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Abstract 

This study deals with sustainability reporting in three governmental and three non-

governmental Swedish companies in different industries. With increasing demands from the 

society regarding company’s CSR - Corporate social responsibility, the perspective of 

accounting gets broader and covers even non-financial information to meet not only the 

owners’ demands but also others stakeholders' requirements. Sustainability has become an 

important tool for creating company’s business value and a positive sustainable external 

image. Different requirements in the field of such accounting for state and non-state 

enterprises make the phenomenon interesting to study. The purpose of this study was to find 

out how the sustainability reporting differs between governmental and non-governmental 

Swedish companies and how it is influenced by the legitimacy and stakeholders’ perspective.  

The six companies included in the case study were state-owned SAS, Vattenfall and 

TeliaSonera and non-governmental Peab, Alfa-Laval and RNB Retail and Brands. To 

understand the phenomenon and explain the empirical data the using of legitimacy and 

stakeholder theories were helpful. Furthermore, mandatory and optional regulations in the 

area were presented, as well as the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines, which are 

becoming more recognized as a standard for sustainability reporting. The Empirical data was 
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taken from interviewing the qualified people from the respective companies, corporate 

sustainability reports and other sustainability-related information. After the completed 

research it revealed that sustainability reporting is different depending on the type of 

company, its business and its stakeholders. The non-mandatory regulation in the area creates 

flexibility for the company, which gives companies greater capacity and opportunity for self-

regulation within the CSR field.  

Keywords Sustainability report, CSR, GRI, Stakeholders’ model, Legitimacy perspective, 

Regulations 

 

Sammanfattning 

Denna studie handlar om hållbarhetsredovisning i tre statliga och tre icke-statliga svenska 

företag i olika branscher. I och med att det uppstår ökande krav från samhället kring 

företagens CSR-Corporate social responsibility, vidgas redovisningsperspektivet till att 

inkludera även icke-finansiell information för att bemöta inte bara företagsägarnas krav, utan 

även andra intressenters krav. Hållbarhetsredovisning har blivit ett viktigt verktyg för företags 

värdeskapande och bildning av en positiv och hållbar image utåt. Då det finns olika krav vid 

upprättandet av sådan redovisning för statliga och icke-statliga företag, har fenomenet blivit 

intressant att studera. Syftet med studien var att ta reda på hur hållbarhetsredovisningen skiljer 

sig vid statliga och icke-statliga företag och hur den påverkas utifrån intressent och 

legitimitetsperspektiv. De sex företag som ingick i fallstudien var statligt ägda SAS, 

Vattenfall och TeliaSonera och icke-statliga Peab, AlfaLaval och RNB-Retail and Brands. För 

att förstå fenomenet och förklara empiriska data användes intressent - och legitimitetsteori. 

Dessutom behandlades regleringsformer samt presenterades tvingande och frivilliga regler 

inom området, bland annat Global Reporting Initiatives (GRI:s) riktlinjer som börjar bli 

alltmer som en standard för hållbarhetsredovisning. Empiriska data samlades från intervjuer 

av kompetenta personer från respektive företag samt företagens hållbarhetsredovisningar och 

annan hållbarhetsrelaterad information. Efter den genomförda undersökningen visade det sig 

att hållbarhetsredovisningen skiljer sig beroende på vilken typ av företag, dess verksamhet 

samt företagets intressenter. Den frivilliga regleringen inom området skapar flexibilitet för 

företag, som i sin tur ger företag större utrymme och möjlighet till självregleringen inom CSR 

området.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Idag räcker det inte längre med en vanlig finansiell redovisning som ett sätt att identifiera, 

mäta och kommunicera företagens ekonomiska information. I och med att det uppstår ökande 

krav från samhället kring företagets sociala - och miljöansvar vidgas redovisningsperspektivet 

till att inkludera även icke-finansiell information och för att bemöta andra intressenters och 

inte bara företagsägarnas krav. I dagsläget är det väldigt aktuellt med hur företag väljer att 

redovisa icke-finansiell information. Basinformation om företagen behövs för att bedöma 

företagets verksamhetsrisk och kartlägga hållbarhetsrelaterade affärsmöjligheter. Efterfrågan 

på kompletterande information till den finansiella redovisningen ökar för varje år. På vilket 

sätt bör företagen redovisa hållbarhetsfrågor som även kallas för, CSR- Corporate Social 

Responsibility dvs. frågor kring miljö, mänskliga rättigheter och etik? De första separata 

svenska miljöredovisningarna började publiceras på 1990-talet. Därefter tillkom det krav på 

social- och etisk ansvar, i och med den ökande globaliseringen. Då hållbarhetsredovisning 

inte är obligatorisk för en del företag, väljer flera företag ändå att upprätta det. Enligt senaste 

rapporten som FAR SRS lämnat till ESRA (European Sustainability Reporting Association) 

är svenska företag dåliga på att lämna hållbarhetsredovisningar, vilket gör att Sverige ligger 

efter i Europeisk jämförelse
1
. Ju längre tiden går desto högre krav ställer investerare, 

analytiker och andra intressenter på en bredare rapportering som ska inkludera en 

kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning. En ökande medvetenhet och intresse kring de sociala- 

och miljöaspekter i samhället gör en påverkan på organisationers aktiviteter
2
. 

Hållbarhetsredovisning har blivit som ett viktigt verktyg för många företag som hjälper till att 

minska kostnader, skapa nya produkter, bidra till nya strukturer, värdeskapande och bilda en 

positiv och hållbar image utåt.
3
 General Reporting Initiative (GRI) har utvecklat riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning för att kunna jämföra och säkerställa kvaliteten på den redovisade 

informationen samt ge en balanserade och rimlig bild av det redovisade resultatet inom 

                                                   
1 Balans Nr 3/2009 
2  Sustainability reporting by Australian public sector organisations: Why they report 

Accounting Forum, Volume 33, Issue 2, June 2009, Pages 89-98 

Federica Farneti, James Guthrie 
3 Systems Approach to Corporate Sustainability: A General Management Framework 

Process Safety and Environmental Protection, Volume 81, Issue 5, September 2003, Pages 303-316 

A. Azapagic 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_method=citationSearch&_uoikey=B7GWN-4W9V7H4-1&_origin=SDEMFRHTML&_version=1&md5=4366d3fc33c65910fb464ef7ed6892af
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_method=citationSearch&_uoikey=B8JGG-4RV2MVH-4&_origin=SDEMFRHTML&_version=1&md5=29f0b5de765b97fa0df280edb6c39c0b
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hållbarhet. Dessa riktlinjer börjar bli alltmer som en standard för hållbarhetsredovisning där 

många företag över hela världen väljer de som utgångspunkt.
4
 

1.2 Problemdiskussion 

Det som är intressant är att i dagsläget finns det olika krav vid upprättande av 

hållbarhetsredovisning. Både staten och intressenter sätter tonvikt på företagen i takt med 

ökande medvetenhet kring miljö- och socialt ansvar. Då statliga företag är tvungna att 

framställa hållbarhetsredovisningar finns det idag inga krav på icke-statliga företag att 

upprätta det. Vad har de icke-statliga företagen för nytta av att upprätta hållbarhetsredovisning 

frivilligt som i sig kräver extra resurser utöver de vanliga kostnaderna? Kan detta bero på att 

företag inte befinner sig i vakuum utan de påverkas ständigt av omgivningen, med sina 

skrivna och oskrivna regler? Eller kan detta bero på att företag strävar efter att skapa sig ett 

gott anseende och legitimitet genom samspelet med andra aktörer i omgivningen för att locka 

till sig intressenter? Vilka faktorer har inverkan vid utformning av hållbarhetsredovisning vid 

statliga och icke-statliga företag?   

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur hållbarhetsredovisningen skiljer sig vid 

statliga och icke-statliga företag och hur den påverkas utifrån intressent och 

legitimitetsperspektiv.  

1.4 Avgränsning  

Eftersom hållbarhetsredovisning är ett väldigt omfattande ämne, vilket innebär flera aspekter 

och kan bland annat studeras utifrån företags- och samhällsperspektiv avgränsas denna studie 

till behandling av frågan endast utifrån företagsperspektiv dvs. hur företag utformar sina 

hållbarhetsredovisningar utifrån krav från intressenter.   

 

 

 

 

                                                   
4 Röster om transparens och hållbarhetsredovisning s.8. 
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 2 – Metod 

Beskriver val av tillvägagångssätt vid insamling av teoretiska utgångspunkter vid val av 

metod.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram  

Relevanta teorier och begrepp inom studiens område tas upp utifrån samhälls- och 

företagsperspektiv.  

 

Kapitel 4 – Empiri  

En sammanställning av data presenteras utifrån intervjuerna och hållbarhetsrapporterna samt 

annan hållbarhetsrelaterad information.  

 

Kapitel 5 – Analys  

Den insamlade informationen behandlas och analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen som sedan appliceras på empirin. 

 

Kapitel 6 – Slutsats  

I detta kapitel presenteras studiens slutsats utifrån syftet.  
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2 Metod 

I detta avsnitt belyses teoretiska utgångspunkter för val av metod för studiens undersökning. 

Diskussion om vetenskapliga förhållningssätt som följs av kvalitativa och kvantitativa 

tillvägagångssättet samt studiens validitet och reliabilitets aspekt behandlas.  

2.1 Vetenskapliga förhållningssätten: positivism och hermeneutik 

Positivism och hermeneutik är några av de vetenskapliga förhållningssätten inom vetenskap 

och forskning. Det krävs en god överblick för att kunna utöva framgångsrik forskning. 

Positivismen kan testas genom att formulera en hypotes och genom en empirisk studie 

(observation) testar forskaren hypotesen. Det visade sig senare att det är omöjligt att separera 

teori och observation då ”privata” teorier som innan har skapats hos forskarna avskiljer 

informationen då observationen görs. Enligt författaren Denscombe innebär positivism 

tillämpning av naturvetenskaplig forskningsmodell som används i undersökningar vid sociala 

fenomen. Det vill säga den naturvetenskapliga metoden anses som en ”nyckel” till att förstå 

…och kontrollera sociala fenomen”
5
. Detta förhållningssätt kritiserades hårt pga. att det är 

svårt att applicera den naturvetenskapliga modellen i samhällsvetenskap och humaniora.  

Hermeneutiken är raka motsatsen till positivismen och betyder tolkningslära. Det är en 

vetenskapligriktning där det studeras och tolkas.
6
 Då positivismen står för kvantitativ data och 

statistiska hårddatamodeller vid analys samt naturvetenskapliga förklaringsmodeller där 

forskaren studerar objektivt och osynligt står hermeneutiken för kvalitativ tolkning och 

förståelse av fenomen där forskaren är öppen och subjektiv engagerad.  

Denscombe nämner även interpretivism som alternativ till positivism som snabbt har 

utvecklats under de senaste fyra decennierna från en radikal minoritets position till ett 

etablerat betraktelsesätt. Till skillnad från positivism som fokuserar sig på sociala 

verklighetens existens utanför människorna ställer interpretivismen fokus på hur människor 

uppfattar och förstår världen som sedan skapar sin egen värld utanför sådana tolkningar.  

Denna studie har en hermeneutistisk/interpretivistisk ansats då undersökningen baseras på 

kvalitativa tolkningar av data för att öka förståelsen för fenomenet som studeras.  

                                                   
5 Denscombe 2004 s.24.   
6 Patel s.28 
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2.2 Deduktion, Induktion eller Abduktion 

Induktion, deduktion och abduktion är tre begrepp som är kopplade till förhållanden mellan 

teori och empiri.  Vid empiriska forskningar arbetar man med olika ansatser, det vill säga 

antingen från teori till empiri, deduktivt – gå från det generella till det konkreta där generella 

påståenden prövas med data från empirin eller från empiri till teori, induktivt – dra slutsatser 

från det speciella till det allmänna
7
. Vid val av deduktivt arbetssätt dras slutsatser om enskilda 

företeelser utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Med hjälp av den befintliga teorin 

bestäms informationen som ska samlas in, hur den tolkas och hur resultatet av forskningen 

relateras till teorin. Objektiviteten anses vara stark då forskarna utgår från befintliga teorier. 

Dock finns det risk för att teorin påverkar forskningen i den mån att inget nytt upptäcks och 

”starka” teorier tar över och försvårar att nya teorier upptäcks.  

Det induktiva sättet att arbeta på kännetecknas av att forskaren formulerar teorin grundad på 

den insamlande informationen av studien. Risken att arbeta induktivt är att teorin är baserad 

på en specifik situation som i sin tur gör det tveksamt för applicering på andra områden.   

Ett tredje sätt att arbeta på kallas för abduktion, vilket innebär en kombination av induktion 

och deduktion. Utifrån enskilda fall formuleras en preliminär teori (induktivt) som testas på 

nya fall (deduktivt), som sedan i sin tur leder till utveckling av en ny teori (induktivt).   

Risken är att alternativa tolkningar utesluts pga. forskarens starka påverkan av tidigare 

forskning och erfarenheter
8
.                 

I denna studie tillämpas deduktivt ansats, ”från teori till empiri”, dvs.  utgår från befintliga 

teorier och deras kopplingar till de praktiska fall som ska undersökas. Studien utgår från en 

teoretisk referensram som är baserad på olika lämpliga teorier från litteraturen samt tidigare 

forskning inom området, detta för att genomföra en kritisk granskning. 

2.3 Kvantitativ eller kvalitativ ansats 

Vid genomföring av studier finns det diverse metoder att samla information på. Det beror på 

vilka typer av data som bearbetas. Inom forskningsmetodiken används kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Syftet med valet av kvantitativa eller kvalitativa metoder beror på hur 

den insamlade informationen genereras, bearbetas och analyseras. Då kvantitativa ansatser 

kännetecknas av mätningsbar data med statistisk bearbetning och analys har kvalitativa 

metoder med verbala analyser att göra
9
. Kvantitativa eller ”hårda” data kan vara lämpliga för 

                                                   
7 Tufte s.35 
8 Patel s.24 
9 Patel s.14 
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räkneoperationer och används i kvantitativa ansatser. ”Mjuka” eller kvalitativa data är 

däremot inte lämpligt för räkneoperationer, det har med bearbetning och tolkning att göra och 

tillämpas i kvalitativa ansatser
10

. Hårddataundersökningar svarar på frågan ”Hur många?” och 

är mer precis och generaliserande i jämförelse med mjukdata som svarar på frågan ”Varför?” 

och är mer sensibel och exemplifierande
11

. I dagsläget genomförs samhällsforskningen oftast 

mellan dessa två ansatser då det i praktiken är svårt att separera dem, det vill säga vid 

kvalitativ forskning kan kvantitativa data uppstå.  

Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning då intervjuer och granskning av företags 

hållbarhetsrapporter och annan hållbarhetsrelaterad information genomförs (primärkällor) 

samt annan information som är relaterad till ämnet (sekundärkällor). Anledningen till detta är 

att få mer detaljerad information och en djupare granskning.  

2.4 Primärdata eller sekundärdata 

Det skiljs mellan primär- och sekundärkällor då det finns olika sätt att samla information på 

för att få svar på frågeställningen. Primärkällor innebär förstahandsrapportering och 

ögonvittnesskildringar, de övriga kallas för sekundärkällor
12

. Det som forskare själv samlar in 

för en aktuell situation kallas för primärdata. Data som redan har samlats in av någon annan 

kallas för sekundärdata.  

I denna studie används båda primär- och sekundärkällor för att få resultatet.  Intervjuerna ses 

som primärdata i och med att forskarna får information direkt från intervjupersonerna samt 

information som finns på företagens hemsidor, årsredovisnings- och hållbarhetsrapporter.  

Sekundärdata som samlas in kommer från litteratur samt övriga elektroniska källor. 

Anledningen till detta är för att frambringa mer detaljerad information och en djupare 

granskning av fenomenet. För underlag för jämförelse av samlad information skiljer sig inte 

frågorna till intervjuerna till respektive företag förutom en fråga som belyser krav aspekten på 

hållbarhetsredovisning kring statliga och icke-statliga företag.  

2.5 Fallstudie  

Fallstudie innebär att göra en undersökning på en mindre begränsad grupp. Utgångspunkten är 

att få ett helhetsperspektiv på ett fenomen samt försöka uppnå täckande information
13

. 

Koncentrering på ett begränsat antal enheter bidrar till bättre insikt genom att göra 

                                                   
10 Tufte s.69 
11 Svenning s.72 
12 Patel s.65 
13 Patel s.54 
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forskningen djupare, uppmärksamma dynamiken samt få mer detaljerad kunskap och 

förståelse
14

.  Eftersom det är omöjligt att få representativt urval för hela populationen vid 

fallstudie väljs enheter utifrån deras särskilda kvaliteter, till detta nämns det olika anledningar. 

Bland annat nämns generaliseringar dvs. att den valda enheten är typiskt för andra enheter. 

Det går även att göra fokusering kring ”extrema” enheter som kännetecknas av vissa 

omständigheter och gör det möjligt att upptäcka saker som inte syns i de ”normala” 

situationer.  Dessutom går det att välja enstaka eller väldigt sällsynta fenomen som utgör ett 

specialfall
15

.  

Denna studie är en form av en fallstudie då hållbarhetsredovisning är ett fenomen som 

undersöks på djupet. Vid frågornas utformning är det viktigt att tänka på standardiserings- och 

struktureringsgrad. Standardiseringsgraden visar hur mycket ansvar som lämnas till 

intervjuaren vid frågornas utformning och inbördesordning. Strukturering visar i vilken 

utsträckning frågorna är utformade för intervjupersonerna, dvs. om frågor är fria att tolka 

beroende på tidigare erfarenheter och sin egen ställning. Till exempel lämnar en helt 

strukturerad intervju ett väldigt litet utrymme att svara inom
16

. Frågornas utformning i 

intervjuerna som kommer att genomföras vid denna studie bygger på låg grad av 

standardisering och låg grad av strukturering. Detta görs på grund av att det ger 

intervjupersonen utrymme för att kunna svara på frågan samt ge författarna en möjlighet att 

ställa följdfrågor vid behov.   

2.5.1 Urvalet för denna studie  

Utifrån syftet med denna studie ställdes frågan vid urval: hur många av statliga och icke -

statliga företag ska undersökas för att få en generaliserande bild av verkligheten samt 

diskuterades om företag i samma eller olika branscher skulle undersökas. Det finns dock en 

risk med att välja företag i samma bransch vilket kan leda till att resultatet kan vara typiskt för 

just denna bransch. Det valdes sex svenska företag från olika branscher, tre statliga och tre 

icke-statliga för att se variation mellan företagen samt se kontrasten mellan gruppen. Detta för 

att se eventuella mönster i vardera gruppen samt skillnaderna mellan grupperna i 

hållbarhetsredovisningens utformning i statliga och icke-statliga företag. De statliga företagen 

valdes från en lista från regeringens rapport ”verksamhetsberättelse för företag med statligt 

ägande”
17

. De valda statliga företagen är Vattenfall AB, SAS och Telia Sonera. Dessa tre 

                                                   
14 Denscombe Martyn s 178 
15  Denscombe s.179-180 
16 Patel s.71 
17 http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/98/75/d4ed87fc.pdf 
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företag representerar tre olika företag från olika branscher. Vattenfall är intressant för denna 

studie då de är en av Europas största producent av el och värme samt jobbar ständigt med 

förnybara energikällor. Detta gör företaget en viktig aktör inom hållbartklimatarbete.
18

 I 

dagens läge är det dessutom aktuellt med ständigt pågående debatt i samhället när det gäller 

klimatfrågor och energikällor.  

SAS valdes då flygbranschen är ett diskuterat ämne i media när det gäller miljöaspekter och 

företagets ansvar inom samhället i takt med den ökande globaliseringen. TeliaSonera är 

intressant då deras verksamhet som telekommunikation är tillskillnad från Vattenfall och SAS 

inte miljöskadlig i samma utsträckning då andra aspekter inom hållbarhetsfrågor framträder.  

De icke-statliga företag som valdes till denna studie är AlfaLaval, Peab och Retail and Brands 

AB. Dessa tre företag valdes utifrån respektive grupp dvs. Large Cap, Mid Cap och Small 

Cap från OMX Börsen
19

. Valet av företag av olika storlekar från olika branscher ger en 

möjlighet att se en maximal variation. RNB Retail and Brands (Small Cap) är ett företag inom 

klädbranschen där företaget sammanställde för första gången en hållbarhetsrapport med syfte 

att rapportera deras framgångar och motgångar i hållbarhetsfrågor inom verksamheten. 

Peab är ett ledande byggföretag som arbetar med en verksamhet som påverkar miljön till en 

stor del. De är ett innovativt företag som skapar nya ”gröna” lösningar för framtidsbyggande 

för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Alfa Laval är ett företag som skapar lösningar för energisparande. Verksamheten bedrivs med 

tanke på miljöpåverkan där målet för en hållbar utveckling ingår i deras dagliga verksamhet.  

