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Sammanfattning 
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hållbarhetsredovisning  
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Handledare  Peter Jönsson  

  

Nyckelord  CSR, corporate social responsibility, hållbarhetsredovisning, 

sustainability, sustainability reports, GRI, global reporting 

initiative, social responsibility. 

 

Syfte  Syftet med denna uppsats är att analysera och systematisera vilka 

drivkrafter som är aktuella idag gentemot tidigare framtagna 

drivkrafter, för publika företag, för att upprätta en 

hållbarhetsredovisning.  

 

Metod I denna uppsats har den kvalitativa arbetsmetoden tillämpats. Vi 

ansåg att den kvalitativa metoden var mer tillämpbart på vår studie 

då vi hade avsikt att på en djupare förståelse för företagens 

drivkrafter bakom hållbarhetsredovisningen. Vi har valt att 

genomföra semistrukturerade intervjuer i form utav både ett 

personligt möte och via telefon.  

 

Empiri Det sammanställda resultatet från vår undersökning är att det finns 

en hel del olika drivkrafter bakom företagens 

hållbarhetsredovisningar. Majoriteten utav företagens drivkrafter 

är likadana, skillnaden är inte betydande.. Många utav 

drivkrafterna från tidigare gjord forskning är inte förekommande 

idag.  

 

Slutsats  Slutsatsen med denna studie är att drivkrafterna till varför publika 

företag upprättar en hållbarhetsredovisning till en viss del skiljer 

sig gentemot tidigare framtagna drivkrafter. De främsta aktuella 

drivkrafterna bakom publika företags hållbarhetsredovisningar är 

att företagen skapar en legitimitet genom att ha en transparens 

emellan företaget och dess intressenter, det föreligger en 

efterfrågan från ägare och nya potentiella investerare och förbättra 

interna processer och den interna organisationen för att skapa en 

långsiktighet.  



Abstract 
 

Title  Sustainability accounting: Public companies’ driving forces 

behind the sustainability report 
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Purpose  The purpose behind this essay is to analyze and systemize which 

the current driving forces are behind public companies’ 

sustainable reporting compared to previous discovered driving 

forces.  

  

Methodology We have applied a qualitative method on this essay. We 

considered the qualitative method as more applicable on this study 

since the purpose was to get a deeper understanding for the 

companies driving forces behind their sustainability report. We 

chose to implement semi-structured interviews, both through 

personal meetings and through the telephone.   

 

Empirical foundation The compiled result from our research shows that there are 

different driving forces behind the companies’ sustainability 

reports. The majority of the companies driving forces are the 

same, the difference is not that significant. Many of the driving 

forces that have been discovered from earlier researches are not 

applicable today, according to our study.   

 

Conclusion  The conclusion of this essay is that the driving forces behind the 

companies’ sustainability reporting are somewhat different 

compared to previous discovered driving forces. The premier 

driving forces behind public companies’ sustainability reporting’s 

are that the companies’ creates a legitimacy by keeping a 

transparency between the company and the companies’ 

stakeholders, that there is a demand from owners and new 

potential investors and to improve internal processes and the 

internal organization in order to create long- sightedness.  
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 1 

1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till företagens samhällsansvar för en hållbar 

utveckling vilket sedan åtföljs utav en problemdiskussion. Problemdiskussionen leder till 

tidigare forskning, en problemformulering och frågeställningar, som kommer att besvaras 

under studiens gång. Vidare beskrivs syftet med denna uppsats och kapitlet avslutas med 

studiens avgränsning och disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Världen står inför en rad olika utmaningar och det är inte ovanligt att vi hör eller läser om 

exempelvis klimatförändringar, fattigdom, social oro och epidemier.1 Kunderna ställer högre 

krav idag än tidigare och därmed är det inte längre tillräckligt att enbart leverera en produkt 

eller tjänst2 utan intresset för hur produkter har framställts växer i en allt större utsträckning. 

Det blir viktigare för konsumenterna att känna till att den produkt eller tjänst de köper och 

konsumerar är framställd på ett acceptabelt sätt.3  

 

I slutet av 1960-talet började FN inse vikten med en god miljö då framtida generationer 

skulle påverkas negativt utav de val och det agerande som förekom redan på den tiden. 

Därmed fann man att framtida generationer skulle hotas om människan inte vidtog några 

åtgärder. Som en följd utav detta bildades World Commission on Environment and 

Development (WCED) år 1983, där världskommissionen fick i uppdrag att presentera olika 

strategier för hur man skulle uppnå en hållbarutveckling till år 2000. År 1987 lade 

kommissionen fram och presenterade en rapport, Our Common Future (Vår Gemensamma 

Framtid). Som en följd utav denna rapport mynnade begreppet hållbar utveckling fram. Med 

hållbarutveckling syftade kommissionen till att samhället tillsammans ska sträva efter en 

utveckling där alla människor har rimliga levnadsstandarder utan att sätta större negativa 

påfrestningar på ekosystemet så att det inte påverkar framtida generationer negativt.4  

 

Runt mitten av 1990-talet var de lokala myndigheterna de mest aktiva aktörerna kring arbetet 

med en hållbar utveckling, medan det under senare tid har skiftats och idag anses företagen 

vara de mest aktiva aktörerna.5 Många företag har redan gjort mycket för att ta sitt sociala- 

och miljömässiga ansvar, dock har åtgärderna inte varit lika effektiva som de skulle kunnat 

vara. Istället för att företagets samhällsansvar ska upplevas som en kostnad eller en börda kan 

                                                 
1 Larsson M., Bratt L. och Sandahl J. Hållbarutveckling och ekonomi inom planetens gränser. 2011. s 13. 
2 Löhman O. och Steinholtz D. Det ansvarsfulla företaget. Corporate Social Responsibility i praktiken. 2004. s 
47. 
3 Larsson L-O. och Ljungdahl F. Lincense to operate. CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken. 2008. s 8. 
4 Larsson M., Bratt L. och Sandahl J. Hållbarutveckling och ekonomi inom planetens gränser. 2011. S. 19. 
5 Dyllick T och Hockerts K. Beyond the business case for corporate sustainability. Business strategy and the 
environment. Vol. 11(2), 2002: 130-141. 
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det vara en källa till nya möjligheter, innovationer och konkurrensfördelar.6 Medvetenheten 

om företagens samhällsansvar har dock inte ökat helt på egen hand. Många företag blev 

medvetna och uppmärksammades om detta först när allmänheten reagerade på problem som 

företagen ansåg inte hade tillhört deras verksamhet. Företag som Nike, Shell och Nestlé är 

endast några få utav många företag som hamnat i skandal liknande situationer på grund av 

olika anledningar baserat på icke ansvarsfullt företagande. Skandalerna har exempelvis 

involverat barnarbete och dåliga arbetsförhållanden.7 När företag agerar på både inhemska 

och utländska marknader har de således ett ansvar gentemot samhället och miljön. Företagen 

ska respektera mänskliga rättigheter och ha skäliga arbetsförhållanden.8 

 

Företagen har dock inte ansvar för världens alla problem och inte heller är de kapabla till att 

lösa all världens problem, men om varje företag kan identifiera ett par samhällsproblem som 

de bäst kan lösa, kan företaget uppnå en och annan konkurrensfördel gentemot sina 

konkurrenter.9 Vad som emellertid uppfattas som företagets samhällsansvar kan variera från 

person till person, företag till företag, mellan olika platser och vid olika tidpunkter. Det 

sociala ansvaret för ett företag kan vara att erbjuda sina anställda rimliga löner i förhållande 

till levnadskostnaderna, men det kan också vara att de ska möta sina intressenters behov på 

det som intressenterna upplever vara acceptabelt.10 

 

Företagens samhällsansvar omfattas oftast utav begreppet corporate social responsibility, 

(CSR) vilket handlar om företagens frivilliga samhällsansvar. Begreppet i sig är uppdelat i tre 

områden: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt 

ansvarstagande. Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att företaget skall göra en så stor 

vinst som möjligt, men i samma veva ta ansvar och trygga företagets finansiella ställning. 

Miljömässigt ansvarstagande handlar om att företaget i sin verksamhet ska agera på ett sätt 

som inte påverkar jorden och dess naturresurser på ett negativt sätt. Sist men inte minst 

handlar socialt ansvarstagande om att företaget ska bedriva sin verksamhet så att de tar 

hänsyn till samhället runtomkring och inte påverkar det negativt.11 Dessa tre aspekter hänger 

ihop och är beroende utav varandra, exempelvis kan klimatförändringar minska möjligheten 

till utveckling för fattiga länder. Där människor lever med knappa resurser kan sådana 

klimatförändringar försvåra deras möjlighet till bättre levnadsvillkor.12  

 

Författarna Löhman och Steinholtz skriver att om företag får en större betydelse i samhället, 

upplever samhället också att företagen har ett större ansvar, vilket är en av orsakerna till att 

                                                 
6 Porter M.E. och Kramer M.R. Strategy & Society. The link between competitive advantage and corporate 
social responsibility. Harvard Business Review, Vol. 84(12), 2006: 78-92. 
7 Ibid. 
8 Larsson L-O. och Ljungdahl F. Lincense to operate. CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken. 2008. s. 8. 
9 Porter M.E. och Kramer M.R. Strategy & Society. The link between competitive advantage and corporate 
social responsibility. Harvard Business Review, Vol. 84(12), 2006: 78-92. 
10 Campbell J.L. Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of 
corporate social responsibility. The Academy of Management, Vol. 32(3). 2007: 946-967.  
11 Grankvist P. CSR i praktiken. Hur företag kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar. 2009. s. 17. 
12 Larsson M., Bratt L. och Sandahl J. Hållbarutveckling och ekonomi inom planetens gränser. 2011. s. 18 
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corporate social responsibility (CSR) har utvecklats.13 En annan anledning till den stora 

framväxten av CSR är det inflytande media har på företagen och dess kunder. Idag är det 

möjligt att få information om de konsekvenser som uppstått i samband med företagets 

aktiviteter i en snabbare takt än tidigare. Medierna har flertalet källor runt om i världen och 

kan snabbt publicera sådant som uppfattas vara ett icke ansvarsfullt beteende och skapa 

förödande konsekvenser för företag.14  

 

Drivkrafterna bakom varför företagen väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning kan 

kopplas till olika teorier. Inom legitimitetsteorin anses företagen göra det för att uppnå en 

legitimitet i samhället: om företagen inte agerar på ett sätt som erkänns vara acceptabelt inom 

samhället kommer samhället i sig ta avstånd från företaget och dess verksamhet, vilket dels 

påverkar företaget negativt och dels samhället negativt. Om företaget istället agerar på ett sätt 

som möter samhällets krav, kommer företaget således att vinna en acceptans och få stöd både 

externt som internt och därmed är det viktigt att företagen arbetar med hållbarhet om det 

upplevs skapa legitimitet.15  

 

