dessa är: 

 

• Nöje 

• Nytta 

• Norm 

• Nöd 

 

Bergström et Al. skriver att motiven nöje och nytta har ett slags egenvärde, och på grund av 

det behöver man egentligen inte formulera dem som motiv, då de redan är naturliga och 

därmed mycket självklara. Annorlunda är det dock med motiven norm och nöd, som fungerar 

som motiv som kan resultera i negativa konsekvenser, om dem inte efterföljs. 

 

Nöjesmotivet:  

Innebär i klartext att man redovisar miljö och hållbarhet för att det helt enkelt känns rätt att 

göra detta. Det känns rätt att föregå med gott exempel och få visa vilka förbättringar man 

åstadkommit inom hållbarhetsområdet. Sedan kan det vara ett nöje att behandla olika typer av 

miljöfrågor, då de berör många. Det kan även vara rofyllt att upprätta en 

hållbarhetsredovisning som har en liknande layout som företagets genomarbetade 

årsredovisning.  

 

Nyttomotivet:  

Bergström et Al. menar att de flesta motiven till att företag upprättar olika slags 

miljöredovisningar är ”nyttomotiv”, det vill säga motiv som innebär en nytta för företaget. 
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Hållbarhetsredovisningen blir ett slags föremål som man kan konkurrera med gentemot andra 

företag. Om ett företag väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning, kommer konkurrenter 

känna sig pressade att göra detsamma. Nyttomotivet fungerar även som en 

marknadsföringsstrategi, då många är intressenter vill få reda på hur företagen arbetar med sin 

hållbara utveckling. Tillfredställer man dessa intressenter genom att upprätta en 

hållbarhetsredovisning, får det en positiv effekt för företaget. 

 

Normmotivet:  

Handlar om att man gör hållbarhetsredovisningar på grund utav att det är en slags norm, eller 

plikt att göra det. Det är många andra företag som gör det, vilket lett till att det utvecklats till 

en form av norm, att man bör göra det. Detta leder till att många företag nästan känner sig 

tvingade att upprätta hållbarhetsredovisningar, för att inte få en konkurrensnackdel gentemot 

sina konkurrenter.   

 

Nödmotivet:  

Lagar och normer kan också vara motiv för en del företag (de med anmälnings- och 

tillståndsplikt) att redovisa sin hållbarhet enligt Bergström et Al. Vissa företag är helt enkelt 

enligt lag tvingade att redovisa sin miljöpåverkan i en miljöredovisning. Numera är även 

statliga företag tvingade att upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket vi nämnt tidigare. Är 

man skyldig att redovisa sin miljöpåverkan och inte gör det, kan det leda till negativa 

konsekvenser, som till exempel vissa typer av missade certifieringar eller negativ 

uppmärksamhet i media.  

 

Bergström et Al. delar in dessa fyra olika motiv i två olika delar, de faktorer som påverkas 

internt inom företaget, och de faktorer som påverkas externt, utanför företaget. Nytta och nöje 

är interna motiv, och är sådana företaget själva har kontroll över. De handlar utefter dessa 

motiv för att det gynnar dem. Norm och Nöd är externa motiv och dessa har företaget inte 

kontroll över, till exempel lagstiftning eller krav från företagets intressenter. Dessa kan inte 

företaget påverka, utan får försöka anpassa sig efter och acceptera. Enligt Bergström et Al. är 

det vanligt att företagen har en blandning av dessa motiv. Vissa har fler motiv, vissa har färre. 

Vidare tillkommer viktiga faktorer som resurser, kunskap och tid, för att det över huvud taget 

ska vara möjligt för ett företag att upprätta en miljöredovisning eller hållbarhetsredovisning.  
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4.2 Intressentmodellen 
 
Intressentmodellen går ut på att företagen ska sträva efter att försöka tillfredställa sin 

omgivning och är en mycket använd modell bland företag (Ax, Johansson, Kullvén 2001). I 

modellen betonas att det är viktigt med goda relationer till omgivningen samt att beroendet 

mellan företaget och dess intressenter är i balans. Då företagens intressenter ställer olika slags 

krav samt olika stora sådana, strävar företagen efter att försöka tillfredställa dessa. Fast på 

grund utav att de skiljer sig åt, krävs det utav företagen att de kompromissar för att på det 

sättet uppnå den balans som krävs.    

 

Ett företag kan enligt modellen i olika typer av situationer behöva övertyga sina intressenter 

om diverse viktiga frågor, och i sådana fall kan till exempel en hållbarhetsredovisning 

användas. Företaget kan exempelvis välja att redovisa valda delar av sitt hållbarhetsarbete till 

vissa intressegrupper vid en tidpunkt då företaget anser det lämpligt, för att få företaget att framstå 

som ”gott” ur just dessa intressenters synvinkel (Ljungdahl 1999). Intressentmodellen ser inte 

identisk ut för alla företag, men den går ändock att applicera på de flesta. Några av de viktigaste 

intressenterna är kunder, anställda, leverantörer och ägare, men naturligtvis finns det ännu fler.    

 
Kunder:  

Kunderna är den viktigaste intressenten beträffande hållbarhetsredovisning enligt modellen 

(Löhman, Steinholtz 2003). Skälet till detta är att företagen tycker att det är viktigt att ha ett 

gott rykte bland kunderna, då det är de som köper aktier och investerar i företagen. Med andra 

ord är företagen beroende av kunderna för att kunna bli eller fortsätta vara lönsamma. Med en 

hållbarhetsredovisning förbättrar man anseendet hos kunderna och ökar därmed sannolikheten 

att de väljer att investera i det egna företaget. En hållbarhetsredovisning kan dock också bidra 

med att tillfredställa kunderna på ett känslomässigt plan. Upprättar man en 

hållbarhetsredovisning visar man ju att man tar ansvar för en hållbar utveckling, något som 

kan ses som en fördel idag, då stor konkurrens råder på de flesta marknader.   

 

Anställda:  

De anställda är också en viktig intressent och de fungerar också som ett motiv till att man 

upprättar en hållbarhetsredovisning (Löhman, Steinholtz 2003). Deras kompetens är viktig för 

företaget och de är, precis som kunderna, viktiga för företagets framgång och lönsamhet. 

Dessutom arbetar de anställda med att synliggöra för diverse olika intressenter hur företaget 
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arbetar, för att på det sättet öka kundernas förtroende för företaget. Upprättar företaget en 

hållbarhetsredovisning, visar företaget därigenom att man tar ansvar för personalen och 

värdesätter deras miljö- och arbetsförhållanden. 

 

Leverantörer:  

Leverantörerna är också ett motiv till upprättandet av en hållbarhetsredovisning enligt 

modellen (Löhman, Steinholtz 2003). Främst är det underleverantörerna i utvecklingsländer 

som betonas, då fler olika typer av lagbrott begås i dessa länder. Om ett företag 

hållbarhetsredovisar kan det bidra till att företaget skapar bättre relationer med leverantörerna 

i fråga och då minimera risken för att eventuella lagbrott sker.  

 
Ägare:  

Även ägarna ses som en viktig intressent för företag och ett motiv till att man väljer att göra 

en hållbarhetsredovisning (Löhman, Steinholtz 2003). Det är ju ägarna som köper och säljer 

aktier i företaget även om de inte alltid är direkt involverade i verksamheten (Thomasson et 

Al. 2006).  

