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Sammanfattning 

Titel  Hållbarhetsredovisning, en studie om vad företag inom den 

privata sektorn har för motiv till att hållbarhetsredovisa. 
Datum  2014-06-03 
Ämne   Kandidatuppsats: Företagsekonomi C, redovisning 

Författare  Tove Attling & Jessica Elnerud 
Handledare  Peter Jönsson 
Nyckelord  Hållbarhetsredovisning, GRI, CSR, motiv 
Syfte  Syftet med studien är att beskriva och analysera vad företag inom 

den privata sektorn har för uttalade motiv till att 

hållbarhetsredovisa.  

Metod  I denna studie har den kvalitativa forskningsmetoden tillämpats. 

Vidare genomfördes semistrukturerade intervjuer med olika 

företag verkande inom olika branscher. Intervjuerna hade alla en 

intervjumall som utgångspunkt vid intervjun. Empirin har kommit 

oss tillhanda från intervjuer med elva företag. Fem 

telefonintervjuer genomförda med Hemtex, KappAhl, IKEA, 

NilsonGroup och Fritidsresor. Även sex intervjuer genomförda på 

plats, dessa företag var Handelsbanken, Bring, EY, Folksam, JM 

och Fabege.  

Empiri Resultatet visade att de främsta motiven till att privata företag 

valde att hållbarhetsredovisa var för att visa transparens gentemot 

dess intressenter, långsiktigheten vad gäller framtida generationer 

och företagets affärsnytta, samt att det för vissa upplevdes som ett 

krav. 

Slutsats  Beroende på hållbarhetsredovisningens omfattning och frekvens i 

företagen drog vi slutsatsen att det fanns ett klart samband mellan 

dessa och företagets motivation. De företagen som etablerat arbetet 

mer i affärsverksamheten visade tendens till att se arbetet som 

långsiktigt, medan företag med ett mindre strukturerat arbete mer 

upplevde det som ett krav. Att visa transparent till intressenterna 

var även det ett viktigt motiv för företagen att hållbarhetsredovisa. 

 



    

Abstract  
Title  Sustainability report, a study of reasons why companies in the 

private sector make a sustainability report. 

Date  2014-06-03 
Subject   Bachelor: Business economics C, Accounting 

Authors  Tove Attling & Jessica Elnerud 
Advisor  Peter Jönsson 
Keywords  Sustainability reporting, GRI, CSR, reason 
Purpose  The purpose of this study is to describe and analyze what 

companies in the private sector has stated for reasons for 

sustainability reporting. 

Methods  In this study we have applied a qualitative research method and 

used semi-structured interviews with different companies, 

operating in various industries. All the interviews used an 

interview guide for the interview. The empirical research has been 

collected by interviews with eleven companies. Five interviews 

conducted by phone with Hemtex, KappAhl, IKEA, NilsonGroup 

and Fritidsresor. Six interviews were conducted at each companies 

headquarter. These companies were Handelsbanken, Bring, EY, 

Folksam, JM and Fabege. 

Empirics  The result shows that the primary motivations for private 

companies to do sustainability reporting were to show 

transparency towards their stakeholders, look in a long-term 

perspective in terms of future generations and business benefit and 

that some felt that they were forced. 

Conclusion  Depending on the extent on sustainability reporting and its 

frequency in the companies there was a clear correlation between 

these and their motivation. The companies that had establish the 

work more in the business tended to see the work as a long-term, 

while companies with a less structured work saw it as a forced 

work. To show transparent to stakeholders was also an important 

reason for companies to work with a sustainability report.  



    

Förkortningar & Begreppsförklaringar 
B2B  Business to Business 

B2C  Business to Consumer 

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method 

COO  Chief Operating Officier 
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FN  Förenta Nationerna  

Försiktighetsprincipen Värdering av posterna ska göras med försiktighet. Tillgångar och 

intäkter ska inte övervärderas och skulder och kostnader inte 

undervärderas.1 

GRI  Global Reporting Initiative 

INTOSAI  The International Organisation of Supreme Audit Institutions 

ISO  International Organization for Standardization 

NGO  Non-Governmental Organization 
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1. Inledning 
I inledningen redovisas en definition av ämnet samt bakgrunden till studiens område som 

sedan följs av en problemformulering. Vidare behandlas frågeställningen och syftet som 

avslutas med en avgränsning. 

 

1.1 Definition av Hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisning beskrivs som redovisning av hur en organisations ambition, vision, 

strategi och aktiviteter förhåller sig till en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen ska i 

praktiken visa vad företaget gör och vilka resultat de kommit fram till gällande 

hållbarhetsarbetet.2 

 

När det talas om hållbarhetsredovisning och ett företags arbete med hållbar utveckling finns 

det två dominerande begrepp, CSR och GRI. CSR, Corporate Social Responsibility, innebär 

att företag frivilligt engagerar sig i och tar sitt ansvar i samhället vilket kan stärka 

förhållanden med anställda, ägare och kunder likväl som tillväxten och lönsamheten i 

företaget.3 GRI, Global Reporting Initiative, är ett ramverk för hållbarhetsredovisning som 

ger stöd till företag för att de på ett tydligt sätt ska kunna kommunicera hållbarhetsfrågor. Det 

globala ramverket anger riktlinjer om innehåll, nyckeltal och språk som kan tillämpas av alla 

organisationer, oberoende av vilken bransch de verkar i eller dess geografiska tillhåll.4 

 

Enligt GRI är hållbarhetsredovisning en term där redovisningen av ekonomisk, miljömässig 

och social påverkan redogörs för. Termen är ett sätt att mäta, rapportera och visa ansvarighet 

inför sina intressenter, både internt och externt, i sitt arbete mot en hållbar utveckling. 

Hållbarhetsredovisningen ska ge en rimlig bild av verksamhetens resultat av 

hållbarhetsarbetet och visa på både det som är negativt och positivt.5 

                                                 
2 Löhman, Ola & Steinholtz, Daniel. Det ansvarsfulla företaget – CSR i praktiken, 176. 
3 CSR Sweden. Om CSR Sweden. http://www.csrsweden.se/OmCSRSweden.aspx (Hämtad 2014-04-02) 
4 Global Reporting Initiative [GRI]. Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 2006. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Reporting-Guidelines.pdf (Hämtad 2014-04-02) 
5 Global Reporting Initiative [GRI]. Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 2006. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Reporting-Guidelines.pdf (Hämtad 2014-04-02) 

http://www.csrsweden.se/OmCSRSweden.aspx
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Reporting-Guidelines.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Reporting-Guidelines.pdf
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1.2 Problembakgrund 
Ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar har blivit allt viktigare för företag i dagens 

samhälle jämfört med tidigare. Även en ökad medvetenhet om etik och mänskliga rättigheter 

har uppmärksammats bland en stor mängd företag under 2000-talet. 6  Begreppet hållbar 

utveckling spreds internationellt 1987 när det lanserades i FN-rapporten  ”Vår gemensamma 

framtid”,  även  kallad  Brundtland kommissionen.7 Där definieras begreppet som: 

 

”Varaktig   hållbar   utveckling   innebär   att   tillgodose   dagens   behov   utan   att  

äventyra  kommande  generationers  förmåga  att  klara  sina  behov.”8 

 

Definitionen är svår för företag att tillämpa eftersom den ger liten vägledning beträffande hur 

företagen bör gå tillväga för att identifiera nuvarande och framtida behov samt avgöra vilka 

resurser som behövs för att möta dessa.9 Definitionen omfattar en samverkan mellan tre 

dimensioner; miljömässig-, social-, och ekonomisk hållbarhet.10 I hållbarhetsredovisningen 

visar företag vad de gör och vilka resultat de fått kring dessa tre dimensioner.11 

 

Under de senaste decennierna har media uppmärksammat en mängd företagsskandaler och 

företag möter därför idag påtryckningar från intressenter att se till det negativa avtryck 

företaget kan ha på miljö och samhälle.12 Ett företags sociala ansvar är inte bara till för 

företagets resultat utan även för dess intressenter, miljön och samhället de verkar i. Sociala- 

och miljömässiga faktorer har blivit allt mer viktiga för konsumenter när det genomför sina 

inköp och de förväntar sig att företagen tar hänsyn till dessa faktorer i sin dagliga 

verksamhet. 13  Enligt en studie gjord bland studenter av Universum har det visat sig att 

arbetssökande idag inte bara söker sig till företag som kan erbjuda en hög lön utan de söker 
                                                 
6 Kanji, Gopal K. & Chopra, Parvesh K. (2010). Corporate social responsibility in a global economy. Total 
Quality Management, 21 (2), 119-143. 
7 FN-förbundet. FN & hållbar utveckling, Rio+20. 2012. http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-
fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/ (Hämtad 2014-04-01)  
8Löhman & Steinholtz. Det ansvarsfulla företaget – CSR i praktiken, s. 21. 
9 Gimenez, Cristina & Sierra, Vicenta & Rodon, Juan (2012). Sustainable operations: their impact on the triple 
bottom line. ESADE Business School, 149-159.   
10 FN-förbundet. FN & hållbar utveckling, Rio+20. 2012. http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-
fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/ (Hämtad 2014-04-01)  
11Löhman & Steinholtz. Det ansvarsfulle företaget – CSR i praktiken, s. 176. 
12Brønn, Peggy S. & Vidaver-Cohen, Deborah. (2009). Corporate for Social Initiative: Legitimacy, 
Sustainability, or the Bottom Line? Journal of Business Ethics, 87, 91-109. 
13 Kanji, Gopal K. & Chopra, Parvesh K. (2010). Corporate social responsibility in a global economy. Total 
Quality Management, 21 (2), 119-143. 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
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även ett arbete som de kan identifiera sig själva med. 14  Forskare har även sett att 

arbetssökande söker sig till företag som uppvisar ett starkt socialt ansvar.15 Anställda visar sig 

ha större lojalitet till företaget om företaget arbetar för att åstadkomma en förbättring av 

samhället.16 Samtidigt finns det lagar och regler som tvingar industrin till att förbättra etiken i 

verksamheten.17 

 

År 2007 beslutade regeringen i Sverige om nya riktlinjer för extern rapportering i statligt ägda 

företag. Dessa riktlinjer innebär att företagen från och med räkenskapsåret 2008 har krav på 

sig att ge ut en hållbarhetsredovisning i samband med den ordinarie årsredovisningen, vilket 

även ska intygas av en oberoende part. De nya riktlinjerna ska visa på statligt ägda företag 

som föredömen för ett hållbart arbete. I beslutet anges även att de statliga företagen ska 

hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer.18 Ännu finns det inga krav på företag inom den 

privata sektorn att upprätta en hållbarhetsredovisning.  

 

1.3 Problemformulering 
Efter att Brundtland kommissionen lanserades 1987 uppmärksammades miljöns betydande 

roll för att visa världen på den miljöförstöring som sker, samt den negativa påverkan på 

naturresurserna som existerar. Kommissionen ville göra världen medveten om vikten av 

arbetet med hållbarutveckling, att det är en avgörande faktor för den fortsatta sociala 

utvecklingen och ekonomiska tillväxten. Några år senare på en konferens i Rio de Janeiro 

åtog kommissionen ett antal åtgärder för att förverkliga Brundtlandskommissionens tankar om 

en mer hållbar värld. Detta skulle åstadkommas genom Agenda 21, ett handlingsprogram vars 

syfte var att ge riktlinjer för att gynna den hållbara utvecklingen med hållbara långsiktiga mål. 

Dessa riktlinjer angavs i Riodeklarationen och skulle följas av regeringar, kommuner och 

                                                 
14 Employer Branding Today, Powerd by UNIVERSUM. Vill du bli en vinnare på framtidens talangmarknad? 
Stötta dina unga medarbetares livskarriär. 2013. http://www.employerbrandingtoday.com/se/ (Hämtad 2014-06-
04) 
15Brønn, Peggy S. & Vidaver-Cohen, Deborah (2009). Corporate Motives for Social Initiative: Legitimacy, 
Sustainability, or the Bottom Line? Journal of Business Ethics, 87, 91-109. 
16Brønn, Peggy S. & Vidaver-Cohen, Deborah (2009). Corporate Motives for Social Initiative: Legitimacy, 
Sustainability, or the Bottom Line? Journal of Business Ethics, 87, 91-109. 
17 Kanji, Gopal K. & Chopra, Parvesh K. (2010). Corporate social responsibility in a global economy. Total 
Quality Management, 21 (2), 119-143. 
18 Regeringskansliet. Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna 
om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. 2010. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/23/50/588f17ea.pdf (Hämtad 2014-04-02) 

http://www.employerbrandingtoday.com/se/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/23/50/588f17ea.pdf
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viktiga samhällsgrupper. Riodeklarationen bestod av 27 principer för miljö- och 

utvecklingsarbete. Detta arbete fick under samma decennium, 1990-talet, ett genombrott i 

många länder, däribland Sverige.19 Dock var det inte förrän 18 år senare som statligt ägda 

bolag i Sverige faktiskt blev tvungna att upprätta en hållbarhetsredovisning.20 Detta tyder på 

att arbetet med hållbarhet har tagit lång tid att utvecklas. Är det bara en tidsfråga innan 

hållbarhetsredovisningen även blir obligatorisk för företagen inom den privata sektorn?  

 

För statliga företag är hållbarhetsredovisning ett måste att tillämpa i deras verksamhet och 

därmed en av anledningarna till att de statliga företagen gör det. För företag inom den privata 

sektorn är detta ett frivilligt arbete som många företag tillämpar. Frågan är vad det är som 

motiverar dessa företag att arbeta med hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning kan 

tänkas vara ett tidskrävande och även kostsamt arbete eftersom det kräver extra personal och 

kompetens för företaget. Vad är det då som motiverar dessa företag att genomföra denna 

kostnadsamma och tidskrävande arbete? Vad kan möjligtvis företaget få ut av 

hållbarhetsredovisningen? Kan det vara en skyldighet som företagen i dagens samhälle känner 

sig tvingade att göra? Eller är det ett arbete de gör för att gynna och effektivisera 

affärsverksamheten? Vad är det egentligen som driver företag inom den privata sektorn till att 

hållbarhetsredovisa?  

 

Forskare menar på att detta arbete eskalerat och blivit som en trend som företag känner sig 

manade att följa.21 Är trend ett tillräckligt motiv till att välja att arbeta med detta, för vissa 

företag omfattande arbete, eller finns det andra bakomliggande faktorer? 

Hållbarhetsredovisning handlar mycket om etik och det är viktigt för företag att göra sina 

medarbetare medvetna om sitt etiska regelverk och sina moraliska principer som de anställda 

sedan kan ha i åtanke när de fattar sina dagliga beslut.22 Denna medvetenhet hos de anställda 

                                                 
19 FN-förbundet. FN & hållbar utveckling, Rio+20. 2012. http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-
fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/ (Hämtad 2014-04-01) 
20Regeringskansliet. Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna 
om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. 2010. 
21Flack, Oliver & Heblich, Stephan. (2007). Corporate social responsibility: Doing well by doing good. Business 
Horizons, 50, 247-254. 
22 Westermark, Christer. Hållbarhetsredovisning, s. 253 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
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kan leda till att de känner sig mer motiverade att arbeta hållbart då de kan identifiera sig med 

företagets värderingar om miljö- och social påverkan.23 

 

1.4 Frågeställning 
Utöver att hållbarhetsarbete har blivit en trend, vilka aspekter motiverar företag inom den 

privata sektorn att hållbarhetsredovisa?  

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vad företag inom den privata sektorn 

har för uttalade motiv till att hållbarhetsredovisa.  

 

1.6 Avgränsning 
Denna studie har avgränsats till att inkludera privatägda företag i Sverige som upprättar en 

hållbarhetsredovisning. De företag som inte upprättar någon hållbarhetsredovisning samt 

statligt ägda företag har exkluderats ur denna studie. 

 

  

                                                 
23 Larsson, Lars-Olle & Ljungdahl, Fredrik. License to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, 
s.8-9 
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2. Metod 
I Metodkapitlet presenteras bland annat studiens ämnesval, forskningsmetod, datainsamling, 

population och urval samt källkritik. Syftet med kapitlet är att öka läsarens förståelse om hur 

studien har genomförts och varför den gjorts på detta vis. 