Inom intressentmodellen så lyfter diverse forskare fram att en efterfrågan från olika 

intressenter gör att företagen väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning. En annan drivkraft 

under intressentmodellen är också att upprättande av hållbarhetsredovisningarna kan skapa en 

konkurrensfördel för det företag som mest aktivt arbetar med hållbarhet.16 Beroende på vem 

det är som fattar beslutet om att företaget skall upprätta en hållbarhetsredovisning kan 

ifrågasätta hållbarhetsredovisningens frivillighet. Om det nu skulle visa sig att 

bolagsstämman i bolagsordningen beslutat om att företaget skall upprätta en 

hållbarhetsredovisning så kan det ju anses vara mer eller mindre tvingande… 

 

Global Reporting Initiative, GRI, är ett ramverk och uppsättning riktlinjer som fungerar som 

en guide för företag när de upprättar sin hållbarhetsredovisning. De riktlinjer som GRI har 

framställt är för företagen helt frivilligt att följa. GRIs nätverk sträcker sig världen runt och 

samlar olika typer av intressentgrupper.17 GRIs riktlinjer för hur företagen ska upprätta sin 

hållbarhetsredovisning omfattar socialt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och 

ekonomiskt ansvarstagande. Tillskillnad från ekonomisk redovisning är GRIs riktlinjer inte 

tvingande utan väldigt flexibla. Allt fler internationellt verksamma företag presenterar en 

hållbarhetsredovisning, men i Sverige är hållbarhetsredovisningen ett frivilligt åtagande för 

företagen. Dock är hållbarhetsredovisningen inte ett frivilligt åtagande för statliga bolag i 

Sverige, utan dessa måste upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRIs ramverk 

och riktlinjer.18  

                                                 
13 Löhman O. och Steinholtz D. Det ansvarsfulla företaget. Corporate Social Responsibility i praktiken. 2004. s. 
33. 
14 Ibid, 35.  
15 Deegan C. Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures- a theoretical 
foundation. Accounting, Auditiing & Accountability Journal. Vol. 15(3), 2002: 282-311. 
16 Porter M.E. och Kramer M.R. Strategy & Society. The link between competitive advantage and corporate 
social responsibility. Harvard Business Review, Vol.84(12), 2006: 78-92. 
17 Grafström M., Göthberg P. och Windell K. CSR: Företagsansvar i förändring. 2008. s. 95.  
18 Larsson L-O. och Ljungdahl F. Lincense to operate. CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken. 2008. s. 18-19.  
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1.2 Problemdiskussion 

Varför ger företag, som enligt svensk lagstiftning inte är skyldiga till upprätta 

hållbarhetsrapporter, årligen ut en rapport berörande deras arbete för en hållbarutveckling? 

Vilka drivkrafter föreligger bakom företagens hållbarhetsrapporter? Marknaden förändras och 

växer ständigt och det finns många företag som växer och blir allt starkare, medan det också 

finns företag som förfaller på grund av exempelvis ekonomisk kris, oförmågan till att 

anamma nya förändringar i marknaden och bristen på en lönsam kundkrets. Företagen som 

lyckats anpassa sig efter rådande marknadsförändringar har genom tiderna visat sig vara de 

företag som lyckats lite, om inte mycket, bättre.19  

 

Liksom andra förändringar tillhör ansvarsfullt företagande också en av alla omfattande 

förändringar. När värderingar i samhället förändras och samhällets uppfattning kring vad som 

förefaller vara legitimt reformeras, gäller det också för företagen att förändra sig. Vi lever i 

ett samhälle där intresset för miljö, globalitet, rättvisa och etnisk mångfald ökar och med 

hänsyn till detta så blir det också allt viktigare för företagen att anamma denna förändring. 

Kravet på att uppvisa lönsamhet och skapa fler arbetstillfällen är idag otillräckligt. Diverse 

aktörer i samhället bedömer att det är lika viktigt att företagen agerar ansvarsfullt genom att 

ta sig an ett socialt ansvar, främja miljön och bidra till en effektivitet.20 

 

Det förekommer olika anledningar till varför företagen väljer att arbeta med ansvarsfullt 

företagande och dessa anledningar kan också skilja sig åt emellan bransch till bransch och 

företag till företag. Drivkrafterna bakom framväxten av CSR är många, exempelvis att 

företagen vill leva upp till förväntningar och krav som ställs från olika intressenter och från 

andra aktörer i samhället. Samtidigt skapar denna framväxt också en ökad konkurrens vilket 

skapar ett förändringstryck på företagen, vilket innebär att det också föreligger ett 

konkurrensmässigt skäl.21  

 

En undersökning som har gjorts inom svensk handel uppvisar att antalet företag som 

redovisar sitt arbete för en hållbar utveckling ökar. Rapporten uppvisar att flesta stora företag 

inom svensk detaljhandel redovisar sitt arbete för en hållbarutveckling, medan det finns en 

del mindre företag som inte redovisar sitt arbete. Trots att Sverige har befunnit sig i en kris 

tillsammans med så många andra länder så är hållbarhet en fråga som växt och inte 

nedprioriterats. Idag anses frågor kring CSR vara utav en väldigt stor vikt och har en hög 

prioritering i många företag.  

 

En av de främsta drivkrafterna bakom företagens hållbarhetsarbete som rapporten tagit upp är 

att företagen arbetar kring ansvarsfullt företagande för att förstärka sitt rykte och varumärke. 

Rapporten listar upp de fem främsta drivkrafterna bakom företag inom detaljhandelns 

hållbarhetsredovisningar.22 

                                                 
19 Bingel E., Sjöberg C. och Sjöquist C. Från defensiv till proaktiv. Drivkrafterna bakom hållbar tillväxt. 2002. 
20 Ibid. 
21 Borglund T., De Geer H. och Hallvarsson M. Värdeskapande CSR- hur företag tar socialt ansvar. 2008. s. 101. 
22 Blom C. och Frisk F. Det ansvarsfulla företaget 2013. 2013. 
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Figur 1: Det ansvarsfulla företaget 2013. 

 

Utav de företag som väljer att inte arbeta med hållbarhet och ansvarsfullt företagande anses 

den främsta anledningen vara en saknad utav efterfrågan från olika intressentgrupper, men 

också för att det föreligger en brist på kunskap kring detta område.23 Trots detta finns det mer 

än 2000 stora företag i världen som årligen ger ut hållbarhetsrapporter och i samband med 

detta växer också förväntningarna på företagens arbete kring ansvarsfullt företagande. Detta 

innebär att företagen inte kan arbeta med endast en sak och sedan komma undan med det, 

utan ju mer företagen gör och agerar ansvarsfullt desto mer ökar legitimiteten.24  

 

Baserat på detta finner vi det intressant att undersöka vilka de aktuella drivkrafterna är med 

företagens hållbarhetsredovisningar för publika företag. Finns det några eventuella likheter 

eller skillnader emellan företagen när det kommer till deras uttalade drivkrafter och hur 

förhåller sig dessa drivkrafter till tidigare studier.  

1.3 Tidigare studier 
Forskaren Yves Fassin har genomfört en studie där han har undersökt hur det kommer sig att 

företagen inte arbetar med CSR genomgående i sitt företag. I studien nämner han att 

företagsskandaler som uppmärksammats i media i dess olika former bland annat har grundat 

sig på att ledningen agerat oetiskt, vilket har skadat företagen i olika avseenden. Sådana 

händelser har lett till att det blivit allt mer aktuellt att tillämpa CSR och 

hållbarhetsredovisningar. Vidare uppvisar studien att företagsetiken tyvärr har minskat bland 

stora företag och forskaren påpekar att den dagliga verksamheten inom företagen inte 

överensstämmer med den bild som företagen ger ut i media. Oftast förefaller företagen ha en 

mycket bättre image än vad som är det faktiska fallet. Många gånger kan det vara så att ledare 

utnyttjar sina positioner för att gagna det personliga intresset och då handlar det oftast om att 

ledaren vill uppnå vissa kortsiktiga mål, vilket gör att långsiktiga mål som CSR hamnar lite 

skymundan.25 

 

En annan tidigare gjord studie kring bakomliggande orsaker till arbete med CSR har gjorts 

utav forskarna Perry och Towers. De utförde studien i Storbritannien och inriktade sig mot 

                                                 
23 Ibid.  
24 Bingel E., Sjöberg C. och Sjöquist C. Från defensiv till proaktiv. Drivkrafterna bakom hållbar tillväxt. 2002. 
25 Fassin Y. The Reasons behind Non-ethical Behaviour in Business and Entrepreneurship. Journal of Business 
Ethics. Vol. 60, 2005: 265–279. 

 

De fem främsta drivkrafterna bakom att företag arbetar med ansvarsfullt 

företagande 

 

1             Stärka rykte och varumärke  

2             Bidra till en hållbarutveckling 

3             Öka andelen nöjda kunder 

4             Stärka konkurrenskraften  

5             Underlätta rekrytering och behålla medarbetare 
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klädindustrin. En viktig poäng som de lyfte fram är att arbete med CSR kan skapa 

konkurrensfördelar om ett företag arbetar med CSR mer aktivt än andra företag. De lyfte 

också fram att CSR blir naturligt inkluderat hos större företag då dessa oftast arbetar mer 

globaliserat: företaget kan ha leverantörer från olika delar av världen, produktionen kan ske i 

annan del av världen och så vidare. Detta gör att arbetet blir väldigt komplext, men samtidigt 

anser forskarna att större företag har lite bättre förutsättningar, tillskillnad från mindre 

företag, att anamma utvecklingen.26 

 

Tidigare studier har också visat att det kan föreligga ett påtryck eller en efterfrågan från 

intressenter som motiverar företagen att upprätta en hållbarhetsredovisning och således blir 

det viktigt för företagen att upprätta en hållbarhetsredovisning för företagets framtida 

verksamhet. Denna drivkraft är associerad med företagets verksamhet och fokuserar på 

konkurrensen emellan företagen. Ytterligare drivkrafter bakom hållbarhetsredovisningen kan 

vara att företaget vill öka sina intäkter och förbättra den finansiella ställningen under de 

rådande marknadsförhållandena. Om det föreligger ett sådant ekonomiskt intresse bakom det 

hela så kan det vara baserat på ett risktagande eller att man ser att det föreligger vissa 

möjligheter. Då globaliseringen på olika marknader ökar så kan det således vara en möjlighet 

för företaget att differentiera sig från sina konkurrenter genom hållbarhet, exempelvis kan 

företaget utveckla sina produkter eller tjänster mot en mer hållbar riktning.27  

 

Svensk Handel genomförde en undersökning som var riktad mot företag medlemmar i Svensk 

Handel. Undersökningen handlade om ansvarsfullt företagande och genomfördes via 

enkätundersökningar samt via intervjuer. Enligt företagsundersökningen så var de främsta 

drivkrafterna bakom företagens arbete kring ansvarsfullt företagande att: stärka rykte och 

varumärke, bidra till en hållbar utveckling, öka andelen nöjda kunder, stärka 

konkurrenskraften och underlätta rekrytering och behålla medarbetare. Enligt undersökningen 

framgick det också att företag som inte valt att implementera ansvarsfullt företagande i deras 

verksamhet ansåg att det föreligger en alltför svag efterfrågan från deras intressenter.28 

 

Tidigare studier visar sammanfattningsvis att det kan finnas olika drivkrafter till varför 

företagen väljer att redovisa sitt arbete i form utav hållbarhetsredovisningar. I en studie som 