 
 
4.3 Varumärkeskapitalmodell  
 

David Aaker försöker i en modell beskriva den varumärkesuppbyggande processen och 

därmed reda ut vad det är för olika faktorer som stärker ett varumärke (Aaker 1996). Detta är 

en intressant modell att beakta och utgå från när man studerar motiven till att upprätta 

hållbarhetsredovisningar, då den täcker in de marknadsföringsaspekter som finns involverade 

i ämnet. Aaker utgår i sin modell från det han kallar ”varumärkeskapitalet”. Detta begrepp 

menar han består utav fyra olika delar som delas upp i olika kategorier. Till dem tillkommer 

sedan en femte kategori, som han väljer att kalla för ”övriga varumärkestillgångar”. 

Tillsammans ser de olika kategorierna ut som följer: 

 

1. Kännedom 

2. Lojalitet 

3. Upplevd kvalitet 

4. Associationer 

5. Övriga varumärkestillgångar  
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Dessa olika kategorier ska ses som en helhet som samspelar och tillsammans bygger upp 

varumärkeskapitalet och därmed varumärket. Vidare tänker vi nu redogöra mer i detalj för hur 

de olika delarna påverkar varumärkesbyggandet, då det underlättar förståelsen för hur 

modellen fungerar.  

 

Kännedom:  

Kännedom innebär och förklarar hur varumärket är närvarande hos målgruppen och vilken 

vetskap de har om det. Aaker tar upp att det är viktigt att varumärket är känt hos 

målgrupperna/kunderna för rätt saker, och att det är viktigare än den generella kännedomen 

om varumärket. Han nämner också två olika faktorer som är viktiga för att skapa en hög 

kännedom bland målgrupperna. Det ena är att ha en bred säljorganisation och det andra är att 

ha alternativa marknadsföringsmetoder, till exempel sponsormarknadsföring. Här kan man 

kanske tänka sig att en hållbarhetsredovisning kan ses som en alternativ 

marknadsföringsmetod, som har i uppgift att öka kännedomen om varumärkets 

miljömedvetenhet.  

 

Lojalitet:  

Aaker menar att även uppnådd lojalitet hos målgrupperna skapar ett starkare varumärke. Han 

nämner diverse skäl till detta, till exempel att försäljningssiffrorna blir mer förutsägbara och 

marknadsföringskostnaderna blir lägre, då man sparar pengar på att slippa behöva 

marknadsföra sin lojalitet. Dessutom medför en högre lojalitet ett stärkt varumärke, då 

konkurrenterna upplever detta som en högre inträdesbarriär, vilket försvårar för dem att 

konkurrera på samma marknad. Genom att stärka relationerna gentemot kunderna kan man 

också uppnå ökad lojalitet, och det finns olika sätt att göra detta på. Exempel på hur detta kan 

gå till är när företag introducerar olika medlemskort för att därigenom premiera kunder som är 

lojala eller locka andra till att bli det. Kunder som har som krav att ett företag är 

miljömedvetet, för att de ska bli lojala gentemot företaget, uppskattar troligtvis om dem 

upprättar en hållbarhetsredovisning. Därför kan en hållbarhetsredovisning ha en liknande 

effekt som exempelvis ett medlemskort. 

 

Upplevd kvalitet:  

Enligt Aaker är också upplevd kvalitet en viktig faktor i den varumärkesbyggande processen, 

då resultaten påverkas positivt när kunderna upplever kvalitet. Kunderna tycker med andra 

ord att det är en viktig faktor för att de ska känna sig tillfredställda. Företagen måste först och 
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främst ha en produkt eller tjänst som besitter bra kvalitet. Sedan måste de försöka få kunderna 

att uppleva den kvaliteten, vilket kan vara svårt om man har tidigare rykte om att förmedla 

dålig kvalitet. Därefter gäller det att erbjuda kvalitet på de områden som kunderna tycker är 

viktigast. Tycker de till exempel att miljön är ett viktigt område, kanske en 

hållbarhetsredovisning kan vittna om god kvalitet på det området. Sedan gäller det att 

informera kunden om den goda kvaliteten på något sätt och till sist eventuellt undervisa 

kunden om hur bedömningen av kvalitet gått till.  

 

Associationer:  

Om man skapar associationer som är kopplade till företaget, kan det i sin tur också stärka 

varumärket, menar Aaker. Detta kan man styra genom att klargöra tydligt vilken identitet 

företaget har, vad man vill att varumärket ska stå för. Möjligtvis kan medvetenheten om att ett 

företag gör en hållbarhetsredovisning bidra till att man skapar positiva associationer till just 

det företaget.  

 

Övriga varumärkestillgångar:  

Sådant som Aaker tar upp som övriga tillgångar som kan öka varumärkeskapitalet, är till 

exempel patent. 
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5.0 Empiri 
I detta kapitel presenterar författarna en sammanställning av intervjuerna de gjort med de 

olika företagen som ingår i studien. Intervjuerna ligger till grund för studiens analys och 

slutsatser. 

 

5.1 Sammanställning av intervjuerna med de företag som har blivit 

prisbelönade enligt FAR SRS 

 
SCA 

 

SCA är ett globalt konsumentvaruföretag och pappersföretag som grundades 1929.  Det har 

utvecklats från att vara ett skogsbolag till att erbjuda mjukpapper och personliga 

hygienprodukter. Företaget har cirka 51 000 anställda i ett 50- tal länder (www.sca.se).   

Vi fick intervjua Andreas Hultgren och Marika Sander som arbetar på SCA. Andreas arbetar 

på kommunikationsavdelningen. Hans roll är att stötta ledningen med presentationer, material 

och med presskonferenser. Han har mycket kontakt med investerarna. Marika arbetar också 

på kommunikationsavdelningen, där hon arbetar med miljökommunikationsfrågor och är 

projektledare för hållbarhetsredovisningen. 

 

Motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning: 

Motiven är många, man har krav från omvärlden, det vill säga intresset från omvärlden ökar. 

Marika tar även upp att kunderna ställer höga krav på dem, både på miljö och på den sociala 

biten, och för att kunna backa upp sina påståenden måste SCA upprätta en 

hållbarhetsredovisning.  

För att få ett framgångsrikt företag behöver man både ha ett god ekonomisk verksamhet, 

social engagemang och miljöaspekter på plats. Om något utav det saknas kommer inte 

företaget att vara framgångsrikt. Tar man detta på allvar blir det naturligt att man väljer att 

upprätta en hållbarhetsredovisning, för att visa detta. Ett annat viktigt motiv till att upprätta en 

hållbarhetsredovisning är att SCA ska tjäna pengar. 

 

GRI och riktlinjer: 

SCA följer inte GRI: s riktlinjer till hundra procent men däremot redovisar de var de följer 

GRI och var de inte följer GRI. De anpassar sig till en viss del. En av anledningen till att de 
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inte följer GRI är för att de tycker att redovisningar som gör det, blir relativt oläsliga. En 

annan anledning är att de relativt länge har upprättat en miljöredovisning och 

hållbarhetsredovisning och därför utarbetat en intern standard som fungerar väldigt bra. De 

följer de riktlinjer som branschen kräver utav dem. 

 

Andreas och Marika tror att SCA blivit belönade av FAR SRS på grund utav att de har ett 

unikt datainsamlingsprogram som många andra företag inte har, men också för att de är 

mycket ”öppna” och redovisar alla siffror samt arbetar seriöst med frågan om hållbarhet.  