Anledningen till valet av tre företag från statliga och icke-statliga företag är för att ge en 

möjlighet att se variation som finns samt se likheter och skillnader i utformningen. Med tanke 

på resurser och tid för denna studie anses antalet valda företag vara relevant för att få ett 

generaliserbart resultat.  

2.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet har med datas tillförlitlighet att göra. Metoden för insamling av data och 

bearbetning påverkar reliabiliteten. Det skiljs mellan ”test-retest reliabilitet” och ”inter-rater-

reliabilitet”. ”Test-retest-reliabilitet” innebär att samma undersökning upprepas av en forskare 

vid två olika tillfällen med 2-3 veckors tidsinterval, visar det sig att resultatet blir detsamma är 

                                                   
18 verksamhetsberättelse för 2008 2009-12-01 kl 20.10 

19 http://service.nordea.com/nordea-

openpages/six.action?target=/nordea.public/stock/stocklist.page&magic=%28cc+%28table+%28list+OMXLRG

%29%29%29& Nordea-marknadsinformation 

http://service.nordea.com/nordea-openpages/six.action?target=/nordea.public/stock/stocklist.page&magic=%28cc+%28table+%28list+OMXLRG%29%29%29&
http://service.nordea.com/nordea-openpages/six.action?target=/nordea.public/stock/stocklist.page&magic=%28cc+%28table+%28list+OMXLRG%29%29%29&
http://service.nordea.com/nordea-openpages/six.action?target=/nordea.public/stock/stocklist.page&magic=%28cc+%28table+%28list+OMXLRG%29%29%29&
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detta ett uttryck för hög reliabilitet. Om flera forskare undersöker samma fenomen och 

kommer fram till samma resultat är detta ett uttryck för hög reliabilitet, denna metod kallas 

för ”inter-rater-reliabilitet” eller interbedömarreliabilitet
20

.  

Validitet innebär att mäta just det som avses att mäta
21

. Vid undersökning skiljs det mellan 

inre och yttre validitet. Yttre validitet handlar om vad den teoretiska grundundersökningen 

utgår ifrån. Inre validitet handlar om själva forskningen, dvs. kopplingen mellan teori och 

empiri. Det anses vara lättare att uppnå inre validitet vid kvalitativa studier, dock är den yttre 

validiteten lika svår att uppnå både för kvalitativa som kvantitativa studier
22

.  

Studiens reliabilitet och validitet anses vara god då tidigare bearbetning av primär och 

sekundärdata har gjorts innan genomföringen av intervjuer. Vid frågornas formulering sattes 

fokus på att få relevant information från de kompetenta personerna från respektive företag. 

Vid intervjuerna utformades frågorna utifrån teoretisk referensram och syftet för denna studie. 

2.7 Källkritik  

Under studiens genomförande användes relevanta källor med syfte att få en helhetsbild av 

befintlig kunskap inom aktuella ämnesområden samt egen undersökning. Detta skulle i sin tur 

fånga de viktiga aspekterna till ämnesområdet för att sedan göra egen analys och komma fram 

till en slutsats som svar på studiens syfte. Med tanke på den begränsade tiden och resurser var 

det dock omöjligt att ta ställning till alla ursprungliga källor som refererades i litteraturen som 

studien använde sig av. För intervjuerna valdes en kompetent person från respektive företag. 

Dock är det är viktigt att ha i åtanke att svaren från dessa personer kan ha inslag av 

subjektivitet. Till en teoretisk referensram användes lämplig litteratur för att öka förståelse för 

fenomenet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
20 Tufte, s. 29 
21 Patel 
22 Svenning, s. 55 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras relevanta begrepp och teorier inom området utifrån samhälls och 

företags perspektiv. Studiens utgångspunkter är begreppen hållbar utveckling och CSR samt 

utgår från intressent- och legitimitets teori där dialogen mellan företag och intressenter 

spelar en avgörande roll. Det tas även upp befintliga regler och normer som berör ämnet.   

3.1 Hållbarutveckling  

Svensk näringsliv tolkar hållbar utveckling som en ekonomisk tillväxt, social utveckling och 

god miljö.
23

  ”Hållbar utveckling är egentligen inte någon miljöfråga, utan det handlar om hur 

vi ska kunna skapa ekonomisk tillväxt, socialt välstånd och god miljö” 
24

. Wåhlstedt nämner 

tre principiella utgångspunkter för hållbarutveckling. För det första, är det en fråga om 

styrning som handlar om att styra samhället i ”rätt riktning”. För det andra, är det en fråga om 

hushållning som innebär en effektiv användning av ekologisktrelaterade resurser. För det 

tredje, är hållbar utveckling en redovisningsfråga som styrs av ”behovet av att kunna följa i 

vilken utsträckning uppsatta mål uppnås”. En annan aspekt som lyfts fram i detta 

sammanhang är att ”det som mäts och redovisas drar till sig uppmärksamhet, s.k. 

”redovisningens magi”.
25

  Det har under åren vuxit fram olika synsätt och definitioner kring 

vilket ansvar företagen ska ta
26

. De tre mest använda begreppen är Corporate Responsibility 

CR (företags ansvar), Corporate Social Responsibility CSR (företagets sociala ansvar) och 

sustainability (hållbarhet).  Vilket begrepp företagen väljer att använda sig utav har ingen 

större betydelse, utan det viktiga är att de förklarar varför och hur de väljer att gå till väga vid 

framställning av hållbarhetsredovisningen. En del forskare anser att synonym användningen 

av CSR och hållbarhetsbegrepp används ofta felaktigt då begreppet hållbar utveckling är ett 

väsentligt bredare begrepp och svårare att tillämpa i företagets verklighet
27

. Under de senaste 

åren har en ny definition börjat användas, ESG- Environment Social Governance, där förutom 

miljö- och socialt ansvar inkluderas ägarstyrningsfrågor som rör etik i organisationer och 

ledningen.  

                                                   
23 Svensknäringsliv 
24 Ibid s 104 
25 Wåhlstedt, Håkan. Resultatredovisning för hållbar utveckling. Naturekonomiska principer för kommunal 

tillämpning. Exempel från Göteborg, Katrineholm, Lund och Sala. Företagsekonomiska institutionen. 

Stockholms Universitet. 2001, s. 35     

26 SFFs recommendation om corporate responsibility 
27 License to operate s. 12 
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3.2 Triple Bottom Line – modell 

Hållbarhetsbegreppet är baserat på en modell som inkluderar ekonomsikt ansvar, socialt 

ansvar och miljöansvar, dessa tre bildar i sin tur triple bottom line där företagens resultat 

redovisas i tre dimensioner.  

Figur 1: Triple Bottom Line modell 
28

  

Triple Bottom Line innebär att förutom att försöka beakta det finansiella resultatet så tittar 

företagen även på miljöarbete och socialt ansvar
29

. Det finns en ökande trend och efterfrågan 

hos företag för att påvisa transparens och redovisning utanför den finansiella delen. Triple 

Bottom Line riktar in sig på en rapportering som mäter företagens prestation inom 

hållbarhetsarbete
30

.   

3.3 CSR-Corporate Social Responsiblity  

CSR definieras av näringslivsorganisationen WBCSD- World Business Council for 

Sustainability ”CSR är företagens kontinuerliga åtagande att uppträda etiskt och bidra till 

ekonomisk utveckling, samtidigt som de förbättrar livskvaliteten hos de anställda och deras 

familjer likväl som i lokalsamhället och samhället i stor”
31

.  

Ett hållbartföretagande omfattar miljö, sociala och etiska frågor som en naturlig del av 

verksamheten och detta i sin tur leder till att bygga ett starkt och trovärdigt varumärke genom 

att arbeta långsiktigt och proaktivt med hållbarhetsfrågor. Inom CSR finns det ingen ”storlek” 

som passar alla utan för att företagen ska bli framgångsrika bör CSR policy utvecklas inom 

organisationen och sedan appliceras till specifika områden och sammanhang
32

. Det finns två 

förhållningssätt till CSR: företaget kan utgå från sin verksamhet eller likställer sitt sociala 

ansvarstagande med sponsring eller välgörenhet. Identifiering och minimering av kritiska 

                                                   
28 http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/99-

00/bio_fuel_cells/groupproject/library/sustainableenergy/text.htm 2009-12-01 kl.12.28 
29 http://www.konst.org/swe/inblandade/samarbete/tripple.html 2009-11-30 kl 21:17 
30 http://www.cpaaustralia.com.au/cps/rde/xchg/SID-3F57FECB-

A51C878E/cpa/hs.xsl/14131_8138_ENA_HTML.htm  2009-11-30 kl 21:25 
31http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Fr_n_defensiv_till_pro_205a.pdf 
32 EU Multi-Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility s.19 

 

http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/99-00/bio_fuel_cells/groupproject/library/sustainableenergy/text.htm%202009-12-01
http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/99-00/bio_fuel_cells/groupproject/library/sustainableenergy/text.htm%202009-12-01
http://www.konst.org/swe/inblandade/samarbete/tripple.html%202009-11-30
http://www.cpaaustralia.com.au/cps/rde/xchg/SID-3F57FECB-A51C878E/cpa/hs.xsl/14131_8138_ENA_HTML.htm
http://www.cpaaustralia.com.au/cps/rde/xchg/SID-3F57FECB-A51C878E/cpa/hs.xsl/14131_8138_ENA_HTML.htm
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Fr_n_defensiv_till_pro_205a.pdf
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risker i affärsverksamhets som kan ha negativ påverkan på miljön och samhället, står i fokus 

när ett företag tar i sitt ansvarstagande utgångspunkt i kärnverksamheten.
33

 Om man inför 

hållbarhetsarbete i företagen, kan det bland annat leda till renare produktions metoder och 

innovation som kan förbättra material, energi och produkteffektivitet. Lägre hälso- och 

säkerhets kostnader då en säker och hälsosam miljö för medarbetarna förbättrar hälsan som i 

sin tur leder till högre produktivitet, minskade kompensations kostnader. Lägre 

arbetskostnader och innovations lösningar, som erbjuder goda arbetsförhållanden, förbättrar 

motivationen och produktivitet. Denna svåra uppgift är inte något lätt, utan de möter flera 

utmaningar.34 Utmaningen för företag i detta sammanhang kan vara extra stor för de som 

tillhör miljöfarliga branscher eller som handlar om att säkerställa produktionen med hänsyn 

till miljö- och sociala aspekter. Geografiska spridningen spelar också roll när det gäller 

företagets sociala ansvar utifrån verksamheten. De företag som är verksamma i större antal 

länder ställs inför mer utmaningar.
35

 När det gäller företagets CSR som är inriktat på 

välgörenhet, har traditionen inte varit lång i Sverige p.g.a. dess negativa påverkan på 

produktiviteten och lönsamheten. Men trenden visar att det sker en ökning av företagens 

engagemang i välgörenhet. Välgörenhetsarbete kan omfatta utveckling av sponsringsstrategier 

eller samarbete med ideella organisationer.
36

  

Det är upp till företag att välja hur de ska verka i sitt sociala ansvarstagande. De kan välja att 

jobba med trovärdigheten, öppenhet, integritet och välvilja i samarbete med intressenterna 

som i sin tur kan vara en fördel för företagen. En central del av CSR går ut på att företagen 

ska berätta för andra hur de gör och bygga ett förtroende med hjälp av kommunikationen i 

förhållande till intressenterna.
37

 Det finns tre strategier att kommunicera CSR utifrån 

intressentperspektiv. Den första strategin handlar om att företagets intressenter informeras om 

CSR-aktiviteter via t.ex. broschyrer, pressmeddelanden som är ett exempel på 

envägskommunikation. Den andra strategin är s.k. ”the stakeholder response strategy”, som 

fokuserar på att påverka intressenternas beteende med syftet att stärka företagets identitet.  

Den tredje strategin, s.k. ”stakeholder involvement strategy”, inriktar sig mot dialogen mellan 

företag och intressenter. Via sådan dialog lär de sig även att utveckla sitt CSR-arbete.
38

 

                                                   
33 Grafström, s. 122-126 
34 Systems Approach to Corporate Sustainability: A General Management Framework 

Process Safety and Environmental Protection, Volume 81, Issue 5, September 2003, Pages 303-316 A. Azapagic 
35 Grafström, s. 127 
36 Ibid s. 123-125 
37  http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/article12246.ece 2009-10-05 

38 Grafström, s. 144-145 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_method=citationSearch&_uoikey=B8JGG-4RV2MVH-4&_origin=SDEMFRHTML&_version=1&md5=29f0b5de765b97fa0df280edb6c39c0b
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/article12246.ece
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Kommunikationen är bred och ges bland annat genom särskilda hållbarhetsredovisningar, 

årsredovisningar, webbsidor, företagsbroschyrer mm. En god inblick i företagets CSR leder 

till att intressenterna får möjligheten att avgöra risknivån i investeringen och även bedöma 

företagets möjligheter samt bilda en uppfattning om företaget och dess etik. CSR anses vara 

värdeskapande för ägarna och fungerar som en del av företagsstrategi samt anses vara en del 

av vinstmaximeringen på lång sikt. Med transparens menas att öka öppenheten så mycket som 

möjligt. Större genomlysning blir ett effektivt sätt att skapa förtroendet. Om företaget inte 

döljer något, blir det inget kvar för media att avslöja.
39

  

 

I Sverige finns det ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte - CSR Sweden 

där målet är att få de företag som deltar i nätverket att inspireras och stärkas i sitt CSR 

engagemang, SAS är en av de femton företag som ingår i nätverket. Frågan inom CSR som 

ställs är då vilka intressenter ska företagen ha ansvar för och vilka frågor bör företagen vara 

ansvariga för och prioriteras i ansvarstagandet? FN: s Global Compact har tio principer som 

rör mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkors och korruption som de arbetar med. Mer om 

detta finns under rubriken Global Compact. Det är även viktigt att notera att företag inte bör 

visa en för hög profil av CSR då det kan skada företagets trovärdighet, t.ex. den bild som ett 

företag vill förmedla stämmer inte överens med den allmänna bilden. Inom CSR är det viktigt 

för företagen att tänka på vissa faktorer som t.ex. integrationen med intressenterna, ha en 

lagom hög profil, använda sig av extern granskning som ökar trovärdigheten, rapportera data 

på ett jämförbart sätt samt bör företagets CSR ha ett naturligt samband till verksamheten.  

Det är viktigt för företagen att ha förtroende, transparens och kommunikation som bland annat 

leder till effektivitet. Transparens är ett uttryck för ett behov av social kontroll. Ju öppnare ett 

företag är och kommunicerar om vad och hur de tänker och gör, leder till att de blir mer 

effektivare och anpassar sig till intressenternas uppfattning.  I och med att företag har ett 

socialt ansvar leder det till ett ökande tryck på företagen oavsett var i världen de verkar. Både 

FN och OECD har principer och riktlinjer för hur multinationella företag ska arbeta med 

dessa frågor därmed menar svensknäringsliv att fler svenska företag bör respektera mänskliga 

rättigheter och grundläggande miljöstandarder då de är på utländska marknader. Enligt 

artikeln från svensknäringsliv sägs det att företagen bör utifrån verksamhetens förutsättningar 

fastställa hur de ska arbeta med dessa frågor och ansluta sig till specifika modeller eller 

redovisningsstandarder samt formulera specifik policy inom företaget för CSR. 
40

 CSR- 

                                                   
39 Röster om transparens, s. 25 
40 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/article12246.ece 2009-10-15 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/article12246.ece
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frågorna är olika för företagen och fördelarna är många, men en bra CSR kräver resurser. 

Företagen möts av olika förutsättningar och förväntningar för att skapa god CSR, dock finns 

det olika begränsningar för företagen i praktiken att möta detta 

3.4  Intressentteori och Legitimitetsteori 

Ljungdahl diskuterar intressent- och legitimitetsteori som behandlar förhållandet mellan 

företag och samhälle och anses vara passande när det gäller redovisningen av 

samhällsrelaterad information
41

.  

 Företagsledningens 

perspektiv 

Samhällets perspektiv 

 

Intressentteori 

 

Hantering av 

intressentkrav 

 

Formulering av 

Intressentkrav 

 

 

Legitimitetsteori 

 

Legitimering av företaget 

 

Legitimering av 

systemet 

 

Figur 1. Frågeställningar inom respektive teoribildning beroende på perspektiv val
42

 

Utifrån företagsledningens perspektiv ses redovisningens roll som ett sätt att möta och hantera 

olika intressenters krav och på så sätt legitimera företagets verksamhet. I detta sammanhang 

kompletterar intressentteori och legitimitetsteori varandra, men maktutövning framträder mer 

i legitimitetsteori. Utifrån samhällets perspektiv betonar intressentteori på hur intressenter 

ställer krav på företag och hur samhället som intressent kontrollerar företag. Inom detta 

perspektiv anses miljö- och samhällsrelaterad redovisning som en ”accountability” mekanism, 

som har med företags moraliska skyldighet att göra när det gäller redovisning av miljö- och 

samhällsrelaterad information till intressenter. I detta avseende ses intressentteori mest 

användbar som grund för varför bör företag redovisa miljö- och samhällsrelaterad information 

istället för att förklara varför företagsledningar väljer att redovisa sådan typ av information. 

Legitimitetsaspekt i ett samhälligt perspektiv innebär att fokus förskjuts från ett företag till 

samhällssystem som sätter ramarna för företagets verksamhet. I detta sammanhang kan 

                                                   
41 Ljungdahl, 1999, s. 39 
42 Ljungdahl 1999, s. 40 
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företagens hållbarhetsredovisning ses som ”ett politiskt verktyg för att manipulera omvärldens 

uppfattning om företagets verksamhet, och samtidigt legitimera företagen och den rådande 

maktfördelningen i samhället”
43

.  

 

3.4.1 Intressentmodell  

”Utgångspunkten i intressentmodellen är att företag strävar efter att uppnå ett stabilt 

förhållande till sin omgivning sk. Jämvikt” (den nya ekonomistyrningen )  

Denna modell används för att hantera och kartlägga intresserelationer och stakeholder 

management samt är en del av organisation och företags strategi.  Intressentmodellen 

beskriver företagens viktigaste intressenter t.ex. ägare, kunder, miljö, anställda och 

lokalsamhälle.
44

  Inom denna modell försöker varje intressent uppnå en vinst genom att 

samverka med övriga intressenter. Denna samverkan kan i sin tur innebära ett hot för de 

övriga intressenterna då det kan innebära för liten vinst. Företag anses ha ett stort ansvar mot 

många intressenter. I och med globaliseringen har många globala företag blivit mer 

inflytelserika och därmed fått mer makt. Makten medför att samhället - och den värld vi lever 

i påverkas till en stor del. Större makt innebär större ansvar, vilket leder till att företagen 

måste tänka långsiktigt i hänseende till sina intressenter och inte använda makten på fel sätt 

och gynna sina egna intressen. Det är viktigt för företagen att ställa vissa frågor kring 

prioritering av intressenter t.ex. hur påverkar intressenterna oss, vill vi som företag förknippas 

med dessa intressenter och hur betydelsefullt är det?  

Enligt boken Strategic Management skriver författaren Edward Freeman att företag ska agera 

frivilligt för att tillfredställa behoven hos de viktiga intressenterna för att skapa goda 

relationer och konkurrensfördelar på långsikt
45

. Utifrån intressentmodellen strävar företag att 

tillgodose intressenternas krav, dessutom handlar det om att kompremissa mellan företaget 

och intressenter
46

.  

Intressentmodellen som utgångspunkt gör det möjligt att identifiera och förstå centrala aktörer 

som är delaktiga i frågor kring företagens sociala ansvar. Modellen inkluderar förutom 

företagens mest centrala intressenter, det vill säga ägare, kunder och leverantörer, även media, 

statliga organ, konsulter samt intresseorganisationer av olika slag. Genom samverkan mellan 

                                                   
43 Ljungdahl, 1999, s. 41 
44 Ibid s.64. 
45  Värdeskapande CSR s. 67 
46 Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén (2005) Den nya ekonomistyrningen  
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företagen och deras intressenter sätts ramar på det sociala ansvarstagandet och det sker en 

utveckling på området
47

. 

 

 

Figur 2. Utvecklad intressentmodell
48

  

Företag och organisationer befinner sig inte i vakuum, det vill säga företagens agerande kan 

påverka och påverkas av omgivningen. Även små intresseorganisationer som företag har 

indirekta relationer, men kan ha stort inflytande till exempel genom granskningsrapporter som 

uppmärksammas av media
49

.  