INTOSAI har gjort framhäver de att det kan finnas både externa och interna drivkrafter till 

varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. En intern faktor kan exempelvis vara att 

företaget vill förbättra och öka medarbetarnas nöjdhet så att de kan känna en stolthet över det 

företag som de arbetar för. Externa faktorer som tas upp i studien är att förtaget vill uppvisa 

en transparens genom att vara öppna och konkret visa vad företaget gör för att ta sitt 

samhällsansvar, en annan drivkraft kan också vara att skapa men också behålla en image som 

                                                 
26 Perry P och Towers N. Determining the antecedents for a strategy of corporate social responsibility by small- 
and medium-sized enterprises in the UK fashion apparel industry. Journal of Retailing and Consumer Services. 
Vol. 16, 2009: 377–385. 
27 Schaltegger S. och Burritt R-L. Sustainability accounting for companies: Catchphrase or decision support for 
business leaders. Journal of World Business, Vol. 45(4), 2010: 375-384. 
28 Blom C. och Frisk F. Det ansvarsfulla företaget 2013. 2013.  
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företaget bygger och har byggt upp.29 Ju bättre rykte företaget har, desto starkare blir deras 

varumärke.30  

1.4 Vad är Corporate Social Responsibility, CSR? 

Ämnet corporate social responsibility, eller som det förkortas CSR, är väldigt omdiskuterat 

och det finns en hel del åsikter och tankar kring vad ämnet de facto står för. Denna uppsats 

handlar som tidigare nämnt om CSR och företagens frivilliga åtagande för att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. När vi i vardagen talar om CSR så använder vi ofta synonymer som 

hållbart företagande och hållbarutveckling. Vad är egentligen CSR och finns det någon 

bokstavlig skillnad emellan begreppet CSR och begreppet hållbarutveckling?  

 

Hur CSR appliceras i företag beror förmodligen på hur varje enskilt företag tolkar det som. 

Många har troligtvis en egen uppfattning om vad CSR betyder och hur det ska appliceras i 

verksamheten. Olika tolkningar om vad CSR innebär resulteras också i företagens aktiviteter 

mot ett samhällsansvar. I teorin finns det en skillnad emellan vad som avses med CSR och 

vad som avses med hållbarutveckling, men gränsen mellan dessa är ytterst minimal. För att 

lyfta fram en skillnad emellan dessa två så kan man säga att CSR är kopplat till den faktiska 

verksamheten och det samhällsansvar som med kommer.31 Det handlar om att 

 

1. ta ett ansvar genom att identifiera sådana frågor som företaget de facto har ansvar för 

och 

2. granska vilka intressenter som påverkas utav detta och  

3. till sist agera och aktivt engagera sig i dessa frågor.  

 

Det kan beröra allt ifrån att förbättra arbetsvillkoren för anställda, öka jämställdheten i 

företaget, reducera negativa miljöutsläpp, använda ekologiska råvaror till produkterna 

etcetera.32 CSR är en del av ägarstyrningen, där deras agerande skall vara en del av 

organisationens värdegrund. Företagets värdegrund skall utgöra en helhet som omfattas i 

samtliga hierarkiska delar i företaget, alltifrån huvudmännen och styrelsen till de anställda på 

företaget. De CSR relaterade aktiviteterna som företaget anammar och engagerar sig inom 

måste vara i relation till företagets värdegrund.33 

 

Den rapport, Vår gemensamma framtid, som kommissionen lade fram år 1987 formulerade 

hållbarutveckling som ”En hållbarutveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.34 

Hållbarutveckling är således mer en global fråga som avser jordens samlade resurser och 

begreppet kan också ses som ett sätt att uttrycka vilka förväntningar samhället har på 

                                                 
29 INTOSAI. Sustainability Reporting: Concepts, Frameworks and the Role of Supreme Audit Institutions. 2013. 
30 Sustainability Accounting and Reporting. FAQ. 2014. 
31 Westermark C. Hållbarhetsredovisning. Teori, standarder och praktisk tillämpning. 2013. s. 26. 
32 Borglund T., De Geer H. och Hallvarsson M. Värdeskapande CSR- hur företag tar socialt ansvar. 2008. s. 63. 
33 Ibid. s. 63. 
34 FN & hållbar utveckling, Rio+20. 2012.  
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företagen.35 Begreppet hållbarhet har utvecklats ifrån att endast omfatta miljöansvar till att 

också omfatta de sociala aspekterna.36 

1.5 Hållbarhetsredovisning- statliga bolag 

Under år 2007 beslutade den svenska regeringen för nya riktlinjer gällande extern 

rapportering för statligt ägda företag. De statligt ägda bolagen skulle från och med 

räkenskapsåret 2008 redovisa hur dem tar socialt- ekonomiskt- och miljömässigt ansvar 

enligt Global Reporting Initiatives, GRI, ramverk och riktlinjer för hållbarhetsredovisning.  

 

Detta tvingade krav innebar att bolagens ägare, staten, fick en möjlighet till att följa upp hur 

företagen i fråga ställer sig till sitt ekonomiska- sociala- och miljömässiga ansvar, då staten 

ansåg att dessa bolag skulle vara förebilder när det kom till företagens samhällsansvar.37 

Detta tvingade krav på redovisning av sitt hållbarhetsarbete kom dock inte att gälla för övriga 

bolag, utan icke-statliga bolag fick och har än idag möjlighet att välja om de vill redovisa sitt 

hållbarhetsarbete eller inte. Icke- statliga företag är heller inte tvingande att följa GRIs 

ramverk och riktlinjer vid upprättande av hållbarhetsrapporter, endast de statliga bolagen är 

det.38 

1.6 Problemformulering 

För att fylla studiens syfte och därmed kunna dra slutsatser om vilka drivkrafter som är 

aktuella idag jämfört med tidigare framtagna drivkrafter, har således följande 

problemformulering formulerats: 

 

 Vilka är de aktuella drivkrafterna bakom publika företags hållbarhetsredovisningar? 

1.6.1 Frågeställningar   

För att ha en möjlighet till att besvara vår huvudsakliga problemformulering behövde vi ta 

hjälp utav ett antal frågeställningar. Därmed har vi under arbetets gång försökt besvara 

nedanstående forskningsfrågor:  

 

 Varför började företaget redovisa sitt hållbarhetsarbete?  

 Vilka drivkrafter föreligger bakom företagets hållbarhetsredovisning? 

 Använder företaget något ramverk vid upprättande utav sin hållbarhetsredovisning? 

 Vad innebär begreppet corporate social responsibility för företaget? 

 

                                                 
35 Westermark C. Hållbarhetsredovisning. Teori, standarder och praktisk tillämpning. 2013. s. 26. 
36 Borglund T., De Geer H. och Hallvarsson M. Värdeskapande CSR- hur företag tar socialt ansvar. 2008. s. 115. 
37 Borglund T., Frostenson M. och Windell K. Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna 
av de nya riktlinjerna om hållbarhets information i statligt ägda företag. 2010. 
38 Grafström M., Göthberg P. och Windell K. CSR: Företagsansvar i förändring. 2008. s. 95. 
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1.7 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera och systematisera vilka drivkrafter som är aktuella 

idag gentemot tidigare framtagna drivkrafter, för publika företag, för att upprätta en 

hållbarhetsredovisning.  

1.8 Avgränsning 

Uppsatsen har inom den givna tidsramen avgränsats till publika företag på Nasdaq OMX 

Nordic.  

1.9 Disposition  

I det första kapitlet som inleder uppsatsen redovisas uppsatsens bakgrund, 

problemformulering, syfte och avgränsning. Nedan följer uppsatsens fortsatta disposition: 

 

Kapitel 2 Detta kapitel innehåller uppsatsens teoretiska referensram som redogör för 

teorier och kunskap inom detta område. 

 

Kapitel 3 Detta kapitel behandlar uppsatsens metodologiska del där det tydligt redogörs 

för den metod som använts vid undersökningen och kapitlet avslutas med en 

diskussion om den valda metodens trovärdighet. 

 

Kapitel 4 Detta kapitel utgörs utav uppsatsens empiriska del, där de genomförda 

intervjuerna redogörs och som vidare ligger som underlag för analys och 

tolkning.  

 

Kapitel 5 Det femte kapitlet består utav en analys och tolkning där det uppnådda resultatet 

analyseras och tolkas med jämförelser till den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6 Detta kapitel behandlar studiens slutsatser som författarna dragit för 

undersökningen, som sedan åtföljs utav en slutdiskussion.  

 

Kapitel 7  Arbetet avslutas med förslag på vidare forskning inom detta ämne. 
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2. Teoretisk referensram  

__________________________________________________ 
I referensramen följer en genomgång utav teorier och modeller som är centrala inom 

hållbarhetsredovisning och som vi valt att tillämpa i vår studie för att få en ökad förståelse 

för företagens hållbarhetsredovisning.  

 

2.1 Hållbarhetsredovisning och Global Reporting 

Initiative, GRI 

Global Reporting Initiative, GRI, är en icke vinstdrivande organisation som grundades i 

Boston, USA, år 1997. Organisationen har sina rötter från the Coalition for Environmentally 

Responsible Economies (CERES) och the United Nations Environmental Programme 

(UNEP). GRI har en nätverksbaserad struktur och dess verksamhet omfattar tusentals 

organisationer och yrkesverksamma från flertalet sektorer, valkretsar och regioner.39 

 

En av de största utmaningarna för att nå en hållbarutveckling enligt Global Reporting 

Initiative är att företagen gör nya och innovativa val och tänker på ett nytt sätt. För att uppnå 

detta krävs effektiva relationer emellan olika intressenter och marknadsförhållanden. Detta 

nås genom att det finns en transparens beträffande företagens miljömässiga, ekonomiska och 

sociala påverkan. För att nå detta mål har GRI upprättat ett globalt ramverk och är idag en av 

världens mest utbredda standarder för hållbarhetsredovisning.40  

 

Hållbarhetsredovisningen handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot sina 

intressenter, både externt som internt, för att visa vad organisationen har uppnått gällande sitt 

arbete för en hållbar utveckling.  Det är viktigt att ett företags hållbarhetsredovisning ger en 

balanserad och sann bild utav företagets uppnådda resultat inom hållbarhet.41 

2.1.1 G3 Riktlinjer 

GRI:s redovisningsramverk är utformat så att olika typer utav organisationer ska ha möjlighet 

att beskriva sitt arbete. Ramverket är oberoende av bransch, storlek eller geografisk hemvist. 

För att säkerhetsställa olika rapporters redovisade information och innehållets kvalité har 

organisationen upprättat riktlinjer som består utav olika principer och vägledning.42 

     

 

 

 

 

                                                 
39 GRI. Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 2006.  
40 Ibid.  
41 GRI. Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 2006. 
42 Ibid.  
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Figur 2: GRI. Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 2006. 