 

Utvecklingen och förmedlingen av hållbarhetsredovisningen: 

SCA har upprättat en hållbarhetsredovisning sedan 2002. Från början var det en 

miljöredovisning som sedan gick över till att bli en miljö- och socialredovisning. I år har SCA 

för första gången ett ekonomiavsnitt med. Företaget försöker hela tiden bli bättre, eftersom det 

handlar om att hållbarhet är integrerat med affärsverksamheten. Hållbarhet är inget SCA gör 

för att vara "fina" eller ge ett gott intryck utan det handlar om att man ska skapa ett 

framgångsrikt företag. 

 

De skickar ut den till alla aktieägare och dessutom ligger den på webben. Man kan antingen 

ladda ned den eller beställa den. De brukar ha en ”Open Day” i olika länder där de bjuder in 

staden för att visa vad de arbetar med samt vad de har för miljöpåverkan, där de kan visa till 

exempel att de inte släpper ut onyttiga partiklar i skogen. 

 

Green Cargo 

 

Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag. De har cirka 3 000 anställda i 

Sverige och finns på 100 platser i Sverige. 80 procent av företagets intäkter kommer från 

järnvägstransport (www. greencargo.com).   

Vi fick göra en intervju med Erica Kronhöffer som är hållbarhetschef på Green Cargo samt 

representant för Green Cargo i till exempel regeringens logistikforum. Hon arbetar i första 

hand med Green Cargos ledningssystem och brukar vara ute och prata på olika externa 

seminarium och sammanhang.  
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Motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning: 
Erica tog upp att ett motiv egentligen var att företaget redan hade ett befintligt 

hållbarhetsarbete. Green Cargo känner delvis krav från kunderna då de tycker att det är 

mycket bra att de kan få tillgång till en hållbarhetsredovisning, men också se att Green Cargo 

har koll på sina siffror och att de granskas av tredje part.  

Sedan ser Green Cargo även sina ägare som ett motiv. Näringsdepartementet har bestämt att 

från och med 2008 ska statligt ägda företag som till exempel Green Cargo, inte bara redovisa 

sin hållbarhet utan den ska redovisas enligt GRI: s riktlinjer. För Green Cargo känns detta bra 

då de redan har kommit långt med den utvecklingen. Därför kommer det inte att bli en stor 

sak för företaget att uppfylla regeringens krav. De kommer att lyckas med det relativt enkelt. 

Green Cargo kräver inte av sina underleverantörer att de ska upprätta en 

hållbarhetsredovisning, bara att de har ett hållbarhetsarbete. De fokuserar att ställa relevanta 

krav på underleverantörerna, som till exempel att de utbildar sin personal och att de väljer bra 

oljor och kemikalier. 

 

GRI och riktlinjer: 

De följer GRI, men bara de relevanta delarna. De finns delar av GRI som inte är relevanta för 

företaget som till exempel vattenförbrukning. De anser inte att vattenförbrukningen i företaget 

är lika viktigt som exempelvis hur de påverkar miljön när de transporterar föremål.  

Andledningen till att de följer GRI: s riktlinjer är för att dessa är den mest etablerade 

standarden på marknaden. Green Cargo blev belönade av FAR SRS för att de lade in allting i 

förvaltningsberättelsen, och förmedlade en känsla av att arbetet är intrigerad i affärer. 

  

Utvecklingen och förmedlingen av hållbarhetsredovisningen: 

Green Cargo började upprätta en hållbarhetsredovisning redan från starten, det vill säga 2002. 

Då var det två olika handlingar, en årsredovisning och en hållbarhetsredovisning. Deras 

hållbarhetsredovisning har utvecklats från att ha varit olika dokument till att bli ett hopslaget.  

Från början granskade de inte heller sin hållbarhetsredovisning, något som de nu valt att göra. 

De tänker fortsätta att utveckla sin hållbarhetsredovisning. 

 

Den skickas ut och man kan beställa den från Internet samt ladda hem den. Den är dessutom 

alltid med när Erica är ute och pratar på något seminarium. Annonserar i dagens industri. De 

försöker använda alla kanaler som de kan komma på för att få ut den, då den hjälper till att 

presentera företaget och förmedla vad de erbjuder och hur de arbetar. 
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Trelleborg AB 

 
Trelleborg AB är en global industrikoncern. Företaget bildades 1905 och utvecklar 

högpresterande lösningar som dämpar och skyddar krävande industriella miljöer över hela 

världen. De har cirka 24 000 medarbetare i 40 länder och huvudkontoret ligger i Trelleborg 

(www.trelleborg.com). 
Vi intervjuade Rosman Jahja som arbetar på kommunikationsavdelningen, ansvarar för 

företagets hållbarhetsredovisning (CR) sedan två år, och är även ansvarig för 

internkommunikation och delar av PR. 

 

Motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning: 

Då det gäller motiven är ansvar en av företagets kärnvärderingar, de vill vara goda 

samhällsmedborgare och ha ett positivt varumärke. Trelleborg känner framför allt krav från 

samhälle, intresseorganisationer, (etiska) investerare, kunder med flera. De anser att motiven 

för att andra företag upprättar en hållbarhetsredovisning är precis som deras. De kräver inte av 

sina underleverantörer att de ska upprätta en hållbarhetsredovisning.  

Hållbart företagande är för dem att företaget ska vara en god samhällsmedborgare som på alla 

sätt tar ansvar för sin verksamhet och dess miljö- och sociala påverkan, så att alla intressenter 

känner att deras behov tillgodoses och att företaget har en positiv helhetspåverkan på 

samhället och dess utveckling. 

 

GRI och riktlinjer: 

Företaget följer GRI: s riktlinjer samt berättar att de är på nivå B+ enligt GRI: s riktlinjer, 

vilket betyder att de följer dem ganska långt, rapporterar på alla dess viktigaste punkter. 

Rosman berättar vidare att anledningen till att de blev belönade av FAR SRS är att de tar 

redovisningen på allvar, försöker göra den så transparent och täckande som möjligt, samtidigt 

som den ska vara tillgänglig och läsvärd. 

 

Utvecklingen och förmedlingen av hållbarhetsredovisningen: 

Sedan 1991 upprättade de en miljöredovisning. Några år senare började de upprätta en 

hållbarhetsredovisning, det vill säga år 2003. Trelleborg har utvecklat sin 

hållbarhetsredovisning sedan de började, med stora steg varje år. De tänker fortsätta göra sin 
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redovisning ännu tillgängligare, och anpassad till målgrupperna. Dessutom finns det ständigt 

nya saker att berätta om, varje år meddelar Rosman. 

 

Man kan hitta deras hållbarhetsredovisning på webben och sedan skickar de ut den. 

 

5.2 Sammanställning av intervjuerna med de företag som inte har blivit 

prisbelönade enligt FAR SRS 

 
ABB 

 

ABB är världsledande inom kraft och automationsteknik och bildades år 1988. I Sverige finns 

det cirka 8700 medarbetare som finns på 35 orter.  Företaget är en ledande leverantör av 

produkter och system för kraftöverföring i Sverige (www.abb.se). 

Vi intervjuade Lena Westerholm som är controller på ABB. 