 

2.1 Ämnesval 
Hållbarhetsredovisning är i dagens alltmer hållbarhetsmedvetna samhälle ett aktuellt ämne.24 

Vår första kontakt med ämnet hade sin grund i miljöfrågor, vi antog liksom många andra att 

hållbart arbete inom företag handlar till största del om miljön. Detta kom att bli grunden till 

studiens undersökning, där vi ville skapa en förståelse även för de sociala- samt ekonomiska 

delarna inom hållbarhetsredovisningen. 

 

2.2 Forskningsmetod 
Kvantitativ metod samt kvalitativ metod är de två forskningsmetoder som används vid 

insamling av data, empiri. Den kvantitativa metoden kännetecknas av användningen av 

numerisk data. Vid tillämpning av den kvalitativa metoden läggs vikten istället på ord och 

dess innebörd. Vi valde att tillämpa den kvalitativa metod i studien då den oftast präglas av 

intervjuer där det är den intervjuades synpunkter och uppfattningar som forskaren lägger vikt 

vid, vilket vi eftersträvade i denna studie. Vi önskade få en nära relation till dem som 

undersöktes, något som inte sker vid en kvantitativ studie som präglas av 

distansundersökningar.25 

 

Denna studie har använt den kvalitativa metoden där tillvägagångssättet vid intervjuerna är 

mer ostrukturerat och flexibelt än vad de är vid tillämpningen av den kvantitativa metoden.26 

Det är en av anledningarna till att vi i studien valt den kvalitativa metoden. Vi ville ta 

situationen i beaktande och eftersträvade en mer närkontakt med respondenterna, för att på det 

                                                 
24 Fredriksson, Cecilia & Fuentes, Christian. Miljöforskning – Formas tidning för ett hållbart samhälle. Gröna 
butiker skapar nytt värde. http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Januari-
2011/Innehall/Temaartiklar/Grona-butiker-skapar-nytt-varde/? (Hämtad 2014-05-15) 
25 Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 279-300, 317, 320 
26 Ibid, s. 300-301 
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viset tillhandahålla en mer öppenhet samt få en mer beskrivande bild av individen och dess 

omgivning.27 Forskaren får med den kvalitativa metoden en bättre uppfattning av situationen 

samt den intervjuade, på grund av den närkontakt som uppstår.28 Vid de personliga intervjuer 

som gjorts i denna studie är detta något som märkts av, att närkontakten gav en helhetsbild 

samt en ökad förståelse av intervjuobjektet.  

 

Den kvalitativa metoden valde vi för att gå mer på djupet och skapa en förståelse över vad det 

finns för motivation till att hållbarhetsredovisa för företag i varierande branscher. Studien 

kom genom intervjuer att skapa en närhet samt öppenhet till de valda respondenterna. Syftet 

var att skapa en förståelse över hur intervjuobjekten arbetar med hållbarhetsredovisningen och 

varför de gör det. Vi strävade efter att skapa en större klarhet över ämnesområdet och önskade 

få en sammanhängande helhetsbild. 

 

2.3 Datainsamling 
När en undersökning ska genomföras kan insamlingen av data ske genom att antingen 

använda primär- eller sekundärdata. 29 I denna undersökning har både primär- och 

sekundärdata använts. 

 

2.3.1 Primärdata 
Primärdata är den information som forskaren själv samlar in när den information som redan 

finns tillgänglig inte är tillräcklig för forskaren. Primärdata samlas in med hjälp av olika 

insamlingstekniker, det kan tillexempel ske genom observationer, experiment eller genom att 

ett urval av en målgrupp får besvara ett antal frågor, genom enkäter eller intervjuer. Fördelen 

med att använda sig av primärdata är att informationen är anpassad till 

undersökningsproblemet samt att den är aktuell. Nackdelen kan däremot vara att det kräver 

mer tid och är dyrare att genomföra än en sekundärdataundersökning.30 Insamlingsmetoden 

kan dock se olika ut beroende på om det ska genomföras en kvalitativ eller en kvantitativ 

                                                 
27 Jacobsen, Dag Ingvar. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s. 46-47 
28Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn. Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, 79-80 
29Christensen, Lars, Engdahl Nina, Grääs Carin & Haglund, Lars. Marknadsundersökning – en handbok, s. 71. 
30 Ibid, s. 103-106 
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undersökning.31De primärdata som denna studie har använt sig av består av information från 

de kvalitativa intervjuer som genomförts. Följaktligen har den primärdata samlats in med 

hjälp av observationer samt den information som respondenterna gett ut vid intervjutillfällena. 

 

2.3.2 Intervjuer 
Intervju är den mest använda metoden för att samla in data i den kvalitativa forskningen. Det 

finns två framträdande typer av kvalitativa intervjuer; ostrukturerade och semistrukturerade.32 

Denna studie har genomförts med en semistrukturerad intervjumetod. Vid denna intervjuform 

har forskaren en lista över ämnen som ska beröras och frågor som ska besvaras och där 

respondenten har stor frihet att svara på frågorna på sitt sätt och tala mer utförligt om de 

ämnen som tas upp. 33  Intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor till 

intervjupersonen om det skulle behövas.34 

 

Vi hade vid studiens början för avsikt att göra personliga intervjuer, det vill säga ansikte mot 

ansikte. Detta dels då den intervjuade kan komma att skapa ett förtroende gentemot 

intervjuaren vid ett personligt möte än vid en telefonintervju där den personliga kontakten 

saknas. Under studiens gång utfördes vissa intervjuer även via telefon, detta främst för att 

respondenterna saknade möjligheten till en personlig intervju. För intervjuare kan det även 

vara ett mer bekvämt och mer kostnadseffektivt val till att välja telefonintervjuer, där denna 

inte behöver ta sig till den som ska intervjuas. Vid en telefonintervju kan dock 

intervjuareffekten minskas eftersom de båda parterna blir mer avskärmande från varandra. 

Det vill säga att den intervjuade påverkas av intervjuaren och inte uppträder som denne 

brukar. Något som kan inträffa om den intervjuade exempelvis uppfattar det som att 

intervjuaren är uttråkad och försöker åtgärda detta.35 

 

Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer där vi utgick ifrån en intervjumall som stöd 

under intervjuerna. Både de telefonintervjuer och de personliga intervjuer som gjordes 

                                                 
31Olsson, Henny & Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, s. 46 
32Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 360. 
33Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
s. 234-235. 
34 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 363. 
35 Jacobsen. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, s. 
161-162 
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spelades in efter godkännande av den intervjuade. Inspelningen gjordes för att öka 

trovärdigheten i studien, samt ge mer flyt under intervjun eftersom det framstår en mer 

naturlig samtalskontakt när det inte behövs antecknas. 36  Därefter transkriberades alla 

intervjuer, det vill säga att inspelningen fördes ner ord för ord i ett Word-dokument. Detta för 

att underlätta sammanfattningen av intervjuerna som går att finna under empiri kapitlet. Trots 

att studien använt sig av både telefonintervjuer och personliga intervjuer har dessa genomförts 

på samma vis, med samma intervjumall som utgångspunkt. Intervjumallen utformades med 

syftet i åtanke. Respondenterna fick möjlighet att innan intervjuerna ta del av 

intervjufrågorna, detta för att de skulle få möjlighet att förbereda sig och hämta information 

som de själva kan saknat. På detta vis fick studien bästa möjliga svar ut från respondenterna 

vilket gjorde studien mer trovärdig. Efter transkriberingen sammanställdes samtliga intervjuer 

i empirin på samma sätt. Dessa sammanställningar delades upp i tre kategorier, organisering, 

fokus och motiv, för att på ett mer effektivt sätt kunna jämföra samt se likheter och skillnader 

mellan företagen. 

 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer för att få fram mer öppna och utförliga svar från 

respondenterna utan fasta svarsalternativ. Möjligheten att även kunna ställa följdfrågor vid 

behov ansåg vi vara en viktig aspekt när intervjumetod valdes, detta för att kunna utveckla 

oklarheter med respondenten. 

 

2.3.3 Sekundärdata 
Sekundärdata är information som har samlats in och sammanställts tidigare av andra forskare 

som har haft ett annat syfte än den aktuella undersökningen. Sekundärdata kan bestå av 

antingen extern eller intern information. Extern information finner forskaren i offentliga och 

kommersiella databanker medan intern information återfinns inom en organisation, som 

exempelvis kundinformation och försäljningssiffror. Med sekundärdata kan man skapa en bra 

grund för att öka förståelsen för det ämne som ska undersökas. Fördelen i att använda 

sekundärdata är att den, till skillnad från primärdata, inte kräver lika mycket tid att samlas in 

                                                 
36 Jacobsen. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, s. 
166 
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samt att den är mer kostnadseffektiv. Nackdelen kan vara att informationen som fås inte alltid 

passar just det undersökningsproblem som finns och att informationen kan vara inaktuell.37 

 

De sekundärdata som har använts i denna studie återfinns i inlednings-, metod- och 

teorikapitlet. Den information som använts kommer från olika litteratur, elektroniska källor, 

vetenskapliga artiklar samt elektroniska tidskriftsartiklar. Informationen som erhållits genom 

sekundärdata har gett en ökad förståelse och en bra grund till det ämne som har valts att 

studera. För att få fram dessa sekundärdata har Södertörn Högskolas bibliotek, Stockholms 

stadsbibliotek samt sökmotorn Google använts. 

 

2.4 Population och urval 
Studiens population utgjordes av företag inom den privata sektorn som valt att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Studiens urval bestod av elva företag inom olika branscher som hade 

ovanstående kriterier gemensamt, samt att de gav ut en hållbarhetsredovisning i Sverige. Ett 

medvetet val har gjorts mellan variationen av de valda företagen. Företagen valdes bland 

annat utifrån sökmotorn Retriever Business listat efter den totala omsättningen. Efter denna 

sökning valdes de privatägda företagen ut som ansågs vara relevanta och uppfyllde studiens 

krav, det vill säga att de utgav en hållbarhetsredovisning i Sverige. Utöver Retriever Business 

användes sökmotorn Google för att finna privata företag som utger en hållbarhetsredovisning, 

vid denna tillämpning gjordes det slumpmässiga val av företag efter vad vi själva hade 

kännedom av. Denna utökade sökning gjordes när behovet av fler respondenter växte. Efter 

dessa urval tog vi kontakt med de valda företagen för förfrågan om intervju. Kontakt togs 

främst via telefon men även via mail med hjälp av informationen som funnits på företagens 

hemsida. De flesta företagen kontaktades via växeln, eftersom det ofta saknades information 

om direktkontakt till en hållbarhetsansvarig. Slutresultatet blev fem telefonintervjuer, varav 

en på engelska, samt sex intervjuer på plats med diverse företag. De elva företag som 

medverkar i denna studie är Handelsbanken, Hemtex, IKEA, KappAhl, Fritidsresor, Folksam, 

NilsonGroup, EY, JM, Fabege samt Bring. Studien hade inte som mål att generalisera därför 

krävdes det inte ett mer tydligt urval under denna process. 

 

                                                 
37Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund. Marknadsundersökning: en handbok, s. 91, 102-103 
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Ett strategiskt urval har gjorts vid beslutet av intervjupersoner. Detta menas med att valet har 

gjorts utifrån de intervjuade individernas förmåga att ge studien den information som 

eftertraktades.38 På grund av detta, för att tillhandahålla den informationen som önskades, 

riktade sig studien till anställda som arbetade med hållbarhetsfrågor inom företaget, eftersom 

dessa personer kunde bidra mest till studiens syfte och för att de själva ansåg att de var dem 

som hade den kunskap som krävdes för att kunna svara på de frågor vi hade. Vi ansåg att vi 

inte skulle kunnat få fram lika uttömmande svar eller relevant information om anställda på 

andra positioner i företagen skulle intervjuats. 

 

2.5Validitet/Reliabilitet 
Validitet handlar om ifall de indikatorer som har formulerats för att mäta ett visst begrepp i 

själva verket mäter just det begreppet.39 Validitet innebär att  data  och  metoder  är  ”riktiga”,  att  

data speglar sanningen och verkligheten samt att den täcker de väsentliga frågorna.40  

 

Vi anser att studien uppnådde en hög validitet genom att intervjufrågorna var formulerade 

utifrån studiens frågeställning och syfte, samt att frågorna behandlade de områden som vi 

ansåg viktiga. Vi anser att intervjuerna gav trovärdighet till studien eftersom samtliga 

respondenter i undersökningen varit anställda som varit insatta i företagets 

hållbarhetsredovisning och därmed kunnat svara på frågorna. Även möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor till respondenterna ökade studiens validitet. Dock kan det diskuteras om 

informationen ifrån dessa respondenter kan anses vara helt tillförlitlig på grund av att 

respondenterna kanske inte ville ge en negativ syn på företaget och kanske valde att 

undanhålla viss information. Det kan även diskuteras om personer som inte var lika insatta i 

hållbarhetsredovisningen hade gett en mer tillförlitlig bild av verkligheten, eftersom dessa 

kanske inte visste vad som skulle vart oacceptabelt att uttala sig om. Dock kommer vi tillbaka 

till frågan om dessa personer hade kunna gett studien den information som efterfrågades. 

 

                                                 
38SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården. Inte bara räkna, utan också förstå. 2010. 
http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Inte-bara-rakna-utan-ocksa-forsta/ (Hämtad 
2014-05-12) 
39Bryman och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 95 
40Denscombe. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 425. 

http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Inte-bara-rakna-utan-ocksa-forsta/
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Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, ifall de resultat som fås från en undersökning skulle bli 

densamma om undersökningen utfördes igen. Eller om det resultat som forskaren kommit 

fram till påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar.41 Reliabilitet beskriver 

således förväntningen, överenstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp.42  

 

Vi anser att tillförlitligheten i studien är hög, detta eftersom intervjuerna har genomförts med 

flera företag i olika branscher i hela Sverige, samt att intervjufrågorna har varit formulerade 

och ställts på samma sätt till samtliga respondenter. Intervjupersonerna har getts möjlighet att 

svara fritt på frågorna och har inte blivit styrda åt något håll. Studiens mål har inte varit att 

generalisera alla privata företag i Sverige utan har endast syftat till de privata företagen i 

denna studie. Vi kan därför inte påstå att studien skulle kunna göras om med andra privata 

företag och få exakt samma utfall. 

 

2.6 Källkritik 
Vi hade som ambition att göra personliga intervjuer på plats hos företagen, men eftersom en 

del av företagen inte hade möjlighet att träffas personligen och för att vi var tvungna att utöka 

urvalet gjordes även telefonintervjuer. Sex av elva intervjuer gjordes på plats medan 

resterande gjordes via telefon. I de personliga intervjuerna upplevde vi att vi fick en mer 

avslappnad kontakt med intervjupersonen medan det i de telefonbaserade intervjuerna 

upplevdes en sorts stress och att respondenterna svarade mer rakt på frågorna. Under de 

personliga intervjuerna var intervjupersonen i det flesta fall mer öppen och gav mer 

uttömmande svar. Därför anser vi att studiens innehåll hade varit bättre om samtliga intervjuer 

genomförts på plats hos företagen. 

 

Respondenterna har alla varit mottagliga av frågorna. Dock upplevde vi att respondenterna 

över telefon var mer stressade att bli klara och gav därför kortare och inte lika uttömliga svar. 

En av telefonintervjuerna var på engelska där vi stundtals hade svårigheter att förstå 

respondenten, detta på grund av att intervjun dels var på ett annat språk men även för att det 

var buller i bakgrunden.   

                                                 
41Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 48 
42 Ibid, s.94 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel berörs tidigare teorier och forskning kring hållbarhetsredovisning vilket 

kommer att avspeglas i denna studie. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en förståelse över 

tidigare forskning och teorier inom ämnet.   