Figur 2 visar en utvecklad statisk intressentmodell som förutom att identifiera intressenter och 

relationer som företag har till dem, visar även relationer mellan intressenterna. Detta leder till 

ökad förståelse på hur nya krav på företagens sociala ansvarstagande växer fram
50

. En 

                                                   
47 Grafström, Göthberg & Windell 2008, s. 65 
48 Ibid s84 
49 Ibid s.66 
50 Grafström, 2008, s.66 
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intressent definieras som en grupp eller en individ som påverkar eller blir påverkad av ett 

företags eller en organisations verksamhet. Det skiljs mellan primära och sekundära 

intressenter, då primära intressenterna anses vara nödvändiga för ett företagets överlevnad.  

De sekundära intressenterna påverkar inte direkt företagets överlevnad, men kan skapa 

opinion som i sin tur kan vara positiv eller negativ för ett företag
51

.  

Ljungdahl anser indelning av intressenter i primära och sekundära typiska för en 

”instrumentell” syn på företagets intressenter som innebär att kraven från de primära 

intressenterna prioriteras av företagsledningen utan att ta ställning till rimligheten i dessa 

krav
52

. Det som anses problematisk med sådan uppdelning är att, t.ex. sekundära intressenter 

genom negativ publicitet kan ha en direkt påverkan på företagets verksamhet
53

. Eftersom det 

är viktigt för företag att förstå vilka krav som ställs i en viss situation blir interaktion mellan 

företag och deras intressenter avgörande. En utvecklad intressentmodell visar att företaget är 

omgivet av intressenter som har en relation till varandra och inte bara till företaget, vilket gör 

det möjligt att förstå relationerna mellan företags intressenter som kan vara till hjälp för att 

analysera företagets ansvarsroll. Genom att ta hjälp av varandra i sina initiativtagande och 

intresseskapande samspelar aktörer som är involverade i miljö- och samhällsansvarsfrågor. 

Det är viktigt att se på intressenter inte som isolerade aktörer utan att förstå deras relation till 

andra intressenter. Statliga organisationer får hjälp av olika intresseorganisationer i frågor 

relaterade till socialt ansvarstagande. Genom seminarier, forum och konferenser sker 

interaktion av olika typer av aktörer som på så sätt lär av varandra och media blir till hjälp när 

intresseorganisationer vill påverka allmänheten med sitt budskap.  

De finansiella marknaderna kan också användas av intresseorganisationer som vill påverka 

företagens ansvarstagande i miljö- och ansvarsrelaterade frågor
54

.  

 

CSR växte fram som en motkraft mot ett så kallat ansvarslöst företagande då de svenska 

företagens intressentrelationer och ansvar ändrades över tiden bland annat på grund av 

finansmarknadens ökade inflytande genom åren. Diverse intressenter har haft olika inflytande 

och ett ökande inflytande från globaliseringen och aktiemarknaden har påverkat synen på 

intresserelationerna i Sverige. Framväxten av CSR berodde främst på globaliseringen då CSR 

lägger tonvikten på företagens breda ansvar mot en större grupp intressenter som i sin tur 

                                                   
51 Ibid s. 67-68 
52 Ljungdahl, 1999, s. 42 
53 Grafström, 2008, s. 68 
54 Ibid s. 83-86 
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leder till att företagens intresserelationer förändras.  Ansvar som företagen står inför innebär 

att identifiera de frågor som de har ansvar för och de intressenter som påverkas
55

.   

Grafström ser en utveckling i forskningen om intressenter det vill säga från att hantera 

intressenter genom att möta krav från dem till att prioritera relationsbyggande aktiviteter 

mellan företag och deras intressenter. I samband med företagens sociala ansvarstagande anses 

det vara viktigare att vara proaktiv i sina relationer till intressenter istället att bara verka 

reaktivt. Med att vara proaktiv i detta sammanhang menas att ett företag arbetar aktivt med 

sitt sociala ansvarstagande oavsett påtryckningar eller negativ kritik från omgivningen. 

Dessutom kan ett företag även påverka de framtida kraven genom interaktion med sina 

intressenter
56

. Eftersom intressenterna inte är statiska aktörer, kan de förändras över tid och är 

situationsberoende.  

Intressenter kan identifieras utifrån tre faktorer: 

- Intressentens makt 

När det gäller begreppet makt, konstaterar Grafström att "en part i en relation har makt om 

den kan påverka den andra parten i relationen". Makt är inte statiskt, det vill säga, vissa 

aktörer kan ha mer eller mindre makt beroende på hur viktig eller aktuell frågan är för 

stunden
57

.  

- Den legitimitet som ett företag får av en relation till en intressent 

En aktör får legitimitet genom att göra något lämpigt och önskvärt utifrån befintliga normer 

och värderingar i en specifik situation. 
58

  För ett företag kan det innebära att företagets egna 

värderingar stämmer med samhällets eller de viktiga intressenternas värderingar
59

.  

- Hur ängeläget intressenternas krav är för företaget 

Om en intressent blir en nödvändig aktör att hantera, beror på hur viktiga eller hur kritiska 

frågorna är för intressenten.  

De ovan nämnda faktorerna ger en möjlighet att förstå intressenterna på ett dynamiskt sätt. 

Dessutom anses det vara viktigt att förstå varje enskild intressent i relation till andra 

intressenter på samma sätt som att förstå ett företag i relation till sin omgivning
60

. En 

anledning till att en del aktörer som definierar kraven på företagens sociala ansvarstagande 

har mer betydelse än andra är för att de har större legitimitet och förmåga att väcka 

uppmärksamhet. Intresseorganisationer, statliga organisationer och media nämns bland de 
                                                   
55 Borglund Tommy 
56 Grafström, 2008, s. 68-69 
57 Ibid s.70 
58 Ibid s. 71 
59 Ljungdahl, 1999, s.45 
60 Ibid s. 72 
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centrala intressenter som sätter ramarna när det gäller frågan om företagens ansvarstagande. 

Intresseorganisationer har fått en ökad betydelse i samhället under de senaste åren och är en 

del av större nätverk som används för att få och sprida information. Statliga organisationer 

bidrog till intresseorganisationernas ökade uppmärksamhet genom att vara med och lyfta fram 

de frågor som är relaterade till företagens sociala ansvar. EU-kommissionen har varit aktiv 

med frågor kring socialt ansvarstagande sedan början av 2000-talet. På motsvarande sätt som 

EU har involverat sig i frågan om företagens sociala ansvar, har även FN engagerat sig i 

frågan. År 2000 lanserades FN-initiativet Global Compact med syfte att uppmuntra företag till 

ett ökat socialt ansvarstagande. Media har uppmärksammat dessa frågor i takt med nya 

initiativ och krav på ett ökat socialtansvarstagande
61

.  

3.4.1.1 Intresseorganisationer  

Intresseorganisationer (NGO:s - non-governmental organisations) är en del av så kallad ”den 

tredje sektorn" eller "icke-drivande verksamhet". De definieras som "privata, icke-

vinstdrivande organisationer med syfte att arbeta för speciella samhällsintressen genom att 

fokusera stöd och/eller operativa insatser mot samhälliga, politiska och ekonomiska mål, som 

rättvisa, utbildning, hälsa, miljö och mänskliga rättigheter".  

När det gäller företagens sociala ansvarstagande arbetar intresseorganisationer med följande 

områden: 

1) granskning av företag och publicering av rapporter, 

2) produktion av riktlinjer och standarder, 

3) konsultation och rådgivning till företag.
 
 

Tackvare sin organiseringsförmåga och genom att nå ut med sitt budskap spelar 

intresseorganisationer allt större roll för företagens verksamhet. Grafström konstaterar att 

intresseorganisationer inte alltid har mycket makt, men genom att samarbeta med andra 

aktörer får de det. Intresseorganisationer har stor legitimitet, detta leder till att företag som 

inte samarbetar med dessa intressenter, blir illegitima. Genom att arbeta med sakfrågor som 

blir angelägna för företag utifrån deras kärnverksamhet skapar intresseorganisationer sig en 

viktig roll gentemot företag.
62

 

 

                                                   
61 Ibid s.73-74 
62 Grafström, 2008, s.74-76 
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3.4.1.2 Statliga organisationer  

Statliga organisationer blir en central intressentgrupp för företag tackvare sin rätt att stifta 

lagar och utarbeta policys som rör företagandes villkor. Statliga organisationer påverkar 

företag genom tvingande eller frivilliga regler och på så sätt sätta ramarna för företagens 

agerande. När det gäller företagens socialt ansvarstagande, har statliga organisationer i de 

flesta fallen valt att inte stifta lagar, men idén om att företag bör ta ett ökat socialt ansvar 

mobiliserades aktivt. Trots en gemensam debatt om företagens sociala ansvarstagande 

hanteras frågan på olika sätt i dem europeiska nationerna. Det statliga arbetet fokuserar sig 

framför allt på att stimulera företag till ökande socialt ansvar. CSR-frågor fick en större 

spridning genom transnationella statliga organisationer. Förenta Nationerna (FN) har 

engagerat sig i företagens socialt ansvarstagande sedan i slutet av 1990-talet. Upprättande av 

initiativet Global Compact i juni 2000 syftade till ett samarbete mellan företag, FN och 

samhälle i frågor om socialt ansvarstagande. Genom att underteckna Global Compact 

förbinder sig företag att följa 10 principer och rapportera om sina åtaganden
63

 (behandlas mer 

vidare i arbete).  

EU har involverat sig i frågor om företagens sociala ansvar genom att utmana företag till ökat 

ansvar för sina verksamheter via olika initiativ, riktlinjer och ramverk. När det gäller arbete 

med CSR-frågor satte EU inte några legala krav på företag, det handlar istället mer om dialog, 

påverkan, öppenhet och information. Under åren utvidgades EU:s syn på företagens sociala 

ansvarstagande och kommunikation mellan företag och dess intressenter blev mer viktig. 

European Multistakeholder Forum i oktober 2002 syftade till att utveckla förståelse för socialt 

ansvarstagande frågor. I likhet med FN poängterar EU att socialt ansvarstagande är frivilligt, 

det innebär att statliga organ försöker engagera företag och omgivning i CSR-frågor utan att 

skapa tvingande regler. En viktig punkt sätts på dialog mellan företag och olika 

intressentgrupper
64

. 

 

3.4.1.3 Media som intressent  

Genom rapportering och uppmärksamhetsskapande kring CSR-frågor har media varit en 

drivande kraft. Det anses antingen vara en egen intressent när det gäller företagens arbete med 

socialt ansvarstagande eller en arena för andra intressenter
65

. Det diskuteras mycket bland 

forskarna om media skulle räknas som intressent, då vissa anser att media saknar ett eget 

                                                   
63 Ibid s. 77 
64 Grafström, 2008, s. 79 
65 Ibid s. 80 
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intresse i ett företag, men kan ha en stor påverkan ser andra ser media som en viktig 

intressent
66

. Genom att ha mycket utrymme för näringslivsrelaterade frågor förstärks medias 

roll som företagens viktiga intressent. Media har en väsentlig roll inom CSR och fungerar som 

moralens arena där företag, organisationer och journalister samverkar. I och med att media 

bidrar till att företagen sätts i fokus och tvingas att försvara sig då de kritiseras samt att 

förtroendefrågor och misstroenden uppkommen har det lett till att CSR har utvecklats. Denna 

granskning som företag genomgår av media leder även till att företag väljer att avstå från viss 

information pga. rädsla att bli granskade
67

.  

3.4.2 Hierarki och nätverk som regleringsformer 

Det finns olika former av reglering. Figur 3 visar de två regeltyperna utifrån hierarki och 

nätverk. 

 Hierarki 

 

Nätverk 

Reglerare Offentliga aktörer Offentliga och privata 

aktörer 

Typ av regler Tvingande regler Frivilliga regler 

 

Styrmodell Statscentrisk Samhällsbaserad 

 

Figur 3: Två regleringsmodeller: hierarki och nätverk
68

  

Tvingande regler skapas av offentliga aktörer och är typiska för hierarki. Frivilliga regler 

skapas inte bara av staten utan även av andra samhällsaktörer i ett nätverk. Till skillnad från 

tvingande regler kännetecknas frivilliga regler av horisontella relationer och under tiden har 

samhällsbaserad reglering blivit mer aktuell. Med nätverken som sträcker sig över 

landsgränser blir frivilliga regler ofta transnationella. Frivilliga regler kan vara ett alternativ 

till tvingade regler eller kan leda till skapande av direktiv och lagar, men gränsen mellan 

tvingande och frivillig reglering är ofta inte självklar. Grafström nämner den svenska 

bolagskoden som exempel på ”beordrad självreglering” där staten ger direktiv, men själva 

regeln är en standard, dvs. är frivillig. Begreppet ”frivillighet” innebär flexibilitet och 

möjlighet att påverka för företag. Begreppen ”mjuk” och ”hård” är synonyma med ”frivillig” 

                                                   
66 Ibid 2008, s. 81 
67 Borglund, Tommy - CSR s. 25   
68 Grafström, 2008, s. 98 
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och ”tvingande” reglering. Lagstiftning anses vara hård till formen, men ofta mjuk till 

innehållet, det vill säga har stora tolkningsutrymmen. Standarder som är frivilliga, men som 

liknar lagstiftning kan tack vare sitt preciserande innehåll bli tvingande regler om dem 

integreras i lagstiftning
69

. Olika intressenter skapar olika regler. Staten arbetar med formella, 

det vill säga tvingande regler, men många andra intressenter när det gäller frågor om socialt 

ansvarstagande arbetar framför allt med frivilliga regler. Om företag inte följer tvingande 

regler, leder det till illegalitet som innebär rättsliga följder, men om företag inte följer 

frivilliga regler, kan det leda till illegitimitet
70

. Förutom regler finns också normer, dvs. 

oskrivna regler som skapas i samspelet mellan företag och intressenter tas förgivna med tiden 

och nästan aldrig ifrågasätts.
71

 

Med åren har det skett en förändring i traditionella aktörers roller när det gäller produktion av 

regler. Företagen har fått en roll av inte bara som existerande reglers efterföljare utan de deltar 

i skapande av regler. Myndigheterna får dock en mer konsultativ roll. Statliga organisationers 

intresse för att reglera CSR-frågor i lag minskar i takt med företags frivilliga engagemang vid 

proaktivt arbete med samhälls- och miljöfrågor.
72

 

3.5  Frivilliga regler inom CSR-området 

Under de senaste åren har antalet frivilliga regler, som har med socialt ansvarstagande att 

göra, exploderat kraftigt. Det ökade med 400 procent jämfört med början på 1990-talet.
73

 En 

av förklaringar till sådan ökning beror på omregleringen under de senaste åren som lett till 

mindre spelutrymme för staten och istället gett större möjlighet för andra organisationer utan 

formell auktoritet att vara med och skapa regler och policy för företag. Ökningen av 

regelskapande organisationer resulterade i sin tur till fler regler.   

Figur 4 visar fördelningen bland de olika organisationer som skapar reglerna för företagens 

sociala ansvarstagande. 

 

                                                   
69 Ibid. 97-99 
70 Grafström, 2008, s. 92 
71 Ibid, s. 113 
72 Ibid s.107-108 
73 Ibid, s.93 
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Figur 4. Fördelningen bland de organisationer som skapar CSR-regler. 

Grafström konstaterar, att 41% av sådana organisationer är icke-statliga organisationer, 31% 

är  branschorganisationer, 12% är statliga organisationer, 6%  kommersiella organisationer, 

5%  fackföreningar, samt  5% utgörs av samarbete mellan arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer.  

Grafström nämner fyra kategorier av regler inom CSR-område: 

1) Generella regler för företagsbeteende, 

2) Branschspecifika uppförandekoder, 

3) Regler för formatet för social redovisning  

4) Regler för granskningen av de sociala redovisningarna. 
74

 

 

Det finns flera anledningar till varför företag följer frivilliga regler inom CSR-område. För det 

första gör gemensamma regler det lättare för ett företag att förutsäga och att anpassa sig till 

andra företags handlingar. För det andra, sätter frivilliga regler gemensamma normer för 

gränserna av företagens ansvarstagande. Dessutom blir legitimitet också viktig i detta 

sammanhang. Ofta känner sig företag tvungna att följa frivilliga regler för att anses legitima. 

Legitimitet ät i sin tur kopplat till identitet. I dagens samhälle är det viktigt för ett företag att 

                                                   
74 Ibid s. 94 
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framstå som "någon att lita på".
75

 Aktieägare driver företag till att sträva mot social legitimitet 

för att i sin tur försäkra deras verksamhet ”licence to operate”
76

.  

 Genom att öka sitt sociala ansvar, ökar företag sitt anseende och skapar mer legitimitet
77

. 

Eftersom det är omöjligt att följa alla frivilliga regler inom CSR-område, väljer ett företag 

själv utifrån sin egen verksamhet vilka regler de ska följa i sitt arbete med företagets 

ansvarstagande
78

. 

3.6 Hållbarhetsredovisning  

3.6.1 Användning och syfte med hållbarhetsredovisningar  

Redovisningen ska ge en rimlig och balanserad bild av den redovisade organisationens 

resultat inom hållbarhet. Syftet med hållbarhetsredovisning handlar om att presentera, mäta 

och ta ansvar gentemot intressenter både inom och utanför organisationen.
79

 

Hållbarhetsrapportering kan anses vara ett direkt svar på förändringar i samhället som har lett 

till ökad granskning och övervakning av kritiska aktörer som efterfrågar mer etiskt beteende 

från företagen
80

. Integrering av hållbarhetsredovisning i årsredovisning är ett sätt för 

företagen att visa att CSR-arbetet är en del av dess verksamhet. De flesta företag kompletterar 

årsredovisningen med en separat hållbarhetsrapport för att tydligt visa sina CSR-aktiviteter. 

Identitet som ett företag vill presentera till omgivningen samt typ av företag och 

branschtillhörighet spelar roll för hur och vad företag rapporterar i samband med sitt 

ansvarstagande.
81

 Utvecklingen av hållbarhetsredovisningen ses som en lärande process som 

har påverkan på sin utformning av olika faktorer. 
82 

3.6.2 Icke finansiell aspekt och mätningsbarhet  

Till skillnad från den finansiella redovisningen som utvecklas under lång tid och har en 

lagstiftning i botten, omfattar hållbarhetsredovisningen även icke monetära data (icke-

finansiell). Detta gör att sådan redovisning inte håller samma kvalité utifrån analytikers 

                                                   
75 Ibid s 102-103 
76 Assessing the quality of sustainability reporting: an alternative methodological approach Journal of 
Cleaner Production, Volume 15, Issue 1, 2007, Pages 75-85 Claus-Heinrich Daub 

 
77 Ibid s.119  
78 Ibid s.107 
79 Licens to operate 
80  Assessing the quality of sustainability reporting: an alternative methodological approach Journal of 

CleanerProduction, Volume 15, Issue 1, 2007, Pages 75-85Claus-Heinrich Daub 
81 Grafström, s. 138-140 
82 Röster om transparens och hållbarhetsredovisning.s. 78 
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31 
 

perspektiv. Förklaring till detta är hållbarhetsredovisningens snabba utveckling samt brist på 

lämpliga mätmetoder.
83

 Rapportering av hållbarhetsrelaterad information i kvantitativa termer 

kan göra sådan redovisning tydlig, mätbar och verifierbar
84

.  

 

3.6.3 Deloittes checklista för upprättande och utvärdering av information om miljö, etik, 

socialt ansvar och bolagsstyrning
85

 

Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag som bland annat specialiserar 

sig inom miljö- och hållbarhetsområdet och är representerade i FAR SRS referensgrupp för 

hållbar utveckling. Deloittes checklista för upprättande och utvärdering av information om 

miljö, etik, socialt ansvar och bolagsstyrning är ett resultat av följning av utvecklingen av 

sådan typ av information sedan 1993. Checklista uppdateras med hänsyn till olika 

rekommendationer inom miljö-, etiska och sociala redovisningsområde, Checklistan fokuserar 

sig på frivillig information, dock även inkluderar viss lagstadgad information, det vill säga, 

den miljöinformation i förvaltningsberättelsen för tillstånds- och anmälningspliktiga 

verksamheter eller information som krävs enligt noteringsavtalet för Stockholmsbörsen
86

.  

Checklistan består av fem informationsområden: 

 

A  Redovisningens profil omfattar 

 verksamhetsbeskrivning,  

 väsentlighetskriterier/ redovisningsprinciper; aspekter av tillförlitlighet och 

fullständighet (det vill säga transparens); samt jämförbarhet av information, 

 redovisningens helhetsintryck med fokus på kvalitetssäkring genom t.ex. 

tredjepartsgranskning eller användning av både kvalitativ och kvantitativ information; 

definitioner av använda begrepp; samt väsentlighetsaspekt, det vill säga att 

informationen är relevant och neutral för läsaren. 