 

Motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning: 

Enligt Lena är motiven många. Det handlar om att man öppet vill redovisa hur man arbetar 

med de frågorna. Dessutom är det ett krav från kunderna, investerare och deras egna 

medarbetare. Lena tar även upp att intressenter som myndigheter och aktieägare har intresse 

av att ta del av vad företaget arbetar med. Hon förmodar att alla företag har samma motiv, för 

att alla intressenter naturligtvis kräver att vi ska redovisa det på något sätt. ABB kräver inte av 

sina leverantörer att de följer GRI: s riktlinjer. Men däremot har de ett antal krav på hur de 

arbetar med de frågorna. Till exempel när det gäller miljö ska företagen ha ett 

miljöledningssystem, eller bör i alla fall ha en miljöpolicy. De ska även ha identifierade 

betydande miljöaspekter. Anledningen till att ABB inte ställer krav på att de måste följa GRI, 

är på grund av att det fortfarande finns många mindre leverantörer som inte klarar av just det. 

Av den orsaken räcker det med kontroll på sina miljöaspekter och att man arbetar med 

ständiga förbättringar. 

   

GRI och riktlinjer: 

ABB följer GRI: s riktlinjer, mycket för att man lätt ska kunna jämföra sig med andra företag. 

Om man redovisar på ett eget sätt är det omöjligt att kunna jämföra sig med andra.  
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Utvecklingen och förmedlingen av hållbarhetsredovisningen: 

Företaget har upprättat en hållbarhetsredovisning sedan år 2000. Från början var det en 

renodlad miljöredovisning. Sedan tog de med de andra delarna i hållbar utveckling. Hon 

berättar vidare att de började med en renodlad miljöredovisning och sedan har det breddats till 

att innefatta både miljö, ekonomi och socialt ansvar enligt GRI: s riktlinjer. De planerar att 

fortsätta utveckla den kontinuerligt, och att bli bättre på rapportera, samla in data samt 

kvalitetssäkra den. Lena är övertygad om att det kommer att ställas högre krav på företagets 

rapporter och hur man arbetar med minskade utsläpp av koldioxid.  

 

De skickar den aktivt till olika typer av intressenter, bland annat kunder, men även andra. 

Sedan har de sin hållbarhetsredovisning på sin hemsida. 

 

Tetra Pak 

 

Tetra Pak är ett av världens ledande företag inom process, förpackning och distribution av 

livsmedel. Företaget grundades 1943 och har idag ca 4 000 medarbetare. De arbetar med 

kunder och leverantörer för att utveckla effektiva miljöanpassade produkter 

(www.tetrapak.se). 

Vi intervjuade Angela Lövgren som arbetar som miljöinformatör på Tetra Pak, där hon 

kommunicerar miljö mellan alla bolag inom Tetra Pak i Sverige. Hållbart företagande för 

Tetra Pak är att arbete med miljöfrågor ska ske på lång sikt och får kosta pengar.  

 

Motiven till att upprätta en hållbarhetsredovisning:  

Tetra Paks motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning var dels att det låg i tiden. Man 

hade allt mer börjat prata om etik, moral, och konsulter visade de GRI: s riktlinjer och talade 

om vad de kunde börja ta reda på. Det var främst ett initiativ från dem som redan arbetade 

med miljöfrågor i företaget, eftersom de tyckte det vore intressant att börja med, då 

hållbarhetsredovisningar började bli allt vanligare. Dessutom har Tetra Pak alltid arbetat för 

att ligga lite steget före när det gällt miljö och därför ville de hänga på den trenden.  

 

De känner dock inga krav från sina intressenter, att de måste upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Deras kunder har inte efterfrågat att de arbetat med hållbarhetsfrågor, 

men dock varit nöjda med allt som de ändå har gjort angående miljöfrågor. Deras kunder har 

inte heller ställt speciellt mycket frågor angående moral och etik, utan tagit för givet att de 
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sköter sig på den punkten. Det menar Angela främst beror på att Tetra Pak arbetar mest med 

maskiner, processutrustningar och förpackningar, det vill säga sådant arbete som barn inte kan 

utföra. Därför kommer inte aspekten om barnarbete in i bilden när det gäller Tetra Paks 

verksamhet. Angela nämner också att ett motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning är 

att tjäna pengar, på grund av det får företaget att överleva. Tetra Pak själva ställer heller inga 

krav på sina leverantörer att de upprättar en hållbarhetsredovisning. De kräver dock att de 

måste arbeta med miljö. 

 

Hon tror att andra företags motiv kan vara att de i vissa fall känt sig tvungna att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Som exempel nämner hon klädbranschen, som fått mycket negativ 

kritik för att ha använt sig utav barnarbete. De tror hon känt krav från i princip alla sina 

intressenter som kunder och leverantörer, att börja göra en hållbarhetsredovisning. Hon tror 

också att exempelvis banker och etiska fonder kan ha haft kundkrav på sig och därför sett det 

som motiv.  

 

GRI och riktlinjer: 

Tetra Pak följer inte GRI i någon större utsträckning, eller i varje fall inte till punkt och 

pricka. Angela säger dock att de gärna velat göra detta och varit intresserade av det, men att 

det har varit svårt att få fram alla siffror som krävs. De har även inte haft kundkravet på sig att 

följa dem. Fast de började dock mycket ambitiöst med att följa GRI: s riktlinjer när de 

försökte utveckla sin miljöredovisning till att bli en hållbarhetsredovisning. Efter att de var 

klara med det, har det skett en slags tillbakagång, vilket lett till att de snarare redovisar lite 

mindre fakta och siffror nu än tidigare. Detta då på grund av att de inte känner något krav från 

sina kunder att över huvud taget upprätta en hållbarhetsredovisning. Sedan tycker de inte 

heller att alla siffror som GRI tycker att man bör redovisa är nödvändiga, varpå de utesluter 

dessa och istället redovisar de siffror som de anser är mest intressanta.  

 

Angela tror att den främsta anledningen till att Tetra Pak inte blivit belönade av FAR SRS 

2006 eller 2007 beror på att de främst granskar större börsnoterade företag som har aktieägare 

som intressenter. Tetra Pak är ett familjeföretag och är inte börsnoterade. Hon nämner inte 

som anledning att Tetra Pak inte följer GRI: s riktlinjer fullt ut.  
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Utvecklingen och förmedlingen av hållbarhetsredovisningen: 

Från början upprättade Tetra Pak en miljöredovisning med sociala frågor, men de senaste två 

åren har de istället upprättat en hållbarhetsredovisning. De har även under dessa år blivit mer 

medvetna om GRI och deras riktlinjer och varit på seminarier om hållbarhetsredovisningar, 

samt även haft kurser i ämnet. De planerar även att fortsätta utveckla den, dels 

innehållsmässigt, men eventuellt även förmedlingen av den. De diskuterar om den till 

exempel bara ska ligga på webben eller också fortsätta finnas i pappersform som den nu gör.  

 

Tetra Pak skickar ut sin hållbarhetsredovisning i pappersform till kunderna, men även 

elektroniskt till de anställda. De skickar även ut den till företaget ”Utbudet”, som förmedlar 

den vidare till exempelvis skolor som har efterfrågat den. Den finns även upplagt offentligt på 

Internet där alla som vill har tillgång till den. 

 

Sveaskog 
 
Sveaskog är Sveriges största skogsägare som dessutom arbetar med markaffärer och levererar 

jakt och fiske samt mark . Företaget arbetar mest på att utveckla skogens värden och skogen 

är kärnan i företaget. Sveaskog ägs av staten och finns över hela landet, samt har 730 

anställda (www.sveaskog.se). 