 

3.1 Definitioner 

3.1.1 Corporate Social Responsibility 
EU-kommissionen definierar Corporate Social Responsibility (CSR) som: 

 

”Ett  begrepp  som  innebär  att  företagen  på  frivillig  grund  integrerar  sociala  och  

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, 

utöver  vad  lagen  kräver.”43 

 

Begreppet CSR, eller på svenska  ”företagens  sociala  ansvar”,  avser  företagets  ansvar  för  den  

påverkan företagens beslut och verksamhet har på samhället och miljön. CSR visar på det sätt 

ett företag bidrar till en hållbar utveckling vad gäller hälsa och välbefinnande i samhället samt 

hur företaget tar hänsyn till sina intressenters förväntningar.44 

 

I enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, företag som verkar i flera stater, 

innefattar CSR bland annat företagens arbete med mänskliga rättigheter i arbetslivet, som 

exempelvis motarbetande av barnarbete och hänsyn till fackliga rättigheter samt miljöhänsyn 

som delvis syftar på utvecklingen av produkter utan onödig miljöpåverkan.45 Riktlinjerna 

behandlar även frågor som anti-korruption, konsumentintressen, konkurrens samt skatt.46 

 

                                                 
43Löhman & Steinholtz, Det ansvarsfulla företaget – CSR i praktiken, s. 15 
44Westermark, Hållbarhetsredovisning, s 39-39. 
45 CSR. Nationalencyklopedin. 2014. http://www.ne.se/csr (Hämtad 2014-04-07) 
46Regeringskansliet. OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 2013. 
http://www.regeringen.se/sb/d/17198/a/209039 (Hämtad 2014-04-07) 

http://www.ne.se/csr
http://www.regeringen.se/sb/d/17198/a/209039
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3.1.2 Global Reporting Initiative 
Global Reporting Initiative (GRI) är ett ramverk för hållbarhetsredovisning som fått stor 

internationell spridning och används idag av flertalet företag och andra organisationer. 47 

GRI:s riktlinjer fungerar som ett ramverk för hur en organisation ska redovisa sin 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Redovisningar enligt GRI:s ramverk kan 

bland annat användas till att jämföra och granska hållbarhetsresultatet i förhållande till lagar, 

normer och regler. Den kan visa hur företaget påverkas av förväntningarna angående frågor 

om hållbar utveckling samt att man kan jämför resultat inom företaget men även mellan 

företag och över tiden.  

 

Riktlinjerna ska bland annat garantera kvaliteten på den redovisade informationen och består 

av standardupplysningar och andra upplysningskrav, samt vägledning för olika delar i 

hållbarhetsredovisningen. Som tidigare nämnts kan GRI:s ramverk för hållbarhetsredovisning 

användas av alla organisationer, oavsett storlek, bransch eller geografisk vistelse.48 
 

3.1.3 Tidigare studier kring motivet att hållbarhetsredovisa 
Det kan finnas olika motiv till att hållbarhetsredovisa menar forskare, vissa menar på att det är 

ett sätt att visa sina anställda och företagets närmiljö att de värnar om miljön och engagerar 

sig i sociala frågor. Det talas även om att det finns ett intresse att hållbarhetsredovisa för att 

uppfylla företagets intressenters förväntningar och på det viset förbättra företagets rykte, 

vilket kan resultera i ett starkare varumärke.49 

 

Vid en studie om vilka faktorer som påverkar företags val till att miljöredovisa kom det fram 

till att vissa företag gjorde det för att det var moraliskt rätt, arbetet kändes rätt. I denna studie 

visades det att miljökraven från diverse intressenter har stor del i hur utvecklingen kring detta 

arbete går till.50En studie gjord av Stevie Dobbs i Nya Zeeland visar liksom här att samhällets 

förväntningar samt aktieägarnas intresse och påtryckningar är en stor faktor till att företag 

                                                 
47Westermark, Hållbarhetsredovisning, s.47. 
48 Global Reporting Initiative [GRI]. Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 2006. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Reporting-Guidelines.pdf (Hämtad 2014-04-07) 
49 AICPA (American Institute of CPAs). Sustainability Accounting and Reporting – FAQ. 
http://www.aicpa.org/interestareas/businessindustryandgovernment/resources/sustainability/pages/sustainabilityf
aqs.aspx (Hämtad 2014-04-14) 
50 Ljungdal Fredrik. Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, begrepp, orsaker, s165-167 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Reporting-Guidelines.pdf
http://www.aicpa.org/interestareas/businessindustryandgovernment/resources/sustainability/pages/sustainabilityfaqs.aspx
http://www.aicpa.org/interestareas/businessindustryandgovernment/resources/sustainability/pages/sustainabilityfaqs.aspx
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väljer att hållbarhetsredovisa, de påverkar företagen till att börja med detta arbete. Slutligen 

kom denna studie fram till att ansvarstagandet inte är en motivation till att 

hållbarhetsredovisa, detta är inget som spelar någon roll i valet till hållbarhetsredovisning 

enligt denna studie.51 En annan studie av INTOSAI visar på att det finns både interna och 

externa anledningar till att upprätta en hållbarhetsredovisning för företag. Effektiv ledning av 

användningen av resurser och rapporter är viktiga enligt författarna. De menar att företag, för 

att prestera bättre på området och få transparens, även bör vara intresserade av ämnet. 

Hållbarhetsredovisningen ska ses som ett redskap som ska hjälpa företagen att uppnå 

transparens. De nämner även här vikten av att ett företag har ett bra rykte. 

Hållbarhetsredovisning handlar om att få positiv publicitet och sänka risken att, som företag, 

drabbas av ett dåligt rykte som försvagar varumärket. Studien pekar på att det är viktigt för 

företag att arbeta med och upprätta en hållbarhetsredovisning, synnerligen för de stora 

förbrukarna på världens naturresurser.52 

 

3.2 Teorier och modeller 

3.2.1 Triple Bottom Line 
Triple bottom line är ett koncept som antyder att företag inte bara bör engagera sig i sociala 

och miljömässiga frågor på grund av moraliska skäl, utan även för att företagen vid sådana 

engagemang kan erhålla större vinster.53 Begreppet kom först att beröras vid 1994 av John 

Elkington och belyser tre P:n, planet, profit och people (omgivning, vinst och människor). 

Dessa användningsområden har till avsikt att mäta samt redovisa företags uppförande inom 

områdena. Elkington menar att det enbart är dessa företag, de som tar ansvar för planet, profit 

och people, som tar ansvar för alla de kostnader som genereras inom företaget.54 

 

                                                 
51 Dobbs, Stevie. Motivation for Corporate social and environmental Reporting: New Zeeland evidence. 
Canterbury University.  
52 INTOSAI working group on environmental auditing. Sustainability reporting: Concept, Frameworks and the 
Role of supreme Audit Institutions. Juni 2013. http://www.environmental-
auditing.org/LinkClick.aspx?fileticket=vM4hrHlBd0s%3D&tabid=128&mid=568 (Hämtad 2014-05-20) 
53Kanji, Cristina & Sierra, Vicenta & Rodon, Juan (2012). Sustainable operations: their impact on the triple 
bottom line. ESADE Business School, 149-159. 
54Westermark, Hållbarhetsredovisning, s. 39-40 

http://www.environmental-auditing.org/LinkClick.aspx?fileticket=vM4hrHlBd0s%3D&tabid=128&mid=568
http://www.environmental-auditing.org/LinkClick.aspx?fileticket=vM4hrHlBd0s%3D&tabid=128&mid=568
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Istället för att företag i de sista raderna i den finansiella rapporten ska nämna hur de har 

presterat under året med vinst och förlust menar Elkington att de där även bör beskriva vad de 

har presterat för omgivningen och dess medmänniskor. Detta koncept som utvecklats av 

Elkington har förändrat hur verksamheter mäter dess arbete med hållbarhet samt deras 

prestationer i området. Flexibiliteten som triple bottom line ger företag gör det möjligt för 

dessa att själva bestämma hur de ska arbeta med hållbarhetsfrågor på ett sätt som passar bäst 

för deras verksamhet. De utmaningar som företag främst tacklas med under tillämpningen av 

denna teori är bland annat att kunna använda den i praktiken, att kunna mäta dessa tre P:n 

inom företaget. Utöver detta låter denna teori från 90-talet företag att utvärdera konsekvenser 

av deras beslut på lång sikt.55 

 

3.2.2 Intressentteorin  
Intressentteorin, eller Stakeholder theory, menar att företagen och dess ledare bör 

uppmärksamma alla som kan påverka företaget och ta hänsyn till de olika intressenternas 

informationsbehov och kunna göra en avvägning mellan dessa.56 Intressenter avser de som 

huvudsakligen påverkar ett företags framgång, som aktieägarna, långivare, anställda, kunder, 

samhället och staten med flera.57 Milton Freidman ansåg dock att det bara fanns en intressent 

som företagsledningen skulle se till att tillgodose, det var ägarnas intresse, vilket betydde att 

företaget skulle vinstmaximera. En vanligare uppfattning är att företaget har fler intressenter 

och att vinstmaximering inte är det enda mål som ska uppfyllas. Bland annat är goda 

arbetsförhållanden, lojalitet i nätverket och ekologisk balans några exempel på målsättningar 

som olika intressenter efterfrågar.58 Europeiska kommissionen anser att företagen måste följa 

den lagstiftning som finns om de ska kunna ta ansvar för sin verksamhet och konsekvenserna 

den har för samhället. För att företaget ska kunna ta sitt sociala ansvar bör de införa samarbete 

tillsammans med sina intressenter som syftar till att socialt ansvarstagande, etik, 

miljötänkande, respekt för mänskliga rättigheter med mera, tas i beaktning och präglar 

                                                 
55Slaper, Tomothy F & Hall, Tanya J (2011). The Tripple Bottom Line: What Is It and How Does It Work? 
Indiana Business Review, 4-8. 
56 Jensen, Michael C. (2002). Value Maximazation, Stakeholder Theory, And The Corporate Objective Function. 
Business Ethics Quarterly, 12 (2), 235-256. 
57 Freeman, Edward och Reed, David L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on 
Corporate Governance. California Management Review, XXV (3), 88-106. 
58 Brytting, Tomas. Företagsetik, s.160. 
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företagets verksamhet och strategi. 59  Om företaget inte motsvarar intressenternas 

förväntningar på dem eller att de inte kompenserar dem för deras uppoffringar, kan 

intressenterna välja att lämna företaget och verksamheten tvingas lägga ner.60 

 

Enligt Ljungdahl har företagsledningen som uppgift att bedöma olika intressenters sätt att 

reagera på ett företags handlande och sen utifrån det avgöra vad det kan finnas för motstånd 

alternativt möjligheter som dessa intressenter anser om detta handlande. Ett exempel är att 

företaget med hjälp av miljö- och samhällsrelaterad information försöker förmedla en viss 

bild av företaget för att försöka påverka viktiga intressenters inställning till företaget positivt. 

Hållbarhetsredovisning kan därför ses som en strategi från företagets sida att försöka hantera 

sina relationer till viktiga intressenter.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.4 Intressentteorin62 

 
 

3.2.3 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin beskrivs som organisationers strävan efter att följa de normer som finns i 

det samhället de verkar i för att bli accepterade och anses som legitima. Om det skulle uppstå 

                                                 
59 Westermark, Hållbarhetsredovisning, s. 68 
60 Brytting. Företagsetik, s.159. 
61 Ljungdahl, Fredrik. Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, begrepp, orsaker, s.43.  
62 Freeman, Edward & Reed, David L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate 
Governance. California Management Review, XXV (3), 88-106. 
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en skillnad mellan vad företaget gör och vad samhället accepterar kan det uppstå ett hot mot 

legitimiteten.63 

 

Legitimitetsteorin är en av de mest omtalade teorier när det handlar om redovisning av ett 

företags sociala och miljömässiga påverkan. Legitimitet kan liknas vid en tillgång, något som 

ett företag behöver för att fungera. Vissa aktiviteter av företaget kan antingen öka dess 

legitimitet medan andra kan minska den. En minskad legitimitet skulle kunna innebära att 

företaget inte har rätt att bedriva verksamhet längre.64 Det skiljer sig från företag till företag 

vad som tycks vara legitimt, detta kan ha sin grund i vad företagets intressenter tycker är 

legitimt. 

 

Legitimitetsteorin härstammar från så kallade samhällskontrakt mellan organisationer och 

samhället. Enligt denna teori är ett företags prestation först legitimt när deras prestation har 

accepterats av samhället. Det anses viktigt för företag att informera samhället och dess ägare 

hur de arbetar med att integrera hållbart arbete in i deras vardag och de beslut som tas inom 

företaget. Något som lett till att företag i dagens samhälle redovisar sitt engagemang inom 

hållbarhet genom en hållbarhetsredovisning, eller på något annat vis talar om för omvärlden 

hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Företag vill öka deras legitimitet eller upprätthålla den 

nuvarande nivån. Legitimitetsteorin kräver att företagen övertygar samhället att deras 

aktiviteter stämmer överens med samhällets värderingar och kommunicera detta till samhället, 

företagen strävar efter att få legitimitet över sitt handlande.65 

 

Vissa forskare menar på att det finns en viss koppling mellan legitimitetsteorin och CSR 

uppmärksamheten. De menar att denna teori är bidragande till den ökade uppmärksamheten 

kring företags hantering av miljöfrågor. Dock anses denna koppling av andra forskare inte 

finnas. Där talas det istället om att det är speciella grupper, exempelvis en grupp som 

intresserat sig i miljöfrågor, att det är deras oro över företagens miljöprestanda som leder till 

                                                 
63O’Donovan,  Gary.  Environmental  disclosures  in  the  annual  report  – Extending the applicability and predictive 
power of legitimacy theory. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 5 No.3 (2002): 344-371. DOI: 
10.1108/09513570210435870 
64Tilling, Matthew V. Some thoughts on legitimacy theory in social and environmental accounting. Social an 
Environmental Accountability Journal, 24 No.2 (2004): 3-7. DOI: 10.1080/0969160X.2004.9651716. 
65Pereira Eugénio, Teresa& Costa Lourenco, Isabel & Morais, Ana Isabel. Sustainability strategies of the 
company TimorL: extending the applicability of legitimacy theory. Management of Environmental Quality: An 
international Journal, 24 No. 5 (2013): 570-582. 
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en ökad uppmärksamhet i samhället.66 Legitimitet handlar om att företag skall upplysa om hur 

de aktivt hanterar och arbetar med de risker företaget för med sig.67 

 

  

                                                 
66Lanis, Roman & Richardson, Grant. (2013).Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of 
legitimacy theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal, pp. 75-100. 
67 Frostenson, Magnus & Helin, Sven & Sandström, Johan. Hållbarhetsredovisning grunder, praktik och 
funktion, s 17  
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4. Empiri 
I Empirikapitlet sammanställs de kvalitativt gjorda intervjuerna som gjorts med det valda 

urvalet. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en förståelse över det data som hanterats.   

 

4.1 Handelsbanken AB 
Intervjun genomfördes med Lars Kenneth Dahlqvist, Investor Relations Officer på Svenska 

Handelsbanken AB. Företaget startade sin verksamhet 1871 och är idag en av Nordens 

ledande banker. Företaget har omkring 11 192 antal anställda.68Lars Kenneth arbetade på 

bankens Investor Relations avdelning. Deras huvuduppgift var där att ha kontakt med bankens 

aktieägare, aktiemarknadens aktörer samt de som analyserar banken ur egenskap av börsbolag 

och förse dessa med information om bland annat Handelsbankens aktie och dess utveckling.  

 

Handelsbankens hållbarhetsredovisning gavs för första gången ut år 2009, detta betyder dock 

inte att det var första gången som företaget kom i kontakt med och kommunicerade sitt 

hållbarhetsarbete. De började redan på 1990-talet att i den finansiella rapporten skriva om 

miljöfrågor och beskriva om hur de arbetade med dessa.  Handelsbanken följer GRI:s 

riktlinjer. 

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
Handelsbanken har ett CSR råd som möts ungefär en gång varje månad och diskuterar bland 

annat hur hållbarhetsredovisningen bör se ut. I rådet ingår ett antal anställda från olika 

avdelningar av verksamheten, bland annat från personalavdelningen, kapitalförvaltningen och 

miljöchefer, där de arbetar med hållbarhetsfrågor. Sedan har företaget en 

informationsavdelning som har det praktiska ansvaret, att se till att rapporten verkligen 

kommer ut och finns tillgänglig till intressenterna. Både genom att skicka ut rapporten fysiskt 

samt ha den på företagets hemsida. Rapporten kommuniceras ut till de intressenter som kan 

tänkas vara intresserade av den. Rapporten riktar sig internt till anställda, som är intresserade 

                                                 
68Handelsbanken Årsredovisning 
2012.http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_12_bokslut/$file/hb_
12_sv_bokslut.pdf (Hämtad 2014-05-14) 
 
 

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_12_bokslut/$file/hb_12_sv_bokslut.pdf
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_12_bokslut/$file/hb_12_sv_bokslut.pdf
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av att se hur dennes arbetsgivare agerar och arbetar med hållbarhetsfrågor. Företaget har även 

många kunder som visat stort intresse för rapporten, ett intresse som visat sig öka mer och 

mer. Hållbarhetsredovisningen riktas även till studenter och till en intresserad allmänhet. 