B Verksamhetens arbete med hållbar utveckling omfattar: 

 väsentliga miljöförhållande, etiska frågeställningar, socialt ansvar; verksamhetens 

policys inom området; 

 företags vision, strategier och mål för arbetet med miljö, etik och sociala ansvar; 

                                                   
83 Röster om transparen och hållbarhetsredovisning s.51-52 
84 Ibid s. 57 
85 Deloitte, Årets rapportering 2007, s.15 
86 Deloittes checklista, s. 3-4 
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 information om ledningssystem, revisioner, åtgärder inom miljö-, etik och socialt 

ansvar samt forskning och utveckling på området. 

 information om myndigheternas tillstånd för verksamhetsbedrivande; företags 

miljöpåverkan, väsentliga förelägganden enligt miljöbalken; verksamhetens beroende 

av tillstånds-/anmälningspliktiga verksamheten; 

 verksamhetens viktigaste intressentgrupper och kontakt med dem; urvalskriterier för 

att identifiera intressenter; krav från intressenter eller omvärlden avseende arbete med 

miljö-, etik och sociala ansvar. 

C Bolagsstyrning: 

 Information om ledningens engagemang i arbetet med hållbar utveckling. 

D Data och räkenskaper: 

 verksamhetens rapporteringssystem; nyckeltal som visar sambandet mellan arbetet 

med miljö, etik och socialt ansvar och företagets ekonomiska utvecklingen; samt 

utvecklingen av effektivitet inom området 

 förbrukningen av väsentliga insatsfaktorer, t.ex. energi, vatten, råmaterial; 

 emissioner/utsläpp till luft, mark, vatten 

 information om produkternas miljöpåverkan under livscykeln; 

 typer av avfall som uppkommer inom verksamheten, mängden avfall över tiden; 

  miljöpåverkan av verksamhetens transporter 

 information om anställda och deras arbetsförhållande; 

 information om incidenter, tvister och klagomål i syfte att stärka trovärdighet. 

E Samspelet mellan ekonomi och arbetet med hållbar utveckling: 

 ekonomiska konsekvenser av intressent- eller omvärldskrav avseende företagets miljö, 

etik och sociala ansvar samt p.g.a. förändringar av miljörelaterade skatter och avgifter; 

 affärsrisker och affärsmöjligheter avseende miljö, etik och socialt ansvar; 

 kostnader relaterade till företagets arbete med miljö, etik och sociala ansvar; 

 Miljö, etiska och sociala investeringar inom verksamheten; 

 Miljö, etiska och sociala skulder. 

 

I och med att studiens ämne, hållbarhetsredovisning är väldigt omfattande är det viktigt att ha 

en grund för att koncentrera sig på vissa aspekter för att en heltäckande bild. Dessa principer 

har valts för att lättare strukturera undersökningen genom kategorisering för att fokusera sig 

på särskilda aspekter som leder till strukturering.  
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3.7 Vad säger lagstiftningen om hållbarhetsredovisningen? 

Det finns ett antal lagrum i Årsredovisningslagen som berör frågor om 

hållbarhetsredovisning. I ÅRL 6: e kapitlet står det att det är ett krav på noterade företag att 

upplysa om hållbarhetsfrågor av olika slag i förvaltningsberättelsen
87

. Det finns 

informationskrav som har tre perspektiv, allmänt, miljöfokus och ett specifikt perspektiv som 

fokuseras på icke-finansiella förhållanden. Det allmänna perspektivet inriktar sig på 

information kring förhållanden som är viktiga för att värdera utvecklingen av företagets 

verksamhet, ställning och resultat, där väsentliga miljö- och hållbarhetsfrågor ingår. Företagen 

ska även lämna information om deras förväntade framtida utveckling samt en beskrivning av 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Miljöperspektivet inriktar sig på hur miljöfarligt 

verksamheten påverkar miljön och enligt miljöbalken är det är ett krav på de företag som 

bedriver en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig att redovisa. Det icke-

finansiella perspektivet fokuserar sig på att synliggöra de sociala och miljörelaterade delar av 

företagets verksamhet, denna information finns i företagens förvaltningsberättelse. 

Bokföringsnämnden som är ett statligt expertorgan utvecklar god redovisningssed i företagens 

bokföring och offentliga redovisning, de ger ut regler och informationsmaterial om 

bokföringslagen och årsredovisningslagen
88

. Miljöbalken 1kap1§ (miljöbalkens mål och 

tillämpningsområde) syftar till att främja en hållbar utveckling genom att nuvarande och 

kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö. Företag som bedriver 

miljöfarlig verksamhet är enligt Miljöbalken kap 9 tillstånds- och anmälningspliktiga och bör 

enligt ÅRL lämna en miljörelaterad information i årsredovisningens förvaltningsberättelse.  

Utvecklingen bygger på att det ska finnas kunskap om naturen och dess skyddsvärde samt att 

människans rätt att bruka och förändra naturen är gemensam med ett ansvar kring 

förvaltningen av naturen
89

.   

 

3.8 Svenska regeringens krav på hållbarhetsredovisning för företag med 

statligt ägande 

I november 2007 var den svenska regeringen den första regeringen i världen som tog beslut 

om obligatoriska hållbarhetsredovisningar för företag med statlig ägande
90

. Detta gjordes i 

                                                   
87https://www.pirab.se/FTP/Kund11275/KundOrder346748/SFFs%20rekommendationom%20Corporate%20Res

ponsibility.pdf   
88 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 
89 ÅRSREDOVISNINGSLAGEN: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951554.htm 

https://www.pirab.se/FTP/Kund11275/KundOrder346748/SFFs%20rekommendationom%20Corporate%20Responsibility.pdf
https://www.pirab.se/FTP/Kund11275/KundOrder346748/SFFs%20rekommendationom%20Corporate%20Responsibility.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951554.htm
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syfte med att förstärka regeringens ambitioner inom hållbarhetsrelaterat område, vilket 

innebär ett ansvar för styrelserna av statligt ägda företag att arbeta med viktiga frågor kring 

etik, miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald (pressmeddelande 3 december 

2007, näringsdepartementet).  

Enligt dessa riktlinjer ska de statliga företagens externa rapportering inkludera 

hållbarhetsredovisning och vara lika transparent som i börsnoterade företag. För att de statligt 

ägda företagen ska vara föredömen för andra företag när det gäller frågor om hållbar 

utveckling utökar regeringen krav på tydligare rapportering. Som en viktig del av regeringens 

ägarpolicy ska företagen ha en genomtänkt strategi för hantering av hållbarhetsrelaterade 

frågor.
91

  

Hållbarhetsredovisning anses vara en drivande verktyg för hållbar utveckling. Principen "följa 

eller förklara" som riktlinjerna baseras på gör det möjligt för ett företag att motivera 

avvikelser från rekommendationer. På så sätt blir dessa riktlinjer tillämpbara bland företag av 

olika storlekar och i olika branscher. Från regeringens riktlinjer för extern rapportering 

framgår det att styrelserna i de statligt ägda företagen ansvarar för upprättning av en 

hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative's riktlinjer (GRI).
92

 Att ha denna 

etablerade internationella standard som utgångspunkt, leder till möjlighet att jämföra företag 

inom olika branscher på nationell och internationell nivå.
93

  

En hållbarhetsredovisning i form av en fristående rapport eller som en del i årsredovisning ska 

publiceras på företags hemsida i samband med publiceringen av företagets årsredovisning.  

Bland de viktiga punkter avseende hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer nämns: 

– analys av viktiga hållbarhetsfrågor med motivering; 

– redovisning av risker och möjligheter relaterade till hållbarhetsfrågor; 

– redovisning av intressentanalys och intressentdialog 

– företagets strategier och anpassning till kraven om hållbar utveckling; 

– företagets ställningstaganden utifrån egna policy och internationella konventioner; 

– hur hållbarhetsarbetet bedrivs; 

– redovisning av resultat utifrån valda resultatindikationer; 

– redovisningsprinciper som utgångspunkter. 

                                                                                                                                                               
90 Licence to operate s.35 
91 Riktlinjer för extern rapportering. s. 1 
92 Ibid s. 2 
93 Verksamhetsberättelse..., s. 24 
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Hållbarhetsredovisningen ska vara kvalitetssäkrad genom oberoende granskning och 

bestyrkande.
94

  

Enligt verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande för 2008 framgår ”det att det har 

skett en tydlig förbättring av företagens hållbarhetsrapportering jämfört med föregående år” 

det vill säga år 2007. År 2008 använde 42 av 43 företag GRI:s riklinjer för 

hållbarhetsrapportering jämfört med föregående år 2007 då endast sju företag använde sig av 

dessa riktlinjer (verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande för 2008 s.34). 

 

3.9 Svensk kod för bolagsstyrning  

Enligt riktlinjer för extern rapportering är bolagskoden en av grundprinciperna för 

rapportering av icke-finansiell information.
95

 Den svenska koden infördes för första gången 1 

juli 2005. Den har flera övergripande syften och ska bland annat bidra till en förbättrad 

styrning av svenska bolag samt ska de utländska aktörerna på den internationella 

kapitalmarknaden få kunskap och förtroende för svensk bolagsstyrning. För att uppnå en god 

bolagsstyrning är det viktigt att företagen drivs med sina ägares intressen i sikte, detta leder 

till att företagen får ett förtroende hos allmänheten samt ett förtroende inom den svenska och 

internationella kapitalmarknaden som i sin tur leder till bättre förutsättningar för det svenska 

näringslivets kapitalförsörjning. Den främjar även till effektivitet inom näringslivet och 

därmed en snabbare tillväxt och ökad dynamik i den svenska ekonomin. Då koden anger en 

högre norm än lagens minimikrav än det som i allmänhet anses vara god bolagsstyrning 

kompletterar den aktiebolagslagen och annan offentlig regleringen.  

Koden reglerar den interna kontrollen som omfattar även CR frågor. Det är styrelsens uppgift 

att se till att företaget har god internkontroll och att den ska hålla sig informerad samt 

utvärdera om den interna kontrollen fungerar. Detta görs genom att styrelsen lämnar en årlig 

rapport kring kontrollen och hur väl den har fungerat. Styrelsen ska även tillsammans med 

VD lämna en försäkran som är reglerad i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden att 

årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed samt ta upp väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 
96

 

 

                                                   
94 Riktlinjer för extern rapportering s. 3-4   
95 Riktlinjer för extern rapportering s.5 
96 SFF + Svenska koden för bolagsstyrning   
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3.10  Rekommendationer avseende miljö-, etiska och sociala redovisningar 

3.10.1  Sustainability reporting guidelines från GRI: Global Reporting Iniative 

GRI grundades 1997 och är bland de mest erkända och allmänna ramverk inom redovisning 

och rapportering av hållbarhetsinformation. Global Reporting Initiative har sina rötter i de två 

amerikanska NGO:erna Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) och 

Tellus Institute. Behovet och efterfrågan av mekanismer för att se till att företag uppfyller 

CERES principer för ansvarsfullt miljöledarskap vidareutvecklades till en vision om ett 

ramverk för miljöredovisning. Detta breddades till att också ta hänsyn till sociala, ekonomiska 

och ledningsfrågor efter rekommendation av nybildad Steering Committee i 1998.
97

 G3 är den 

senaste versionen av GRI:s riktlinjer och är hörnstenen i GRI:s hållbarhetsredovisnings 

ramverk. I samband med GRI:s vision ska företagen tillämpa dessa riktlinjer som en 

grundsten till deras årliga rapportering. Dessa riktlinjer ska tillämpas av alla företag 

oberoende av företagens storlek eller sektor och det är något som företagen frivilligt, flexibelt 

och stegvist anammar. På grund av den flexibiliteten som G3 erbjuder, leder det till att 

företagen får möjligheten att göra förbättringar av deras hållbarhetsredovisningar
98

.  

Redovisningsramverket är utformat för att beskriva diverse organisationer oberoende av 

bransch eller geografisk förekomst. GRI:s vision är att redovisning av ekonomiska, sociala 

och miljömässiga resultat hos alla organisationer ska vara lika och jämförbar som den 

finansiella redovisningen. Detta ramverk ger riktlinjer för vad en rapportering bör innehålla 

samt hur den ska utformas och vilka indikatorer som ska rapporteras, detta för att säkerställa 

kvaliteten på den redovisade informationen. Riktlinjerna består av redovisningsprinciper, 

redovisningsvägledning och standardupplysningar.
99

 GRI erbjuder transparens och 

redovisning, förstärker företags åtagande och visar en utveckling. GRI har både besvarat och 

uppmuntrar expansionen av hållbarhetsredovisning, speciellt inom offentlig sektor
100

.  

De företag som väljer att följa GRI:s ramverk ska redovisa dess resultat som de har uppnått 

inom redovisningsperioden i relation med vad organisationen har haft för åtaganden, 

strategier och styrningar. Den ska medverka till att organisationerna utvecklas och 

                                                   
97 Röster om transparens, s. 11 
98 www.globalreporting.org http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines/ 
99 Röster om transparens och hållbarhetsredovisning./Öhrlings PriceWaterhouseCopers 2008 Författarna, 

Studentlitteratur och PriceWaterhouseCoopers i Sverige AB,  

100 Sustainability reporting by Australian public sector organisations: Why they report 

Accounting Forum, Volume 33, Issue 2, June 2009, Pages 89-98Federica Farneti, James Guthrie 

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_method=citationSearch&_uoikey=B7GWN-4W9V7H4-1&_origin=SDEMFRHTML&_version=1&md5=4366d3fc33c65910fb464ef7ed6892af
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kontinuerligt förbättras.  Hållbarhetsredovisningarna ska bland annat användas i olika 

ändamål som t.ex. 

- Bedöma och jämföra hållbarhetsresultatet i förhållande till lagar, regler, normer, 

standarder och frivilliga initiativ.  

- Både inom- och mellan olika organisationer ska resultatet kunna jämföras. 

- Visa hur organisationen påverkar och påverkas av förväntningar om frågor som berör 

hållbarutveckling. 

Redovisningsprocessen består av tre delar varav redovisningsprinciper är den första. Här 

redovisas väsentlighet, kommunikation med intressenterna, hållbarhetssammanhang och 

fullständighet. Dessutom har GRI framställt fyra principer för att säkerställa redovisningens 

kvalitet, balans, jämförbarhet, precision och tydlighet. Dessa principer är framställda 

huvudsakligen för att uppnå en effektiv transparens. Transparensen med avseende på 

uthålligheten inom organisationerna är intresseväckande hos många olika intressenter, men 

även för de anställda och för företaget. Informationens kvalitet bidrar till att intressenterna 

utför lämpliga åtgärder samt gör välgrundade och möjliga bedömningar av resultatet. Då 

dessa principer tillämpas tillsammans med standardupplysningar avgör det vilka områden och 

indikatorer som organisationer ska redovisa. Dessa principer framställer mål för hur en 

redovisning bör vara och därmed ett stöd för beslut genom processen. Enligt GRI:s ramverk 

ska företag ange vilken nivå de har använt sig utav vid upprättandet av redovisningen.  

Dessa nivåer är uppdelade i A, B och C och om företaget väljer att göra en externt bestyrkt 

ska ett ”plus” (+) läggas vid nivån. Lars-Olle Larsson ser kraften i "ett genuint 

intressentperspektiv på utveckling" av GRI:s riktlinjer, eftersom många intressenter var 

engagerade i utvecklingsarbetet. 
101

  

Hållbarhetsredovisning är en kontinuerlig process och ett instrument som varken börjar eller 

slutar då redovisningen publiceras, utan organisationer stadgar en strategi genom 

handlingsplaner och utvärderar resultatet. Denna redovisning ger ett underlag för en 

fortlöpande förbättringar över tiden. Hållbarhetsredovisningen är ett bra verktyg för att hålla 

kontakt med intressenterna samt ge bra underlag i organisationsarbetet.
102

  

Det finns tre faser om hur företag implementerar GRI-riktlinjerna. I den första fasen tillämpas 

GRI för extern rapportering, med en separat hållbarhetsrapport som är oberoende av den 

finansiella rapporteringen, men där samspelet mellan företagets ekonomi och hållbar 

                                                   
101  Röster om transparens och hållbarhetsredovisning, s.10  

 
102 Ibid 
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utveckling saknas. I den andra fasen införs GRI i den interna verksamhetsstyrningen. Detta 

kännetecknas av användning av hållbarhetsrelaterad data i styrningen av affärsverksamheten 

och de företag som nått den anses som” bästa praxis” inom hållbarhetsrapportering. I den 

tredje fasen integreras GRI i den finansiella rapporteringen och företagsvärderingen. Den 

kännetecknas av hållbarhetsindikatorerna som är inkluderade i ekonomin samt av sambandet 

mellan hållbarhet och företagets ekonomiska ställning via olika nyckeltal. Inom 

hållbarhetsredovisningens utvecklingsområde behövs det ett steg närmare till kopplingen 

mellan hållbarhetsrelaterad information och företags ekonomiska ställning som i sin tur blir 

användbar vid företagsvärdering. 
103

 

 

3.10.2 Global compact 

Global compact är en frivillig sammanslutning för företag som grundades av Kofi Annan för 

fem år sedan, detta för att främja ett socialt och miljömedvetet ansvarstagande hos 

internationellt verksamma företag. En sammanslutning som förlitar sig på företags 

ansvarstagande och skapades så att näringsliv blir en del av lösningen på globaliseringens 

utmaningar. Företag skulle föras samman med FN:s organ, fackföreningar och med samhället 

genom att stödja tio principer kring miljön, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och mot 

korruption. Sammanslutningen har två mål som de vill uppnå, vilket är att ”göra de tio 

principer till en norm för företagande i hela världen och katalysera handling för att stödja 

FN:s visioner”
104

.  Principerna är uppdelade utmed de fyra ovan nämnda kriterierna.  

Principerna i FN Global Compact
105

 

Mänskliga rättigheter 

 Princip 1 Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för 

företagens inflytande.  

 Princip 2 Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga 

rättigheter.  

Arbetsrätt 

 Princip 3 Upprätt föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar 

 Princip 4 Eliminera alla former av tvångsarbete 

 Princip 5 Avskaffa barnarbete 

                                                   
103 Röster om transparens s. 33-37 

104 http://www.unhcr.se/SE/how_i_can_help/Global_Compact.htm 2009-10-15 
105 värdeskapande CSR s .72 

http://www.unhcr.se/SE/how_i_can_help/Global_Compact.htm
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 Princip 6 Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter 

Miljö 

 Princip 7 Stödja åtgärder vilka motverkar miljöproblem 

 Princip 8 Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande 

 Princip 9 Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik 

Motverka korruption 

 Princip 10 Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och 

mutor 

Det finns cirka 3000 företag som har skrivit under global compacts 10 principer om 

ansvarsfullt företagande. Detta innebär att företagen förbinder sig i att redovisa resultatet av 

deras arbete i en så kallad ”Communication on progress” dvs. de väljer att redovisa i en CSR- 

eller hållbarhetsredovisning.  

 

3.10.3 Tredje parts granskning av hållbarhetsredovisning  

Oberoende granskning är ett sätt att uppnå högre trovärdighet av hållbarhetsredovisningar
106

. 

Dessutom leder oberoende granskning till förhöjd kvalité och användbarhet inom 

hållbarhetsredovisningen
107

. 

FAR SRS- RevR6 handlar om oberoende granskning. Denna rekommendation avser frivilliga 

separata redovisningar av företags sociala - etiska och miljörelaterade förhållanden samt en 

ekonomisk utveckling som är bunden till dessa tre.  Syftet med denna rapport är som en 

handledning för oberoende granskning av företags frivilliga separata hållbarhetsredovisning. 

Numera strävar företag för en hållbar samhällsutveckling och i samband med detta växer ett 

socialt ansvar. Antalet separata hållbarhetsredovisningar har ökat, vilket har lett till en ökad 

efterfrågan på oberoende granskning. De som har utformat denna rekommendation är 

revisorer och specialister som är medlemmar i FAR SRS. Denna rekommendation härleds och 

bygger på vissa delar av International Standards on Assurance Engagement (ISAE 3000). Det 

som granskas enligt FAR SRS är bestrykandeuppdraget dvs. den oberoende granskning av 

information som sammanförs i en frivilliga separat hållbarhetsredovisningen. Syftet är att den 

som granskar rapporten utläser en slutsats om den redovisade informationen stämmer överens 

med de krav som hållbarhetsredovisningen har upprättats utifrån. Den bör innehålla: 

- Skriftlig fakta och sifferdata om framtida eller historiska utvecklingar. 

                                                   
106 Röster om transparens, s. 25 
107 Ibid s. 32 
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- ”system och processer för insamling och lagring av hållbarhetsinformation eller av 

intern kontroll av desamma”.
108

  

- operativ verksamhet t.ex. efterlevnad av miljötillstånd, uppföranderegler (code of 

conduct) etc. 