2.1.2 Tillämpningsnivåer 

Efter att organisationens redovisning har sammanställts bör organisationen ange vilken nivå 

de tillämpat. Detta system syftar till att dels informera läsaren om till vilken grad GRI:s 

riktlinjer och ramverk använts och dels ge dem som upprättar redovisningen en framtidssyn 

som de kan följa. Systemet har tre olika tillämpningsnivåer: C-, B- och A nivå. Varje ökad 

nivå (C är den lägsta nivån) innebär en högre grad av tillämpning av GRI:s ramverk. Om en 

organisations redovisning är bestyrkt av en extern part kan organisationen ange ett ”plus” (+) 

efter varje nivå, exempelvis C+.43 

                                                 
43 GRI. GRI:s tillämpningsnivåer. 2006.  
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Figur 3: GRI:s tillämpningsnivåer, 2006. 

2.2 GRI G4 
G4 är fjärde generationen utav riktlinjer från GRI för hållbarhetsrapportering. De nya 

riktlinjerna gavs ut i maj 2013 och all hållbarhetsrapportering som sker efter den 31 december 

2015 skall vara upprättat i enlighet med G4:s riktlinjer. Utvecklingen av G4 är ett resultat 

från en process där olika intressentgrupper har samverkat och tillsammans utformat de nya 

riktlinjerna. Den fjärde generationens riktlinjer innehåller ett flertal skillnader gentemot G3. 

Några utav de huvudsakliga skillnaderna och förändringarna är följande44: 

 

 Väsentlighet - Ett stort fokus ligger på väsentlighet i de nya riktlinjerna och där de 

rapporterande bolagen förväntas rapportera kring de områden som är väsentliga för 

bolaget och dess intressenter. Detta gör förhoppningsvis rapporteringen mer trovärdig, 

strategisk och lättare för intressenterna att ta till sig.45  

 ”In accordance” – Tillämpningsnivåerna A, B och C i G3/G3.1 försvinner till förmån 

för två ”in accordance” – nivåer (core och comprehensive).46  

 ”+” - Plus tecknet som i G3 visar på att hållbarhetsredovisningen har granskats och 

bestyrkts av en extern part försvinner.47  

                                                 
44 Nya riktlinjer från GRI. 2014. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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2.3 Intressentmodellen 

En intressent kan definieras som en individ som kan påverka eller påverkas utav ett företags 

åstadkomna händelser.48 Det finns flertalet olika intressentmodeller och ett alternativ utav 

intressentmodellen grundar sig på att företaget skall identifiera sina intressenter. När företaget 

har identifierat sina intressenter kan företaget därmed göra en bedömning hur interagerandet 

emellan företaget och dess intressenter skall ske. Syftet med detta är att öka intressenternas 

intresse för företaget. Ju viktigare en grupp intressenter anses vara, desto mer kommer 

företaget att anstränga sig i den relation de har sinsemellan. 

 

Enligt intressentmodellen anses företagets samhällsansvar vara ett viktigt instrument för 

företaget. Dels anses det vara viktigt då företaget genom sin hållbarhetsredovisning visar hur 

viktiga intressenterna är, dels genom samma information kunna påverka de identifierade 

grupperna för att exempelvis vinna deras acceptans och godkännande eller för att hindra 

deras ogillande.49  
 

Enligt Roberts forskning har det sociala ansvaret blivit ett relativt lyckat medel för företag när 

de ska överlägga sin relation med dess olika intressenter. En mycket viktig del för företagen 

är att möta intressenternas efterfrågan för att de ska kunna arbeta i rätt riktning och ju fler 

antal intressenter desto större efterfrågan att bemöta. Intressentmodellen bidrar därmed ett 

underlag för hur företag ska fatta beslut om deras sociala ansvar.50 

    

Företag är beroende av olika intressenter, externa som interna, som ställer krav på företaget. 

Olika intressenter har olika informationsbehov och med stor sannolikhet varierar 

informationsbehovet emellan individer inom en identifierad grupp. Således måste företaget 

identifiera sina viktiga intressenter och ta reda på vad dessa intressenter anser är viktigt och 

vilka krav de ställer på företaget. Intressenterna har skilda uppfattningar om vilka 

ansvarsfrågor som de anser är viktigare än andra och därför är det viktigt att ledningen i 

företaget arbetar för att identifiera dessa ansvarsfrågor.51 Företagets olika intressenter kan 

vara: 

 

                                                 
48 Roberts R. Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory. 
Accounting, Organizations and Society. Vol. 17(6), 1992: 595-612. 
49 Gray R., Owen D. och Adams C. Accounting & accountability. Changes and challenges in corporate social and 
environmental reporting. 1996. s. 45-46. 
50 Roberts R. Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory. 
Accounting, Organizations and Society. Vol. 17(6), 1992: 595-612. 
51 Larsson L-O. och Ljungdahl F. Lincense to operate. CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken. 2008. s. 15-16.  
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Figur 4: Utvecklad intressentmodell  

 

Ägare 

Det finns olika anledningar till varför företag använder sig utav extern redovisning. Dels kan 

det användas för att bedöma hur företagsledningen sköter arbetet i verksamheten och dels för 

att ha möjlighet till att fatta besluta om att köpa, behålla eller sälja aktier i företaget.52 Om 

företagen upprättar frivilliga hållbarhetsredovisningar skulle det kunna ses som något positivt 

utav aktiemarknaden.  

 

Långivare 

Långivarna är en annan viktig intressent och kan utgöras av banker eller andra kreditinstitut. 

Långivarnas främsta intresse är att få tillbaka de pengar som lånats ut till företag vilket 

innebär att långivarnas intresse har med kreditrisken att göra.53 För vissa långivare kan det 

vara viktigt att pengarna som lånas ut går till ett etiskt bolag och således skulle 

hållbarhetsredovisningar vara en bra grund för att fatta beslut på. 

 

Leverantörer och kunder 
Vid kreditförsäljning hamnar leverantörerna i samma sits som långivarna och därför har de 

liksom långivarna ett intresse av att bedöma om företaget har möjlighet att betala tillbaka sin 

skuld. Leverantörerna är dessutom intresserade av att företagets fortsatta drift för att i 

                                                 
52 Smith D. Redovisningens språk. 2006. s. 17-22.   
53 Ibid. s. 17-22. 
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fortsättningen ha möjlighet till att leverera varor till företaget. Liksom leverantörerna och 

kreditgivarna är kunderna också intresserade av att veta att företaget är stabilt och kan 

fullfölja sina åtagande och leverera en vara om de betalar i förskott.54 Det kan vara viktigt för 

både kunder och leverantörer att ha kunskap om hur företaget anstränger sig för att ta sitt 

samhällsansvar om de vill fortsätta stötta företaget i fråga och således kan 

hållbarhetsredovisningen vara ett bra kommunikationsmedel. 

 

Konkurrenter 

Konkurrenterna kan ha ett starkt intresse för företagets ekonomi och detta för att kunna fatta 

beslut om prissättning, produktsegmentering och marknadsföringsåtgärder.55 

Hållbarhetsredovisning kan också vara en typ av konkurrensmedel och konkurrenterna kan 

utav företagets hållbarhetsredovisning få inspiration till att arbeta i liknande riktning.  

 

Anställda 

Anställda inom ett företag och fackföreningar har ett intresse av företagets ekonomi då deras 

intresse främst är kopplat till anställningstryggheten. Då anställdas primära mål är att behålla 

sitt arbeta är de intresserade av att veta om företagets ekonomi är så pass stark att de kan 

behålla sitt arbete eller om lönsamheten kommer att minska och därmed hota 

anställningstryggheten.56 Ett annat skäl är att anställda vill veta vilket utrymme det finns för 

löneökningar samt att de vill arbeta för ett företag med en etisk profil och som värnar om 

samhället. 

 

Stat och kommun 

Staten är intresserad utav företagets redovisning då det ligger som underlag för 

skatteberäkning. Staten är intresserad av redovisningen för att kunna bedöma om det 

skattepliktiga resultatet har beräknats i enlighet med god redovisningssed.57 Staten är också 

intresserade utav företagets fortsatta drift då företag skapar arbetstillfällen ute i samhället och 

därför är det viktigt för staten att företagen tar ett samhällsansvar. 

2.4 Legitimitetsteorin  

En variant utav legitimitetsteorin är inriktad på individuella organisationer där man utgår från 

ett mer liberalt tänkande. Denna teori grundar sig på intressentmodellen, men där man vidare 

framhåller att företagen endast kan fortsätta att existera om företagets värderingar stämmer 

överens med samhällets värderingar. Dock kan det uppstå konflikter emellan företaget och 

samhället, om samhället anser att företaget agerat på ett sätt som strider mot deras 

värderingar.58  

 

                                                 
54 Ibid. s. 17-22. 
55 Ibid. s. 17-22.  
56 Ibid. s. 17-22. 
57 Ibid. s. 17-22.   
58 Gray R., Owen D. och Adams C. Accounting & accountability. Changes and challenges in corporate social and 
environmental reporting. 1996. s. 46-47. 
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Tanken med legitimitet är att den kan kopplas till företagens samhällsansvar. Ett företags 

fortsätta drift kan komma att påverkas om samhället upplever att företaget inte uppfyller de 

krav som ställs på dem. Om samhället upplever att det sätt som företaget opererar på inte sker 

på en acceptabel nivå och inte är legitimt så kommer samhället att ta avstånd från företaget 

och dess sätt att agera på. Detta kan resultera i att kunder slutar efterfråga företagets 

produkter, leverantörer säger upp sina kontrakt med företaget, kreditinstitut beviljar inte lån 

och att individer inte efterfrågar arbete på företaget.59  

 

Legitimitet anses däremot vara en viktig del för företagets överlevnad, samtidigt som det är 

något som företaget kan manipulera. Det kan finnas olika anledningar till varför företag inte 

uppfattas vara legitima. Det kan vara så att samhällets förväntningar har förändrats och det 

som en gång uppfattades vara acceptabelt upplevs inte vara acceptabelt idag. Det kan också 

vara så att det under tidens gång har skett händelser som påverkat företagets rykte och 

legitimitet.60 Således har man utvecklat fyra strategier för att företaget ska kunna försvara sin 

legitimitet: 

 

a. Förmedla företagets intressenter om företagets intentioner för att förbättra 

verksamheten. 

b. Istället för att försöka ändra den gjorda händelsen ska företaget försöka förändra 

intressenternas uppfattning av händelsen.  

c. Distrahera uppmärksamheten från händelsen och rikta fokus på en mer positiv 

händelse. 

d. Försöka ändra intressenternas förväntningar på företagets verksamhet.61 

 

Dessa fyra strategier kan ge en bild utav att företagets sätt att redovisa egentligen är till för att 

uppvisa en bild utav företagets prestationer som samhället runtomkring förväntar sig.62   