 

Fokus 

I Handelsbankens hållbarhetsredovisning läggs stort fokus på de fem nyckeltal företaget valt 

att tillämpa i rapporten. Det första nyckeltalet handlar om att banken ska kunna bedriva sin 

verksamhet utan statligt stöd. Det andra nyckeltalet som identifierades var kreditförluster, en 

bank kan vid oansvarigt handlande förstöra familjers ekonomiska framtid, därför är detta 

kriterium av stor vikt. Pär Boman, Handelsbankens VD, menar på att bakom varje 

kreditförlust, det vill säga varje kund som inte kan betala tillbaka ett lån, döljer det sig oftast 

en personlig tragedi. Handelsbanken har därför som mål att få 0 % i kreditförlust nivå. Detta 

nyckeltal är viktigt att lyfta fram just för att det speglar att banken har en ansvarsfullkänning. 

Det tredje nyckeltalet handlar om kundnöjdheten på Handelsbanken, de ska ha en högre grad 

kundnöjdhet än vad andra banker har. Det näst sista nyckeltalet berör hur väl Handelsbanken 

behandlar sin personal, det är relevant att visa hur bra arbetsgivare banken är, därför handlar 

detta nyckeltal om extern personalomsättning. Det femte och sista nyckeltalet berör 

Handelsbankens direkta miljöpåverkan, vad företaget gör för att exempelvis minimera dess 

koldioxidutsläpp vid tjänsteresor. Företaget fokuserar till större delen på det sociala arbetet, 

de vill få fler att förstå att hållbart arbete för banker mest handlar om det sociala 

ansvarstagandet. 

 

Hållbarhetsredovisningens betydelse 

Hållbarhetsredovisning är viktigt för Handelsbanken, dels för att kommunicera internt till 

personalen, göra dem medvetna om arbetet, men även för företagets kunder. För 

Handelsbanken handlar detta arbete om ärlighet, redovisa vad företaget uppnått och hur de ser 

på saker och ting. Handelsbankens nyanställda får en grundutbildning om hållbarhet som en 

internutbildning inom företaget. Hållbarhetsredovisningen handlar om att företaget vill 

minimera det negativa avtryck som verksamheten kan ge upphov till. Det negativa avtryck 

som en bank kan ge upphov till har främst att göra med det sociala arbetet. En bank kan vid 

felaktiga beslut förstöra en familjs ekonomiska framtid. En bankverksamhet som bygger på 

att låna ut så mycket pengar som möjligt och ge personalen bonus, skapar en kultur där 

banken och dess medarbetare exempelvis beviljar lån som kanske inte skulle blivit beviljade 
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om denna bonus inte funnits. På grund av detta använder inte Handelsbanken denna typ av 

bonus i sin verksamhet, de anser inte att detta tänk varken gynnar företaget själva eller kunden 

på lång sikt. Kunder är en viktig intressentgrupp som är beroende av att Handelsbanken 

agerar på ett ansvarsfullt vis. 

 

Handelsbanken började med att hållbarhetsredovisa dels för att de upplevde en stor efterfråga 

på den från extern part, men även för att företaget hade tankar och idéer som de tidigare inte 

hört från andra banker. Nämligen synen på vad hållbarhet är för en bank. Handelsbanken ville 

tona ner den miljörelaterade betydelsen och istället lyfta fram deras sociala ansvarstagande i 

rapporten. Företaget ser det som en självklarhet att ge ut en hållbarhetsredovisning, de vill 

vara transparanta, de känner inte att de har någonting att dölja och tycker sig själva ha bra 

erfarenhet och tips de kan medföra till andra genom denna rapport. Hållbarhetsredovisning för 

Handelsbanken handlar inte om att fylla ut med vackra ord utan de berättar vad de gör främst 

med siffror som styrker deras åtaganden.  

 

4.2 Hemtex AB 
Intervjun genomfördes med Alexandra Svennered, CSR koordinator på Hemtex AB. Hemtex 

grundades 1973 och verkar inom detaljhandeln för hemtextilier. Hemtex har 158 butiker i 

Norden och är ledande inom sin bransch. Koncernen har 916 anställda.69Alexandra är anställd 

av Hemtex och jobbar med CSR frågor och har hand om bland annat vad man ska ställa för 

krav på sina leverantörer, både miljömässiga- och sociala krav. Hon ser till att Hemtex följer 

lagar och vad som är tillåtet vad gäller bland annat kemikalier i produktionen. Hon har även 

hand om Hemtex avtal med SOS barnbyar och textilåtervinningen i butikerna. Hemtex gav ut 

sin första hållbarhetsredovisning 2010 och har nu gett ut sin fjärde i rad. De följer inte någon 

speciell standard utan tar med det som de anser vara viktigt själva. 

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
Inom Hemtex är det två som arbetar på företagets kvalitets CSR avdelning. 

Hållbarhetsredovisningen ligger under deras ansvarsområde. För rapporten samlar de in 

information från andra avdelningar som till exempel information om koldioxidutsläpp från de 
                                                 
69 Hemtex Årsredovisning 2013. http://ir.hemtex.com/afw/files/press/hemtex/201403212369-1.pdf (Hämtad 
2014-05-14) 

http://ir.hemtex.com/afw/files/press/hemtex/201403212369-1.pdf
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som arbetar med etablering av butiker och logistik. Dock är det Alexandra själv som sätter 

ihop rapporten men den granskas internt innan den ges ut. Alexandra menar på att detta är ett 

arbete som inte tar hela året utan man börjar samla in information om vad företaget har gjort 

under året först i november månad. Den färdiga hållbarhetsredovisningen läggs sedan ut på 

hemsidan som ett komplement till årsredovisningen. Den ges detta år även ut på engelska. 

 

Hemtex hållbarhetsredovisning riktar sig främst till deras intressenter, främst kunder och 

aktieägare. En anledning till att företaget översatte rapporten även till engelska detta år var för 

att kunna nå ut till leverantörer som de möter för att på det viset visa dem vad Hemtex har för 

policy och riktlinjer när det gäller hållbarhet. Hållbarhetsredovisningen riktas även internt till 

andra avdelningar i organisationen för att dessa ska få kunskap om vad företaget gör. 

 

Fokus 

Hemtex lägger stort fokus på sina produkter, på vad de är för material, vad de innehåller och 

hur de produceras. Fokus läggs även på vilka länder och leverantörer som används samt 

relationen till dessa. Detta är viktigt för Hemtex när de ska förhandla med dem. 

Produktrelaterat anses även vara transport till butik. Störst fokus läggs därför vid 

miljöpåverkan, dock finns det även en social påverka där de tänker på personalens hälsa och 

dess säkerhet i butikerna. 

 

Hållbarhetsredovisningens betydelse 
Anledningen till varför Hemtex började hållbarhetsredovisa var främst för att visa sina 

intressenter vad man gör i företaget. De får även mycket frågor från kunder och statliga 

myndigheter, exempelvis naturvårdsverket och kemikalieinspektionen, som ställer krav på att 

företaget ska vara transparent. Hållbarhetsredovisning är något som de flesta inom 

textilbranschen gör och det har blivit som en trend, en positiv trend enligt Alexandra. Ett 

företag som inte upprättar denna rapport kan anses dölja något. 

 

Hållbarhetsredovisning är positivt så länge företag är transparent och tar med både sina brister 

och det som är bra. Så länge företag gör detta arbete med ärlighet är det ett minst lika viktigt 

arbete som den finansiella rapporten. 
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4.3 IKEA AB 
Intervjun genomfördes på engelska med Jamie Rusby, Hållbarhetschef på IKEA AB Sverige. 

IKEA grundades 1943 och är ett detaljhandelsföretag för möbler. Företaget verkar i 26 länder 

och har sammanlagt 303 varuhus och 135 000 medarbetare. 70 Jamie arbetar med 

hållbarhetsredovisning och frågor om klimatförändring. IKEA har upprättat en 

hållbarhetsredovisning sedan 2009 och gav i år ut rapporten för femte året i rad.  

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
IKEA i Sverige har ett hållbarhetsteam som består av 15 medarbetare som arbetar med 

företagets hållbarhetsrapport. Dessa rapporterar sen till en hållbarhetsansvarig som sitter i 

koncernledningen i bolaget. Det finns anställda på företaget över hela världen som arbetar 

med hållbar utveckling och rapporterar från dessa länder till koncernledningen även dem.  

 

IKEA publicerar hållbarhetsredovisningen tillsammans med den finansiella rapporten. 

Rapporten ges ut till intressenter världen över, en för Asien, en för Europa och en för USA.  

Företaget publicerar hållbarhetsredovisningen i två dokument, en kortare version för 

medarbetare   och   en   längre   version   för   NGO’s,   opinionsbildare,   media   men   främst   till  

ingenjörer. Företaget kommunicerar även hållbarhetsarbete med sina anställda och engagerar 

dem i frågorna. 

 

Fokus 
IKEA fokuserar på att rapportera mot en hållbarhetsstrategi som inkluderar många åtaganden 

och mål fram till år 2020. Det finns mål och områden identifierade i strategin som är viktiga 

för företaget men också för dess intressenter. Strategin fokuserar både på miljömässiga och 

sociala frågor vad gäller påverkan på människor och miljön på jorden. Strategierna handlar 

bland annat om att produktkvalitet och funktionalitet utvecklas och stärks, samt att de 

använder försiktighetsprincipen vid införandet av nya kemikalier in i verksamheten. Företaget 

följer inga särskilda riktlinjer när de upprättar hållbarhetsredovisningen utan följer en egen 

standard som är designad för just IKEA och som fokuserar på vad som är mest meningsfullt 

för dem att ta upp. 

                                                 
70IKEA. Välkommen in I vårt företag. http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/about-the-ikea-
group/index.html (Hämtad 2014-05-14) 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html
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Hållbarhetsredovisningens betydelse 
Jamie säger att det finns två anledningar till varför IKEA började hållbarhetsredovisa. Den 

första anledningen är för att kunna informera sina intressenter om arbetet och samtidigt föra 

en dialog om hur de skulle kunna förbättra detta. Den andra anledningen är för att hjälpa 

ledningen mot en hållbarhetsstrategi som kan förbättra hållbarhetsarbetet och även företagets 

resultat. Jamie anser att arbete med hållbarhet är viktigt för att försäkra sig om att IKEA har 

en positiv inverkan på människor och miljön samtidigt som man är ett framgångsrikt företag. 

Han tycker även att det är viktigt att stora ledande företag som IKEA banar väg och bidrar till 

att mindre företag tar efter detta arbete och arbetar för en hållbar framtid. 

 

Jamie anser att hållbarhetsarhetsredovisningen inte är frivillig utan ett måste om företaget ska 

kunna konkurrera med andra ledande privata företag inom samma bransch och samtidigt vara 

ledande. Men han anseräven att deras intressenter förväntar sig att de gör det. 

 

4.4 Bring AB 
Intervjun är genomförd med Catherine Löfquist, miljöchef på Bring AB Norden. Bring är 

dotterbolag till Posten Norge. Företaget har omkring 3 000 anställda.71 Catherine är anställd 

av Bring och arbetar med miljöfrågor. Företaget har get ut en hållbarhetsredovisning i 

omkring 3-4 år och följer GRIs riktlinjer i arbetet. För hållbarhetsredovisningen hyrs det inte 

in några konsulter utan den görs själv av företaget. 

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
På Bring finns det en kommunikationsavdelning som har hand om att designa layouten och 

dela upp utrymmet så att de olika områdena i företaget tas upp genom att exempelvis 

avdelningen för miljö har ansvar över miljödelen. Det är många bidragsgivare i denna process 

där Catherine är en av dem och där koncernen hämtar in information från henne. 

Hållbarhetsredovisningen finns kommunicerad både internt och externt på företaget eftersom 

den publiceras på företagets hemsida för både anställda och externa intressenter att läsa. Detta 

                                                 
71 Bring, Om Bring, http://www.bring.se/hela-bring/om-bring (Hämtad 2014-05-10) 

http://www.bring.se/hela-bring/om-bring
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arbete riktar sig främst till företagets ägare men även till företagets andra intressenter, som 

kunder och allmänheten. 

 
Fokus 
Företagets fokus i hållbarhetsredovisningen ligger främst på miljöaspekterna, dels eftersom 

det är en transportverksamhet men även för att de är duktiga på miljö och ser det som ett 

viktigt arbete. Dock är CSR, där det sociala ansvaret ingår, ett växande begrepp som visat sig 

bli alltmer viktigare för företaget, dock har arbetet med miljön pågått en längre tid och är 

därför mer utvecklat. Bring har stort fokus på HMS, det vill säga hälsa, arbetsmiljö samt 

säkerhet, där miljöarbetet ingår. 

 

Hållbarhetsredovisningens betydelse 
Hållbart arbete ska vara både ekonomiskt och ekologiskt försvarbart enligt företaget. 

Kunderna är en viktig faktor som gör att företaget kan fortsätta vara i drift. 

Hållbarhetsredovisningen är viktigt dels för lokalt bruk, för att visa sina intressenter vad 

företaget gör för resultat. Men även på global nivå är detta något som företaget känner är en 

viktig del att de implementerar i sitt arbete då de verkar i hela Norden. Bring utbildar sina 

anställda inom hållbarhetsarbetet genom en e-utbildning där de det talas om vad företaget gör 

och varför inom dessa frågor. Det är företagets ägare, Posten Norge, som upprättar Bring 

Nordens hållbarhetsredovisning. Detta arbete skulle inte Bring Norden själva göra om det inte 

ägdes av Posten Norge. Företaget anser att de inte skulle ha de resurser som krävs för att 

upprätta hållbarhetsredovisningen. 

 

4.5 Fritidsresor AB 
Intervjun genomfördes med Fredrik Lindblom, hållbarhetschef på Fritidsresor AB. 

Fritidsresor grundades 1961och är i dagsläget Sveriges näst största flygbolag som ägs av TUI 

Travel PLC, vilken är världens största resekoncern.72 Fritidsresor har omkring 1 604 anställda 

på företaget. Fredriks arbetsuppgifter ligger i att se till att företaget har ett systematiskt arbete 

med miljö- och socialt ansvar. Hållbarhetsredovisningen sköts av TUI Travel och ges ut i 

                                                 
72Fritidsresor, Om företaget,http://www.fritidsresor.se/Om-Fritidsresor/Om-foretaget/ (Hämtad 2014-05-10) 

http://www.fritidsresor.se/Om-Fritidsresor/Om-foretaget/


    

27 

 

Sverige bland annat, ett arbete som pågått sedan 2012. I arbetet med rapporten tar dem inte 

någon hjälp av utomstående parter att göra rapporten och de följer inte några riktlinjer som 

tillexempel GRI. 

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
Själva hållbarhetsredovisningen arbetar TUI Travel med i England där det är omkring fyra 

personer som manövrerar över hållbarhetsarbetet i hela koncernen. En person har tillexempel 

hand om arbetet med att sätta ihop den och samla in den information och de rapporter som 

behövs från hållbarhetscheferna i de olika länder som bolaget verkar i. Dessa har inte enbart 

hållbarhetsredovisningen som arbetsuppgifter utan den rapporten arbetas med i perioder. När 

hållbarhetsredovisningen är klar publiceras den dels på företagets intranät för alla anställda att 

ta del av men även på företagets externa hemsida där utomstående kan läsa företagets 

hållbarhetsredovisning. På detta vis kommuniceras rapporten både internt och externt. Dock 

riktar sig Fritidsresors hållbarhetsredovisning huvudsakligen mot företagets investerare menar 

Fredrik, men även andra intressenter som kan tänkas vara intresserade av rapporten. Han tror 

sig inte tycka att detta är ett arbete som riktar sig till privatpersoner, arbetet handlar mest om 

att vara transparanta mot marknaden för att visa hur företaget hanterar risker.  