Vi fick ställa våra frågor till Sara Vikman som är ansvarig för företagsinformation. Hon är 

projektledare för årsredovisning, hållbarhetsredovisning, företagspresenterade material i 

övrigt, årsstämma, profilerande material som kläder och andra produkter. Hon är med och 

driver processen med implementering av och rapportering i enlighet med GRI från och med 

2008. 

 

Motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning: 

     Sveaskog ska bidra till en hållbar utveckling och hela företagets verksamhet har ett 

hållbarhetsperspektiv. Att Sveaskog som företag har ställt upp mål inom tre ansvarsområden: 

ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande, gör också att de ska redovisa hur företaget följer 

och utvecklar verksamheten inom dessa ansvarsområden. Skogens många värden gör att 

intressenterna är många. Därför är dialog och öppenhet viktigt för Sveaskog. 

Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg för Sveaskog att ge information till deras intressenter 

om hur företaget uppnår mål för ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
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Intressenter kan vara kunder, egna medarbetare och entreprenörer, leverantörer, rennäringen, 

politiker, myndigheter, NGO: s som naturvårds- och miljöorganisationer, och den enskilda 

människan som nyttjar skogen för rekreation och upplevelser.  

GRI och riktlinjer: 

Från och med i år (2008) kommer Sveaskog att följa GRI, eftersom det är ett krav från ägaren 

(svenska staten genom Näringsdepartementet) men som Sveaskog ser positivt på. De kommer 

att gå in på en C- nivå men utifrån GRI version 3. 

 

Utvecklingen och förmedlingen av hållbarhetsredovisningen: 

Företaget har upprättat en hållbarhetsredovisning sedan 2005. Verksamheten i sig har 

utvecklats med exempelvis fler intressentdialoger, ökad öppenhet och därmed har 

redovisningen utvecklats. Den är tydligare, beskriver fler projekt och innehåller fler uppgifter. 

De har också aktivt arbetat för att balansera redovisningen att innehålla såväl negativa 

synpunkter, händelser och utveckling som positiva händelser och positiv utveckling. För 2008 

blir den stora utmaningen att hållbarhetsarbetet och redovisningen ska följa GRI. Enligt GRI 

är en ständig utveckling ett krav, därför är det en naturlighet för Sveaskog att fortsätta 

utveckla sitt arbete med hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning.  

 

Sara tar även upp att hållbar utveckling är strävan efter ekonomisk tillväxt, god miljö och 

socialt ansvar. Hållbart företagande för Sveaskog är långsiktigt hållbar förvaltning av skogen, 

med god social samverkan och att bidra till sund ekonomisk utveckling. 

 

Sveaskog skickar ut den brett till sina intressenter. Alla medarbetare får den hemskickad. Den 

finns för beställning genom två olika företag som erbjuder redovisningsutskick. Den finns för 

nedladdning och i bläddrbar pdf-funktion på webben, samt kan beställas där. Den finns 

tillgänglig på alla deras kontor.  

 

Under hösten 2007 genomförde företaget en intressentdialog om deras hållbarhetsredovisning. 

Delvis har synpunkterna arbetats in i 2007 års redovisning, andra synpunkter tas med i det 

fortsatta arbetet med hållbarhetsfrågor och redovisning för kommande år. 
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6.0 Analys 
I analyskapitlet analyserar författarna den empiri de kommit fram till, utifrån de teorier som 

togs upp i den teoretiska referensramen. Detta gör de för att undersöka om teorierna även 

stämmer i realiteten, och inte bara i teorin. 

 

4 N- modellen 

 

Om vi börjar med att titta på Svante Beckmans 4 N- modell och det första motivet som den tar 

upp, ”nöjesmotivet”, kan vi se att detta motiv finns hos alla de företag vi undersökt. Alla 

verkar tycka att det känns rätt att arbeta med hållbar utveckling och få visa det i sina 

hållbarhetsredovisningar. Ett tydligt exempel är ABB som tydligt klargör att det handlar om 

att man öppet vill redovisa hur man arbetar med de frågorna. Även om inte alla företag vi 

undersökt uttryckligen sagt att det känns rätt att upprätta en hållbarhetsredovisning, är det 

dock någonting vi kunnat förstå ändå. Tetra Pak tar upp aspekten att det ligger i tiden att tänka 

på miljön, då klimatfrågan är mycket aktuell och berör många. Därmed kan man utläsa att de 

ser sin hållbarhetsredovisning som ett slags nöje, då de är medvetna om detta, och då det är 

mer tillfredställande att deras hållbarhetsarbete berör många, istället för enbart några få. Tetra 

Pak nämner även att de alltid velat ligga lite steget före beträffande miljöfrågor, och ville 

därför haka på trenden med hållbarhetsredovisningar. Ett argument som ytterligare förstärker 

deras nöjesmotiv.  

 

Om vi vidare tittar på ”nyttomotivet” finner vi att även det är ett motiv som faktiskt existerar i 

verkligheten. Alla företag i vår studie upprättar en hållbarhetsredovisning för att det innebär 

någon form av nytta och därmed är bra för dem. Ta till exempel SCA som säger att de 

upprättar en hållbarhetsredovisning för att bland annat tjäna pengar och skapa ett 

framgångsrikt företag. Tetra Pak är inne på samma linje och menar även de, att det är ett 

drivande motiv att deras hållbarhetsredovisning hjälper till att generera mer pengar. På just 

denna punkt ser vi dock en skillnad mellan de statliga företagen i vår studie, och de icke 

statliga. De statliga företagen betonar inte, i samma utsträckning som de icke statliga, den 

ekonomiska vinningen, som en hållbarhetsredovisning ger, som ett motiv. Detta beror 

säkerligen på att de inte drivs i samma vinstdrivande syfte som privatägda företag. 
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Alla företag som ingår i vår undersökning nämner sina intressenter som ett motiv till varför de 

gör en hållbarhetsredovisning. Genom redovisningen låter de sina intressenter ta del utav hur 

de arbetar med hållbar utveckling och därmed gör de en form av reklam för sina företag. 

Därför stämmer det mycket väl att nyttomotivet är en slags marknadsföringsstrategi, då 

intressenterna verkar uppskatta företagens hållbarhetsredovisningar, vilket ger en positiv 

effekt till företagen.    

 

Beträffande ”normmotivet” stämmer även det in på de flesta företag vi studerat. Motivet 

handlar om att man gör en hållbarhetsredovisning för att det är en norm i branschen eller plikt 

att göra det. SCA ser det till exempel som sin plikt att göra en redovisning då deras kunder 

ställer höga krav på dem. Green Cargo känner delvis krav från sina intressenter och därför 

också lite som sin plikt att göra en hållbarhetsredovisning. Trelleborg AB menar att ansvar är 

en av företagets kärnvärderingar och därför ser de det som en slags plikt att redovisa sin 

hållbarhet. ABB ser det också som sin plikt, då det är ett krav från deras kunder, investerare 

och deras egna medarbetare, att de gör en sådan redovisning. Tetra Pak skiljer sig på denna 

punkt och menar att de inte känner krav från sina intressenter, men ser det istället som en 

form av norm att redovisa sin hållbara utveckling. De menar att det ligger i tiden och att 

hållbarhetsredovisningar börjat bli allt vanligare. Då Sveaskog har som uppgift att bidra till en 

hållbar utveckling, ser även de det som en slags plikt att redovisa sitt arbete genom en 

hållbarhetsredovisning.   