- företagens redovisning av genomförd intressentdialog  

Det pågår internationellt flera arbeten för att harmonisera denna typ av 

granskningsuppdrag
109

. Medan revisionsbyråerna argumenterar för att en extern granskning 

av hållbarhetsredovisningar påverkar positivt företags pålitlighet och trovärdighet väljer 

fortfarande många företag att granska sådana rapporter internt.
110

 Företag är osäkra på vilken 

typ av information som efterfrågas av externa granskare. Bristen på mätmetoderna och 

utbildade miljörevisorer kan förklara situationen. 
111

 

3.10 ISO 14000 och ISO 9000 

International Organisation for Standardisation, ISO är en världs sammanslutning av nationella 

standardiseringsorgan där 140 länder är medlemmar. Detta organ bör främja den 

internationella utvecklingen inom standardisering samt bidra till möjligheter för samarbete 

inom vetenskap, ekonomi och teknik
112

. Syftet med detta är att skapa en ekonomisk och 

miljömässig nytta i form av t.ex. öka trovärdigheten för företagens miljöarbete, öka dialogen 

mellan organisationer och intressenter etc
113

.  Dessa standarder erbjuder alla företag vare sig 

det är företag eller offentliga förvaltningar verktyg för att ” för att på ett systematiskt 

sätt kontrollera sina direkta och indirekta miljöaspekter och förbättra miljöprestanda”
114

. 

Tillämpningen av ISO 14000 är baserad på företagens ”frivilliga och marknadsdrivna strävan 

att bidra till en hållbar utveckling” 
115

 samt ses det som ett komplement till andra riktlinjer. I 

Sverige är fler än 4000 företag certifierade enligt ISO 14001 och använder sig deras 

standarder som utgångspunkt i deras miljöarbete.  

ISO 9000 är standarder som beskriver principer och erbjuder företag ett ledningssystem för 

kvalité för att öka konkurrenskraften
116

. 

                                                   
108 RG: Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000-2006 GRI 
109 FAR SRS 
110 Grafström, s. 138 
111 Röster om transparens och hållbarhetsredovisning s. 54 
112 http://www.sis.se/PDF/om_iso14000-serien.pdf (2009-11-30 kl 20.22) 
113 Ibid 
114 Ibid 
115 Ibid 
116 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@DocType_401&Doc_ID=71795 (2009-11-30 kl 20.42) 

http://www.sis.se/PDF/om_iso14000-serien.pdf
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@DocType_401&Doc_ID=71795
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3.11 OECD 

Denna organisation analyserar alla områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen. Det 

är en organisation som etablerar spelregler för globalisering samt en mötesplats för en större 

krets av globala aktörer. Deras övergripande mål är hållbar utveckling, men det ursprungliga 

syftet med OECD var att främja en politik som syftade till:  

- ekonomisk tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard i medlemsländerna med 

bibehållande av finansiell stabilitet och därmed bidragande till utvecklingen av 

världsekonomin,  

- sund ekonomisk utveckling i såväl medlemsländerna som hos icke-medlemmar, samt  

ökad världshandel på en multilateral och icke-diskriminerande grund i enlighet med 

internationella åtaganden 
117

.  

Dessa uppgifter är lika viktiga för organisationen som innan då de tillsammans bidrar till 

deras övergripande mål om hållbarutveckling. De ger direkt stöd till medlemsländer i den 

nationella politiken utformningen samt är ett forum för policydiskussion mellan världens 

industriländer.  

”OECD: s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag 

från 40 regeringar”
118

. Dessa riktlinjer är frivilliga och ska fungera som ett forum för dialog 

och kontaktskapande. Enligt svenska regeringens förväntningar bör svenska företagen följa 

OECD:s riktlinjer. 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag:
119

 

Allmänt: Respektera mänskliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling och de anställdas 

fortbildning.  

Information: Ge god information om sin verksamhet och sina produkter och tjänster, såväl 

finansiell som annan.  

Anställda: Respektera de anställdas fackliga rättigheter, samarbeta på olika sätt med de 

anställdas representanter och motarbeta barnarbete. Informera om och lindra negativa 

konsekvenserna av nedläggningar.  

Miljö: Sträva efter kontinuerlig förbättring. Skydda miljö, hälsa och säkerhet till exempel 

genom miljöledningssystem och att tillämpa försiktighetsprincipen. Utveckla och 

tillhandahålla produkter och tjänster utan olämplig miljöpåverkan.  

                                                   
117 http://www.sweden.gov.se/sb/d/5467/a/72918 2009-12-09 kl 12,24 
118 http://www.sweden.gov.se/sb/d/5467/a/14556 2009-12-09 kl 12,26 
119 http://www.sweden.gov.se/sb/d/5467/a/14556 2009-12-09 kl 12,26 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/5467/a/72918
http://www.sweden.gov.se/sb/d/5467/a/14556
http://www.sweden.gov.se/sb/d/5467/a/14556
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Korruption: Inte ge mutor, främja öppenhet och de anställdas medvetenhet om företagets 

policy mot mutor.  

Konsumentintressen: Ge information om produkter till konsumenter och etablera rutiner för 

att lösa konsumenttvister.  

Vetenskap och teknik: Sträva efter att överföra teknik och kunskap till värdlandet.  

Konkurrens: Inte samarbeta med konkurrenter så att konkurrensen begränsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

4. Empiri  

 

I detta kapital presenteras en sammanställning av data utifrån intervjuerna och 

hållbarhetsrapporterna samt annan hållbarhetsrelaterad information från respektive företags 

hemsidor. De kvalitativa data presenteras med hänsyn till tidigare nämnda Deloittes fyra av 

fem informationsområden avseende hållbarhetsredovisning, dvs hur företag rapporterar sitt 

arbete med hållbarutveckling, verksamhetens arbete med hållbarutveckling, hur företag 

presenterar sin data  samt samspelet mellan ekonomi och företagets arbete med hållbar 

utveckling.   

 

4.1 Hållbarhetsredovisning i statliga företag  

4.1.1 SAS  

SAS AB är nordens största flyg- och resekoncern. SAS hållbarhetsredovisning integrerats 

med årsredovisningen för att ge investerare och intressenter en fyllig överblick över 

koncernens viktigaste hållbarhetsrelaterade aktiviteter Syftet med hållbarhetsredovisningen är 

att redovisa koncernens strukturerade hållbarhetsarbete på ett övergripande sätt för att 

tillfredställa olika intressenters informationsbehov. SAS koncernens redovisningsprinciper för 

hållbarhetsredovisning bygger på Deloittes Checklista för upprättande och utvärdering av 

information om miljö, etik, socialt ansvar och bolagsstyrnig (utgåva 2008), GRI Sustainability 

Reporting Guidelines, nivå A+, version 3.0, samt väsentliga principer i FN:s Global 

Compact.
120

 Redovisningsprinciperna för hållbarhetsredovisning är indelade i två grupper, de 

som syftar till att fastställa redovisningens innehåll och de som syftar till att säkerställa 

redovisningens kvalitet. Till den första gruppen tillhör: väsentlighet, intressenter, 

hållbarhetsrelaterat sammanhang, samt fullständighet. Till principerna som har med 

redovisningens kvalitet att göra tillhör: balans, jämförbarhet, riktighet, regelbundenhet, 

överskådlighet, samt tillförlitlighet.121.  

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av SAS strategi för framtida positiv utveckling. 

Koncernens verkställande ledning har det yttersta ansvaret för hållbarhetsrelaterade frågor och 

                                                   
120 Intervju 1 
121  SAS hållbarhetsredovisning 2008, Redovisningsprinciper, 

http://www.sasgroup.net/SASGROUP_SUSTAINABILITY/CMSForeignContent/Redovisningsprinciper%2008.

pdf  Redovisningsprinciper 2008 
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deras integrering i verksamheten.
122

 Enhetscheferna har det operativa ansvaret. Koncernens 

enheter sätter egna mål för respektive verksamheter och rapporterar årligen till 

koncernledningen om måluppfyllelse. Environment & Sustainability avdelningen har 

samordnande och rådgivande funktion. SAS Group Sustainability Network med samordnare 

från samtliga bolag koordinerar och utvecklar hållbarhetsarbetet.123 SAS Group Human 

Resources Management Team hanterar frågor relaterade till medarbetarnas 

arbetsförhållanden. Koncernstab Human Resources har en rådgivande funktion avseende 

koncernens arbetsmiljöarbete som är en viktig del av hållbarhetsarbetet. SAS mål och 

strategier för hållbarhetsarbetet ligger fast inom ramen för den förnyade strategiska 

inriktningen Core SAS. Målet för SAS hållbarhetsarbete är att skapa långsiktig värdetillväxt 

för ägarna och bidra till att koncernen uppnår sina mål.  

Koncernens miljöpolitiska vision ställer fokus på principen om förorenarens ansvar, vilken 

innebär att alla transportslag ska bära sina egna kostnader för infrastruktur samt samhällets 

övriga miljörelaterade insatser. SAS miljö- och hållbarhetsarbete utgår från miljöplattformen i 

vilken SAS bland annat medger flygets miljöpåverkan, ansluter sig till principen om 

betalningsansvar för den som förorenar, tar ansvar för koldioxidutsläpp, samt ska ha en öppen 

dialog avseende miljöfrågor med alla berörda intressenter. Att vara ledande i arbetet med 

hällbar utveckling inom flyget och därigenom bidra till en hållbar samhällsutveckling samt att 

ha ett av luftfartens mest ambitiösa långsiktiga miljöprogram är två viktiga ståndpunkter som 

framgår av SAS miljövision. Det långsiktiga målet för SAS miljöarbete är ett nollutsläpp som 

ska vara nått senast 2050. De strategiska huvudmålen är att minska totalt utsläpp med 20 % år 

2020 och att halvera utsläpp per producerad enhet 2020. Miljömål för 2008-2011 fokuseras på 

bland annat uppfattning av SAS som det mest miljömedvetna flygbolaget i Europa, 

certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001, branschens mest effektiva 

bränslebesparingsprogram, användning av alternativt flygbränsle, långsiktig plan avseende 

klimatpåverkande utsläppsminskning. 
124

 

SAS strategier för hållbar utveckling omfattar bl.a. att skapa en kultur som är baserat på 

intresse och engagemang för miljöarbetet hos medarbetarna, aktivt påverka politiska 

beslutsprocesser, ha dokumenterad hållbarhetsbedömning som beslutsunderlag, en strategisk 

miljökommunikation, samt stötta relevanta forskningsprojekt.  

                                                   
122 Intervju 1 
123  Intervju 1 
124 SAS hållbarhetsredovisning 2008 



45 
 

Förutom miljömässiga förbättringar omfattar SAS hållbarhetsrelaterade policies ekonomiskt 

och socialt ansvar. Med tanke på ekonomiskt ansvar ska hållbarhetsarbetet bidra till 

konkurrenskraftsökning som ska leda till långsiktig värdetillväxt. SAS sociala ansvar ställer 

fokus på medarbetare och påverkan på omgivningen och samhällen. I dagens kundfokuserad 

marknad spelar medarbetarna en viktig roll för att skapa mervärden i produkten. Därför den 

strategiska inriktningen på att öka personalens engagemang ska påverka positivt relationer till 

kunderna och på så sätt stärka SAS konkurrenskraft. 
125

 Service and Simplicity, kulturell 

utveckling, Incitament med kundfokus, Ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, 

arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, medarbetsundersökningar, kompetensutveckling, 

fackliga samarbeten, avtalsförhandlingar och tvister är bland viktiga punkter som tas hänsyn i 

redovisning av företagets sociala ansvar.
126

 Dessutom rapporterar koncernen sitt humanitära 

hjälparbete samt sponsringsaktiviteter, bland annat evakueringsarbete vid terrorattacker, 

sponsoravtal med Rädda Barnen. Omtanke, pålitlighet, värdeskapande och öppenhet är de 

kärnvärden som koncernens hållbarhetsarbete grundas på. SAS hållbarhetspolicy och 

miljöpolicy som utgår från de tidigare nämnda kärnvärdena är mest väsentliga i 

sammanhanget. Viktiga punkter i koncernens hållbarhetspolicy är integrering av miljömässigt 

och socialt ansvar i affärsverksamheten samt anställdas hänsyn till företagets ekonomiska 

utveckling, miljö- och sociala samhällspåverkan. När det gäller SAS miljöpolicy, prioriteras 

resursförbrukningens optimering och miljöbelastningens minimering, ständig förbättring av 

miljömålen, användning av förnybar energi, miljöprogram, koordinering av miljömål och 

relaterade aktiviteter med andra produktions-, kvalitets- och ekonomiska mål. 127 

 Att anpassa sig till omvärlden är viktigt för företaget. Olika intressenternas syn på 

verksamheten och dess utveckling anses styra i stor utsträckning koncernens socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt ansvar.128 SAS viktigaste intressenter när det gäller 

hållbarhetsrelaterade frågor är kunder, myndigheter, ägare och investerare, medarbetare, 

studenter och forskare som framtida medarbetare, leverantörer, partners, ideella och 

internationella organisationer, massmedia. Koncernen tar initiativ för dialog med alla 

intressenter, eftersom det handlar om en fråga om förtroende.
129

  Öppna 

kommunikationskanaler gör det möjligt för intressenterna att förstå SAS verksamhet samt ge 

                                                   
125 Ibid 
126 SAS hållbarhetsredovisning 2008 
127  Intervju 1 
128  hållbarhetsredovisning 
129 Intervju 1 
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sina åsikter om det. Dialoger med intressenter bidrar till att definiera och utveckla koncernens 

högst prioriterade frågor som har med hållbarhetsarbetet att göra. Sådana dialoger innebär ett 

ömsesidigt meningsutbyte som i sin tur leder till ökat förståelse och förbättring av verksamhet 

för SAS och dess intressenter. Koncernen arbetar med ett tydligt intressent- och 

omvärldsfokus och tar kontinuerligt åtgärder för att förbättra relationerna med viktiga 

intressenter. De konkreta resultaten av dialoger med intressenter nämns i 

hållbarhetsredovisningen.
130

 Samarbeten och nätverk prioriteras när det gäller koncernens 

hållbarhetsarbete. Bland annat deltar SAS i Global Compact Nordic nätverk, CSR Sweden, 

Star Alliance och Baltic Development Forum, är medlem i Combat Climate Change. 

Erfarenhetsutbyte av sådan deltagande leder till ömsesidig inspiration när det gäller 

beskrivning av hållbarhetsrelaterade aktiviteter.131 Genom att ansluta sig till FN:s Global 

Compact i juni 2003 stödjer SAS mänskliga rättigheter, motverkar korruption, diskriminering, 

tvångsarbete. 

Ändringar i Danmarks och Norges lagstiftningar avseende redovisning av samhällsrelaterade 

ansvar samt krav från svenska staten angående redovisning enligt GRI:s principer för statligt 

ägda företag från och med verksamhetsåret 2008 påverkade inte i stort sätt koncernens 

hållbarhetsarbete och rapporteringen. SAS hållbarhetsarbete och dess rapportering fyller högt 

ställda krav och har en lång tradition.132 Det är viktigt att hållbarhetsrelaterade åtgärder och 

investeringar ska kunna mätas och ge resultat i ekonomiska termer. För att mäta 

miljöeffektivitet använder sig SAS sedan 1996 av miljöindex där miljöbelastningen mäts i 

förhållande till produktionen. Miljöindex mäts för varje enskilt bolag och finns i två olika 

versioner beroende på om det har med flygverksamhet eller med markverksamhet att göra. 

Sådana miljöindex är baserade på olika faktorernas inverkan på koncernens verksamhet. 

Dessutom redovisar SAS sedan 2007 ett klimatindex för att mäta koncernens klimatpåverkan. 

Det beräknas genom att sätta mängden koldioxid- och kväveoxidutsläpp i förhållande till 

produktion. Bland miljörelaterade nyckeltal är utsläpp av koldioxid, utsläpp av kväveoxider, 

total bränsleförbrukning, vattenförbrukning, energiförbrukning, osorterat avfall. När det gäller 

social information används sjukfrånvaro i procent av planerad arbetstid som ett nyckeltal. 

                                                   
130  SAS koncernens intressentdialog, Hållbarhetsredovisning 2008 
131  ibid 
132  Intervju 1 
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SAS strävar att redovisa de ekonomiska aspekterna av sitt miljö- och sociala ansvar i den mån 

det är mätbart och urskiljbart.133  

 

4.1.2 Vattenfall AB 

Vattenfall Ab ägs till 100 % av staten och är Europas femte största elproducent samt är den 

största och ledande värmeproducenten i Norden.
134

 År 2008 bedrevs verksamheten i Sverige, 

Finland, Danmark, Polen Tyskland och Storbritannien och planen för i år 2009 är att även ha 

verksamheten i Belgien och Nederländerna. Deras vision är att vara ”ett ledande europeiskt 

energiföretag och huvudprodukterna är el och värme”. De bedriver energihandel och 

brunkolsbrytning samt verkar i alla delar av värdekedjan för el- produktion, transmission, 

distribution och försäljning samt producerar, distribuerar och säljer värme. Den största basen i 

elproduktionen är vattenkraft och kärnkraft.
135

 

Vattenfall har fem strategiska ambitioner som de vill förverkliga för att skapa ett långsiktigt 

värde och visa sitt samhällsansvar. Dessa fem ambitioner är deras tolknig och bidrag till att 

skapa en hållbar utveckling både för samhället och för företagen
136

. Dessa är ”nummer ett för 

kunden; nummer ett för miljön, lönsam tillväxt, benchmark för branschen och en attraktiv 

arbetsgivare”. Företaget menar att detta ska vara värdeskapande vilket i sin tur gör det möjligt 

att investera i hållbarhet. 

Varje år publicerar Vattenfall en separat hållbarhetsredovisning, där det läggs en stor vikt på 

att lyssna och kommunicera kring arbete med miljö- och samhällsansvar, men för första 

gången i år publiceras Vattenfalls första hållbarhetsredovisning tillsammans med 

årsredovisningen
137

. I denna rapport har de försökt lyfta fram områden som aktieägarna har 

frågor inom. Vattenfall vill tillgodose och möta samhällets behov genom att ha en dialog. 

Rapporten beskriver de frågor som företaget lägger stor tyngdpunkt på och hur de hanteras. 
138

  

Denna redovisning är ett viktigt verktyg för företaget för att föra en dialog med omvärlden. 

Det beskrivs viktiga frågor kring hur företaget lever upp till förväntningar som energiföretag 

och dess roll i samhället. 2008 hållbarhetsrapport fokuserade på kommande utmaningar t.ex. 

                                                   
133  Ibid 

134 http://report.vattenfall.se/arsrapport2008/?WT.ac=se_vf_AR2008_finansiell_info_090407 2009-12-04  
135 http://report.vattenfall.se/arsrapport2008/Material/detta_ar_vattenfall.pdf 
136 http://report.vattenfall.se/arsrapport2008/Material/detta_ar_vattenfall.pdf 
137 Intervju 2 
138 Ibid 

http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/360168vatt/5965811xou/6

43222csrx/P02100589.pdf   

  

http://report.vattenfall.se/arsrapport2008/?WT.ac=se_vf_AR2008_finansiell_info_090407
http://report.vattenfall.se/arsrapport2008/Material/detta_ar_vattenfall.pdf
http://report.vattenfall.se/arsrapport2008/Material/detta_ar_vattenfall.pdf
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Vattenfalls planerade elproduktionsportfölj 2030 och vägen dit, investeringen i kolkraftverket 

i Moorburg, hamburg, ökad effektivitet i kärnbränsleutnyttjande, tänkbara tekniker för 

utsläppsreduktion och arbetet med mångfald ur ett personalperspektiv.
139

 

”Vattenfall medverkar aktivt till en hållbar samhällsutveckling genom att bidra till utformning 

av framtidens energilösningar” 
140

.  Dessa energilösningar ska ta hänsyn till miljö, kunderna, 

medarbetarna och samhället som helhet. Företagets strävan är att på ett ansvarsfullt sätt 

tillgodose samhället energibehov. De betonar vikten av att ha en helhetssyn på hållbar 

utveckling, vilket är en fortlöpande process inom miljö, ekonomi och samhälle, ”men 

ekonomisk styrka är en förutsättning för att kunna nå verklig framgång inom områdena 

samhälle och miljö”
141

. All energiproduktion påverkar miljön, men samtidigt är tillgången på 

energi en förutsättning för ett välfungerande och hållbart samhälle. För att veta vad som är en 

acceptabel påverkan är det viktigt för företaget att ha en dialog med samhället, i och med 

ramarna utgörs av regelverket.  

Varje år publicerar Vattenfall en separat hållbarhetsredovisning. Sedan 2003 rapporterar 

Vattenfall deras hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riklinjer på A + nivå för att mäta 

utformandet och hur de har nått transparens samt kunna jämföra internationellt. 