 

Fokus 
Utgångspunkten i hållbarhetsredovisningen är företagets strategiska plan för 

hållbarhetsarbete, därför återkopplas väldigt mycket till den strategi som företaget har. 

Företaget strävar efter att stärka sina kunders förväntningar på ett stort engagemang för ett 

hållbart arbete. Det vill bland annat att deras flygbolag ska minska koldioxidutsläppen. 

Styrelsen har beslutat att hållbara resor ska vara en integrerad del av reseföretaget. Eftersom 

företaget inte följer några särskilda riktlinjer så redovisar dem vad som är aktuellt för 

närvarande. 

 

Hållbarhetsredovisningens betydelse 
Hållbart arbete handlar om att företag ska försöka vara systematiska i att hantera den negativa 

miljöpåverkan som de har, liksom de negativa effekter som kan uppstå gentemot det sociala 

ansvaret. Vid miljö liksom den sociala påverkan gäller det för företaget att kartlägga de risker 

som finns och hantera dessa på bästa sätt. Eftersom TUI Travel är världens största flygbolag 

är det mycket viktigt för företaget att redovisa vilken påverkan de har, det är viktigt för dem 
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att visa marknaden att de hanterar dessa och att företaget är transparant. Det handlar mycket 

om att attrahera investerare och påvisa hur man hanterar företagets risker. 

Hållbarhetsredovisningen är ett arbete som inte är till för syns skull, det är ett arbete som 

redovisar företagets riskhantering. Genom Fritidsresors, TUI Travels, hållbarhetsredovisning 

visar de på hur företaget hanterar denna risk som hållbarhet är. 

 

Fritidsresor utbildar sin anställda i hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisningen är inte ett 

arbete som intresserar de anställda att ta del av, men om detta intresse skulle existera finns 

den informationen lätt tillgänglig. Fritidsresor vill visa att de är ett bra företag att dels arbeta 

på men även att vara kund till, de har ett hållbart tänk som du som kund bidrar till vid 

utnyttjande av deras tjänster. 

 

4.6 KappAhl AB 
Intervjun genomfördes med Eva Kindgren, CSR and Quality manager på KappAhl AB. 

KappAhl är ett detaljhandelsföretag som grundades 1953. Företaget har närmare 400 butiker i 

Sverige, Norge, Finland och Polen med cirka 4 500 anställda. KappAhl är ett av de ledande 

modeföretagen i Norden.73Eva är anställd av KappAhl och har ansvar för hållbarhetsarbetet 

på företaget vad gäller leverantörer och produkter. KappAhl har arbetat med 

hållbarhetsredovisning sedan 2008. Det började med att företaget 1999 blev ISO certifierade 

vilket gjorde att de fick ett miljölinjesystem som blev satt i hela företaget. De blev mer 

transparenta och öppna mot tredje part granskning, vilket ledde till att de sedan började 

upprätta en riktig hållbarhetsredovisning. I sin rapport följer KappAhl riktlinjer enligt GRI. 

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
Inom KappAhl så är det Eva som är hållbarhetsansvarig tillsammans med en kollega som har 

hand om de delar som Eva själv inte arbetar med, som det interna arbetet på kontoret, 

centrallagret och butikerna. Arbete med att följa GRI och på vilket sätt företaget ska följa 

deras riktlinjer samt arbetet med att skriva själva rapporten hyrs in av konsulter, det är dock 

fortfarande Eva och hennes kollega som gör researchen och meddelar vad som ska var med. 
                                                 
73KappAhl. KappAhl i korthet. http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Om-KappAhl/Om-KappAhl2/ 
(Hämtad 2014-05-14) 
 

http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Om-KappAhl/Om-KappAhl2/
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Eva berättar att de en gång om året samlas och plockar ihop all information som ska vara med 

i rapporten och paketerar den för att sedan vara klara i oktober/november och ges ut i 

samband med den finansiella rapporten. I samband med utgivningen av rapporten brukar de 

också passa på att informera de anställda om rapporten och vad som står i den. 

 

KappAhls hållbarhetsredovisning riktar sig till olika intressenter, som aktieägarna, kunder och 

anställda. Eva säger att utmaningen är att försöka göra rapporten så lättläst som möjligt för 

alla eftersom de som läser rapporten har olika intresse i den.  

 

Fokus 
Eftersom KappAhl följer GRIs riktlinjer får dem ganska mycket hjälp med vad den ska 

innehålla och på vilket sätt den ska skrivas på beträffande vad företaget har åstadkommit. 

Annars läggs mycket fokus på vad som är aktuellt för företaget just vid det tillfället och vad 

de vill berätta beträffande arbete om hållbarhet. Tillexempel har företaget mycket fokus på 

kemikalier för tillfället och vill därför skriva om det. Men arbetet kan som sagt ändra fokus 

från år till år beroende på vad som är aktuellt. 

 

Hållbarhetsredovisningens betydelse 
Anledning till varför KappAhl började hållbarhetsredovisa var för att dess intressenter är 

intresserade av hur företaget sköter hållbarhetsarbetet och det är därför viktigt för företaget att 

redovisa vart de står i dessa frågor. Eva upplever att de som köper aktier och investerar i 

KappAhl tittar på hållbarhetsredovisningen, men en stor del som också visat intresse för 

rapporten är hennes kollegor ute i butikerna, deras kunder och samhället i stort. 

 

För KappAhl är hållbarhetsredovisningen viktig för att visa att de är ett gott företag och att de 

engagerar sig i det hållbara arbetet. Det är viktigt för företagets existens då de vill säkerställa 

att de har kvar sina leverantörer och kan fortsätta att tillverka varor och driva business på 

samma sätt som idag, fast på ett mer hållbart sätt i framtiden. Eva tycker att KappAhl som 

företag har ett ansvar att visa att de bryr sig och måste bana vägen för att miljöfrågorna 

kommer fram och diskuteras.  

 

Eva upplever att det är väldigt många som är engagerade i hållbarhetsfrågor och att det är få 

företaget som gör det för att de måste. 
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4.7 Fabege AB 
Intervjun genomfördes med Mia Häggström, miljöchef på Stab miljöteknik hos 

fastighetsbolaget Fabege AB. Bolaget, som var verksamt under namnet Wihlborgs Fastigheter 

fram till 2005, är resultatet av ett stort antal fastighets- och bolagsaffärer. Fabege har omkring 

130 anställda.74Mia arbetar bland annat med företagets tekniska drift och de miljöfrågor som 

involverar dem. Hon stödjeräven företagets förvaltning vad gäller gröna hyresavtal, 

kundmöten kring miljö- och hållbarhet och andra typer av kundevenemang. Inom projekt och 

förädling arbetar hon med miljöcertifieringar enligt Miljöbyggnad och BREEAM, något de 

jobbar med i all nyproduktion. Fabege har arbetat men hållbarhets frågor sedan tidigt 2000-tal 

och började redan vid denna tidpunkt inkludera miljöaspekter i årsredovisningen. Själva 

hållbarhetsredovisningen har de dock arbetat med sedan tre år tillbaka. Företaget följer 

riktlinjer från GRI vid arbetet med hållbarhetsredovisningen. 

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
Inom Fabege finns det en hållbarhetsgrupp där bland annat intervjuobjekt sitter i tillsammans 

med företagets personalchef, inköpschef, finanschef och kommunikationschef, samt en 

representant från ledningsgruppen i form av vice VD. Det är dessa personer som har hand om 

hållbarhetsredovisningen på företaget. Denna rapport kommuniceras sedan både internt och 

externt eftersom hållbarhetsredovisningen finns på företagets hemsida och ingår i deras 

årsredovisning. Speciellt inom detta företag är att de även redovisar hållbarhetsfrågor i form 

av kvartalsrapporter inom företaget. Primärt riktar sig hållbarhetsredovisningen till företagets 

ägare och företagets investerare eftersom den finns med i årsredovisningen. 

Hållbarhetsredovisningen formuleras på ett sätt som ger företaget en möjlighet att även kunna 

använda denna till andra intressentgrupper såsom företagets kunder, det vill säga dess 

hyresgäster. 

 

  

                                                 
74Fabege, Årsredovisning 
2012http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2012/Arsredovisning2012.pdf (Hämtad 2014-
05-10) 

http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2012/Arsredovisning2012.pdf


    

31 

 

Fokus 
Fabege lägger stort fokus på miljöfrågorna i sin hållbarhetsredovisning. Där har de som 

fastighetsbolag störst möjlighet att påverka och måste se till att de exempelvis bygger och 

förvaltar klimatsmart samt att de inte bygger in miljöfarligt material i sina produktioner. Dock 

menar Mia att det sociala ansvaret växer och tar allt mer plats i företagets hållbara arbete. 

 

Hållbarhetsredovisningens betydelse 
Hållbart arbetet handlar för företaget om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Fabege är 

samhällsbyggare, för dem är det viktigt att bygga miljömässigt, socialt och ekonomiskt 

hållbart för att husen kommer sannolikt att stå i generationer. Det gäller för företaget att inte 

bygga in miljöfarligt material och att bygga spårbart, detta om det i framtiden visar sig att 

något visst ämne är miljöfarligt som inte är vetenskapligt bevisat i dagens samhälle.  Det är 

viktigt för företaget att även ta i beaktande de sociala aspekterna, företaget är 

samhällsbyggare därför tas bland annat urbanitet in i beräkningarna.  Det är av stor vikt för 

bland annat de anställda att företaget arbetar med miljöfrågor eftersom miljöaspekten är en 

viktig parameter i hållbarhetsarbetet. Inte minst för företagets kunder, det vill säga dess 

hyresgäster, där energieffektivitet är en viktig aspekt, samt för ägarna för att minimera risken 

med deras investeringar. Detta hållbara arbete skapar affärsmöjligheter genom att bland annat 

bygga attraktivt.  Detta är ett arbete som speglar ett företags ansvarstagande och det finns 

även i dagens samhälle en tydlig koppling mellan affärsnyttan och detta arbete. Företaget vill 

kommunicera dessa frågor dels för att det är ett viktigt arbete men även för att det medför en 

affärsnytta.  Eftersom detta företag är samhällsbyggare har alltid miljöaspekterna tagit stor del 

av arbetet, dock har det för Fabege blivit som en naturlig påbyggnad med de andra 

dimensionerna. Ett arbete som tog sin fart när företaget upptäckte affärsnyttan med det samt 

den stora efterfrågan arbetet hade gentemot företagets intressenter. Företaget såg en spinn-off-

effekt, det vill säga en oavsiktlig positiv effekt.  

 

Inom företaget informeras anställda om detta arbete och har även stundtals interna 

utbildningar där fokusen kan variera, etiskt eller miljöfrågor. Detta 

hållbarhetsredovisningsarbete ses som en framgångsfaktor som skapar värden för företagets 

intressentgrupper. 
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4.8 EY AB 
Intervjun genomfördes med Carina Ahlqvist, projektledare inom hållbarhet på EY AB. EY, 

tidigare Ernst & Young, är ett globalt revisionsföretag som startade år 1989. Företaget har 

globalt över 700 kontor i 150 länder med 175 000 medarbetare, varav 57 kontor i Sverige med 

2240 medarbetare.75 Företaget erbjuder bland annat tjänster inom hållbarhet och att granska 

andra företags hållbarhetsredovisningar. Carina har ansvaret för hållbarhetsredovisningen och 

har varit med och upprättat den sedan 2009 när den första versionen gavs ut. Hon har även 

drivit andra projekt inom företaget såsom energieffektivisering och materialförbrukning och 

sett till att företaget blivit mer miljömedvetet. 

 

EY upprättar en hållbarhetsredovisning på global nivå. Men EY Sverige upprättar dock en 

hållbarhetsredovisning på lokal nivå och har till och med år 11/12 följt riktlinjer enligt GRI. 

Där har dem valt den lägsta nivån för att på detta sätt kunna redovisa det som dem tycker är 

viktigt för just deras hållbarhetsarbete. Nytt för 2013 är att företaget inspirerats av en 

integrerad rapportering och har som ambition att fortsätta med detta även framöver. 

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
Hållbarhetsredovisningen drivs i projektform där Carina är projektledare. Det är inte en fast 

organisation utan ett nytt projekt som byggs upp varje år med nya medarbetare. Projektet sätts 

ihop så att medarbetare och ansvariga inom olika områden från olika avdelningar rapporterar 

in och redovisar fakta. I projektgruppen hyrs även konsulter in externt för att skriva själva 

rapporten. Ansvaret för själva hållbarhetsarbetet på företaget ligger hos COO Stefan Person. 

 

EYs hållbarhetsredovisning kommuniceras både externt och internt. Externt är det främst till 

företagets huvudsakliga intressenter, kunderna, för att kunna ge ut en i offerter, men även som 

en officiell presentation av företaget. Internt delas den ut till medarbetare som sitter i hela 

landet. Hållbarhetsredovisningen riktar sig till företagets intressenter, i huvudsakligen till 

kunder, medarbetare, potentiella medarbetare och även samhället på en global nivå. Även 

ägarna är en viktig intressent eftersom det är företagets partners, företaget är ett delägare ägt 

företag.  
                                                 
75 EY. Snabbfakta om EY.http://www.ey.com/SE/sv/Newsroom/Facts-and-figures/Press-Fakta (Hämtad 2014-05-

21) 
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Fokus 
EY lägger i sin hållbarhetsredovisning mest fokus på att kommunicera på vilket sätt dem 

arbetar med det långsiktiga hållbarhetsarbetet genom sina tjänster. Det vill förklara på vilket 

sätt deras strategi även bidrar till långsiktighet utåt kunderna, på vilket sätt det arbetar med att 

även deras kunders verksamhet ska bli långsiktig. Deras rapport handlar mest om det som har 

med samhället att göra och inte så mycket om miljö. Det handlar mycket om att företaget ska 

titta på så att de inte själva bedriver oegentligheter i verksamheten och att dem inte får 

anmärkningar från revisorsnämnden. Bland annat redovisar företaget en hel del om 

korruption, för att se till att förteget själv inte har det i organisationen men också se till så att 

dess kunder arbetar mot korruption. 

 

Hållbarhetsredovisningens betydelse 
Skälet till varför EY började hållbarhetsredovisa var på initiativ av ledningen som ville att 

företaget skulle arbeta mer strukturerat med hållbarhet och då ta fram en 

hållbarhetsredovisning. Men Carina själv tror att ledningen i sin tur fick det ifrån att 

marknaden efterfrågade ett hållbarhetsarbete och att det mer och mer efterfrågas från 

intressenter som vill se hur företaget arbetar långsiktigt med bland annat mänskliga rättigheter 

och miljöpåverkan.  

 

Företaget anser att arbetet med hållbarhetsredovisning är viktigt för att kunna definiera vad 

långsiktighet innebär för dem och svaret är att det handlar om att skapa förtroende för 

finansmarknaden och näringslivet och då att gå tillbaka till företagets kärnverksamhet och se 

på vilket sätt dem kan skapa ett hållbart samhälle genom de tjänster som de erbjuder. De vill 

bygga förtroende för sina tjänster och på det sättet skapa en långsiktighet. 

 

4.9 Folksam 
Intervjun genomfördes med Helena Hjeltström, Kommunikatör på Folksam. Folksam är ett 

kundägt försäkringsbolag som grundades 1908. Företaget har cirka 3 600 anställda och 

försäkrar idag varannan svensk.76 Helena arbetar på företagets kommunikations avdelning 

                                                 
76 Folksams hållbarhetsredovisning 2013. 
http://omoss.folksam.se/polopoly_fs/1.98002!/Hallbarhetsredovisning_2013.pdf (Hämtad 2014-05-21) 

http://omoss.folksam.se/polopoly_fs/1.98002!/Hallbarhetsredovisning_2013.pdf
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tillsammans med press, Public Affairs, medarbetarkommunikation och Investor Realtions och 

har som uppdrag att vara projektledare för hållbarhetsredovisningen. Folksam gav i år ut den 

tionde upplagan av företagets hållbarhetsredovisning. Företaget rapporterar enligt GRIs 

riktlinjer. Förutom det redovisar företaget utifrån Global Compact och FNs riktlinjer PRI, 

Principles for Resonable Investment, som är tio principer för ansvarsfulla investeringar. Även 

Bra Miljöval och ISO är certifieringar som Folksam anslutit sig till. Hållbarhetsarbetet och 

själva hållbarhetsredovisningen sköts internt i företaget men för uträkningar som har med 

miljön att göra, att räkna ut klimatfotavtryck utifrån miljödata, tar de hjälp av ett 

konsultbolag. Eftersom hållbarhetsredovisningen granskas externt hyr företaget in hjälp från 

en extern revisionsfirma.  