 

Om vi ser till ”nödmotivet” är detta det svåraste motivet att applicera på verkligheten, om 

man enbart beaktar vår studie. Inga företag som vi intervjuade tog själva upp att ett motiv till 

att göra en hållbarhetsredovisning, är på grund utav att de ändå enligt lag är skyldiga att 

redovisa sin miljöpåverkan i en miljöredovisning. Med andra ord ser inga av de studerande 

företagen ”nödmotivet” som ett större och angeläget motiv, då de själva inte väljer att ta upp 

ett sådant. Här bör förtydligas att de statliga företagen som vi studerade, inte tvingades av 

staten att utöka och förtydliga sin information avseende hållbarhet vare sig år 2006 eller 2007, 

utan först året därefter, 2008. Detta innebär dock inte att det från och med i år är obligatoriskt 

för de statliga bolagen att upprätta en hållbarhetsredovisning.   

 

Vissa andra företag som inte ingår i vår studie, kräver dock av deras leverantörer att de 

upprättar en hållbarhetsredovisning, och detta är vi medvetna om. SAS är ett exempel på ett 

sådant företag som kräver det (Bengt Lindström 2008). För SAS leverantörer innebär det med 
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andra ord att ”nödmotivet” är ett motiv för dem till att göra en hållbarhetsredovisning, och det 

innebär därmed att även det motivet faktiskt förekommer i verkligheten.   

 

Intressentmodellen 

 

Om vi nu tittar närmare på intressentmodellen för att använda den som analysunderlag till 

våra resultat, säger den att det är viktigt att tillfredställa sin omgivning och ha goda relationer 

till den. Den säger även att när intressenterna ställer olika krav på företagen, strävar företagen 

efter att försöka tillfredställa dessa. Detta stämmer mycket väl överens med hur det också 

fungerar ute i verkligheten, då alla företag i vår studie tar upp sina intressenter som motiv till 

att göra en hållbarhetsredovisning. Oavsett om företaget blivit prisbelönat eller ej de senaste 

åren, eller oavsett om företaget är statligt eller ej, nämns intressenterna som motiv. Det visar 

hur viktigt företagen tycker det är att tillfredställa sina intressenter och därmed skapa goda 

relationer till dem. Sedan ser de olika företagens intressenter lite olika ut, men det är också 

något som modellen tar hänsyn till. 

 

Vidare förklarar intressentmodellen att kunderna är ett företags viktigaste intressent när det 

gäller motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta är också något som vi märkt 

verkar stämma relativt bra även i praktiken. Flera av företagen i vår studie tar upp just 

kunderna som den viktigaste intressenten. SCA nämner framför allt att det är deras kunder 

som ställer höga krav på dem angående den hållbara utvecklingen. Green Cargo tar först upp 

kunderna när de pratar om intressenter som fungerar som motiv. Det visar att det även i deras 

fall är just kunderna som är den viktigaste intressenten. Detsamma gäller för de övriga 

företagen i vår studie.  

 

Sedan går intressentmodellen igenom andra viktiga intressenter som fungerar som motiv till 

att upprätta en hållbarhetsredovisning. Framför allt tas anställda, leverantörer samt ägare upp. 

De flesta företag vi intervjuat nämner också fler intressenter, än bara kunder, som motiv. 

Green Cargo tar framför allt upp sina ägare som ett annat viktigt motiv, medan exempelvis 

ABB tar upp både aktieägare, anställda med mera som andra viktiga intressenter. I vissa 

företags fall har dessa intressenter som krav på företagen att de upprättar en 

hållbarhetsredovisning, i andra fall har de bara ett intresse i företaget och vill gärna veta hur 

de arbetar.  
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En viktig och intressant aspekt att ta hänsyn till här är om företagen i vår studie i sin tur 

kräver av sina leverantörer att de upprättar en hållbarhetsredovisning. Det framgår dock att 

inga företag vi intervjuat kräver det, men dock kräver att de arbetar med miljöfrågor på ett 

aktivt sätt och i någon form.  

 

Varumärkeskapitalmodellen 

 

Nu tänker vi fokusera på varumärkeskapitalmodellen för att analysera våra resultat utifrån 

den. Modellen nämner fem olika faktorer som alla hjälper till att stärka ett varumärke. Den 

första av dessa fem faktorer är ”kännedom” om företaget. Vår undersökning visar också att 

hållbarhetsredovisningar ger intressenter av diverse slag en inblick i företagens arbete med 

hållbar utveckling, och därmed en viss kännedom om företaget. Detta grundar vi på att alla 

företag vi intervjuat nämnt sina intressenter, som minst ett av skälen till att de upprättar sina 

hållbarhetsredovisningar. Med andra ord stärks deras varumärke av att de gör en 

hållbarhetsredovisning, då det anses som någonting bra. Modellen tar dock upp att det är 

viktigt att företaget är känt för rätt saker. Företagen vi undersökt vill ha ett gott anseende 

beträffande miljöfrågor, och om detta ökar kännedomen när de upprättar en 

hållbarhetsredovisning. Därför kan man konstatera att företagen blir kända för sin goda 

miljömedvetenhet när de gör en hållbarhetsredovisning och detta är ”rätt sak” för dem, varför 

deras varumärke också stärks.  

 

Vidare tar modellen upp faktorerna ”lojalitet” och ”upplevd kvalitet”. Genom att stärka 

relationerna gentemot kunderna kan man uppnå ökad lojalitet och stärka sitt varumärke. Vi 

menar att våra resultat visar att företagen skapar bättre relationer gentemot kunderna när de 

upprättar hållbarhetsredovisningar. Detta eftersom kunderna är den viktigaste intressenten för 

alla företag i vår studie, och i vissa fall kräver, och i andra åtminstone uppskattar när 

företagen hållbarhetsredovisar. Med andra ord är det tydligt att företagen gör detta för att 

stärka relationerna till sina kunder. Därför stärks företagens varumärke även på grund av den 

anledningen, när de hållbarhetsredovisar.  

 

När det gäller ”upplevd kvalitet” handlar den faktorn, som vi beskrivit tidigare, om att 

företagen ska erbjuda kvalitet på de områden som kunderna tycker är viktigast. Erbjuder 

företagen en seriös och bra hållbarhetsredovisning, erbjuder de därigenom kvalitet i arbetet 

med miljöfrågor och hållbar utveckling. Våra resultat visar också att kunderna i de flesta fall 
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också kräver av företagen att de hållbarhetsredovisar, vilket visar att de tycker det är en viktig 

fråga. ABB menar förvisso att de inte känner något krav från sina kunder, men då kunderna 

ändå är mycket nöjda med det hållbarhetsarbete de ändå gör, visar det att kunderna trots allt 

har ett intresse i frågan. Modellen säger vidare att företagens varumärken stärks om kunderna 

upplever hög kvalitet i viktiga frågor. Med andra ord kan vi konstatera att företagens 

hållbarhetsredovisningar hjälper till att stärka deras varumärke.  

 

Den fjärde och sista mycket konkreta faktorn som tas upp i modellen är ”associationer” och 

handlar om att ett företag stärker sitt varumärke när kunderna upplever goda associationer när 

företaget kommer på tal. Då hållbarhetsredovisning anses som någonting bra för företagens 

intressenter i alla de fall vi undersökt, leder deras hållbarhetsredovisningar till att 

intressenterna också upplever goda associationer när de tänker på företagen, i varje fall på 

deras hållbarhetsarbete. Därför kan man se att företagens varumärken stärks, även på grund 

utav att den faktorn uppfylls med en hållbarhetsredovisning.    