142
Redovisningen är ett viktigt verktyg för att föra en dialog med omvärlden om hur de lever 

upp till de förväntningar som ställs på företaget både som energiföretag och vad deras roll är i 

samhället. I rapporten beskrivs viktiga frågor inom hållbarhetsområdet och hur de hanteras.
143

  

 

Vattenfall har ambitioner för att vara nummer ett inom miljö delen samt bli igenkända för 

detta. Detta genom att bland annat sköta verksamheten genom att vara öppna, effektiva samt 

vara ansvarsskyldiga. Verksamhet är till större delen strikt reglerat utifrån lagar, diverse 

regleringar där de bland annat följer de internationella koderna som t.ex. ICC (International 

Code of Advertising), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 

samt respektive lands standarder där Vattenfall har sin verksamhet. Dessa riktlinjer och 

ramverk är mer strikta än de internationella koderna. Företaget betonar vikten med att ha rätt 

arbetsförhållanden. Företagets Code of conduct reglerar interaktionen mellan olika partners, 

leverantörer, anställda och samhället. Vidare är Vattenfall medlem i flera olika verksamheter 
                                                   
139 http://report.vattenfall.se/arsrapport2008/Menu/Hallbarhetsredovisning 
140 http://report.vattenfall.se/arsrapport2008/Menu/Hallbarhetsredovisning  2009-04-07  
141 Ibid 
142 Intervju 2 

http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/360168vatt/5965811xou/6

43222csrx/P02100589.pdf kl 12,29 sid 4 

 
143 intervju 2 

http://report.vattenfall.se/arsrapport2008/Menu/Hallbarhetsredovisning
http://report.vattenfall.se/arsrapport2008/Menu/Hallbarhetsredovisning%20kl%2011,59
http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/360168vatt/5965811xou/643222csrx/P02100589.pdf%20kl%2012,29
http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/360168vatt/5965811xou/643222csrx/P02100589.pdf%20kl%2012,29
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och reglerverk bl.a. Nations Global Compact och OECD.  Juni 2008 gick Vattenfall med UN 

Global Compact.  Sedan 2003 har Vattenfall stödjat den svenska statens ”globalt ansvar” 

Swedish Partnership for Global Responsibility och är även ISO certifierade. De följer ISO 

14001 och 9001 samt medlemmar i NGO (non governal organizations) och har bl.a. möten 

med ägarna. 
144

 Vattenfall har inte en separat CSR-organisation. CSR-frågor regleras på 

koncernnivå med hjälp av VD:n och är en integrerad del av deras affärsverksamhet frågor. 

Företaget behandlar alla tre delar av CSR, dvs den sociala, ekonomiska och miljö. Det är 

viktigt att vara ansvarsfull mot företagets partner och leverantörer vilket innebär att företaget 

jobbar med dess höga standarder kring företags etik och integritet. Företaget betonar vikten av 

hur viktigt det är att visa respekt för skyddet av de internationell mänskliga rättigheterna samt 

ta hänsyn till säkerhet, hälsa och miljö för att på så sätt bidra till en hållbar utveckling. I den 

ekonomiska delen strävar Vattenfall efter att vara en Benchmark för industri genom att 

försäkra framtiden genom ekonomisk värdering. Vattenfall identifierar sina aktieägare genom 

att överlägga och se vem eller vilka de har en påverkan över samt vilka som påverkar 

företaget i sig. De identifierade intressenter är: 

      - Social: Grannar, medborgare, media, politiker, auktoritet, icke statliga organisationer,        

potentiella anställda, underleverantörer och konkurrenter 

- Kunder: Privata kunder, företags och industriella kunder  

- Intern: Anställda, föreningar och direktör    

- Finansiellt: Ägaren dvs. den svenska staten, huvudleverantörerna  

Intressenter: staten en viktig intressent, men i och med att företaget finns i sju länder blir det 

svårt att avgöra vilken av intressenterna har en större roll än den andra. Företaget för en 

konstant dialog med dess olika intressenter och i och med att de finns i flera länder blir det 

svårt att avgöra vilken intressent spelar större roll än den andra. 
145

 Samspelet är en konstant 

process mellan företaget och olika intressenter bland annat kundservice, dialog med 

myndigheter och reglerare, media och investerare, sammanträde med ”grannar” dvs. de 

personer som bor i närheten till vattenfalls verksamhet och som påverkas direkt på grund av 

företagets aktiviteter.  För att vara försäkra om att alla leverantörer accepterar och lever upp 

till ”code of conduct” har vattenfall utvecklat en lösning sedan hösten 2008 där alla 

leverantörer ska gå igenom en kvalifikationsprocess. 
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Rapporten granskas av revisorer, Earnst & Young där granskar om företaget har utfört 

hållbarhetsredovisningen enligt FAR SRS, RevR6 ”Oberoende granskning av frivillig separat 

hållbarhetsredovisning”.
146

 

 

4.1.3 TeliaSonera 

TeliaSonera erbjuder telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum samt på 

tillväxtmarknader i Eurasien, Ryssland, Turkiet och Spanien. Deras främsta uppgift är att 

möta kunders behov på bästa sätt och skapa värde för aktieägarna genom en förbättrad och 

uthållig lönsamhet samt leverera tjänster. De vill ta ansvar för deras påverkan på omvärlden 

och detta menar uppnås genom en tydlig strategi och ett fast ledarskap som ska bygga på 

gemensamma värden.  

Förutsättningen för ansvarsfullt företagande för TeliaSonera är att var och en av deras 

medarbetare ansluter sig till gott uppförande. Hållbar utveckling innebär för TeliaSonera att 

utveckla affärer och skapa tillväxt genom miljömässig hänsyn och socialt ansvarstagande. De 

använder begreppet synonymt med CSR där redovisningen beskriver hur deras relationer är 

till några intressegrupper så som medarbetare, kunder, leverantörer samt till samhälle och 

miljö
147

. Företaget definierar CSR ett ansvarsfullt företagande.  ”Det innebär en strävan efter 

att vara en god ”samhällsmedborgare ”genom ett etiskt och ansvarsfullt agerande och genom 

att stödja en hållbar utveckling på marknaden och arbetsplatsen, för miljön och i 

samhället”
148

. Sedan år 2004 utformade företaget en rapport om ”ansvarsfullt företagande” 

utifrån GRI i och med att TeliaSonera var ledande inom hållbarhetsrapportering för Telecom 

företag.  Då staten införde krav 2008 har företaget börjat med en separat CR rapport
149

. I 

deras årsredovisning finns rapporten ”ansvarsfullt företagande”
150

 och sedan år 2008 följer 

företaget koden för svensk bolagsstyrning 

 

Företaget anser att ansvarsfullt företagande bör integreras i det dagliga arbetet för att vara 

trovärdiga och få effekt och de strävar efter en kontinuerlig förbättring. Under året 2008 

började TeliaSonera med en bearbetning av policy och processer för ansvarsfullt företagande.  
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Även de tidigare rapporterna innehöll miljö (koldioxid utsläpp), sponsring, medarbetare, 

kunder, resetjänster och dess utsläpp. Redan under året 2004 jobbade TeliaSonera med CSR.  

Hållbarhetsrapporten är GRI baserad på B-nivå. I denna rapport redogör företaget vad de gör 

samt visar ambitioner för det kommande året. Graden av fullständighet inom GRI är 

fortfarande under utveckling och varierar på grund av företagets system för CR konsolidering. 

CR rapporteringssystemet kommer att fortsätt att utvecklas under 2008 för att uppnå 

transparens inom alla delar av verksamheten under de kommande åren
151

. ”Det är mycket som 

pågår i företaget hela tiden, men en hållbarhetsredovisning en gång per år är en väldigt bra 

genomgång för att visa för sig själv som anställd i företaget och andra intressenter vad 

TeliaSonera arbetar med”
152

. ”Man försöker hitta en balans inom alla tre områden för att 

motsvara företagets strategi, men det beror vart verksamheten finns, t.ex. i Sverige är den 

sociala delen inte lika stor som den är i Eurasien då samhället tar hand om det”. Samhällets 

globala principer är välbalanserade och det skiljer sig vad det läggs större fokus på beroende 

på region och samhälle samt hur välutvecklade TeliaSonera är. 
153

 

 

Med cirka 30000 medarbetare och är verksamma i 20 länder är TeliaSonera starkt förbunden 

med att utveckla medarbetarnas ledarskap och kompetens
154

. De anser det vara viktigt att 

arbeta gränsöverskridande samt hitta internationella lösningar då de är en internationell 

teleoperatör. De strävar efter att bli mer affärsmässigt och kundorienterat företag vilket 

innebär att de lägger en stor vikt på att deras medarbetare har rätt kompetens.  

Oekom research som är en av världen ledande värderings institut för hållbar investering har 

delgett ”Prime” status till TeliaSonera att de är bland världens bästa företag inom 

telekommunikation och har även kvalificerat dess investeringar ur ett ekologiskt och socialt 

perspektiv.  Oekom understryker att TeliaSonera har främjat för ett ökat användande av 

telemötestjänster samt fick betyget A+ eller ”utmärkt” av samma organisation då TeliaSonera 

har arbetat med att minimera elektromagnetism från mobiltelefoner och basstationer. 

TeliaSoneras syn på intressentrelationerna bygger på företagets gemensamma värderingar 

”Lägg till värde, visa respekt och Make it happen.” Företaget anser det vara viktigt att föra en 

ärlig och öppen dialog oavsett tillfälle, behandla andra hur man själv vill bli behandlad och 

skapa förtroende för att förverkliga löften. Intressenterna är; kunder, anställda, leverantörer, 

investerare, regeringen och myndigheter och lokalsamhälle. TeliaSonera har identifierat fyra 
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områden för att upprätthålla intressenterna förtroende och säkerställande av verksamhetens 

framgång vilket är väldigt viktig för företaget. Dessa är: 

- Hjälpa till att överbrygga den digitala klyftan – den ojämlika tillgången till 

informations- och kommunikationsteknologi 

- Möta efterfrågan på kommunikationstjänster som bidrar till hållbar utveckling 

- Bli ett serviceföretag i världsklass 

- Upprätthålla goda etiska normer i vår expansion på tillväxtmarknader 

Intressenterna som företaget har genomgått av företaget. De identifierar sina leverantörer, 

kundgrupper, medarbetare, t.ex. vill nuvarande kunder mer information än de nya kommande 

kunderna? Det finns mer internt än det som visas på hemsidan. Det är viktigt att förstå vilka 

ämnen som är stora på agendan för var och en av intressenterna. Det genomgås en process, 

där olika relevanta frågor tas upp. Detta menar de är ett bra ett sätt kolla upp och samla ihop 

material till hållbarhetsredovisningen och deras arbete.
155

 

 

Företaget använder sig av mätbara uppgifter, där de bland annat mäter kundnöjdhet, 

koldioxidutsläpp från verksamheten. TeliaSonera strävar internt efter att minska dess 

påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra resursanvändningen. Deras främsta 

prioritering är att minska på koldioxidutsläpp och etta vill de uppnå genom att övergå till 

miljömärkt elektricitet. Ett minskat resande inför möten och istället ha telemöten leder även 

till mindre koldioxidutsläpp. Under 2008 minskade den totala mängden koldioxidutsläpp med 

11 % i förhållande med till andra abonnemang i samma verksamheter. Under perioden 2001 

till 2006 halverades nästan koldioxidutsläppen bland annat pga. olika aktiviteter för att öka 

energieffektiviteten, ändrat mötesbeteende samt ökad fjärrhantering. De anser att det 

viktigaste är att ersätta behovet att resa för att minska den negativa inverkan på miljön samt 

utsläpp av växthusgaser. De strävar efter att vara pionjärer inom klimatrapportering tack vare 

att de år 2008 uppmärksammades av Carbon Disclosure Projet (är en oberoende icke- 

vinstdrivande organsisation) där de utsågs till att ha en bästa klimatrapportering i Sverige 

bland storbolag.  De försöker uppnå transparens genom att satsa på klimatrapportering samt 

ha öppna dialoger med stora delar av samhället särskilt med representanter för riksdag, 

myndigheter, regering, politiska partier, näringslivsdepartement och olika 

intresseorganisationer samt visa öppet vad de gör och vilka riktlinjer de följer. 
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TeliaSonera stödjer OECD, Core ILO Conventions och global compact. Sedan 1992 har 

TeliaSonera haft certifierade miljöledningssystem. De har även haft en integrerat 

ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 sedan 2001. De stödjer även olika 

internationella riktlinjer för ansvarfullt företagande som United Nations Global Compact, 

OECD, Core ILO Conventions. TeliaSonera i Sverige är ett av de 14 företag som stödjer 

World Childhood Foundation samt är huvudsponsor för organisationen Fryshuset i Stockholm 

sedan 2004. De ingår även i organisationen ECPTA Sverige som är en ledande organisation 

mot barnsexhandel och utgör en del av ett större internationellt nätverk med representation i 

alla världsdelar. Sedan 2005 är företaget en av huvudmännen i etikakademin som verkar för 

kompetensutveckling av etiska frågor i arbetslivet. I och med en ökande internationell handel 

och import har olika frågor dykt upp som barnarbetskraft, mänskliga rättigheter och 

arbetsvillkor, vilket har lett till att de stödjer olika organisationer för att hindra sådant 

 

Som en ledande telekommunikationstjänster är TeliaSonera en viktig del av den sociala och 

ekonomiska infrastrukturen i den marknad som de verkar i. Företagets 

kommunikationstjänster driver tillväxt, konkurrenskraft samt driver övergången till ett 

kunskapsbaserat samhälle. Tjänsterna som företaget erbjuder ska hjälpa människor och 

företag att kommunicera enkelt och effektivt på samt på ett miljövänligt sätt. De är 

engagerade till att skapa en ansvarig och etisk affärsverksamhet för att fånga 

företagsmöjligheter och klara av risker. 

CR är en del av deras verksamhet precis som deras etiska regler, medarbetare och 

gemensamma värden. TeliaSonera tror på att företagets ansvar bör vara integrerad i deras 

vardags affär för att vara effektiva. Det bästa målet för dem är att deras verksamhet ger 

mervärde både för aktieägarna och för samhället. Företaget tar även ansvar för att lösa 

eventuella negativa sidoeffekter av dess verksamhet., vilket gör att de är väldigt strikta med 

att hantera företagsansvar. 

För tillfället har de ingen extern revision som görs av revisionsbyråer, men det kan kanske 

komma i framtiden.
156

 Däremot blir företaget ofta granskade av externa intressenter bl.a. i 

form av enkäter från olika intressenter, där det ställs frågor kring hur verksamheten drivs. De 

deltar bl.a. i carbon disclosure project
157

 som är en oberoende icke-vinst drivande organisation 
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som har den största databasen av primär företagsklimatändrings information
158

 och de som 

gör denna externa granskning ställer frågor kring hur verksamheten drivs. I år 2009 vart 

företaget rankad bland de bästa i Norden för hur deras rapporter var utformade inom 

miljödelen av Carbon Disclosure Project. De är även med i miljödelen inom Down Jones 

Sustainability Index (som är ett globalt index för att se det ekonomiska resultatet av de 

ledande hållbart ledda företag i världen).  Detta skapar transparens. 

Som framtidsplaner har TeliaSonera en strategi om att bland annat expanderas i Eurasia med 

hjälp av ett systematiskt ramverk som försäkrar hög etiska standarder och ansvarsfullt 

företagande. Ramverket innehåller tre delar: en förinvesterings värdering, klara standarder av 

uppförande (code of conduct) och intern revision och kontroll.  ”Verksamheten har även 

startat i Nepal och Kambodja, men” one size doesn’t fit all”, utan det är viktigt att hitta balans 

inom miljö, sociala och ekonomiska”. ”Det är viktigt att veta vad som händer inom företag, 

internt för att förbättra processen utåt där vi tar steg för steg”. 
159

 

 

4.2 Hållbarhetsredovisning i icke- statliga företag 

4.2.1 RNB Retail and Brands 

RNB Reatil and Brands är en koncern som har en verksamhet och bedriver mode, konfektion, 

accessoarer, juveler och kosmetik genom ett nätverk av cirka 475 butiker med fokus på en 

serviceupplevelse utöver det vanliga. Verksamheten finns i nio länder och bedriv i två 

affärsmodeller där den ena är distrubitionsplattform för nationella och internationella 

varumärken och den andra är det helintegrerade varumärket Polarn O. Pyret. RNB är en 

koncern som har gemensamma policydokument och krav för hela koncernen, vilket är basen i 

verksamheten.  

Hållbarhetsvisionen inom RNB finns mer i de operativa företagen, dvs. inom dotterbolagen 

Varje dotterbolag sätter de gemensamma grundramarna för olika frågor. 
160

   

Den grundläggande hållbarhetsvisionen för företaget är ”att skapa ett företag som tar sitt 

ansvar och eftersträvar god kvalitet, miljö och etik i verksamheten….” 
161

Deras 

hållbarhetsmål är ” Att skapa nöjda kunder, en hållbar verksamhet och möjliggöra för en 

långsiktig ekonomisk omsättningstillväxt på 10–20 procent
162

.  
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De dotterbolag som har egen produktion jobbar genomgående och har kontakt med 

leverantörerna. RNB har dock inte lika stor kontroll över de externa leverantörerna, men alla 

leverantörer som handlar med RNB ska enligt företagets policy följa vissa grundläggande 

policy. RNB:s VD har det yttersta ansvaret för företagets hållbarhetsfrågor och CSR- arbete. 

De utgår från att kunna garantera kvalitativa produkter och värna att de har blivit framtagna 

på ett sätt så att omgivningen, anställda, miljö och andra intressenter är säkrade, då de 

fokuserar sig på produktsäkerhetsfrågor väldigt mycket.  

Första hållbarhetsredovisning gjordes för första gången 2007, vilket innebär att det är ganska 

nytt för företaget. Hållbarhetsfrågor drivs både centralt på koncernnivå och specifikt i 

dotterbolagen inom företaget. Dock sker det en dialog med kunderna genom kundklubb och 

kundtjänst, framförallt via butikerna. Den är inte direkt anpassad efter GRI:s riktlinjer utan 

önskan är att vid nästa rapport som förtaget sitter med att försöka anpassa efter GRI då det 

skapas en struktur över redovisningen, dock inget företaget har beslutat än. Det kommer även 

att finnas en intressentanalys i kommande rapporter.  Idag är hållbarhetsrapporten en separat 

del och finns endast att hämta från företagets hemsida. Om staten väljer att införa även lag 

krav på de icke-statliga företagen blir det mer fokus på redovisningen på annat sätt, ”men 

frågan är om det ger med information”.  

RNB har inte börjat med en extern revision, ”vad ger det oss som företag och vad får man ut 

av det” ”Spelar det roll för trovärdigheten eller leder det till att man lättare kan utveckla en 

rapport?”  Det blir ökade krav på transparens. Transparens betyder för företaget att berätta hur 

man gör och inte gör och inte falla i fällan att endast ta upp det positiva. Företag ska ta upp 

vad man har uppnått och vad man inte har uppnått samt att man är medveten om sina brister. 

 

Intressenterna tillhör och påverkar valet av framställningen av redovisningen i och med att 

företaget är börsnoterad. Inom de olika dotterbolagen finns det olika intressenter vilket gör att 

intressenterna ser olika ut för varje segment. 
163

 RNB har en tanke att som koncern gör endast 

en kortfattad redovisning och sedan får de andra dotterbolagen göra en mer fokuserad och 

detaljerad redovisning för deras respektive intressenter.  Både staten och intressenterna har en 

roll, men den rollen är olika beroende på företagen i koncernen. Media är en sekundär 

intressent som även påverkar framställningen av redovisningen, då den är en del av 

verksamheten. Myndigheter är också en intressent då de säkerställer att RNB följer 

lagstiftningen samt finns det olika inspektioner som kontrollerar RNB bl.a. 
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kemikalieinspektionen, konsumentverket och även butiken: dess lokala miljö.
164

 ”Genom att 

agera ärligt och vara öppna med bolagets hållbarhetsarbete skapar RNB en bättre förståelse 

och förhoppningsvis förtroende hos sina intressentgrupper, oavsett om det är kunder, 

anställda, aktieägare eller andra parter i bolagets omvärld”
165

.  

RNB definierar CSR, de som tillverkar varorna som företaget säljer har vissa 

arbetsförhållanden som lever upp till internationella konventioner. Det är olika frågor i olika 

faser som sedan behandlas med en handlingsplan. Förra året uppstod en ny fråga, djurfråga 

som kom upp i media vilket de försökte bearbeta. Inom företaget faller tyngdpunkten på miljö 

och socialt ansvar samt produkt säkerhets ansvar och kvalitetsfrågor Företaget vill att de 

människor som tillverkar deras varor har en bra och säker arbetsmiljö samt får rätt betald, 

därför finns det inom koncernen en gemensam uppförandekod som gäller för alla koncept.  