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
Folksam har något som de kallar för hållbarhetskommitté där anställda från ägarstyrningen, 

miljöchefen, chefen för trafikforskningen samt andra medarbetare sitter och arbetar med 

hållbarhetsfrågor. Helena själv är projektledare över själva bokslutsarbetet. 

 

Folksams hållbarhetsredovisning kommuniceras både externt och internt, eftersom den 

publiceras både på engelska och på svenska på Folksams webbplats och på intranätet, att läsas 

av den som är intresserad. Hållbarhetsredovisningen riktar sig främst till företagets främsta 

målgrupp, dess partners som tillexempel ett stort bilmärke eller fackförbund, som de gör stora 

affärer med, men även till sådana som granskar företaget såsom media. Detta eftersom de vill 

kunna visa upp vad de arbetar med inom området och vara transparenta. 

 

Fokus 
Det Folksam fokuserar på i sin hållbargetsredovisning är det som de kallar för sina 

mervärden, det vill säga trafikforskning, ansvarsfullt ägande och miljö. Trafikforskningens 

huvudmål är att ge en säkrare trafik genom att bland annat studera olika bilmodeller enligt 

företagets säkerhets – och miljökrav. Ansvarsfullt ägande har Folksam som krav på de företag 

som de investerar i. Det är viktigt för dem att dessa företag följer deras krav på etik och att de 

tar ett aktivt ansvar för sitt handlande. Något som även är viktigt för ett försäkringsbolag som 

Folksam är frågor som styrning och kontroll, Corporate Governance. Det är viktigt, eftersom 

företaget har långa åtaganden med bland annat pensionssparande, att de har ordning och reda 

samt att de ser arbetet ur ett hållbarhetsperspektiv. 



    

35 

 

 

Hållbarhetsredovisningens betydelse 
För Folksam handlar hållbart arbete om långsiktighet. Dem har sedan 50-talet haft ett 

miljötänk. Det har att göra med att det kan kopplas ihop med affären, t.ex. miljöförstöringar 

som kan skapa översvämningar som skadar hus som Folksam betalar ut försäkringar till. 

Hållbarhetsredovisningen är viktig eftersom företaget har en hög ställning utåt. 

Folksamskunderna betalar pengar till bolaget som företaget sedan placerar i olika 

företagsaktier och då vill företaget vara tydliga med vilka företag de investerar i. De ställer 

krav på andra företag och känner därför att de själva måste visa vad de står i arbetet med 

hållbarhet. 

 

Anledningen till att företaget började redovisa var på grund av att de i media hade 

uppmärksammats att företaget inte redovisade sitt hållbara arbete vilket ledde till att företaget 

började med detta arbete i början av 2000-talet. 

 

Folksam utbildar sina anställda på det område som berör dem inom hållbart arbete. Eftersom 

företaget har bra miljövalmärkning på sina försäkringar utbildar de även sina leverantörer 

inom hållbart arbete, leverantörerna har krav på sig att de exempelvis renoverar med bra 

material. 

 

Helena tror inte att hållbarhetsredovisning för syns skull är något generellt, hon tror att den i 

framtiden kommer att vara en lika naturlig del som ekonomi och finans, att man ska visa upp 

att man sköter sig. Folksamsredovisning är till för att redovisa vad företaget gör och låta 

revisorer granska den externt för att skapa en trovärdighet i arbetet. Folksam ställer krav på 

andra företag att vara öppna och transparenta och redovisa vad dem gör, på detta vis blir det 

en naturlig del för dem själva att arbeta med. 

 

4.10 NilsonGroup AB 
Intervjun har genomförts med Jonna Burman, CSR koordinator på NilsonGroup AB. 

Detaljhandelsföretaget etablerades 1955 utanför Varberg och har sedan dess kommit att bli 

Skandinaviens ledande koncern inom denna verksamhet, skor. I koncernen ingår bland annat 
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DinSko, Skopunkten och Nilson Shoes. NilsonGroup har idag omkring 1 400 

anställda.77Företaget har sedan 2008 upprättat en hållbarhetsredovisning. 

 

Jonna är ansvarig för uppförandekoden som finns inom företaget samt kemikalieansvarig för 

produkterna och produktionen och uppföljning ute i fabrik. Tidigare år har NilsonGroup inte 

följt några riktlinjer i deras arbete med hållbarhetsredovisningen men har sedan den senaste 

rapporten, 2013, valt att börja följa GRIs riktlinjer. Hållbarhetsredovisningen sammanställs 

under en kortare period av en anställd hos NilsonGorup. 

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
Det är produktionsavdelningen som har hållbarhetsansvaret på företaget, det finns ingen 

enskild avdelning som enbart har hand om detta arbete, utan alla avdelningar inkluderas i 

arbetet men endast en person arbetar med att sammanställa rapporten. På företaget 

kommuniceras denna både internt, genom företagets intranät, samt externt, vanligtvis via en 

press release som sker i samband med att rapporten färdigställs, samt även på företagets 

hemsida. NilsonGroup strävar efter att vara transparenta, de vill synas för deras intressenter 

och visa vad de gör. Kunden är den främsta intressenten för NilsonGroup och andra 

intressenter är företagets anställda, leverantörer ägare samt olika ideella organisationer och 

myndigheter. Nyanställda på företaget utbildas i det hållbara arbetet genom en webbaserad 

introduktionsutbildning där hållbarhetsdelen ingår. 

 
Fokus 
NilsonGroup fokuserar på deras produkt när de hållbarhetsredovisar, fokus finns på hela 

utvecklingskedjan. Hållbarhetsredovisningen tar upp alla steg som produkten går igenom, från 

idé till färdig produkt och ut till slutkund, samt även hur företaget påverkar via produktionen 

och tänker vid val av material. 

 

Hållbarhetsredovisningens betydelse 
Att ständigt stäva mot att finna bättre lösningar som leder till bättre produkter, ett bättre 

samhälle samt en bättre ekonomi både för företaget och andra anser Jonna vara definitionen 

                                                 
77NilsonGroupNILSONGROUPhttp://www.putfeetfirst.com/se/omNilsonGroup (Hämtad 2014-05-21) 

http://www.putfeetfirst.com/se/omNilsonGroup
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av hållbart arbete. NilsonGroup vill finnas till hands med information, visa dess intressenter 

hur de arbetar med hållbarhet och hur utvecklingen går framåt. På detta vis visa transparens 

gentemot dess intressenter och företagets strävan att bli bättre inom dessa frågor. Med denna 

rapport ser företaget sin utveckling och tittar också på hållbarhetsredovisning som en slags 

måttstock. Hållbarhetsredovisning är ett bra arbete som visar på vad företaget faktiskt gör. 

 

4.11 JM AB 
Intervjun har genomförts med Per Löfgren, hållbarhetschef hos JM AB. Företaget är ett av de 

ledande företagen i projektutveckling i Norden och har funnits sedan 1945.78  Företaget finns 

etablerat i fem länder världen över, däribland Sverige, där medeltalet anställda är omkring 1 

874 av totalt 2 247 anställda av alla länder.79Per är ansvarig för en avdelning som heter 

kvalitetsmiljöavdelningen där de arbetar omkring nio anställda från företaget. JM förvärvar 

mark för att sedan bygga på, denna process från mark till byggnad har företaget kontroll över 

hela vägen. Per har även ett samordningsansvar när de gäller hållbarhetsfrågor inom företaget. 

Tidigare har denna position kallats för miljöchef men i och med att företaget började arbeta 

mer med hållbarhet breddades denna position.  JM använder sig av GRIs riktlinjer vid 

framtagandet av denna rapport, ett arbete som pågått sedan 2012. Åren innan har företaget 

mer riktat in sig på miljöredovisning.  

 

Hållbarhetsredovisningens organisering och kommunikation 
JM har nyligen skapat en styrgrupp, en hållbarhetsgrupp, för hållbarhetsfrågorna, som är ett 

sätt att föra samman arbetet med sakägarna, det vill säga olika stab chefer som exempelvis 

personalchefen och inköpschefen. Det är härifrån arbetet drivs. Tanken med denna grupp är 

att de tillsammans ska komma överens om vilka mål och strategier företaget bör tillämpa i 

detta arbete. Vilka nyckeltal och indikatorer bör samlas in för att kunna redovisa detta arbete. 

Den färdigställda hållbarhetsredovisningen publiceras på företagets hemsida och även på 

företagets intranät, på detta vis kommuniceras rapporten både internt och externt. Rapporten 

skickas även ut till företagets aktieägare som är en huvudsaklig intressent för företaget. Även 

kunder, leverantörer samt myndigheter och kommuner är viktiga intressentgrupper. 

                                                 
78 JM Historik. http://www.jm.se/om-jm/kort-om-jm/historik/ (Hämtad 2014-05-21) 
79 JM årsredovisning 2013 http://www.jm.se/PageFiles/62786/2419412.pdf(Hämtad 2014-05-21) 

http://www.jm.se/om-jm/kort-om-jm/historik/
http://www.jm.se/PageFiles/62786/2419412.pdf
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Myndigheter och kommuner är väsentliga för företaget för att det är från dessa som JM får 

bygglov samt köper marken av, dessa är väldigt intresserade i hållbarhetsfrågor och det är 

därför viktigt för JM att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till dessa. 

 

Fokus 
I JMs hållbarhetsredovisning beskriver företaget dess hållbarhetsarbete. I och med att 

företaget följer GRI standarden styrs det mycket av vad som ska redovisas. I detta arbete är 

det viktigt att med både kvalitativt och kvantitativt, det vill säga med både ord och siffror, 

beskriva hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och redovisa hur förehållandet kring deras 

verksamheter ser ut. Företaget arbetar med att i denna rapport både redovisa hur de arbetar 

internt samt externt och vilka aspekter som är av betydelse. Ansvarsområdet är bland annat en 

betydande aspekt som har ökat genom åren. Detta för att företaget följer leverantörskedjan 

och ser till att dessa sköter sig i sitt arbete. 

 

Hållbarhetsredovisningens betydelse 
Hållbarhet handlar om miljö, socialt och ekonomiskt ansvar. Det handlar om hur företaget 

hanterar och beslutar om de aktiviteter som förekommer i företaget i strävan mot en 

hållbarutveckling, en långsiktighet. Att företaget visar medvetenhet om vilka konsekvenser 

som företagets aktiviteter och beslut kan ge upphov till och tar ansvar över dessa. 

Hållbarhetsarbetet ska stärka affären, något den gör om företag lyckas bygga in det i 

affärsmodellen. JM strävar efter att kunna kommunicera hållbarhetsarbetet utåt, detta för att få 

ett värde av arbetet, visa kunder vad företaget arbetar med och på detta vis stärka företagets 

varumärke. Intressenterna är ett viktigt motiv till att JM började hållbarhetsredovisa, företaget 

har fått och får mycket frågor om hållbarhet i stort från dessa och företaget är väldigt måna 

om vad de sänder ut för signaler till dess intressenter. Det finns ett värde för intressenterna att 

veta hur företaget arbetar. Hållbarhetsarbetet har fått större uppmärksamhet under åren och 

engagemanget visas även högt upp i beslutskedjan, styrelsen har visat stort intressen vilket har 

gjort att arbetet med hållbarhet har fått bättre förutsättningar i företaget. Det gör stor skillnad 

när ett företag har ledningen med sig. Per menar på att hållbarhet och dess redovisning inte är 

en trend, det är ett fenomen som kommit för att stanna.  
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JM arbetar även med att utbilda deras anställda i detta arbete. Dock inte själva hållbarheten 

som begrepp ännu utan det framkommer mer miljöutbildningar för nyanställda där fokusen 

ligger på miljön. 
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras det resultat som empirin har framställt, en översikt över likheter 

och skillnader för att sedan sammankopplas till de teorier som valts att tillämpa.  

 

5.1 Likheter och skillnader 

5.1.1 Organiseringen kring hållbarhetsredovisning 
Organiseringen kring hållbarhetsredovisningen var skiftande mellan de olika företagen i 

studien. För några av företagen är hållbarhetsredovisningen ett arbete av stor vikt och något 

de lägger stora resurser på och arbetar med året om, medan andra företag hade en mindre 

organisering kring hållbarhetsredovisningen och något som företagen bara arbetade med 

månaderna innan den skulle publiceras. 

 

Handelsbanken var ett av de företag som hade ett mer omfattande arbete kring 

hållbarhetsredovisningen. De hade ett särskilt CSR-råd där personal från olika avdelningar på 

företaget samlades och arbetade med hållbarhetsfrågorna, som sedan kommunicerades till en 

informationsavdelning som slutligen gav ut rapporten. Även IKEA hade ett speciellt 

hållbarhetsteam i arbetet med hållbarhetsredovisningen, det finns ett hållbarhetsteam för varje 

land företaget verkar i. Dessa bestod av ett antal personer som arbetade med företagets 

hållbarhetsfrågor som sedan rapporterades till koncernledningen och knöts samman till en 

gemensam rapport. Gemensamt för många av företagen, som till exempel Handelsbanken, var 

att företagen hade en grupp som skrev själva rapporten och som bestod av personer från olika 

avdelningar. Chefer eller dem som hade ansvaret på den avdelningen rapporterade hur den 

avdelningen arbetade med hållbarhet och där sedan denna information samlades ihop till en 

rapport. Förutom i Handelsbanken och IKEA kunde denna företeelse även återfinnas i Fabege 

och JM. 

 

En annan variant på arbetet med hållbarhetsredovisningen visade EY och Folksam som drev 

arbetet i projektform. På EY fördes ett arbetslag ihop med ansvariga inom olika områden som 

rapporterade in fakta. Folksam hade något som kallades för en hållbarhetskommitté, där 

medarbetare från olika delar i företaget satt tillsammans och arbetade med frågorna men som 

vid själva bokslutet leddes i projektform. Något som liknar Handelsbankens arbetssätt med 
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CSR-råd, dock var detta inte ett arbete som pågick under hela året utan projektet startades upp 

en gång per år under en kortare period. 

 

Det företag som inte arbetade med hållbarhetsredovisningen i lika stor skala var bland annat 

de tre inom detaljhandelsbranschen, Hemtex, KappAhl och NilsonGroup, men även de två 

tjänsteföretagen Bring och Fritidsresor. Dessa företag hade endast ett fåtal anställda på 

företaget som skötte arbetet med hållbarhetsredovisningen och som sökte och samlade in 

information från de olika avdelningarna för att sedan sätta samman i rapporten. Dock skiljde 

sig KappAhl något från de andra eftersom företaget hyrde in konsulter som hjälpte dem vid 

utformningen av GRI samt själva skrivandet av rapporten. Gemensamt för dessa företag var 

att arbetet med hållbarhetsredovisningen inte tog hela deras arbetstid utan var något som de 

endast arbetade med i samband med att redovisningen skulle ges ut. 

 

5.1.2 Företagens fokusering i hållbarhetsredovisningen 
Majoriteten av urvalsgruppen följde GRIs riktlinjer, de företag som inte tillämpade detta, 

IKEA, Fritidsresor och Hemtex, menade däremot att de tittade på dessa riktlinjer men mer 

som ett komplement till att se hur och vad som kan tänkas vara med. I och med att majoriteten 

utgick från GRIs riktlinjer hade de saker som måste vara med, exempelvis bör de visa hur 

företaget arbetade med miljö och socialt ansvar under perioden. Dock är det vad företaget 

bedriver för slags verksamhet som avgör vad de fokuserar mest på. 

 

IKEA, Fritidsresor och KappAhl hade alla en liknande fokusering i deras hållbarhetsarbete. 

De fokuserade på vad som var aktuellt för företaget under den angivna perioden. IKEA och 

Fritidsresor följde en hållbarhetsstrategi som var designad efter deras företag och vad som var 

mest betydelsefullt för dem att redovisa. KappAhl hade även dem störst fokusering på vad 

som var aktuellt för företaget men de menade på att detta fokus kunde ändras från år till år. 