 

Summa summarum ser vi klart och tydligt efter denna analys utifrån 

varumärkeskapitalmodellen, att det även föreligger ett relativt tydligt marknadsföringsmotiv 

bakom upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Detta är dock något som företagen vi 

undersökte inte själva uttryckligen sagt, i mer än något enstaka fall, men det har dock 

framkommit ändå. 
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7.0 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar författarna de slutsatser som de har kommit fram till efter att 

studien genomförts. Kapitlet avslutas med att de ger förslag på vidare forskning i ämnet.  

 

Slutsatserna man kan dra när det gäller företags motiv till att upprätta 

hållbarhetsredovisningar, är att det framför allt inte bara finns ett enda motiv, utan flera olika. 

Alla företag i vår studie tar upp fler än ett motiv och många av motiven är gemensamma för 

flera av företagen. SCA nämner till exempel sina intressenter i form av kunderna som motiv, 

samt att de tjänar pengar på att upprätta en hållbarhetsredovisning. Green Cargo tar också upp 

sina intressenter som motiv i form utav främst kunder och ägare. Trelleborg AB är inne på 

samma linje och nämner också en rad olika intressenter som motiv. ABB likaså, och nämner 

kunder, investerare samt egna medarbetare som några av de främsta. Tetra Pak tar dock inte 

upp sina intressenter som ett direkt motiv, men då de uppskattar att de hållbarhetsredovisar 

blir det ett indirekt motiv. Tetra Pak nämner också att de tjänar pengar på redovisningen som 

motiv. Sveaskog säger att deras hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att ge sina 

intressenter information om hur man arbetar, och menar därför också att de är ett motiv. 

Därmed är det lätt att dra slutsatsen att intressenterna är det mest förekommande 

gemensamma motivet för företagen, samt att kunderna är den viktigaste intressenten.  

 

Vidare tar företagen i vår studie upp flera andra motiv som de inte har gemensamt med 

varandra i lika stor utsträckning. Det kan vara motiv som att man tycker det är nödvändigt att 

göra en hållbarhetsredovisning för att få ett framgångsrikt företag, som SCA tar upp. Det kan 

också vara motiv som att man redan hade ett befintligt hållbarhetsarbete, som Green Cargo tar 

upp, eller motiv som att man vill ta ansvar och få ett positivt varumärke som Trelleborg AB 

tar upp. Tetra Pak nämner att det låg i tiden och blev allt vanligare som motiv, medan till 

exempel Sveaskog nämner att dialog och öppenhet är viktigt för dem och därför fungerade 

som motiv. Dock menar vi att egentligen alla företag vi undersökt skulle kunna skriva under 

på de flesta av dessa motiv, då de känns mycket generella. Dessutom menar de flesta 

företagen att de även tror själva, att andra företags motiv ser likadana ut som deras egna. 

Något som ändå får anses stödja vår slutsats, att motiven ser mycket lika ut, till en viss grad. 

 
Vi utgick från Svante Beckmans 4 N- modell när vi analyserade våra resultat och kom fram 

till slutsatsen att hans modell verkar stämma mycket bra överens med verkligheten. Som vi 
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gick igenom i analysen, framkom det att alla hans motiv fanns hos flera av företagen. 

Möjligtvis stämde inte ”nödmotivet” speciellt bra in på företagen i vår studie, då inget företag 

betonade ett sådant motiv. Det är dock högst troligt att det ändå kan ha stämt in i något av 

fallen, trots att detta inte framkom. Dessutom vet vi om att det stämmer in på andra företag 

som inte ingick i vår studie, till exempel SAS leverantörer.     

 

Analysen som vi utförde utifrån varumärkeskapitalmodellen ledde oss fram till slutsatsen att 

det även finns ett marknadsföringssyfte beträffande upprättandet av hållbarhetsredovisningar. 

Företagen i vår studie vill stärka sitt varumärke genom att göra en sådan redovisning, även om 

inte alla verkar ha det som ett direkt motiv. Egentligen är det bara Trelleborg AB som betonar 

att det är ett av de bakomliggande motiven. De andra företagen verkar mer ha det som ett 

indirekt motiv. 

 

Ett av syftena med denna uppsats var också att ta reda på om det finns tydliga skillnader när 

det gäller motiven till att göra hållbarhetsredovisningar, mellan de företag som blivit 

prisbelönade av FAR SRS 2006 eller 2007, och de som inte blivit det. Vi drar dock slutsatsen 

att det inte finns några egentliga skillnader mellan dessa två kategorier av företag. Alla tog de 

upp motiv som antingen var gemensamma, eller liknade varandra.   

 

Alla företag i vår undersökning, förutom Sveaskog, anser att de i dagsläget följer GRI: s 

riktlinjer. Vissa företag menar att de följer dem i relativt stor utsträckning, medan vissa andra 

företag menar att de följer dem i lite mindre. Framför allt är det de prisbelönade företagen, 

SCA, Green Cargo samt Trelleborg AB som menar att de följer många av deras punkter, men 

även ABB. Dock är det inget företag som påstår att de följer dem till punkt och pricka. 

Anledningarna till det är bland annat att alla punkter inte är relevanta, eller att man inte klarar 

av att samla in alla uppgifter som krävs, eller att de tycker att redovisningarna lätt blir för 

svårlästa om man följer alla punkter. De obelönade företagen Tetra Pak och Sveaskog är de 

företag som anser att de följer GRI: s riktlinjer i liten utsträckning eller inte alls. Med andra 

ord kan man här se en liten skillnad mellan de prisbelönade företagen och de som inte fått 

pris. De som fått pris verkar anse att de följer riktlinjerna längre, även om ABB fungerar lite 

som ett undantag. Det är dock rimligt att tro att de prisbelönade företagen fått pris, mycket på 

grund av att de följer GRI: s riktlinjer längre, än de andra.  
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Slutsatserna som vi kan dra angående företagens utveckling av sina hållbarhetsredovisningar 

och förmedling av dessa är relativt lika för alla företagen, och inte heller här kan man se en 

tydlig skillnad mellan de två olika kategorierna av företag. Alla företag har utvecklat sin 

hållbara redovisning sedan de började och planerar att fortsätta göra det. De förmedlar sina 

redovisningar genom att skicka ut dem till sina intressenter i pappersform, men också genom 

att ha dem tillgängliga på Internet. Den skillnad man kan se, med ABB som undantag även 

denna gång, är att de prisbelönade företagen upprättat en renodlad hållbarhetsredovisning lite 

längre än de obelönade. Tetra Pak och Sveaskog började upprätta en renodlad 

hållbarhetsredovisning först 2006 respektive 2005, medan de andra företagen började några år 

tidigare med det. 

 

7.1 Avslutande diskussion 

 
För oss känns det inte allt för överraskande att vi kom fram till att intressenterna är det mest 

gemensamma motivet för alla företag i vår studie, samt att kunderna är den viktigaste 

intressenten. Vi menar att det alltid är just intressenterna som har ett intresse i företagen och 

att det därför borde vara främst dessa som vill ta del utav hur man arbetar med den hållbara 

utvecklingen. Då är det inte konstigt att de antingen kräver, eller i alla fall uppskattar, en 

hållbarhetsredovisning, som därför fungerar som ett starkt motiv till att upprätta en sådan. 