RNB följer inga rekommendationer för tillfället men har tittat på GRI:s C-nivå. Dock är det 

väldigt nytt för företaget. De anser det vara ganska viktigt att använda sig av mätbara 

uppgifter då det är vikigt med siffror för att det är mycket som ska mätas, bland annat 

transport, energiförbrukning, tjänsteresor, testning produkterna. Distributionen sker till en stor 

del utomlands vilket innebär att det blir stora transporter för företaget. Detta leder till att de 

försöker undvika flygtransporter i och med att de orsakar stora miljöpåverkningar genom 

höga utsläpp av koldioxid. Samt försöker RNB välja miljöanpassade alternativ. Dock är det 

svårt att mäta CSR. 
166

 

 

Inom den sociala delen är RNB medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiative) 

sedan 1998. Det är ett europeiskt branschinitiativ där många företag har gått samman för att 

ställa samma krav för att underlätta för både företagen och för leverantörerna själva. Deras 

syfte är att förbättra arbetsvillkoren i den globala leveranskedjan och ge tryggare tillvaro samt 

delar samma uppförandekod och har samma revisionssystematik för uppföljning av det. Dock 

finns det olika strategier för dotterbolagen att säkerställa att detta följs. Inom företagets egna 

varumärke finns det möjlighet att direkt ta kontakt med produktionen, men för de externa 

varumärkena informerar RNB leverantörerna och ställer krav på dem. 
167

 Dessutom har RNB 

valt att bidra till välgörenhet genom sponsring och bidrag för att skapa en positiv utveckling 

av samhället. Ett av de centrala engagemangen som RNB jobbar med är att bidra ekonomiskt 
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till ett flickhem i Garissa i Kenya
168

. Syftet med detta är att bl.a. ge flickorna och unga 

kvinnor en säkrare vardag. Framtiden inom hållbarhetsredovisningens inverkan på företaget 

ser lite olika ut. Företaget vet inte om de ska gå mot GRI eller inte. De vet inte heller om de 

ska koncentrera sig mindre på RNB som koncern och satsa mer på de olika dotterbolagen och 

upprätta en lättläst hållbarhetsrapport för kunderna för att lättare vara lättillgängliga inom 

informationsdelen, vilket även leder till ökad transparens menar de.
169

  

 

4.2.2 Peab 

Peab är Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag verksamheten i Sverige, Norge och 

Finland. Bygg, anläggning och industri är koncernens verksamhetsområden. 

I själva hållbarhetsredovisningen redovisar Peab sitt CSR-arbete kortfattat. Men på hemsida 

kommunicerar företaget sitt ansvarstagande mer omfattande, med länkar till viktiga policys 

och samarbetspartners.  Ur företagspolicy framgår att ”Peab bygger för framtiden”, dvs. det 

som byggs idag måste även klara "morgondagens krav på miljö och hållbarhet". Det som 

företaget bygger ska skapa mer värde för kunder, leverantörer, företaget själv samt bidra till 

hållbar samhällsutveckling.
170

 Företagets policy integrerar miljö, hållbar utveckling, kvalitet, 

arbetsmiljö och personal frågor. Peabs ansvar för medarbetare syftar till att de ska må bra och 

vara säkra på arbetsplatsen. Företaget har en nollfelsvision när det gäller arbetsplatsolyckor 

och följning av ordnings- och skyddsregler. För att minimera belastningsskador och olyckor 

erbjuder Peab i samarbete med Previa en utbildning för sina anställda. Dessutom 

medarbetarinflyttande och utvecklande fritid är viktiga områden när det gäller arbetsmiljö och 

personalfrågor.
171

 

Peab har sin egen sponsring policy med fokus på idrott, dessutom engagerar sig företaget 

aktivt i samarbete med ideella organisationer. Strategiskt fokuserar sig koncernen på fyra 

målområden i sitt miljöarbete: energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande, 

miljömedvetna produktval samt effektiv transportsystem. Miljöfrågorna är samordnade i 

processer tackvare utvecklat verksamhetsledningsystem som är baserat på kraven i ISO 

14001. För att förverkliga kostnadseffektiv energibesparing deltar Peab i EU-kommissionens 

program "Green building".  Dessutom jobbar företaget aktivt med identifiering av hälso- och 

miljöfarliga ämnen genom att delta i byggsektorns samarbetsprojekt BASTA som syftar till 
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utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter.
172

 Peab är också medlem i 

Byggvarubedömningen. Detta miljöbedömningssystem för byggvaror hjälper att välja bra 

varor ur miljösynpunkt. Med grunden för ett hållbart byggande och för att förebygga 

obehagliga överraskningar i framtiden syftar miljöbedömningssystemet att proaktivt och 

systematiskt utvärdera en produkts innehåll samt aspekter som tillverkning, användning och 

återvinning.
173

  

Peabs viktiga intressenter inom hållbarhetsarbete är staten, kommun, landsting, övriga 

beställare, medarbetare, aktieägare, leverantörer, samt allmänheten i övrigt.  

Att föra kontinuerligt dialog med intressenterna anses vara viktigt på alla nivåer, det vill säga 

lokal, regional samt nationell. Dialogen med intressenterna sker via hemsida, årsredovisning, 

bokslutsrapporter, årsstämmor, pressmeddelanden, inslag i tidningar och annan slags media, 

marknadsföring, tidningen ”Peabjournalen” som går ut till kunder, aktieägare och anställda. 

Kommunikation med anställda sker via intranät och interntidningen ”Vi i Peab” samt olika 

slags möten och sammankomster inom företaget. Företagets profil som samhällsbyggare 

förpliktigar. Därför är Peab mycket måna när det gäller trovärdighet och intressenternas 

förtroende för företaget. 
174

 I hållbarhetsredovisningen använder sig företaget av mest av 

kvalitativa data. När det gäller mätbara uppgifter, presenteras de i form av diagrammen som 

visar utveckling av arbetsolyckor och sjukfrånvaro. 

 

4.2.3 Alfa Laval  

Alfa Laval är en koncern med en marknadsledande ställning inom teknologiområden. De tre 

nyckelteknologier som företagets verksamhet bygger på är värmeöverföring, separering och 

flödeshantering. 
175

 

Sitt hållbarhetsrelaterade arbete redovisar bolaget i hållbarhetsredovisning som ingår i 

företagets årsredovisning. Dessutom upprättar Alfa Laval en separat GRI rapport. Innehållet 

av företagets hållbarhetsredovisning är ganska kortfattad, men tar hänsyn till viktigaste 

utgångspunkter i koncernens hållbarhetsrelaterade arbete. GRI-rapport på företagets hemsida 

är väldigt utvecklade och presenterar aktuell information på ett detaljerat och förklarande sätt. 
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Företag använder sig inte av hållbarhetsredovisningens tredjepartsgranskning än. Detta beror 

på att de befinner sig i utvecklande fas av sådan rapportering. 

Alfa Lavals principer är en bakomliggande drivfaktor för företagets hållbarhetsredovisning. 

Affärsprinciperna som beskriver hur företaget ska uppträda mot medarbetare, kunder, ägare, 

leverantörer, den finansiella marknaden, berör hur verksamheten ska drivas med hänsyn till 

dess miljöpåverkan, socialt ansvarstagande, affärsetik samt transparens. Principerna baseras 

bl.a. på FN:s Global Compact samt OECD:s Guidelines for Multinational Enterprises. Med 

transparens menas att bolaget ska ha en öppen kommunikation. Detta för att omvärlden ska 

kunna bedöma företaget på ett så korrekt sätt som möjligt. Därför är det en självklarhet för 

Alfa Laval att öppet redovisa vad som styr bolagets agerande och vilka eventuella framsteg 

företaget gjort på olika hållbarhetsområden.
176

 

Alfa Lavals viktigaste intressenter är när det gäller arbete med hållbarhetsrelaterade frågor är 

aktieägare, anställda, fackliga organisationer, kunder, studenter, leverantörer samt aktörer på 

de finansiella marknaderna. Företaget väljer inte sina intressenter, snabbare är det de som 

väljer företaget. Alfa Lavals intressenter presenteras av den krets av aktörer som företaget 

naturligt jobbar med.  Olika intressenter är viktiga för företaget av olika orsaker eftersom de 

har olika fokus. Företaget känner sitt ansvar som medlem i samhället och intressenterna är 

viktiga tackvare att de spelar den omvärlden som företagen verkar i. Alfa Lavals kontinuerliga 

dialog med intressenterna sker via olika kanaler. På koncernens hemsida kan intressenterna 

läsa företagets årsredovisningar och pressmeddelanden. Intervju med pressen är ytterligare 

kommunikationskanal. Informationsspridning bland medarbetare sker via intranät. Vid 

bolagsstämmor får ägare chansen att höra sin röst hörd. Alfa Laval har en kontinuerlig dialog 

med sina leverantörer för att se till att de följer företagets principer. Dessutom har Alfa Laval 

över 100 möten varje år med representanter för de finansiella marknaderna. Företaget är öppet 

för att ta diskussioner när det gäller frågor om miljö- och socialt ansvar med alla som vill. 

Alfa Laval tar själva initiativ till att sprida information om företaget. Kontaktuppgifter på 

deras hemsida underlättar intressenternas kontakter med företaget. Kontakter med 

intressenterna sker som en naturlig del av företagets verksamhet.
177

 

Alfa Laval strävar efter att använda mer kvantitativa data i sin hållbarhetsrapportering. Detta 

för att göra det möjligt för jämförelser. Samtidigt fokuserar sig företaget mer på ständigt 
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förbättring av möjligheter inom hållbarhetsrelaterade område än på presentering av statistiska 

data. Det förekommer trycket från intressenter som efterfrågar mer detaljerade statistiska data, 

men inte alltid är sådan data relevant för bedömning av företagets risker och möjligheter när 

det gäller miljö- och sociala ansvarstagandet. 
178
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5. Analys 

  

I detta kapitel analyseras empirisk data från studiens undersökning. Först analyseras 

respektive grupper av företag, dvs. statliga och icke-statliga där det sedan följs av en 

jämförelse av grupperna där likheter och skillnader tas upp. 

5.1 Analys av statliga företag  

 

Hur företag rapporterar sitt arbete med hållbarutveckling 

De statliga företagens hållbarhetsrapporter är välutvecklade och detaljerade. De är 

strukturerade, med olika rubriker som omfattar olika aspekter av hållbarhetsrelaterade frågor.  

Dessutom kännetecknas rapporterna av grafiska modeller som leder läsaren till förståelse, ger 

en överblick över ämnet samt dra till sig läsaren i och med dess lättlästa struktur i jämförelse 

med vanlig text. När det gäller utformningen av redovisningsprinciper finns det en skillnad 

mellan de statliga företagen. I SAS hållbarhetsredovisning förklaras tio principer som 

stämmer överens med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. I Vattenfall och TeliaSonera 

hållbarhetsredovisningar nämns dock inte redovisningsprinciper. Detta kan bero på att GRI:s 

riktlinjer är obligatoriska att använda för statliga företag, men samtidigt är de 

rekommendationer, där företag själva kan välja att redovisa mot hela redovisningsramverket 

eller vissa delar av GRI. Detta har med ”beordrad självreglering” att göra, dvs. då staten ger 

direktiv, men själva regeln är en frivillig standard där företagen själv bestämmer till vilken 

grad att tillämpa den utifrån egen sin bedömning.  

När det gäller kvalitetssäkring använder sig SAS och Vattenfall av revisorer som extern 

oberoende granskning av hållbarhetsrapporter. TeliaSonera granskas av andra externa parter 

så som intressenter och investerare i form av olika tillvägagångssätt. Enligt GRI ska företagen 

använda sig av extern bestrykande när det gäller hållbarhetsredovisning som kan ske med 

hjälp av kompetenta parter som t.ex. yrkesverksamma revisorer, intressentpaneler och andra 

parter. Inom statliga företagen förekommer även begreppslista kring viktiga centrala begrepp 

inom hållbarhetsområdet. Denna information kan förklara för läsarna hur företagens tolkning 

ser ut på begreppen som i sin tur hjälper att nå olika målgrupper och även påverkar rapportens 

helhetsintryck. Förutom hållbarhetsrapporter kommunicerar de statliga företagen sitt CSR-

ansvar via deras hemsidor i form av dokument som miljöpolicy, uppförande kod, sponsring 

och välgörenhet mm. Hållbarhetsrelaterade informationen på företagens hemsidor är även 
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omfattande där olika aspekter beskrivs och det finns dessutom länkar till 

samarbetsorganisationer inom området.  Förutom hållbarhetsrapporter kommunicerar 

företaget sitt hållbarhetsarbete via andra kanaler som t.ex. hemsidor. 

 

Verksamhetens arbete med hållbar utveckling 

Då de statliga företagen utgör sina strategier avseende företagets CSR utifrån respektive 

företags vision ställer de upp olika mål. Utifrån vision utvecklar företag sina strategier. 

Arbetet med hållbarutveckling omfattar alla aspekter av CSR, dvs. miljö, social och 

ekonomiska delen. Det beror på företagen själva hur de väljer att fokusera på när det gäller 

miljö- och socialt ansvar. SAS och Vattenfall fokuserar sitt CSR-arbete på miljöaspekter som 

utgår från deras verksamhet till skillnad från TeliaSonera som lägger större vikt på den sociala 

aspekten och på så sätt har andra strategier och tillvägagångssätt för att uppnå triple bottom 

line.  I och med att företag eftersträvar transparens är det väldigt svårt att koncentrera sig på 

alla tre delar inom CSR, dock betyder detta inte att de bortser från andra aspekter. Beroende 

på hur företagets verksamhet påverkar omvärlden läggs tyngdpunkten på den del av CSR som 

är känsligare och mer aktuellt. Utifrån den strategiska synvinkeln utformar företagen sina 

hållbarhetspolicys som utgår från deras visioner, t.ex. SAS har både hållbarhetspolicy och 

miljöpolicy, Vattenfall har slagit fast fem strategiska ambitioner för att skapa långsiktigt värde 

och TeliaSonera inriktar sig strategiskt på sex områden i och med att de tror på att CSR ska 

vara en integrerad del av verksamheten för att uppnå värde till intressenter och samhälle. Med 

andra ord väljer företag själva deras strategier och policy i sitt arbete med hållbarhetsfrågor. 

Det är upp till företagen själva att upprätta sitt arbete kring hållbarhetsredovisning samt skapa 

och dela upp mål. SAS har utvecklade ledningssystem när det gäller arbete med 

hållbarhetsrelaterade frågor. Detta visar att det finns ett system inom företaget som styr 

hållbarhetsarbetet.  

Företagets intressenter  

De statliga företagen jobbar proaktivt med sina intressenter, dvs. de tar själva initiativen till 

dialogen med intressenterna. Eftersom interaktionen mellan företagen och dess intressenter är 

avgörande, blir en sådan dialog en naturlig del av företagens dagliga verksamhet.  

Med hjälp av interaktionen kan företagen påverka de framtida kraven. I och med samspelet 

med intressenterna skapas det en konstant process mellan företagen och omvärlden. Då 

företagen inte befinner sig i vakuum, sker en ömsesidigt påverkande mellan företagen och 

omgivningen. Identifiering av viktiga intressentgrupper hjälper företagen att sätta ramar på 

sitt CSR-arbete och detta leder i sin tur till utveckling på området. Företagen delar inte upp 
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sina intressenter i primära och sekundära, alla intressenter är lika viktiga, detta gör att 

företagen försöker möta alla intressenters krav och förväntningar. Intressenterna i sig påverkar 

inte bara företaget, de påverkar också varandra. Detta leder till bl.a. att företagets legitimitet 

ökar tackvare att det är genom samspelet som accepterade normerna skapas i samhället. 

Kommunikationen med intressenterna är en väg för företaget att skapa förtroende som i sin 

tur leder till en långsiktig effektivitet.  Intressenternas makt är en av faktorerna som påverkar 

företagens arbete med hållbarhetsredovisning. I detta sammanhang blir staten en viktig aktör 

då den sätter ramarna för företagens agerande genom sina krav, lagstiftning och regler på 

området. Detta för att de statligt ägda företagen ska vara föredömen för andra företag när det 

gäller frågor om hållbar utveckling. Alla tre företag SAS, Vattenfall och TeliaSonera, 

upprättar enligt regeringens riktlinjer en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Med samtidigt är 

det frivilligt för företaget att välja till vilken nivå av rapportering att använda sig av. Det 

visade sig att alla tre företagen låg på A nivå, vilket innebär att redovisningen omfattar de 

flesta aspekter av företagets hållbarhetsarbete. 

 

Data och räkenskaper  

De statliga företagen i denna studie följer GRI som rapporteringssystem. SAS använder sig 

även utav Deloittes checklista för hållbarhetsrapportering. I företagens hållbarhetsrapporter 

presenteras både kvalitativa och kvantitativa data. I SAS hållbarhetsredovisning förklaras 

principer för beräkning av miljörelaterade nyckeltal. I andra företag förklaras inte nyckeltalen, 

men kvantitativ data förekommer i form av diagram och siffror. Eftersom mätbarheten är en 

viktig aspekt som leder till transparens och jämförbarhet, visar företagens hållbarhetsrapporter 

sig att ha hög grad av tillförlitlighet och fullständighet. Mätningsbara uppgifter gör det lättare 

att se om företagen uppnår sina mål, då hållbarhetsredovisningens syfte är b.la. att mäta 

prestations inom området.  

 

Samspelet mellan ekonomi och företagets arbete med hållbar utveckling 

De statliga företagen i denna studie följer GRI som rapporteringssystem. SAS använder sig 

även utav Deloittes checklista för hållbarhetsrapportering. I företagens hållbarhetsrapporter 

presenteras både kvalitativa och kvantitativa data. I SAS hållbarhetsredovisning förklaras 

principer för beräkning av miljörelaterade nyckeltal. I andra företag förklaras inte nyckeltalen, 

men kvantitativ data förekommer i form av diagram och siffror. Eftersom mätbarheten är en 

viktig aspekt som leder till transparens och jämförbarhet, visar företagens hållbarhetsrapporter 
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sig att ha hög grad av tillförlitlighet och fullständighet. Mätningsbara uppgifter gör det lättare 

att se om företagen uppnår sina mål, då hållbarhetsredovisningens syfte är bl.a. att mäta 

prestations inom området.  

  

5.2 Analys av icke-statliga företag 

Hur företag rapporterar sitt arbete med hållbarutveckling 

Empiriska data visar att icke-statliga företag så som RNB – Retail and Brands, Peab och Alfa 

Laval rapporterar sitt arbete med hållbarhetsfrågor i olika utsträckningar. Alla tre företag 

upprättar sina hållbarhetsredovisningar som skiljer sig i utformningen.  

Alfa Lavals rapport är väldigt detaljerad och väl utvecklad utifrån GRI:s riktlinjer till skillnad 

från RNB som inte följer GRI fullständigt och Peab som presenterar sitt hållbarhetsarbete 

ganska kortfattat och följer inte GRI: riktlinjer. En förklaring till detta kan vara att RNB och 

Peab har utformat sina hållbarhetsredovisningsrapporter för första gången i jämförelse med 

Alfa Laval som upprättar sådana redovisningar sedan 2006. Alfa Laval är det enda företaget 

som använder sig av en separat GRI rapport där även olika affärsprinciper nämns. Och detta 

kan bero på företagets längre erfarenhet inom hållbarhetsredovisning. Ingen av företagen 

tillämpar extern granskning av hållbarhetsrapporter. Förklaringen till detta kan bero på att de 

inte är tvungna till det, det kan handla om resursfråga, det kan även handla om att företag inte 

är säker på att extern rapportering leder till kvalitetssäkring, samt kan det bero på att de är i en 

utvecklingsfas när det gäller hållbarhetsrapportering.  

Förutom hållbarhetsrapporter kommunicerar alla tre företagen sitt CSR-arbete via andra 

kanaler, t.ex. hemsida, företagstidningar. Med detta menas att bara för att företaget inte har så 

välutvecklade hållbarhetsrapport innebär det inte att de inte jobbar med hållbarhetsrelaterade 

frågor. På alla företags hemsidor finns information om företagets policy kring frågor anseende 

miljö- och sociala ansvar. Via olika länkar får läsare en större inblick i företagets sätt att 

arbeta med hållbarhetsfrågor. Förklaringen till att företagen redovisar sin 

hållbarhetsinformation i olika utsträckningar kan vara att de inte vill visa en för hög profil av 

sitt hållbarhetsrelaterade arbete då det kan skada företagets trovärdighet. Detta genom media, 

kritiker och andra aktörer som kan ifrågasätta företagens CSR arbete, men å andra sidan kan 

en välutvecklad rapport vara företagets försvarsmekanism mot kritik utifrån.   

Hållbarhetsrapporterna ser olika ut i och med att det inte finns krav från staten för att upprätta 

dem, vilket leder till att företag själva bestämmer om de ska upprätta sådana redovisningar 

och på vilket sätt.  Trots att det inte finns krav angående hållbarhetsredovisning för icke-
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statliga företag väljer företag att ändå upprätta någon slags hållbarhetsrapport. Detta kan bero 

på att företag inte befinner sig i vakuum och är ständigt påverkade av omgivningen. Ett 

hållbarhetsarbete kan bidra till att förstärka ett företags rykte samt säkra deras verksamhet, 

vilket i sin tur leder till att de dra till sig ”bra” intressenter. I och med den växande tendensen i 

omgivningen gällande den ökande öppenheten kring hållbarhetsrapporteringen strävar 

företagen till att få legitimitet genom att göra det som är lämpligt utifrån befintliga normer 

och värderingar i samhället.  