 

Fabege, Hemtex och Bring liknade varandra i deras fokusering på miljön. Hemtex lade stor 

vikt på deras produkter, exempelvis material och innehåll. Det vill säga att de hade ett stort 

miljöfokus. Fabege och Bring liknade varandra ytterligare, inte bara för att de fokuserade på 

företagets miljöpåverkan eftersom dessa företag främst påverkar miljön i deras verksamheter, 

utan även för att de båda hade en växande fokusering på socialt ansvar. Men eftersom 
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företagens miljöfokus pågått en längre tid och utvecklats därefter menade företagen att detta 

var grunden till att det sociala arbetet ännu inte fått lika stor plats i redovisningen än. 

 

Handelsbanken och EY lade båda mest fokus på det sociala ansvaret. För en bank handlade 

inte hållbarhet lika mycket om miljön som den kan göra i andra verksamheter, menade 

Handelsbanken. På liknande sätt kan detta även appliceras på EY vars verksamhet var mer 

socialt inriktad. 

 

Folksam, JM och NilsonGroup visade sig fokusera lika mycket på miljön som det sociala 

aspekterna i sina hållbarhetsredovisningar. 

 

5.1.3 Motivation till hållbarhetsredovisning 
I linje med tidigare forskning inom området för motivation till att hållbarhetsredovisa var det 

flera av företagen i denna studie som var överens om att hållbarhetsredovisningen delvis var 

till för att visa företagets intressenter att de engagerar sig i miljö- och sociala frågor. Att 

företaget vill visa transparens. Även aktieägarnas ökade intresse och påtryckningar om att 

upprätta en hållbarhetsredovisning är något som denna studie har identifierat likt tidigare 

studier.80 Varför företag inom den privata sektorn väljer att hållbarhetsredovisa kom att i 

denna studie även vara på grund av två andra orsaker nämligen långsiktighet och att en del 

företag kan känna sig tvingande till det.  

 

Handelsbanken talar mycket om att de vill visa transparens gentemot marknaden, exempelvis 

ägare och investerare, de vill visa sin ärlighet som de uttrycker de. Detta är något som de har 

gemensamt med majoriteten av de studerade företagen. Det är av vikt för alla företagen att 

visa sig synliga för intressenter, på detta vis visa vad de gör och att de arbetar med 

hållbarhetsfrågor. Dock skiljer det sig åt till vilka företagen vill visa sig transparenta mot. 

Exempelvis vill Hemtex och KappAhl visa sig synliga gentemot sina leverantörer för att på 

detta vis säkerställa fortsatt arbete med dem. På liknande vis håller Fritidsresor med 

Handelsbanken om att visa sin synlighet på marknaden, fast där ses endast investerarna som 

                                                 
80 AICPA (American Institute of CPAs). Sustainability Accounting and Reporting – FAQ. 
http://www.aicpa.org/interestareas/businessindustryandgovernment/resources/sustainability/pages/sustainabilityf
aqs.aspx (Hämtad 2014-04-14) 

http://www.aicpa.org/interestareas/businessindustryandgovernment/resources/sustainability/pages/sustainabilityfaqs.aspx
http://www.aicpa.org/interestareas/businessindustryandgovernment/resources/sustainability/pages/sustainabilityfaqs.aspx
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den främsta intressenten för företaget och den de önskar synlighet mot. Liknande nämns 

transparensen hos EY, där talas det dock mer om att skapa ett förtroende gentemot marknaden 

i stort. 

 

Intressenterna har varit en viktig gemensam nämnare för alla företag som medverkat, detta 

kan vara på grund av att det är dessa som företagen önskar visa transparens gentemot. Många 

talar om aktieägarnas och investerarnas roll i motivationen till att hållbarhetsredovisa. Fabege 

menar dock att hållbarhetsredovisningen även riktar sig mot företagets kunder. 

Handelsbankens hållbarhetsredovisning riktas mot deras aktieägare och investerare, dock är 

rapporten framställd för att attrahera alla företagets intressenter. Företagets motivation till att 

börja med att hållbarhetsredovisa har sin grund i de externa intressenternas intresse och 

efterfråga. IKEA upptäcktes vara unikt på det vis att de förutom att vilja visa sina intressenter 

vad de gör även strävade efter att föra en dialog med dem i hopp om förbättring. Jämfört med 

andra företag nämner JM och EY ledningens roll i hållbarhetsredovisningen. Där JM har sett 

ett ökat engagemang högt upp i beslutskedjan där styrelsen visat ökat intresse för 

hållbarhetsfrågor och att redovisa dessa. På EY var det ledningen som tog initiativet till att 

börja hållbarhetsredovisa. Detta kan ha lett till ett mer strukturerat arbete kring 

hållbarhetsfrågorna när företaget kan känt sig mer manade att arbeta med dem efter att 

beslutet kommit från ledningen.  

 

Långsiktigheten har även det visat sig vara en stor motivation till att företag 

hållbarhetsredovisar. Där har vi funnit två olika aspekter till arbetet. Delvis att se långsiktigt 

vad gäller framtida generationers levnadsstandard samt dels vad gäller själva företagets 

långsiktiga nytta för dem och deras resultat. Handelsbanken, IKEA, Fritidsresor, EY samt 

Folksam är företag som ser detta arbete som långsiktigt, att se till att kommande generationers 

kvarlevande består. Dessa företag vill minska det negativa avtryck deras verksamhet kan 

komma att ha på miljön samt samhället i stort. Detta är ett motiv till att även Fabege arbetar 

med hållbarhetsredovisningen, dock ser detta företag även affärsnyttan i arbetet. Fabege ser 

på långsikt hur deras verksamhet kan dra nytta av detta arbete och hur det kommer gynna 

deras framtida drift. Något som även JM håller med om. Företaget menar på att om ett företag 

lyckas få in hållbarhetstänket i affärsmodellen leder det till ett bättre resultat, det vill säga en 

bättre framtid för företaget. 
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Vissa företag anser att hållbarhetsredovisningen är ett mer tvingande fenomen. Företag som 

Hemtex och KappAhl upplever att det är ett måste på grund av att om företaget inte lämnar ut 

en hållbarhetsredovisning kan det misstänkas att företaget har någonting att dölja. På det viset 

kan investerare ana oråd i företaget, eftersom rapporten är ett frivilligt val från företagets sida. 

Hemtex nämner även krav som de får från olika myndigheter för att de använder kemikalier i 

sin produktion, vilket på ett sätt även det tyder på ett tvingande arbete. Detta krav är något 

som även NilsonGroup upplever. IKEA känner, som ett stort globalt företag, att de har press 

på sig från intressenter att redovisa detta arbete, dock känner företaget främst att de inte ska 

vara sämre än sina konkurrenter. Hållbarhetsredovisningen framställs inte lika tvingande för 

JM. Dock känner de att arbetet med hållbarhetsredovisningen är viktig för att kunna visa 

kommunerna, som företaget köper mark av och får bygglov från, att de är transparanta. EY 

arbetar mycket med andra företags hållbarhetsredovisningar eftersom de är en konsultbyrå, 

därför känner de att det är av vikt att upprätta en hållbarhetsredovisning gentemot deras 

kunder. Folksam däremot är ett företag som investerar mycket i andra företag och ställer krav 

på att dessa ska vara transparanta, därför blir även det mer som en självklarhet att företaget 

själva upprättar en hållbarhetsredovisning. 

 

5.2 Teorier 
Intressentteorin 

På grund av den stora vikt en del företag lägger på intressenterna är det en stor faktor till att 

de hållbarhetsredovisar, vilket kan kopplas samman med intressentteorin. Det är 

intressenterna som huvudsakligen påverkar ett företags framgång. Det är viktigt att förmedla 

en bild som gör att intressenterna får en positiv syn av företaget.81 

 

I och med att Folksam, Fritidsresor, Handelsbanken, JM, EY, IKEA samt Fabeges främsta 

motiv till att hållbarhetsredovisa är för företagens intressenter, kan detta styrkas genom 

intressentteorin, eftersom företagen är uppmärksamma på alla de intressenter som kan 

påverka företaget. Företagen vill visa de viktigaste intressenterna vad de gör och på det sättet 

ge intressenterna ett positivt intryck av företaget.82 Även för rädslan att intressenterna ska 

                                                 
81 Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, begrepp, orsaker, s.43.  
82 Ibid 
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lämna företaget och övergå till en konkurrent.83 Folksam förklaras med intressentteorin därför 

att det är viktigt för detta företag att upplysa dess intressenter genom att visa att de investerar i 

pålitliga företag, eftersom de förvaltar andras pengar.  Fritidsresor kopplas till intressentteorin 

på grund av att de ville attrahera deras investerare genom att påvisa hur de hanterar olika 

risker och på det viset uppvisa en positiv och transparent bild av företaget. Handelsbanken 

började hållbarhetsredovisa på grund av sina externa intressenter, men även för att företaget 

hade tankar och idéer som de tidigare inte hört från andra banker, på det sättet ville de locka 

intressenter med en positiv och synlig bild. I företagen JM och EY var ledningens ökade 

engagemang för hållbarhetsarbetet ett av skälen till att företagen började arbeta med 

hållbarhetsredovisningen, ett skäl som hade sin grund i påtryckningar från en av företagens 

intressentgrupper, aktieägarna. Anledningen till att IKEA började hållbarhetsredovisa var för 

att kunna informera sina intressenter och samtidigt föra en dialog med dem för att på det viset 

kunna förbättra arbetet med redovisningen, vilket även det kan kopplas till intressentteorin. 

Fabeges arbete med hållbarhetsredovisningen tog fart i och med intressenters ökade efterfråga 

på arbetet. Detta bland annat när företagets kunder, dess hyresgäster, är beroende av att 

företaget bygger energieffektivt. Samtliga ovannämnda faktorer kan förklaras med 

intressentteorin. 

 

Legitimitetsteorin 
Företag strävar efter att bli accepterade av samhället, att upprätta en hållbarhetsredovisning 

kan ge just det, acceptans.84 Detta är något som många företag ställer sig bakom och tillämpar 

trots att det är ett frivilligt arbete. Därför kan det för vissa av de företagen som studerats 

komma att framstå som ett tvingande fenomen.  

 

Hemtex, Bring, KappAhl samt NilsonGroup stämmer överens med legitimitetsteorin. Detta 

för att dessa företag har en liten organisering kring hållbarhetsredovisningen, vilket kan 

betyda att själva hållbarhetsarbetet inte är viktigt för företagen själva, utan att företagen 

upprättar en hållbarhetsredovisning på grund av olika krav. Detta kan förklaras med 

legitimitetsteorin eftersom företag mer upprättar en hållbarhetsredovisning för att få en 

                                                 
83Brytting. Företagsetik, s.159. 
84Pereira Eugénio, Teresa& Costa Lourenco, Isabel & Morais, Ana Isabel. Sustainability strategies of the 
company TimorL: extending the applicability of legitimacy theory. Management of Environmental Quality: An 
international Journal, 24 No. 5 (2013): 570-582. 



    

46 

 

acceptans av samhället och på grund av att marknaden kräver det, vilken kan anses vara 

tvingande. 

 

Under granskning av dessa företags hållbarhetsredovisningar har det framgått att deras arbete 

med detta ses mer som ett kvalitativt arbete. Det vill säga att hållbarhetsredovisningen består 

av fler fina ord och inte mycket siffror och uträkningar som stärker deras ståndpunkter. 

Exempelvis ville Hemtex och KappAhl inte bli misstänkta för att dölja något och få 

förfrågningar på varför inte detta arbete tillämpas när deras konkurrenter tillämpar det. Medan 

Bring menade på att de gör det för att det helt enkelt är ett måste. Hållbarhetsredovisningen 

för dessa företag, vars arbete inte är lika stort och frekvent som andra studerade företags 

arbete, kan därför resultera i att dessa kopplas till legitimitetsteorin. 
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6. Slutdiskussion 
I slutdiskussionen sker en diskussion baserad på analysen och det resultat denne lett till sedan 

följs detta upp med en slutsats. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt vidare forskning 

inom ämnet. 

 

6.1 Diskussion 
Genom studien går att utläsa att majoriteten av de studerade företagen vill visa sig 

transparenta gentemot dess intressenter. Företagen vill visa sig synliga mot dessa intressenter 

och på det sättet visa att de gör ett bra arbete samt hyser en medvetenhet om vad företagets 

verksamhet har för negativ påverkan på miljö och samhälle. IKEA var unikt på det vis att 

företaget inte nämnde transparensens betydelse i deras intervju. Men i och med att företaget 

säger att de gör arbetet gentemot deras intressenter tycker vi det tyder på en indirekt önskan 

om att vilja vara transparent. Det vill säga att de vill visa sig synliga gentemot deras 

intressenter. 

 

Vid sammanställning av studien kom det att visa sig att de främsta intressenterna var kunder 

och ägare för företagen. Varför kunden var en av dem kan bero på att kunden är kärnan i 

företagens framgång, det är dem som gör företagen vinstdrivande. I dagens samhälle är 

hållbarhet något som uppmärksammats och många ser som viktigt, inte minst företagens 

kunder som beaktar detta när de gör sitt inköp.85 Oavsett om verksamheten bedriver B2C eller 

B2B har efterfrågan från intressenter på ett hållbarhetstänk i företagen visat sig vara en 

gemensam nämnare. Genom hållbarhetsredovisningen kom studien fram till att företag vill 

locka nya kunder samt tillfredsställa befintliga. Genom hållbarhetsarbetet visar företag på sin 

medvetenhet om bland annat sina brister och hur de hanterar dessa, vilket gör att de framstår 

som ärliga. Något denna studie kom fram till även gäller för ägarna, att företaget vill visa sig 

synliga. Hållbarhetsredovisningen kan vara ett sätt till att involvera ägarna och på det viset 

skapa engagemang och förståelse för det hållbarhetsarbete som företaget utför. En annan 

aspekt skulle kunna vara att det är ägarna själva som är den bidragande faktorn till att 

företaget började hållbarhetsredovisa. I och med att detta engagemang kommit högt upp i 

                                                 
85 Kanji, Gopal K. & Chopra, Parvesh K. (2010). Corporate social responsibility in a global economy. Total 
Quality Management, 21 (2), 119-143. 
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företaget kan det vara en av anledningarna till att det blivit ett stort arbete i företaget, detta är 

något som visat sig förekomma i EY och JM. 

 

Vi har funnit två aspekter till långsiktighet, dels att företag ser till sin egen affärsnytta men 

även att vissa tänker på framtida generationers kvarlevande. Två företag, JM och Fabege, 

visade i studien på att en stor motivation till att hållbarhetsredovisa kan ha sin grund i den 

affärsnytta företaget kan tänkas få. Företagen som lyckas implementera hållbarhetstänk i dess 

affärsverksamhet kan vänta sig bättre resultat på lång sikt menade JM. Detta är något som 

även Fabege ställde sig bakom, de menade på att hållbarhetsredovisningen bidragit till en 

positiv effekt för företaget vilket ledde till att de såg denna affärsnytta i arbetet. 

Hållbarhetsredovisning är något denna studie kommit fram till inte är en trend som kommer 

och går utan att den är här för att stanna och bara växa i värde och betydelse. Det kan tänkas 

att när företag har upplevt denna affärsnytta är arbetet med hållbarhetsredovisningen inte 

något de medvetet kommer prioritera bort. 