2.5 Institutionell teori 

Den institutionella teorins utgångspunkt är att människor och organisationer anpassar sig till 

det beteende som är mest lämpligt i syfte att undvika kaos och oordning. Institutionerna 

hjälper således till att skapa ordning i omvärlden, då individer som går in i en organisation 

försöker lära sig hur de ska bete sig i den specifika organisationen och vilka regler som ska 

följas. Organisationen bidrar med stabilitet och förutsägbarhet samt förmåga till anpassning 

och påverkar människans handlingar både inom och utanför institutionen. Institutionerna 

hjälper människan att fatta beslut om hur denne ska agera i olika situationer. Denna teori 

handlar med andra ord om hur omgivningen påverkar företag och hur företag följer formella 

som informella regler, snarare än att agera på ett rationellt sätt.63  

                                                 
59 Deegan C. Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures- a theoretical 
foundation. Accounting, Auditiing & Accountability Journal. Vol. 15(3), 2002: 282-311. 
60 Ibid.  
61 Gray R., Owen D. och Adams C. Accounting & accountability. Changes and challenges in corporate social and 
environmental reporting. 1996. s. 46-47. 
62 Ibid. 
63 Eriksson-Zetterquist U., Kalling T. och Styhre A. Organisation och organisering. 2006. s. 282-286. 
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DiMaggio och Powell menar att konsekvensen av att organisationer tillhör ett och samma fält 

är att organisationerna tenderar att bli allt mer lika varandra, vilket de förklarar med 

begreppet isomorfism. Begreppet isomorfism förklarar företagets sätt att anpassa sig efter 

regler, normer och värderingar som finns runt omkring i samhället. Teorin förklarar därmed 

hur ett företag förändras efter samhällets värderingar och företagets strävan för att uppnå 

legitimitet.64  

 

Företag konkurrerar inte endast om kunder och resurser, utan för en politisk makt och 

legitimitet och sålunda skiljer dessa forskare emellan tre olika former av isomorfism: 

tvingande isomorfism, imiterande isomorfism och normativ isomorfism.65 Tvingande 

isomorfism kommer ur en politisk påverkan där starkare organisationer kräver att de svagare 

ska anpassa sig efter formella- och informella krav. Den starkaste organisationen är i många 

fall staten vilken påverkar genom lagstiftning, men andra starka organisationer kan också 

vara kreditgivare. Imiterande isomorfism grundar sig på känslan av osäkerhet då företag som 

exempelvis ska använda en ny teknologi eller har tvetydiga mål kan välja att imitera en annan 

framgångsrik organisation istället för att hitta på egna sätt att lösa problemet på. Normativ 

isomorfism kommer ur professionalisering där det blir allt vanligare att organisationer 

anställer kompetent personal för att öka och behålla kunskapen inom företagets nätverk.66  

2.6 Beckmans 4N- typologi 

Beckmans 4N-typologi behandlar frågan varför företag redovisar sitt miljöarbete67 och kan 

således appliceras på frågeställningen varför företag upprättar en hållbarhetsredovisning. 

Denna typologi har delats upp i fyra olika faktorer som alla klassas som olika 

motivationsfaktorer. Dessa faktorer är: 

 

 Nöje 

 Nytta 

 Norm 

 Nöd 

Beckman påpekar att motiven nöje och nytta har ett slags egenvärde då det ”känns rätt” att 

göra den. Däremot är det annorlunda med motiven norm och nöd där författarna menar att 

dessa fungerar som motiv som skulle kunna leda till negativa konsekvenser om de inte 

efterföljs. Motiven nöje och nytta är något som motiveras internt i företaget det kan 

exempelvis vara motiv som är relaterade till företaget värdegrund, medan motiven norm och 

nöd är något som motiveras utifrån exempelvis att externa parter påverkar företaget.68  

 

                                                 
64 DiMaggio P.J. och Powell W.W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in 
organizational fields. American Sociological Review. Vol 48(2), 1983: 147-160. 
65 Ibid. 
66 Ibid.  
67 Bergström S., Catasús B. och Ljungdahl F. Miljöredovisning. 1998. s. 28-29. 
68 Ibid. s. 28-29. 
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Figur 5: Beckmans 4N- typologi  

 

Nöjesmotivet 

Detta motiv handlar om att företagen redovisar sitt miljö- och hållbarhetsarbete för att det 

känns rätt att göra det. Företaget vill föregå med ett gott exempel och visa vilka förbättringar 

de åstadkommit genom sitt arbete. Ett annat nöje kan vara att behandla olika typer av 

miljöfrågor då det berör många, eller att upprätta en hållbarhetsredovisning som är lik 

företagets genomarbetade årsredovisning.69  

 

Nyttomotivet 

De flesta bakomliggande motiven till varför företag upprättar hållbarhetsredovisningar är så 

kallade nyttomotiv, sådana motiv som innebär en nytta för företaget. 

Hållbarhetsredovisningen blir som ett slags konkurrensmedel som företagen innehar för att 

konkurrera mot andra företag. Konkurrenter kan komma att känna sig pressade till att 

upprätta en hållbarhetsredovisning om ett företag i samma bransch väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning.70  

 

Normmotivet 

Normmotivet utgår från vanor, något som vi gör med en ren självklarhet eller utav ren vana. 

Utifrån detta kan två olika normmotiv hittas för att upprätta hållbarhetsredovisa: det 

medvetna valet och det omedvetna valet. Det medvetna valet handlar om att företaget 

exempelvis vill föregå med gott exempel och således följer andra efter med det motivet att 

det anses vara normalt att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det omedvetna valet handlar å andra 

sidan om att företaget redovisar sitt hållbarhetsarbete utav ren vana. Det anses vara en 

självklar handling som inte behöver motiveras.71 

 

 

                                                 
69 Ibid. s. 30. 
70 Ibid. s. 31. 
71 Ibid. s. 33. 
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Nödmotivet 

Lagar och normer kan också vara olika motiv för en del företag att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete. Vissa företag är enligt lag tvingande att upprätta en hållbarhetsredovisning, 

exempelvis statliga bolag. Har företaget det kravet på att upprätta hållbarhetsredovisning och 

underlåter att göra det så kan det leda till negativa konsekvenser.72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
72 Ibid. s. 34. 
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3. Metod 

__________________________________________________ 
I detta kapitel ämnar vi att beskriva uppsatsens metodologiska utgångspunkt, samt klargöra 

tillvägagångssättet vid insamling utav undersökningens empiri. Detta kapitel avslutas med en 

diskussion om metodvalets trovärdighet baserat på ett kritiskt förhållningssätt för den valda 

metoden.  

 

3.1 Litteraturstudie  

Vi genomförde en litteraturstudie vid uppsatsens första forskningsfas för att finna teori, 

kontext och antaganden från tidigare empiri och forskning som vi fann var tillämpbart för 

vårt valda område. Syftet med litteraturstudien var att få en ökad förståelse för 

hållbarhetsredovisningar och deras användningsområde.  

 

Vid genomförandet utav litteraturstudien använde vi oss utav diverse sökmotorer som 

Google, Google Scholar och Söder Scholar. Dessa sökmotorer användes i syfte för att finna 

relevanta vetenskapliga artiklar och annan fakta till vårt valda ämnesområde. Utöver dessa 

sökmotorer har vi också tillämpat litteratur som hjälpt oss att få fram bakgrundsfakta om hur 

man skriver och upprättar en uppsats, relevanta modeller för denna studie samt annan 

kunskap inom hållbarhetsarbete.  

3.2 Arbetsmetod  

3.2.1 Kvantitativ undersökning 

Det som karakteriserar en kvantitativ undersökning är att kvantitativ data utgörs av hård data, 

det vill säga siffror, antal och mängd73, där forskare sammanfattar data i statistisk form.74 En 

kvantitativ undersökning är väldigt strukturerad och har förutbestämda utgångspunkter eller 

hypoteser.75 Orsaken till denna höga grad av strukturering är för att undersökaren ska ha 

möjlighet att studera de begrepp och frågeställningar som ligger i fokus för hela 

undersökningen. Det är forskaren som styr denna typ av forskning då forskarens eget intresse 

och funderingar ligger till grund för undersökningen. Forskaren strävar efter att kunna 

generalisera sin data till en lämplig population.76  

 

Den kvantitativa forskaren gör en analys som främst inriktar sig på att hitta och mäta olika 

samband mellan en eller flera olika variabler. En kvantitativ undersökning är mest lämplig 

om undersökaren redan har en del kunskap om det som denne avser att undersöka, samt om 

                                                 
73 Christensen L., Engdahl N., Grääs C. och Haglund L. Marknadsundersökning- en handbok. 2010. s. 69-70. 
74 Nationalencyklopedin. Kvantitativ metod. 2014. 
75 Christensen L., Engdahl N., Grääs C. och Haglund L. Marknadsundersökning- en handbok. 2010. s. 69-70. 
76 Bryman A. och Bell E. Företagsekonomiskaforskningsmetoder. 2013. s. 421.  



 

 

 21 

undersökaren vill testa en eller flera teorier. Resultatet av undersökningen kan sedan 

användas för att förbättra och utveckla tidigare teorier.77  

3.2.2 Kvalitativ undersökning 

Det som karakteriserar en kvalitativ undersöknings metod är att kvalitativ data utgörs av 

mjuk data, det vill säga ord, text och symboler. I en kvalitativ undersökning är 

helhetsförståelsen och sammanhanget två viktiga delar. Denna typ av undersökning har inte 

någon förutbestämd struktur, men däremot är den kvalitativa analysen begränsad till 

undersökarens förmåga att förstå och tolka insamlad data samt att kunna se det mönster som 

datamaterialet de facto uppvisar.78  

 

I en kvalitativ undersökning ligger utgångspunkten på deltagarnas syn på problemet och 

undersökaren vill få reda på vad deltagarna bedömer är viktigt och har en signifikant 

betydelse. Den kvalitativa forskaren strävar efter att få en så nära relation som möjligt till 

deltagarna för att kunna se saker ur deras synvinkel. Tillskillnad från kvantitativ forskning är 

kvalitativ forskning i allt en större grad mer ostrukturerad eftersom den kvalitativa forskaren 

inte vill studera avgränsade begrepp och frågeställningar utan forskaren är mer intresserad av 

att förstå djupet av problemet.79 

3.2.3 Vårt val av undersökningsmetod 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ undersökningsmetod för att kunna besvara våra 

frågeställningar samt för att kunna fylla uppsatsens syfte. Valet att utgå från denna 

undersökningsmetod har baserats på att vi ville ha reda på vilka drivkrafterna är bakom 

företagens hållbarhetsredovisningar. Eftersom vi strävade efter en djupare förståelse för de 

uttalade drivkrafterna grundades således vår undersökning på intervjuer. Då den kvalitativa 

forskaren söker en närhet med respondenten för att kunna se saker ur dennes perspektiv har vi 

således haft personliga intervjuer och intervjuat respondenterna ansikte mot ansikte, med de 

respondenter som haft möjlighet till det. De personliga intervjuerna gjorde att respondenten 

kände sig mer bekväm och det var lättare att ställa följdfrågor för oss som intervjuare. I och 

med att vi sökte att se sakfrågor ur respondentens synvinkel ställde vi också följdfrågor när vi 

upplevde en otydlighet vilket gav oss en klarare bild utav respondentens svar.  

3.3 Arbetssätt  

3.3.1 Intervjuer  

En intervju i sig kan skilja sig mycket från en till en annan och man brukar skilja mellan 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid en strukturerad intervju 

använder intervjuaren oftast en enkät med frågor som i förväg är bestämda och intervjun 

genomförs exempelvis via telefon eller vid besök. Intervjuaren läser upp en fråga i taget och 

noterar sedan det som respondenten svarar. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren 

                                                 
77 Christensen L., Engdahl N., Grääs C. och Haglund L. Marknadsundersökning- en handbok. 2010. s. 69-70. 
78 Ibid. s. 69-70. 
79 Bryman A. och Bell E. Företagsekonomiskaforskningsmetoder. 2013. s. 419-421.  
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en intervjuguide med lista på teman och frågor som skall besvaras under intervjuns gång. 