 

Verksamhetens arbete med hållbar utveckling 

Företagen kopplar sina strategier om hållbarhetsarbete till vision och företagets verksamhet. 

Alfa Laval strävar att målen för en hållbarutveckling ska ingå i deras dagliga verksamhet och 

kopplar sitt hållbarhetsarbete till sina fyra affärsprinciper (miljö, socialt, affärsintegritet och 

transparens). Peabs strategier gällande hållbarhetsarbete kopplas till företagets vision - att 

bidra till en hållbarsamhällsutveckling. RNB – Retail and Brands kopplar sina mål och 

strategier kring hållbarhetsarbete till deras verksamhet.  

Verksamhetens väsentliga frågeställningar när det gäller CSR arbete presenteras i alla företags 

hållbarhetsrapporter. Arbetet med hållbarutveckling omfattar alla aspekter av CSR, dvs. miljö, 

social och ekonomiska delen. Företagen väljer själva vad de ska fokusera sig på när det gäller 

miljö- och socialt ansvar. De redovisar alla delar av CSR dock i olika utsträckningar, t.ex. i 

RNB - Retail and Brands rapport nämns kvalité och miljö innan sociala och etiska aspekter.  I 

Peabs hållbarhetsrapport förekommer medarbetare och miljö delen före etiska och sociala 

delar av CSR.  Alfa Laval presenterar miljöarbete först som sedan följs av sociala aspekter 

och etisk uppförande. Förutom CSR frågor som har med verksamhet att göra förekommer 

välgörenhetsåtgärder i olika utsträckningar. I RNB:s hållbarhetsrapport nämns konkreta 

åtgärder inom sponsring, däremot nämns det inte lika konkret i Peabs hållbarhetsrapport vilka 

sponsring/engagemang som företaget har involverat sig med under året. Dock förekommer det 

inte välgörenhets information i Alfa Lavals hållbarhetsrapport. Detta betyder inte att ett 

företag är sämre än ett annat om de inte arbetar med någon sponsring, utan det är upp till varje 

företag att själva välja sin profil i sitt CSR – arbete.  

Företagens intressenter  

De icke-statliga företagen arbetar proaktivt med sina intressenter på så sätt att de tar initiativet 

till dialogen med intressenterna genom att använda olika kanaler. Dialogen med intressenterna 

är en naturlig del av företagens dagliga verksamhet då interaktionen kan påverka företagen 

och de framtida kraven. Att ha en dialog med intressenterna hjälper företagen att sätta ramar 
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för sitt CSR-arbete. Företagen försöker möta alla intressenters krav och förväntningar genom 

att inte dela upp sina intressenter till primära och sekundära intressenter, utan alla är lika 

viktiga och utifrån de bemöta deras krav.  En av faktorerna som påverkar företagens arbete 

med hållbarhetsfrågor är intressenternas makt. Utifrån sina intressenter bestämmer företagen 

själva hur de ska rapportera sitt hållbarhetsarbete. I hållbarhetsrapporterna nämns 

intressenterna väldigt kortfattad.  

 

Data och räkenskaper  

De icke-statliga företagen väljer själva hur de ska presentera sin hållbarhetsrelaterade 

information i och med att de inte har krav på att följa GRI:s rapporteringssystem. 

Användning av kvantitativa data förekommer i olika utsträckningar i företagens 

hållbarhetsredovisningsrapporter. Peab använder siffror bara vid arbetsolyckor och 

sjukfrånvaro däremot använder Alfa Laval siffror vid utsläpp av koldioxid. RNB rapporter 

koldioxidutsläpp för egna transporter samt presenteras siffror för hur könsfördelningen mellan 

medarbetare samt sjukfrånvaro. Det förekommer även i företagets rapport information om 

produkternas miljöpåverkan samt instruktion till kunder om hur produkten ska tas hand om.  

Eventuella nyckeltal förekommer inte tydligt i rapporterna. Det förekommer kvalitativ 

information om hur avfall omhändertas både i RNB samt Alfa Laval, dock ej i Peabs rapport.  

Information om incidenter, tvister och klagomål förekommer inte i företagens 

hållbarhetsredovisningar, förutom Peabs diagram om arbetsolyckor och arbetssjukdomsfall.  

Att företag väljer att börja använda mätningsbara uppgifter är positivt då det leder till ökad 

transparens, samt visar det hur företaget om företaget har uppnått sina mål inom området.  

Tendensen för att använda sig av mätningsbara uppgifter ökar för de icke-statliga företagen.  

 

Samspelet mellan ekonomi och företagets arbete med hållbar utveckling 

I de icke-statliga företagens hållbarhetsrapporter framgår det inga ekonomiska konsekvenser 

av intressenternas krav inom CSR. Avseende affärsrisker och möjligheter som är relaterade 

till CSR hanterar t.ex. Peab detta på internt nivå utan att redovisa någon kvantitativ data.  

Varken i RNB och Alfa Lavals hållbarhetsrapporter beskrivs det vilka affärsrisker som finns 

och vilka möjligheter som är relaterade till hållbarhetsfrågor. I företagens hållbarhetsrapporter 

framgår det inga kostnader som är relaterade till CSR – arbete. I fråga om 

hållbarhetsrelaterade investeringar nämns det endast i Alfa Lavals hållbarhetsrapport 

information om investering i solpaneler i fabriken i Indien som ska ge en besparing på 

100 100 kWh per år. Dock förekommer det ingen information om hållbarhetsrelaterade 
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investeringar i de andra två företagen. Information om miljö, etiska och sociala skulder 

förekommer inte i företagens hållbarhetsrapport.   

 

5.3 Skillnader i hållbarhetsredovisning mellan statliga och icke-statliga 

företag 

 Statliga företag Icke-statliga Företag 

Hur företag 

rapporterar 

sitt arbete 

med 

hållbarutveck

ling 

– Hållbarhetsrapporterna är 

välutvecklade och omfattande 

 

– GRI (A-nivå) 

– Kvalitetssäkring genom  

tredje parts granskning. 

– Beskrivning av 

redovisningsprinciper. 

 

– Begreppsdefinitioner 

Grafiska modeller 

– Rapporterna ser olika ut, inte lika 

omfattande och befinner sig i 

utvecklingsfasen 

– GRI används inte i lika stor 

utsträckning. 

– Ingen tredje parts granskning 

– Redovisningsprinciperna för 

hållbarhetsinformation förklaras inte i 

rapporterna.  

– Begreppsdefinitioner och grafiska 

modeller förekommer i mindre 

utsträckning 

Verksamhete

ns arbete med 

hållbar 

utveckling 

– Omfattande beskrivningar av policys 

inom området i hållbarhetsrapporter. 

 

– Mål och strategier är kopplade till 

företagens visioner. 

– Beskrivning av intressentgrupper 

och dialog emellan. Staten är en viktig 

intressent.  

– Policy nämns i hållbarhetsrapporter, 

men mer beskrivning finns separat på 

hemsidor. 

– Mål och strategier är kopplade till 

företagens visioner.  

– Intressenterna nämns kortfattad 

Data och 

räkenskaper  

– Förekommer mycket kvantitativ 

data, nyckeltal samt detaljerad 

information om företagets påverkan på 

miljön. 

– Mindre kvantitativ data förekommer, 

nyckeltal framgår inte lika tydligt.  

 

Samspelet 

mellan 

– I och med att de följer GRI syns 

sambandet mellan företagens CSR 

– Man ser svagare samband mellan 

företagens CSR arbete och ekonomiska 
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ekonomi och 

företagets 

arbete med 

hållbar 

utveckling 

arbete  och ekonomiska ställning i 

vissa punkter, men total integrering 

förekommer inte än. Befinner sig i 

GRI fas 2. 

 

ställning. Det syns inte lika tydligt i 

rapporten. Företagen befinner sig i GRI 

mellan fas 1 och fas 2.  
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6. Slutsats  

I detta kapitel presenteras undersökningens slutsats som svarar på studiens syfte. 

 

Syftet med denna undersökning var att ta redo på hur hållbarhetsredovisningen skiljer sig vid 

statliga och icke-statliga företag och hur det påverkas utifrån intressent och 

legitimitetsperspektiv. Vi har med hjälp av en fallstudie tittat närmare på hållbarhetsarbetet på 

tre statliga och tre icke-statliga företag. Denna studie har baserats på en teoretisk grund som vi 

anser har varit till en stor hjälp för att förstå hållbarhetsredovisningen som i sig är ett väldigt 

omfattande process. Efter att vi har genomfört denna undersökning har vi kommit fram till 

följande: 

 

 Hållbarhetsredovisningen skiljer sig beroende på vilken typ av företag, dess 

verksamhet samt företagets intressenter. Detta beror på att sådan redovisning inte är 

lagbunden utan det finns ett flertal frivilliga rekommendationer och normer inom 

området. Denna frivillighet ger i sin tur flexibilitet till företag som påverkar 

redovisningsinnehållen samt ger företag större utrymme och möjlighet till 

självregleringen inom CSR området.  

 

 I och med att det finns krav på upprättning av hållbarhetsredovisning i statliga företag 

är mer detaljerade, omfattande och strukturerande och detta beror på statens krav på 

att upprätta sådan hållbarhetsrelaterad information. Det syns tydligare mönster i de 

statliga företagens hållbarhetsredovisningar som beror på statens rekommendation på 

att använda ramverket GRI. Detta handlar om beordrad självreglering, dvs. att följa 

statens direktiv som i sin tur är rekommendation.  

 Eftersom alla företag påverkas av omgivningen spelar intressenterna en stor roll när 

det gäller hållbarhetsredovisning. Intressenternas makt har en stor påverkan på 

företagen. Statens inverkan syns väldigt tydligt i statliga företagens 

hållbarhetsredovisningar. Trots att staten ställer krav på att upprätta 

hållbarhetsredovisningar är riktlinjerna frivilliga att följa, dock ska företagen ha en 

genomtänkt strategi för hantering av hållbarhetsrelaterade frågor. Eftersom det är 

rekommendationer följer företagen principen ”följ eller förklara” som innebär 

möjligheten att motivera avvikelser från sådana rekommendationer. Med sina krav har 
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staten en större legitimitet och sätter ramar för företagets ansvarstagande.  

Legitimeringen sker automatiskt via statens ägarpolicy.  

 

 De icke-statliga företagens hållbarhetsredovisningar ser olika ut och detta beror på att 

det inte finns några krav på att upprätta det. Företaget bestämmer själva om de ska 

upprätta sådan redovisning och på vilket sätt. Intressenterna spelar i detta 

sammanhang en stor roll för. I och med att det finns ett flertal frivilliga riktlinjer inom 

området leder detta till att det blir svårt för många företag att välja vilka riktlinjer som 

ska följas. Detta förklarar att det inte finns tydliga mönster i hållbarhetsredovisningar i 

icke-statliga företag.  

 Intressenterna har en annan påverkan på icke-statliga företag i och med att det saknas 

krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning. Då spelar aktuella former i samhället en 

avgörande roll i detta sammanhang". Från relation till sina intressenter som sätter 

ramarna för företagets verksamhet får företaget legitimitet. Detta genom att företagets 

egna värderingar stämmer överens med samhällets och intressenternas värderingar.  

 

 I och med att hållbarhetsfrågor är väldigt aktuella i dagsläget innebär det för alla 

företag att ständigt vara med, dvs. att de måste vara redo att möta nya krav som 

kommer från omvärlden. Då engagemang för miljöfrågor ökar leder detta till att 

hållbarhetsredovisningen blir ett sätt för företagen att visa för omgivningen deras 

ansvar och legitimitet som de fick genom samarbete med intressenter. Studien visade 

att de statliga företagen ligger steget före inom hållbarhetsredovisningen i jämförelse 

med icke-statliga företag. Men tendensen ser ut att även de icke-statliga är på väg in i 

en positiv väg då de frivilligt går med på samhällets krav och utvecklar sitt 

hållbarhetsarbete och dess rapportering. Detta sker samtidigt som de statliga företagen 

strävar att integrera hållbarhetsredovisningen med företagets finansiella redovisning. 
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7 Diskussion 

7.1 Egna reflektioner 

Då hållbarhetsredovisning är ett omfattande område med flera aspekter påverkas dess innehåll 

av flera olika faktorer, bland annat vad det är för ägarförhållande, typ av verksamhet, 

företagets intressenter etc. Eftersom regleringen i dagsläget är mer nätverksbaserat än 

hierarkiskt är frivilliga regler mer förekommande när det har med hållbarhetsredovisning att 

göra. Dessa regler leder till att företagen blir mer flexibla och har större möjlighet att påverka 

i jämförelse med tvingande regler.  

Men hur stor roll spelar egentligen krav på att upprätta hållbarhetsredovisningar? Åt en sida 

positivt, då sådana krav bidrar till att det finns tydliga riktlinjer, bl.a. GRI, som företag kan 

följa, men som även gör att det blir lättare att jämföra olika företag samt se en utveckling med 

tiden. Å andra sidan kan kravet innebära att företag blir tvungna att upprätta sådan 

redovisning även om de inte vill det eller att de är tvungna att upprätta en omfattande rapport 

om arbetet som egentligen inte har utförts på något lämpligt sätt.  

I och med statens krav på hållbarhetsredovisning för statliga företag har ramverket GRI blivit 

som en utgångspunkt som företag frivilligt, flexibelt och stegvis anammar. Men vilken nytta 

får företag genom att använda sig av GRI vid redovisningen av hållbarhetsrelaterad 

information? Sådana riktlinjer är säkert ett bra informationsverktyg som blir till hjälp för 

företag. Dessutom att följa GRI:s principer som mall gör det lättare för att jämföra företagens 

icke-finansiella redovisningar. Men samtidigt kan de upplevas vara ganska komplexa och inte 

anpassade till alla företag. Många företag avvaktar från att följa GRI:s principer fullt ut p.g.a. 

dess omfattande indexlista. Så att följa de metodiskt för att skapa en detaljerade GRI-rapport 

vore ett enormt jobb för företagen. Dessutom att omvandla GRI:s generella principer till 

praktiska tillämpningsmetoder för en verksamhet blir ofta en utmaning för många företag 

p.g.a. att det tar tid att förändra och implementera ett företags kultur samt de anställdas attityd 

och arbetssätt till användning av de nya riktlinjerna.  

Resurser är en annan fråga i detta sammanhang som påverkar företagens val för sina egna 

system som är baserade på egna behov. Detta gäller särskild icke-statliga företag som frivilligt 
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gör sina hållbarhetsrapporter. Men samtidigt kan det vara en bra investering för företag och på 

lång sikt som kan leda till ökad lönsamhet och mervärde.  

Hur mycket ska det rapporteras när det gäller företagens miljö- och sociala ansvar? Eftersom 

det är väldigt många aktörer som påverkar varandra inom området kan för hög profil inom 

hållbarhetsrelaterade arbete provocera ”attacker” från t.ex. media eller andra intressenter som 

kan ifrågasätta företagets sätt att arbeta med CSR frågor. Detta kan förklara att vissa företag 

väljer att redovisa sitt CSR arbete mer försiktigt och odetaljerad och prioriterar att ha mer 

information på intern än extern nivå. Åt andra sidan är det viktigt med transparens som 

innebär att företagen arbetar strategiskt, ansvarfullt med sina CSR-frågor och öppet 

presenterar detta för omgivningen. Det är just genom transparensen som trovärdigheten 

skapas. 

Är hållbarhetsredovisning en fråga om en marknadsförings strategi som företag väljer att 

använda sig av genom att med hjälp av fina ord och engagemang locka till sig intressenter så 

som kunder och investerare? Eller används den som ett verktyg för att redovisa konkreta 

åtgärder i företags CSR-arbete? Om ett företags hållbarhetsarbetes strategi ska vara 

framgångsrikt måste det framkomma och vara inbäddad i företagets vision. Hållbarhetsarbetet 

är inget som företag lägger till utan det bör vara en integrerad del i företaget precis som andra 

företags aktiviteter och ju mer ett företag är tydlig och uppenbar ju mer blir den tvungen att 

förklara sin existens i samhället 

Vad skulle hända om kravet på att upprätta hållbarhetsredovisning utvidgas för icke-statliga 

företag? Förmodligen skulle hållbarhetsrapporterna av statliga och icke-statliga företag ha mer 

likheter än idag, detta skulle leda till lättare jämförelse. Men då skulle möjligen handla bara 

om tvingande rapportering istället för frivilligt engagemang inom CSR-område?  

Det finns massa frågor kvar när det gäller hållbarhetsredovisning. Därför blir det intressant att 

följa hållbarhetsredovisningsutvecklingens fenomen i framtiden.  
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7.2 Förslag till framtida studier 

I denna genomförda studie försökte vi att på bästa sätt förstå vad som skiljer 

hållbarhetsredovisningarna i statliga och icke-statliga företag. Detta gjorde vi med hjälp av 

teoretiskt referensram som vi sedan kom fram till slutsatser. Vi strävade efter en god 

reliabilitet och validitet. För intervjuerna valdes personer som var kunniga och lämpliga inom 

studiens ämne. Det förekom att intervjupersonen svarade kortfattad och inte tillräckligt på 

frågorna som kan ha berott på tidsbrist eller att de tolkade frågan på sitt eget sätt. Det kan 

även ha berott på att de inte ville avslöja information som är känslig för företaget. Företagens 

hemsidor användes även till denna studie, men dessa kan även visa en bättre bild än 

verkligheten. Analys och slutsatser återspeglar vår tolkning på problemet utifrån den data som 

har samlats in samt annat bearbetat material.  

 

I och med den ökande tendensen att integrera hållbarhetsredovisning med företagens 

finansiella redovisning vore det intressant att se sambandet mellan företagets arbete med 

hållbar utveckling och ekonomiska ställningen. Man skulle även kunna titta närmare på hur 

det ser ut mellan företagsperspektiv och samhällsperspektiv. I och med att GRI är ett av de 

största ramverken vore det intressant att se närmare på hur reglerna skapas inom området, 

samt se faktorer som gör att företag följer/avstår från att följa GRI. Då 

hållbarhetsredovisningen ständigt utvecklas vore det intressant att följa sådan utveckling samt 

undersöka kvaliteten och genomsynligheten av hållbarhetsredovisningar. Ett förslag till att 

undersöka hållbarhetsredovisningens innehålls påverkan på företagets värde. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 Hur arbetar ni med hållbar utveckling, vad utgår ni ifrån? (Vision, strategier, mål och 

policy) Vilka jobbar med hållbarhetsredovisning inom företaget?  

 Vilken profil tillämpar ni, dvs. följer ni vissa redovisningsprinciper för 

hållbarhetsredovisning, t.ex. väsentlighet, kommunikation med intressenterna, 

hållbarhetssammanhang och fullständighet. 

 Vilka faktorer påverkar ert val av framställningen av denna redovisning, dvs. spelar 

staten eller intressenterna större roll utifrån vad de behöver och anser vara värdefullt?  

 Vilka är intressenterna? 

 Hur samarbetar ni med intressenterna?  

 På vilket sätt påverkar valet av intressenter företagets legitimitet? 

 Vad innebär Corporate Social Responsibility för ert företag, vilken tyngdpunkt faller 

hållbarhetsredovisning på, dvs. miljö, sociala eller ekonomiska, varför?  

 Vilka rekommendationer följer ni, varför? 

 Till hur stor del följer ni Global Reporting Initiatives riktlinjer? Vilken nivå av GRI 

tillämpar ni, varför? 

 Hur viktigt är det för er att använda er av mätbara uppgifter? Varför? 

 Hur kvalitetssäkrar ni hållbarhetsinformation, använder ni er  

oberoende granskning av hållbarhetsinformation, tex revisors granskning, varför? 

 Hur jobbar ni med att uppnå transparens i redovisningen av hållbarhetsinformation? 

  Påverkade beslutet från staten om att införa krav på hållbarhetsredovisning ert sätt att 

jobba inom området? Hur såg det ut innan? Några förändringar? (Denna fråga för 

statliga företag) 

 Med tanke på att ni inte är ett statligt företag och därmed inga krav på att upprätta 

hållbarhetsredovisning, vad är det för bakomliggande drivfaktorer som gör att ni 

upprättar en hållbarhetsredovisning? (Denna fråga till icke-statliga) 

 Hur ser ni på globaliseringens påverkan inom företaget, påverkar det ert sätt för hur ni 

utformar hållbarhetsredovisning? 

 Hur tror ni att hållbarhetsredovisningens inverkan på företaget ser ut i framtiden, vad 

har ni för planer? 
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