 

Liksom själva definitionen av hållbarhet menar en del företag även att detta arbete är till för 

efterkommande generationers välfärd och levnadsstandard. Det är viktigt för företagen att 

minska det negativa avtryck de kan tänkas ha på miljön och samhället. Att företag 

hållbarhetsredovisar tycker vi tyder på en medvetenhet om deras verksamhet. Detta för att 

företagen medvetet redovisar både sina brister samt dess positiva påverkan. Arbetet med 

hållbarhetsredovisningen kan ge företag en större insikt för hur deras verksamhet fungerar och 

ser ut. Denna medvetenhet kom studien fram till inte är lika stor för alla företag, då vi sett ett 

tydligt samband mellan företagens organisering kring arbetet och dess redovisning. Där de 

som har en större organisering kring hållbarhetsarbetet har både en kvantitativ och kvalitativ 

redovisning, det vill säga de visar med ord samt siffror och beräkningar deras arbete med 

hållbarhetsredovisningen.  Medan de företag som har en mindre organisering kring 

hållbarhetsarbetet har visat sig använda en mer kvalitativ redovisning, där redovisningen talar 

om i ord vad som skett under året men inte tillämpar beräkningar som styrker detta. Vilket 

kan tyda på att dessa företag använder redovisningen för att uppvisa en mer positiv bild av 

företagen än vad som egentligen föreligger. Det är klart att företag som har implementerat 

hållbarhetsredovisning i deras verksamhet kan göra detta just till hänsyn för nästkommande 

generationer. Dock kan det finnas andra bakomliggande faktorer till att de faktiskt arbetar 

med hållbarhetsredovisningen som respondenterna inte ville dela med sig av. Kanske i rädsla 
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av att smutskasta företaget eller exempelvis över att bli utsatta i media, något som i Folksams 

fall inträffade när företagets uppmärksammande i media var en anledning till att de startade 

arbetet med hållbarhetsredovisningen. Med hållbarhetsredovisningen visar företag bland 

annat media, men även dem själva, en medvetenhet om dess verksamhets brister, på det viset 

kan företaget undkomma sådana situationer och riskerar inte att smutsa ner deras varumärke. 

 

Att hållbarhetsredovisningen kan ses som ett tvingande fenomen är till viss del inte ett motiv 

till att företag tillämpar arbetet. Men eftersom vi kommit fram till att detta är en stor del till att 

vissa företag börjar hållbarhetsredovisa har vi ändå valt att kalla begreppet för ett motiv. Vi 

har konstaterat två aspekter till detta tvingande fenomen. Krav från myndigheter samt som ett 

konkurrensmedel.  

 

Kravet från myndigheter har vi uppmärksammat i bland annat två företag, Hemtex och 

NilsonGroup, vars verksamhet har kemikalier i sina produkter. En aspekt till att dessa kan 

känna sig tvingande till arbetet kan vara på grund av deras uppenbara miljöpåverkan eller att 

de båda företagen brukar inom samma bransch, textilbranschen. Dock har detta inte kunna 

uteslutas i studien eftersom företaget KappAhl inte nämner detta krav från myndigheter som 

kan framställas som tvingande. Vad detta kan bero på är oklart. En grund till detta kan bero på 

att KappAhl inte själva känner det som ett krav utan att de gör det på grund av andra faktorer. 

KappAhl kan, liksom Hemtex och NilsonGroup, ha myndigheternas krav på sig att uppträda 

på ett visst vis men för dem upplevs kanske inte detta som ett krav eller något värt att nämna 

vid intervjun. Dock har KappAhl, liksom Hemtex, framhävt hållbarhatsredovisningen som ett 

konkurrensmedel. De kan känna sig tvingade på grund av att andra företag inom samma 

bransch tillämpar arbete och vill inte framstå som att de har någonting att dölja. Detta har i 

studien visats vara en gemensam nämnare i företagen som verkar inom detaljhandeln, där 

även IKEA känner av detta krav, när de inte vill framstå som sämre än deras konkurrenter. 

Studien kan vi se ett klart samband till att dessa företag inom detaljhandeln kan komma att 

känna hållbarhetsredovisningen som ett tvingande fenomen, detta trots de olika betydande 

faktorer som lett till detta. Vad detta kan bero på, att de studerade företagen inom 

detaljhandeln nämner dessa faktorer som vi indirekt ser som ett tvingande arbete, är oklart. 

Dock visade det sig även i studien att Bring kan se detta som ett tvingande arbete något som 

talar emot att det skulle finnas ett samband mellan detaljhandeln och detta motiv om att 

hållbarhetsredovisningen kan ses som ett tvingande fenomen.       
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Vi har funnit två samband till hur organiseringen kring hållbarhetsredovisningen kan kopplas 

till företags motiv till att tillämpa arbetet. Dels organiseringens omfattning samt dels hur 

kontinuerligt arbetet är i företaget. Det vill säga om deras arbete pågick under hela året eller 

om det varade under en kortare period. JM, Handelsbanken och Fabege hade alla ett slags råd 

där ett flertal personer var involverade och träffades kontinuerligt, vilket dels tyder på ett 

större engagemang men också på ett mer omfattande arbete. Folksam och EY, som bedrev ett 

projektarbete en gång om året, kan tänkas även dem bedriva ett större arbete i detta för att det 

involverar en stor mängd människor. Dock blir detta arbete inte lika kontinuerligt eftersom 

det bedrivs i projektform och sker en gång per år.  

 

Vi fann även kopplingar mellan Folksam, JM, Handelsbanken samt Fabege där vi kunde se att 

dessa kommit längre i hållbarhetsredovisningens utveckling och hade en mer tydlig bild på 

vad detta arbete betyder för dem. Vilket kan vara ett resultat av att företagen, innan de kallade 

arbetet för hållbarhetsredovisning, arbetat med det en längre period. Vissa företag sedan 50-

talet. Dock har företagen inte kallat arbete hållbarhetsredovisning innan, men i och med att 

företagen tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor kan det varit en mer självklar övergång för 

dessa företag, att övergå till att även redovisa deras hållbarhetsarbete. Detta talar för att 

fenomenet hållbarhet kräver utveckling och utrymme till att växa inom verksamheten. Dock 

menar vi att det bör tas i åtanke att hållbarhet idag är mycket mer omtalat än vad det var för 

cirka 50 år sedan, företag som väljer att implementera hållbarhetsredovisning i sitt arbete i 

dagens läge kan därför tänkas fokusera mer på arbetet kring hållbarhet än vad de skulle gjort 

för 50 år sedan. Företagen som inte har ett lika strukturerat hållbarhetsredovisningsarbete 

tycker vi tenderar att ha ett mindre antal personer som arbetar med det samt en mindre 

frekvens på arbetet. Detta mindre engagemang kan ha sin grund i att dessa företag inte 

implementerat hållbarhetsfrågor en längre period, eller i lika stor skala, innan dessa företag 

började redovisa om det. Långsiktigheten var en stor motivation till att företagen, som bedrev 

ett större arbete kring hållbarhetsredovisningen, valde att redovisa det. Dock visade det sig att 

även Fritidsresor, där hållbarhetsredovisningen är ett relativt litet arbete, ansåg att detta var av 

vikt. Detta kan bero på att för ett resebolag är det ett självklart agerande att hantera det 

negativa avtryck företaget har på miljön, eftersom dessa medför stora föroreningar. Dock ser 

vi en tendens till att det främst är de företag som ser hållbarhetsredovisningen som ett större 

arbete som ser affärsnyttan i arbetet samt till kommande generationers kvarlevande. Företagen 
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som hade ett mindre strukturerat och omfattande arbete gällande hållbarhetsredovisningen, 

med bara ett fåtal personer involverade i arbetet, kan ses ha ett samband i att dessa känner att 

detta arbete till viss utsträckning är ett tvingande fenomen.  

 

Inga samband mellan företagens olika fokusering kunde framställas i studien. Vi kunde inte 

finna några kopplingar mellan de olika företagens fokusering i hållbarhetsredovisningen till 

vilket motiv dessa kunde tänkas ha till att hållbarhetsredovisa. Det var inte av betydelse om 

företaget hade störst fokus på miljön, det sociala, eller båda två och vi fann ingen koppling till 

motivet om företaget hade en stor organisering kring hållbarhetsarbetet eller ett mindre. 

 

6.2 Slutsats 
Studiens syfte var att beskriva och analysera vilka uttalade aspekter som motiverar företag 

inom den privata sektorn till att hållbarhetsredovisa. Efter att vi hade analyserat detta kunde vi 

dra slutsatsen att alla de studerade företagen ville visa sig synliga gentemot deras intressenter, 

det vill säga företagen ville visa sig transparenta. Efter detta kom vi fram till att 

långsiktigheten, sett till både företagets samt allmänhetens bästa, kom att visa sig vara en 

motivation till att hållbarhetsredovisa för företagen som bedrev ett större arbete kring 

hållbarhetsredovisningen, med ett större antal människor involverade. Dessa företag var 

Folksam, EY, JM, Fabege, Handelsbanken och IKEA, med undantag för Fritidsresor som 

även dem ansåg att långsiktigheten var av stor vikt, trots att deras arbete kring 

hållbarhetsredovisningen var mindre. Studien kom även fram till att en motivation var att 

hållbarhetsredovisningen kändes tvingande för företagen som bedrev ett mindre 

hållbarhetsredovisningsarbete, med ett mindre antal människor involverade. Dessa företag var 

Hemtex, KappAhl, NilsonGroup och Bring. Därför kunde vi konstatera att organiseringen 

kring hållbarhetsredovisningen hade betydelse för motivet, dock kunde ingen koppling kring 

företagens fokusering för hållarhetsredovisningen fastställas. 

 

Sammanfattningsvis kunde vi utifrån denna studie dra slutsatsen att de främsta motiven till att 

privata företag hållbarhetsredovisar var för att visa transparens gentemot dess intressenter, 

långsiktigheten vad gäller framtida generationer och företagets affärsnytta samt att det för 

vissa företag upplevdes som ett krav. Vi kom fram till att beroende på 

hållbarhetsredovisningens omfattning och frekvens i företagen fanns det ett klart samband 

med deras motivation. Där de företagen som etablerat arbetet mer i affärsverksamheten visade 



    

52 

 

tendens att se arbete mer på lång sikt, medan företag som hade ett mindre strukturerat arbete 

mer såg det som ett tvingande fenomen. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Efter att vi genomfört denna studie vore det intressant att fortsätta studera det kvalitativa och 

kvantitativa inom företags hållbarhetsredovisning. Att se närmare på ett fåtal branscher i den 

privata sektorn med ett större antal företag för att se om deras hållbarhetsredovisning är mer 

åt det kvalitativa eller både kvalitativa och kvantitativa alternativet. På detta vis kunna 

generalisera resultatet. Ett bakomliggande syfte till undersökningen skulle kunna vara att se 

om företag gör detta arbete bara för syns skull, för att se bra ut gentemot företagets 

intressenter.  

 

Ett annat förslag kan vara att rikta in sig på den interna kommunikationen i företagen för att 

se hur företag kommunicerar hållbarhetsredovisningen till sina anställda och se om företag 

lyckas få in arbetet med hållbarhet i deras affärsmodell. På detta vis kunna reflektera över om 

företag som har en bättre internkommunikation bedriver ett effektivare och mer etablerat 

hållbarhetsarbete. 
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7.1 Bilagor 

7.1.1 Bilaga 1 - Intervjumall 
Intervjumall med frågor till hållbarhetsansvariga på företagen: 

 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter i företaget? Vilken position har du? 

2. Hur skulle du definiera hållbart arbete? Hur ser ni på hållbarhetsredovisning, varför är 

det viktigt för er? 

3. Hur länge har företaget arbetat med hållbarhetsredovisning och hur har det gått? 

4. Varför började företaget med att hållbarhetsredovisa? 

5. Av vilken anledning väljer ni att hållbarhetsredovisa? 

6. Hur ser organiseringen kring hållbarhetsredovisning ut i företaget? Finns det en 

avdelning för detta i företaget? Hur många arbetar med det? 

7. Gör ni rapporten själva på företaget eller hyr ni personal som gör det? 

8. Hur kommuniceras hållbarhetsredovisning, kommuniceras den både internt och 

externt? 

9. Utbildar ni de anställda på företaget inom detta? Vilka och varför? 

10. Vad lägger ni mest fokus på i er hållbarhetsredovisning? Varför och hur går arbetet till 

inom området? Hur har detta förändrats under åren? 

11. För vilka är hållbarhetsredovisningen till för, vem riktar den sig till och varför? 

12. Hur ser arbetet kring hållbarhetsredovisningen ut? Följer ni några riktlinjer, t.ex. GRI? 

13. Enligt många kritiker är hållbarhetsredovisning enbart för syns skull, hur ser du på 

detta?  

14. För privatägda företag är hållbarhetsredovisning frivilligt, hur kommer det sig att ni 

ändå arbetar med detta? 

15. Har du något att tillägga? 

 
 
  



    

 

 

7.1.2 Bilaga 2 – Resultattabell

  JM         Fabege Hemtex KappAhl EY Folksam IKEA NilsonGroup Fritidsresor Bring Handelsbanken 

Position  Hållbarhets- 
Chef 

Miljöchef CSR 
Koordinator 

CSR & 
Quality 
Manager 

Projektledare 
Inom 
hållbarhet 

Kommunikatör Hållbarhets- 
Chef 

CSR 
Koordinator 

Hållbarhets- 
Chef 

Miljö- 
Chef 

Investor Relation 

Varför viktigt  Långsiktighet 
Intressenter 

Långsiktighet 
Intressenter 
Ansvars- 
tagande 

Intressenter 
 

Ansvars- 
Tagande 

Långsiktighet 
Förtroende 

Ställer krav 
På andra 

Ledande 
Positiv in- 
Verkan 

Intressenter Förväntningar 
Transparens 

Lokalt 
Globalt 
Bruk 

Visa medvetenhet 
Ärlighet 
Intressenter 

Började 
hållbarhetsred. 

 2012 2011 2010 2008 2009 2004 2009 2008 2012 2011 2009 

Anledning 
Till början 

 Ledningen Kommunicera 
utåt/ 
Affärsnytta 

Intressenter Intressenter Ledningen Fick skit 
i media 

Intressenter 
Hjälpa  
Ledningen 

Intressenter 
Transparens 

Kunder 
Förväntar 
Sig 

Måste Externa 
Intressenter  

Organisering  Hållbarhets 
grupp 

Hållbarhets 
Grupp 

Två stycken 
Har ansvar 

Två stycken 
Har ansvar 

Projekt- 
Form 

Projekt- 
Form 

Hållbarhets- 
Team 

En person 
ansvarar 

Fyra personer 
Ansvarar 

Några  
Personer 
Koncern 

CSR-råd 

Anställd/ 
Konsulter 

 Anställda Anställda Anställda Anställda/ 
Konsulter 

Konsulter 
Hyrs in 

Anställd/ 
Konsulter 

Anställd Anställd Anställd Anställd Anställd 

Kommunika- 
tion 

 Hemsidan 
Intranät 
e-post 

Hemsidan 
I årsredo- 
visningen 

Hemsidan 
I årsredo- 
visningen 

Informerar 
vad som 
står 

Offerter 
Delas ut 

Hemsidan 
Intranät  

Tillsamman 
Med årsred- 
ovisningen 

Intranät 
Hemsidan 
Pressrealse 

Intranät 
Hemsidan 

Hemsidan Hemsidan  

Utbildning  Ja Ja, lite Nej Nej Nej Ja, vissa 
Som berörs 

Nej Liten webb- 
Introduktion 

Nej Ja Ja  

Fokus på  Kommunic- 
era.  
Beskriva 

Miljön 
 

Produkterna. 
Mest 
miljöpåverkan 

Aktuellt 
Nu 

Kommunicera 
Deras lång- 
siktighet 

Mervärdena Det som är 
aktuellt 

Produkterna Aktuellt för 
Närvarande 

Miljön Socialt  

Vilka riktar 
Den sig 
Mot 

 Ägare,  
kommuner, 
kunder, lev. 
myndigheter  

Ägare 
Investerare 
Även 
Kunder 

Kunder 
Ägare 
Även 
Leverantörer 

Kunder  
Anställda 
 

Kunder 
Anställda 

Alla 
Intresserade 

Ingenjörer 
Anställda  

Kunder 
Ägare 
Anställda 
Myndigheter 

Investerare Ägare 
Kunder 
Allmänheten 

Kunder 
Anställda 
studenter 

GRI 
 
 

 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

Anledning  Stärka  
Varumärket/ 
Affären  
långsiktighet 

Kommunicera 
Arbete 
Affären 
Långsiktighet 

Transparens 
Ärlighet  
Visa vad de  
gör  

Intressenter 
Se hur de 
Sköter  
Arbetet 

Förtroende 
Intressenter 
Marknaden 

Naturlig del 
Transperens 

Informera 
Hjälpa 
ledning 

Måttstock 
Transparens 
Tillgänglig 
info 

Visa hur de 
Hanterar sin 
Påverkan  
Transparens 

Visa vad de 
Gör 
Intressenter 

Ärlighet  
Transparens  
Minska avtryck 
Visa vad uppnått 



    

 

 

 