Däremot kan innehållet och frågeordningen variera på olika intervjuer. Vid en ostrukturerad 

intervju använder intervjuaren inte sig utav en intervjuguide utan intervjun är helt informell 

och används vanligtvis vid situationer då undersökaren vill forska ett område på en djupare 

nivå.80 

 

I början av denna studie hade vi som avsikt att genomföra samtliga intervjuer via ett 

personligt möte, men då företagen hade olika möjligheter för detta så genomfördes ett fåtal 

intervjuer via telefon. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer både via personligt möte 

och via telefon. Vid samtliga intervjuer har en intervju guide använts för att dels ha ett stöd 

vid intervjun och dels för att minimera risken att missa en fråga som vi önskade ha svar på. 

Samtliga respondenter önskade att ta del av intervjufrågorna innan intervjun så att de hade 

möjlighet att ge oss så tillfredsställande svar som möjligt. Således fick vi svar på samtliga 

frågor som vi hade att ställa under intervjun. Samtliga intervjuer har spelats in, dock endast 

efter att vi fick ett godkännande utav respondenten.  

3.3.2 Val utav intervjufrågor 

Intervjuerna var den främsta empirikällan för denna studie och därmed var det viktigt för oss 

att formulera och ställa frågor till våra respondenter på ett sådant sätt så att vi kunde få ut så 

fylliga svar, i den mån det var möjligt. I början skrev vi ned frågor som vi fann relevanta för 

vår undersökning och arbetade fram en intervjuguide. Allteftersom reviderades 

intervjuguiden för att vi skulle få så djupa svar som möjligt utav våra respondenter. 

Revideringen har skett genom att vi tog bort frågor som vi ansåg inte hade ett relevansvärde, 

genom att ändra på frågans formulering, eller genom att vi la till en fråga som vi fann mer 

intressant. För att erhålla djupare svar så undvek vi att tillämpa allt för många frågor som 

kunde besvaras med endast ett ja eller nej. Frågorna formulerades därför på ett sådant sätt att 

respondenten behövde ge en förklaring till oss. Eftersom vi strävade efter en djuphet så 

ställde vi också följdfrågor till våra respondenter. Grunden till intervjufrågorna har baserats 

på våra frågeställningar, som skulle hjälpa oss att besvara vår huvudsakliga 

problemformulering. Appendix 1 innehåller den intervjuguide vi använts oss utav 

genomgående vid varje intervju. Dessa frågor ansåg vi var relevanta för att kunna besvara vår 

problemformulering.  

3.4 Urval 

I många situationer är det svårt att undersöka en hel population, då det bland annat är svårt att 

få tag på alla individer i populationen, det är resurskrävande ur ett ekonomiskt perspektiv 

samt väldigt tidskrävande. Således måste undersökaren göra ett urval som bäst representerar 

hela populationen. När forskaren ska göra ett urval finns det två olika urval att välja emellan, 

sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Med sannolikhetsurval avses att varje 

respondent har en känd chans och väljs slumpmässigt för att vara med i urvalet. Det omvända 

                                                 
80 Christensen L., Engdahl N., Grääs C. och Haglund L. Marknadsundersökning- en handbok. 2010. s. 168-169.   
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gäller icke sannolikhetsurval där det inte finns en möjlighet att förutse om respondenterna blir 

valda och de väljs heller inte ut slumpmässigt.81  

 

Vid urval av företag som skulle delta i vår undersökning valde vi att göra ett icke 

sannolikhetsurval i form utav ett strategiskt urval där vi personligen valde ut flertalet företag 

som vi ville undersöka djupare. Samtliga företag i denna undersökning är listade på Nasdaq 

OMX Nordic. Nasdaq OMX Nordic har tre olika aktielistor: Large Cap, Mid Cap och Small 

Cap.  

 

Vid vårt val utav företag så valde vi i första hand kontakta företag listade på Large Cap. Utav 

de 70 företag listade på Large Cap är åtta utav företagen investmentbolag.82 Vi valde att 

exkludera investmentbolagen då vi bedömde att vi troligtvis skulle bli dirigerade att kontakta 

företagen direkt i deras portfölj för frågor gällande hållbarhetsredovisning. Företagen som 

valdes ut till att kontaktas blev 62 stycken. Företagen kontaktades via e-post eller via telefon. 

Utav 62 företag var det slutligen sex företag som valde att delta i studien, resterande företag 

fick vi ingen kontakt med, varav vissa inte hade tid att medverka och andra valde att avstå 

helt och hållet från att medverka. Under studiens gång fann vi möjlighet att genomföra 

ytterligare intervjuer och således valde vi att se över företag listade på Mid Cap. Vi valde att 

kontakta KappAhl som är listad på Mid Cap och som också valde att medverkade i vår 

studie.83  

 

I denna undersökning har fullt ut statliga företag exkluderats med anledning utav att dessa 

företag måste upprätta en hållbarhetsredovisning84 och därmed kan upprättandet utav 

hållbarhetsredovisningen ej anses som ett frivilligt åtagande. Därmed ansåg vi att ett 

inkluderande utav dessa företag sannerligen skulle generera i ett snävt resultat då det är 

obligatoriskt för dessa företag att upprätta en hållbarhetsredovisning. Med detta i åtanke 

ansåg vi att det skulle vara svårartat att avgöra om drivkrafterna som angavs var riktiga eller 

om de enbart sades för att framhålla en bättre image.  

3.4.1 Val av företag 

Denna undersökning har gjorts på företag som är listade på Nasdaq OMX Nordic. Vi har inte 

valt att begränsa oss till en eller ett fåtal branscher, utan vi valde att undersöka företag ur vårt 

urval som var tillgängliga för oss. Dock hade vi tre krav vid vårt urval av företag för att 

företag skulle kunna delta i vår undersökning:  

 

 Potentiella företag måste vara noterade på Nasdaq OMX Nordic 

 

 Företagen får vara delvis statliga 

                                                 
81 Ibid. s. 109-113.  
82 Nordnet. Kurslistor Large Cap. 2015. 
83 Nordnet. Kurslistor Mid Cap. 2015 
84 Borglund T., Frostenson M. och Windell K. Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna 
av de nya riktlinjerna om hållbarhets information i statligt ägda företag. 2010. 
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 Potentiella företag måste redovisa sitt hållbarhetsarbete, antingen genom:  

- En separat hållbarhetsrapport 

- Integrerat med årsredovisningen 

- Andra specifika rapporter 

3.5 Företagsöversikt  

De företag som blev aktuella och valde att medverka i vår undersökning var följande: 

3.5.1 TeliaSonera 

TeliaSonera är en koncern inom Telecom. Genom att tillhandahålla nätanslutning och 

telekommunikationstjänster hjälper de människor att kommunicera via olika 

kommunikationsalternativ.85 TeliaSonera är börsnoterat på Nasdaq OMX både i Stockholm 

och i Helsingfors.86  

3.5.2 Sandvik 

Sandvik är en högteknologisk industrikoncern vars verksamhet baseras på kompentens inom 

materialteknik, kunskap om industriella processer och ett samarbete med sina kunder.87  

3.5.3 Atrium Ljungberg 

Atrium Ljungberg är ett svenskt fastighetsbolag som bildades genom ett samgående mellan 

Ljungberg Gruppen och Atrium Fastigheter. Bolagets huvudinriktning är handel och kontor 

men den rymmer också boende. Företaget har varit börsnoterat på Nasdaq OMX i Stockholm 

sedan år 1994.88  

3.5.4 Castellum 

Castellum är ett Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag där fastigheternas utgörs av 

kommersiella lokaler. Bolaget finns främst inom fem tillväxtregioner, Stockholm, Göteborg, 

Öresund, Mälardalen och Östra Götaland.89  

3.5.5 SSAB 

SSAB är ett stål företag som producerar höghållfasta- och seghärdat stål, standardiserad tunn- 

och grovplåt, rör produkter och konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSAB är 

börsnoterat på Nasdaq OMX i Stockholm.90  

                                                 
85 TeliaSonera i korthet. 2014. 
86 Aktieägare. 2014. 
87 Sandvik i korthet. 2014. 
88 Atrium Ljungberg på två minuter. 2014. 
89 Om Castellum. 2014. 
90 SSAB i korthet. 2014. 
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3.5.6 JM 

JM är projektutvecklare med en fokus på nyproduktion av bostäder och bostadsområden. 

Majoriteten av bostäderna är bostadsrätter men företaget har också en projektutveckling av 

kontorsfastigheter. JM AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.91  

3.5.7 KappAhl 

KappAhl är en av modekedja som innehar ett sortiment för kvinnor, män och barn.92 

KappAhl har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Polen.93 KappAhl är noterat på 

Nasdaq OMX Nordic.94 

3.6 Data 

Vid insamling utav data brukar forskaren skilja emellan primärdata och sekundärdata 

beroende på när, hur och varför den samlades in. Med sekundärdata avses data som tidigare 

samlats in utav andra forskare och sammanställts i ett annat sammanhang. Sekundärdata finns 

således redan tillgängligt vid tidpunkten för undersökarens egen undersökning. Sådana data 

kan utgöras i form utav extern- och intern sekundärdata. Med extern sekundärdata avses 

information som finns i offentliga och kommersiella databanker och med intern sekundärdata 

avses information som finns inom ett företag. Det kan exempelvis röra sig om data över 

försäljningsvolym och kostnader för marknadsföring.95  

 

Primärdata är å andra sidan data som undersökaren själv måste samla in då tidigare data på ett 

fullständigt sätt inte tillfredsställer informationsbehovet. Då behöver undersökaren själv 

utföra nya undersökningar för att kunna samla in all data som behövs kring 

undersökningsproblemet.96 

 

I vår studie har vi valt att använda oss utav både primärdata och sekundärdata. Primärdata har 

samlats in genom intervjuer då vi upplevt att företagens hållbarhetsredovisningar inte fullt ut 

tillfredsställde de frågor som vi önskade ha svar på. Sekundärdata som används i denna studie 

återfinns väldigt genomgående i denna uppsats. Sekundärdata som använts återfinns bland 

annat i inledningskapitlet, teoretiska referensramen och i metodkapitlet. Informationen som 

tillämpats har ankommit ifrån litteratur, vetenskapliga artiklar och från elektroniska källor.  

3.7 Beckmans 4N- typologi 
Baserat på svaren som erhölls genom intervjuerna har en sammanställning gjorts i form utav 

en tabell. Tabell 3, på sida 44, åskådliggör vilka olika typer utav motiv som föreligger bakom 

företagens val till att upprätta en hållbarhetsredovisning. Genom att upprätta en tabell blir det 

lättare för läsaren att få en tydligare bild utav företagens motiv, då tabellen är uppdelad i 

                                                 
91 Kort om JM. 2014. 
92 Kapporna som förändrade en hel bransch. 2014. 
93 Årsredovisning 2013. KappAhl. 2014. 
94 Kapporna som förändrade en hel bransch. 2014.  
95 Ibid. s. 89-92. 
96 Ibid. s. 103. 