Kunderna är de som främst bidrar till att göra företaget lönsamt, varför vi inte anser att det är 

konstigt att de nämns som den viktigaste intressenten. Dessutom stämde det väl överens med 

intressentmodellen som vi använde oss utav.  Vi trodde inte heller att det bara skulle finnas ett 

eller två motiv innan vi påbörjade vår studie, något som visade sig stämma bra. Varje företag 

tar också upp individuella motiv, fast då dessa känns relativt generella, misstänker vi att 

kanske nästan alla företag skulle kunna skriva under på dessa med. Dock finns det säkert i 

sådant fall en individuell rangordning av dem.  

 

Vår undersökning visar att det också finns ett marknadsföringsmotiv till att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Vi tycker här att det är lite underligt att inte fler företag än Trelleborg 

AB, markerade detta starkare än vad de gjorde. Detta eftersom vi tror att en sådan redovisning 

borde fungera mycket väl som marknadsföring för företag, då många av deras kunder och 

investerare säkert är mycket miljömedvetna idag. Dessutom visar ju en hållbarhetsredovisning 
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att man tar ansvar för miljön och den hållbara utvecklingen, och det är svårt att se hur det 

skulle kunna uppfattas som negativ marknadsföring.  

 

Beträffande de olika motiv till att upprätta hållbarhetsredovisningar som vi kommit fram till 

existerar, tycker inte vi att det ena är bättre än det andra. Vi tycker att det viktigaste är att 

företagen inte förskönar sanningen i sina redovisningar, utan är ärliga och tar ansvar för det de 

skriver i dem. Vi tycker även att det är mycket bra att företagen ser klara fördelar med att vilja 

visa hur de arbetar för en mer hållbar utveckling, för att därigenom locka fler konkurrenter att 

vilja göra samma sak.    

 

Vi anser att det är bra att alla företag i vår studie nu, år 2008, följer GRI: s riktlinjer och att 

regeringen i år, har beslutat att statliga företag måste utöka och tydligare redovisa sin 

information avseende hållbarhet. Det blir lättare att jämföra företags information med 

varandra om alla följer samma riktlinjer. Dessutom tror vi att flera privata företag säkert 

kommer börja intressera sig mer för hållbarhetsredovisning, när nu de statliga företagen måste 

börja utöka och förbättra sina. Det kan få till följd att även de privata börjar redovisa sin 

hållbarhet och tar ett större ansvar för vår hållbara utveckling. 

 

Som framkommer av vår studie, vill företagen utveckla sin hållbarhetsredovisning och bli 

ännu bättre. Det är positivt enligt oss, men angående deras förmedling av redovisningarna kan 

de bli något bättre tycker vi. En del av företagen som har separata hållbarhetsredovisningar 

trycker idag upp exemplar och skickar ut dessa till alla sina intressenter. Här menar vi att man 

verkligen bör ta reda på vilka det är som vill ha ett pappersexemplar och faktiskt också läser 

det. De andra intressenterna som är mindre intresserade, bör enbart få ett e-postmeddelande 

med en länk till redovisningen på webben. Det vore mer miljövänligt.       

 

Med tanke på hur aktuell klimatfrågan är i dagsläget och vilket stort utrymme frågan får i 

media, tror vi att det kommer bli allt vanligare med att företag upprättar någon form av 

hållbarhetsredovisningar. Dessutom finns det inget som tyder på att klimatfrågan kommer bli 

mindre aktuell i framtiden, någonting som borde innebära att hållbarhetsredovisningar lär bli 

en ännu viktigare del i fler företags årsredovisningar framöver. 
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7.2 Förslag på vidare forskning 

 
Det kunde vara intressant att undersöka vilka företag som måste upprätta en 

hållbarhetsredovisning, på grund av att något företag de gör affärer med kräver det. Det skulle 

bli en kvantitativ studie, där man tar reda på hur vanligt förekommande det faktiskt är att 

företag gör hållbarhetsredovisningar för att de faktiskt känner att de måste det. Kanske kan 

man lägga fokus på etiska fonder och välja ut att studera just sådana och se hur det förhåller 

sig för dem. Hållbarhetsredovisar de och om det är fallet, varför gör de det? 

 

Vi tycker också att det kan vara intressant att undersöka varför vissa företag inte 

hållbarhetsredovisar alls, och om de planerar att börja med det. Om de tänker göra det, hur 

tänker de gå till väga? Vilka riktlinjer tänker de följa och varför just dem? Om de inte tänker 

börja hållbarhetsredovisa vore det intressant att ta reda på varför. Vi tror dock att detta kan 

vara svårt att studera, då företag som inte hållbarhetsredovisar sällan är tillräckligt insatta i 

ämnet för att kunna svara på sådana frågor. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor (utan inbördes ordning) till företag med prisbelönade 
hållbarhetsredovisningar: 
 

• Vilken befattning på företaget har du och vilka arbetsuppgifter? 
• Hur länge har ni upprättat en hållbarhetsredovisning? 
• Vilka är motiven till att ni väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning? 
• Känner ni krav från era intressenter att upprätta en hållbarhetsredovisning? I så fall av 

vilka? 
• Vilka tror ni är motiven till att andra företag väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning? 
• Har ni valt att följa GRI (Global Reporting Intiative): s riktlinjer, i så fall varför/varför 

inte?  
• I vilken utsträckning följer ni de riktlinjerna? 
• Vad är anledningen till att ni blivit belönade av FAR SRS för att en av de bästa 

hållbarhetsredovisningarna i Sverige? 
• Har ni utvecklat er redovisning sedan ni började? 
• Planerar ni att fortsätta utveckla den? Varför, samt hur? 
• Vad betyder hållbart företagande för er? 
• Hur redovisar ni er information i hållbarhetsredovisningen? 
• Hur låter ni andra utomstående ta del utav er hållbarhetsredovisning? 
• Kräver ni av era underleverantörer att de upprättar hållbarhetsredovisningar? 

 
Intervjufrågor till företag utan prisbelönade hållbarhetsredovisningar: 
 

• Vilken befattning på företaget har du och vilka arbetsuppgifter? 
• Hur länge har ni upprättat en hållbarhetsredovisning? 
• Vilka är motiven till att ni väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning? 
• Känner ni krav från era intressenter att upprätta en hållbarhetsredovisning? I så fall av 

vilka? 
• Vilka tror ni är motiven till att andra företag väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning? 
• Har ni valt att följa GRI (Global Reporting Intiative): s riktlinjer, i så fall varför/varför 

inte? 
• I vilken utsträckning följer ni de riktlinjerna? 
• Vad är anledningen till att ni inte anses ha en av de bästa hållbarhetsredovisningarna i 

Sverige (eftersom ni inte blivit belönade av FAR SRS varken år 2006 eller 2007)? 
• Har ni utvecklat er redovisning sedan ni började? 
• Planerar ni att fortsätta utveckla den? Varför, samt hur? 
• Vad betyder hållbart företagande för er? 
• Hur redovisar ni er information i hållbarhetsredovisningen? 
• Hur låter ni andra utomstående ta del utav er hållbarhetsredovisning? 
• Kräver företagen som ni gör affärer med att ni upprättar en hållbarhetsredovisning? 

 
 