 

 

 26 

olika rader och kolumner. Tabellen möjliggör att läsaren lättare kan jämföra företagen 

gentemot varandra. Anledningen till vi valt att tillämpa Beckmans 4N- typologi i denna 

studie var för att ge en ökad förståelse utav företagens drivkrafter till att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete.  

 

För att strukturera upp tabellen så är den uppdelad i rader och kolumner, där den första raden 

i tabellen listar Beckmans olika motivationsfaktorer och kolumnen längst till vänster listar 

upp de företag som deltagit i vår studie. Empirin har sedan legat som grund vid granskning 

utav vilka motiv som vi bedömt förekommer hos företagen. Motiven markerad med ett ”x” 

syftar det till att företaget har det som motiv till att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Ett 

exempel är att tabell 3 synliggör att Telia Sonera har Nöje, Norm och Nöd som 

motivationsfaktorer till redovisning utav sitt hållbarhetsarbete. 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Validitet handlar om huruvida de indikatorer som utformats i syfte för att mäta ett begrepp i 

själva verket mäter det begreppet.97 För att säkerställa validiteten i vår undersökning så 

baserade vi intervjufrågorna utifrån våra frågeställningar. Möjligheten att ställa följdfrågor 

till respondenterna har också funnits för att öka studiens validitet. Efter varje genomförd 

intervju sammanställdes intervjun och skrevs rent på datorn. De egna anteckningar som 

fördes vid intervjun samt det inspelade materialet användes sedan som underlag för 

renskrivning. När renskrivningen var klar så skickades sammanställningen tillbaks till 

respondenten för att säkerställa eventuella missuppfattningar samt för att få ett godkännande, 

detta för att öka studiens validitet. Dock så har intervjuerna skett med individer som 

rekryterats för att arbeta med företagens hållbarhetsarbete och således kan en diskussion föras 

kring hur tillförlitlig information respondenterna utgett. I syfte att ge en så positiv bild som 

möjligt bedömer vi att respondenterna medvetet undanhållit viss information som skulle 

kunnat påverkat vårt uppnådda resultat. 

 

Med reliabilitet avses tillförlitlighet och huruvida resultatet från en undersökning skulle bli 

densamma om någon skulle genomföra samma undersökning en gång till, eller om resultatet 

har påverkats utav slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar.98 Vid användandet utav en 

kvalitativ undersökningsmetod kan detta dock vara svårt att uppnå då varje intervju innefattar 

en unik situation och respondenten kan exempelvis påverkas utav miljön omkring sig och 

missförstå frågorna.99 För att säkerställa reliabiliteten i vår studie har vi vid genomförandet 

utav intervjuerna utgått från en intervjuguide och försökt vara så tydliga som möjligt vid 

formuleringen utav intervjufrågorna. För att minimera risken för missförstånd valde vi att inte 

tillämpa komplicerade ord och därmed minimerade vi risken för missförstånd emellan vårt 

syfte med frågan och respondentens svar och ökade därmed möjligheten för en jämförelse 

med andra respondenter. Vi undvek också att ha allt för många frågor som kunde besvaras 

                                                 
97 Ibid. s. 173. 
98 Bryman A. och Bell E. Företagsekonomiskaforskningsmetoder. 2013. s. 170-171. 
99 Patel R. och Davidson B. Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. 2003. s. 103. 
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med enbart ett ja eller nej och vi försökte se till att frågorna inte var ledande i en specifik 

riktning. För att säkerställa att vi ställde vi frågor som hade relevans för vår studie 

genomförde vi en litteraturstudie där vi sökte få kunskap om vad som avses med 

hållbarhetsredovisning. Intervjuguiden systematiserades sedan utifrån det vi läst i litteraturen 

samt med vårt syfte för denna studie. Intervjuerna har skett via personligt möte samt över 

telefon. Varje intervju spelades in, dock enbart efter respondentens godkännande, och under 

intervjun fördes också egna anteckningar.  

3.9 Metodkritik och Källkritik 

Vid studiens första fas hade vi som avsikt att genomföra samtliga intervjuer via ett personligt 

möte, men då ett fåtal företag inte hade den möjligheten så genomfördes några 

telefonintervjuer. Den upplevda skillnaden emellan dessa intervjuer var en mer avslappnad 

känsla när vi genomförde intervju via personligt möte. Det var lättare att få kontakt med 

respondenten och det var lättare att få respondenten att utvidga sina svar vid behov. Vid 

telefonintervjuerna upplevde vi dock att denna känsla inte uppstod. Baserat på vad som 

nämnts ovan så anser vi att studien möjligtvis skulle ha kunnat få ett annat utfall om samtliga 

intervjuer hade skett via personligt möte.  

 

Vid urval av företag valde vi att göra ett strategiskt urval som är en typ av icke 

sannolikhetsurval, hade vi däremot valt ett sannolikhetsurval hade det kunnat öka 

verifierbarheten av vårt resultat. Andra företag hade möjligtvis tagit upp andra drivkrafter än 

de drivkrafter som de undersökta företagen angav. Vi valde också att avgränsa oss till företag 

listade på Nasdaq OMX Nordic, om vi inte hade begränsat oss till en börs så hade det 

troligtvis också gett ett annat utfall av vår studie. Detta är också en drivande faktor till en 

lägre uppnådd reliabilitet. Det är även svårt att avgöra ifall samtliga företag i vår 

undersökning kan ses som representanter för samtliga företag listade på Nasdaq OMX 

Nordic, då vi endast intervjuat sju företag.  

 

Vår undersökning har gjorts på företag som är baserade i Sverige och vi tror att vi skulle få 

ett annat resultat om denna undersökning exempelvis gjordes i Asien. Begreppet CSR tolkas 

på olika sätt och i Sverige ses det nästan som en självklarhet för företagen att upprätta en 

hållbarhetsredovisning, men frågan är hur självklart det är i andra länder med andra 

förhållanden. Utav den aspekten är således viktigt att förstå att resultatet från denna 

undersökning enbart är riktat mot de företag som vi undersökt och således går det inte att 

göra en jämförelse mot andra länder, det skulle möjligtvis ge en missvisande bild.  

 

Intervjuerna har skett med personer som dagligen arbetar med hållbarhet i verksamheten, det 

vill säga personer som har rekryterats för att arbeta på denna position. Troligtvis är de som 

arbetar med hållbarhet individer som är väldigt aktivt engagerade inom miljö och tycker att 

det är tillfredsställande att arbeta med hållbarhet för ett stort företag. Således kan det vara så 

att svaren som vi erhållit från intervjuerna kan vara nyanserande utav deras eget intresse för 

miljön. Å andra sidan är det dessa personer som med störst sannolikhet har mest kunskap 

angående företagets hållbarhetsarbete. Det är också dessa personer som träffar flertalet utav 
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företagets intressenter och således har de troligtvis mer kunskap om vilka intressentgrupper 

som har en större efterfrågan på hållbarhetsarbetet gentemot annan personal i företaget. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras de svar som erhölls från intervjuerna. Resultaten presenteras i 

skriven text, uppdelat i olika kategoriseringar.  

4.1 Intervjuer 

4.1.1 TeliaSonera 

Bakgrund 

Intervjun har gjorts med Henrik som arbetar som sustainability manager och jobbar med 

hållbarhetsfrågor på koncernnivå. Telia är till 37 % ett statligt ägd företag, men i praktiken är 

de inte ett fullt ut statligt bolag, och han menar att detta innebär att de i praktiken måste 

upprätta en hållbarhetsredovisning men om de hade varit ett fullt ut privat företag hade 

företaget ändå upprättat en hållbarhetsredovisning. Deras första hållbarhetsredovisning på 

koncernnivå gav de ut år 2007. Deras hållbarhetsredovisning granskas utav en tredje part. 

Fram till idag har företaget haft en separat hållbarhetsredovisning, men nu ska de gå över till 

en integrerad redovisning. 

 

Drivkrafter 

Drivkrafterna bakom TeliaSoneras hållbarhetsredovisning baseras på en efterfrågan från 

investerare och ägare och med hållbarhetsredovisningen vill man tillfredsställa deras behov. 

Det man redovisar handlar om de frågor som investerare och andra intressenter är 

intresserade utav och vill ha svar på. Således anses det vara viktigt att man som företag förser 

intressenterna med den information som eftersträvas. En annan drivkraft är transparens. 

Företaget anser att det är viktigt att man berättar verkligheten som den är och inte håller 

undanhåller information om företaget. Ägare och investerare tycker att det är viktigt att 

företaget är transparent och öppet för att de ska investera och således är det viktigt att ta upp 

vad man gör, vilka risker som föreligger etcetera. Det viktiga är transparensen och 

kommunikationen, Henrik säger att ”det viktiga är att budskapet kommer ut, hur formatet 

sedan ser ut är mindre viktigt”.  

 

GRI  

Telia redovisar helt enligt GRIs ramverk och riktlinjer. Han anser att GRI är ett bra ramverk, 

det mesta som finns i GRI är mer eller mindre relevant. Deras riktlinjer fungerar bra som ett 

stöd när de upprättar sin hållbarhetsredovisning, men en viktigt poäng som han nämner är att 

han anser att det egentligen inte finns något annat alternativ till GRI, det finns inga andra 

ramverk att använda, samt att de är mer eller mindre statligt ägda och således är de också 

tvungna att använda GRIs riktlinjer. Om företaget dock själva hade haft möjligheten till att 

välja vad det är de skall ta med i sin redovisning så finns det en hel del saker som de hade 

skalat bort. Henrik säger att GRIs riktlinjer är bra om man arbetar efter det koncept som GRI 

har för då är allt fullt logiskt, men om man som företag inte gör det så blir det krångligt att 

redovisa alla indikatorer och nyckeltal. TeliaSonera redovisar enligt G3 och kommer nästa år 
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att gå över till att redovisa enligt G4. Dock anser Henrik att G4 är väldigt formellt och att det 

finns flera formaliteter i den som man skulle kunna klara sig utan.  

 

Begreppet CSR 

Telia har valt att inte använda begreppet CSR utan de använder sig istället utav begreppet 

hållbarhet och sustainability då han anser att CSR indikerar filantropi och välgörenhet. I 

grund och botten tycker Henrik att arbeta hållbart innebär att de tar ansvar för deras påverkan 

på samhället och miljön. Deras definition av hållbarhet är dock under en utvecklingsfas där 

de håller på att arbetar med att ta fram en ny vision för deras hållbarhetsarbete. 

4.1.2 Sandvik 

Bakgrund  

Intervjun har gjorts med Anne af Petersens som jobbar som hållbarhetsspecialist på Sandvik. 

Företaget har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan en lång tid tillbaka men det var inte förens 

år 2006/2007 som de släppte sin första hållbarhetsredovisning. Deras 

hållbarhetsredovisningar har granskats utav en tredje part sedan år 2007. De senaste två åren 

har företaget valt att ha en separat hållbarhetsredovisning, men de har en gång i tiden haft en 

kombinerad redovisning.  

 

Drivkrafter 

En allt ökad efterfrågan från företagets externa intressenter är en av drivkrafterna bakom 

Sandviks hållbarhetsredovisningar. Det är exempelvis många investerare som har tydliga 

krav angående företagets hållbarhetsarbete och ett allt mer ökat tryck på 

hållbarhetsredovisningarna kommer från medarbetarna och från kommande medarbetare, 

exempelvis den yngre generationen. En annan drivkraft som föreligger bakom företagets 

hållbarhetsredovisning är att företaget vill uppvisa en transparens. För Sandvik är det väldigt 

viktigt att de är ärliga och öppna gentemot sina intressenter och således finner de att 

hållbarhetsredovisningen är ett sätt att vara transparent på. Enligt Anne är det viktigt att man 

är balanserad så att man pratar om både sina risker, möjligheter och utmaningar och inte bara 

fokuserar på alla bra saker som man gjort. Anne tror att företaget bygger trovärdighet genom 

att vara transparent.  

 

GRI 

Sandvik redovisar enligt GRIs riktlinjer när de upprättar sina hållbarhetsredovisningar. Anne 

menar att GRIs riktlinjer ger ett väldigt bra stöd för företaget när de ska upprätta sin 

hållbarhetsredovisning då det finns tydliga riktlinjer att följa. Istället för att rapportera så 

mycket som möjligt så anser hon att GRIs ramverk lyfter fram det som är mest väsentligt. 

Som hon själv sade så ansåg hon GRI vara: ”Ett räcke att hålla sig i när man går upp för 

trappan”. Hon påpekade att GRIs riktlinjer gäller för samtliga branscher och att det ibland är 

så att allt inom ramverket inte är tillämpbart på det aktuella företaget, då det är viktigt att 

fokusera på det som är mest väsentligt för företaget och rapportera på dessa delar. Sedan 

menar Anne också att det också finns situationer där GRI inte täcker företagets alla väsentliga 

områden och att företaget då trots detta kan och bör redovisa dessa delar, exempelvis skatter 
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men då är det viktigt att företaget själv tar upp det som de tycker är viktigt och sedan fyller på 

hållbarhetsredovisningen med det de anser GRI inte täcker. KPMG reviderar både Sandviks 

hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar. Anne menar att när man har en tredje part 

som reviderar redovisningen så blir det en kvalitetsstämpel, vilket höjer rapportens 

trovärdighet. Det ger ett mervärde på rapporten när den blir reviderad utav en annan part. 

Sandvik håller på att gå över till G4 och menar att övergången från G3 till G4 inte är så tuff 

för dem eftersom de redan tidigare har arbetat med att upprätta väsentlighetsanalyser. Anne 

tycker att det som är bra med G4 är att man fokuserar på det som är mest väsentligt och fokus 

inte ligger på att ha en stor rapport utan rapporten ska vara fokuserad på det väsentliga.   

 

Begreppet CSR 

Sandvik har valt att gå ifrån CSR-begreppet för att de har upplevt att begreppet uppfattas 

väldigt olika i olika delar av världen. Hon gav ett exempel på att i Sverige uppfattas CSR som 

hållbart företagande medan det till exempelvis i Indien uppfattas ofta som välgörenhet. De 

valde tillslut att byta namn och kallar deras arbete idag för Sustainable Business och med det 

vill de visa att CSR inte är något som sker vid sidan av utan det är något som ska vara 

integrerat i hela verksamheten. Alla affärer de gör ska vara hållbara och då är det viktigt att 

det integreras i hela verksamheten. För Anne är ett hållbart företag ett sådant som integrerar 

CSR i hela verksamheten och att det inte är en separat avdelning i verksamheten.  

4.1.3 Atrium Ljungberg 

Bakgrund 

Intervjun har gjorts med Emma Henriksson som arbetar som Hållbarhetsansvarig på företaget 

och hon har varit ansvarig för hållbarhetsredovisningen sedan augusti 2014. Företaget 

redovisar sitt hållbarhetsarbete i form utav en delvis integrerad redovisningsrapport, vilket 

man har gjort i över fem års tid. Utöver rapporten har de också ett GRI komplement. 

Företaget anser att hållbarhetsarbetet är en väsentlig och viktigt del av verksamheten och 

något som genomsyrar företaget, därför är det väldigt viktigt för företaget att de redogör sitt 

arbete. Företaget får dock inte sin redovisning granskat av en oberoende part och det är inget 

man planerar att göra inom den närmaste framtiden. Givetvis kan det komma att ändras, 

påpekar Emma.  

 

Drivkrafter 

Ägare och investerare är en del av drivkrafterna till varför företagen redogör sitt arbete. 

Bägge dessa intressenter efterfrågar information om hur företaget arbetar för en hållbar 

utveckling och därför blir det naturligt för företaget att upprätta en hållbarhetsredovisning. En 

annan drivkraft som Emma tog upp var att företaget har valt att redogöra sitt arbete ”för att ge 

en rättvisande bild av företaget och för att skapa en transparens mellan företaget och 

företagets intressenter”. Förutom ägarna och investerarna så är medarbetarna en del av 

drivkrafterna till varför företaget redovisar sitt arbete. Genom att redovisa sitt arbete på detta 

sätt får även medarbetarna en bättre överblick av företagets hållbarhetsarbete. Emma påpekar 

också att många medarbetare ”känner en stolthet över att arbeta inom ett företag som agerar 
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hållbart”.  Hon menar också att genom att hållbarhetsredovisa tydliggörs företagets 

långsiktiga agerande.  

 

GRI 

Företaget har valt att redovisa i enlighet med GRIs ramverk och riktlinjer. Anledningen till att 

företaget har valt detta ramverk är för att det är ett internationell känt ramverk och ger en 

ökad trovärdighet för redovisningen. Enligt Emma så är detta ramverk bra för att det gör det 

lättare för investerare och ägare att känna igen viktiga indikatorer och det ger i sig en bättre 

transparens och en mer rättvisande bild av företagets verksamhet. Emma menar också att det 

blir väldigt svårt för olika intressentgrupper om företagen skulle redovisa efter olika ramverk.   

Förutom själva redovisningen så publicerar företaget ett mer faktabaserad GRI komplement, 

detta görs för att det har efterfrågats av vissa intressentgrupper. En annan anledning till varför 

man valt att redovisa enligt GRIs riktlinjer är för att inte göra det för ”lätt”, Emma menar att 

det finns en risk med att ha egna riktlinjer då möjligheten finns att inte ta med information 

som är väsentlig för företagets verksamhet. Emma påpekar också på att riktlinjerna som finns 

i GRIs ramverk är bra och förändringar som kommer i G4 kommer att ge än mer rättvisande 

bild av företagets verksamhet. Man tar även hjälp av en konsult för arbetet med GRI indexet 

och GRI komplementet, mestadels i syfte för att inte missa någon del av rapporteringen. 

Företaget kommer även i fortsättningen att använda sig utav GRIs ramverk för sin 

hållbarhetsredovisning, dels för att detta ramverk överlag är bra och dels för att det inte finns 

någon annat konkurrerande ramverk med samma standard.  

 

Begreppet CSR 

Atrium Ljungberg har valt att inte använda begreppet CSR i deras verksamhet. Istället har 

företaget valt att genomgående använda begreppet ansvarsfullt företagande i sin redovisning, 

dels för att det är det begrepp som genomsyras genom hela företaget och dels för att företaget 

anser att begreppet ansvarsfullt företagande ger än mer rättvisande bild av verksamheten och 

företaget.  

4.1.4 Castellum 

Bakgrund 

Frågorna har besvarats utav Malin Engelbrecht som är Kommunikationschef på Castellum. 

Malin har varit verksam inom företaget i över tjugo års tid med olika befattningar inom 

företaget. Företagets miljöarbete har påbörjats sedan år 1995 och år 1997 valde man att 

integrera hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen.    

 

Drivkrafter 

”Arbetet är en naturlig del i företagets verksamhet och därför viktigt att redovisa. Arbetet är 

också en förutsättning för långsiktig ekonomisk lönsamhet samt att vi har god kontroll på 

fastighetsbeståndet. Allt detta är viktiga drivkrafter”.  Förutom dessa drivkrafter så redogörs 

hållbarhetsarbetet för att visa företagets intressenter vad företaget gör och ha en transparens 

gentemot intressenterna. En annan viktig drivkraft till företagets hållbarhetsarbete är 
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medarbetarnas engagemang, då ett ökat engagemang från medarbetarna gör att man snabbare 

kan nå de uppsatta målen.  

 

GRI 

Företaget använder sig utav GRIs riktlinjer när de redogör sitt arbete för en hållbarutveckling. 

Malin tycker att GRIs riktlinjer fungerar bra i deras verksamhet och att det ger ett bra stöd, 

samt att implementeringen av de nya riktlinjerna kommer göra GRI bättre eftersom alla 

företag än mindre kommer behandlas som samma typ av företag oberoende bransch. 

 

Begreppet CSR 

Företaget har valt att inte använda sig utav begreppet CSR utan de har istället valt att använda 

sig utav begreppet ansvarsfullt företagande i sin verksamhet. Anledningen till detta är att de 

anser att ansvarsfullt företagande beskriver och ger en mer rättvisande bild av företagets 

hållbarhetsarbete. CSR innebär för detta företag att man arbetar ur alla perspektiv: 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.  

4.1.5 SSAB 

Bakgrund 

Respondent från SSAB var Linnea Hellberg och hon är ansvarig för hållbarhetsstrategin på 

SSAB och anses vara en projektledare inom hållbarhetsfunktionen. I somras gick bolaget 

igenom en merger (ett förvärv) tillsammans med ett finskt bolag så hon påpekar 

genomgående att detta är ett väldigt speciellt år för SSAB då de genomgått stora förändringar 

och växt och blivit dubbelt så stora. Deras första hållbarhetsredovisning gav de ut år 

2008/2009 och det var i form utav en separathållbarhetsredovisning, vilket de har fortsatt 

med. Deras hållbarhetsredovisning granskas i nuläget inte utav en tredje part, men troligtvis 

kommer detta att implementeras i framtiden. Linnea sade att det inte föreligger någon speciell 

anledning till varför de valt att inte få hållbarhetsredovisningen granskad utav en tredje part.  

 

Drivkrafter 

Det föreligger olika drivkrafter bakom SSABs hållbarhetsredovisningar, bland annat är en 

drivkraft att företaget vill skapa en legitimitet. Detta genom att man via 

hållbarhetsredovisningen, oavsett om man följer GRI eller inte, kan säkerställa för externa 

parter att man följer de riktlinjer som finns, då man befinner sig inom stålindustrin. Det är 

viktigt att man kan säkerställa processer och riktlinjer, uppvisa att man har vissa certifieringar 

som är viktiga etc. En annan drivkraft är att det finns en efterfrågan, dels från investerare och 

samhället och dels att media har fått ett allt ökat intresse för företagens hållbarhetsarbete. 

Enligt Linnea så märks det generellt att det ställs ett allt högre krav från media och samhället 

att företagen tar ett samhälls- och miljömässigt ansvar. De har också upplevt ett ökat krav 

från investerare som också följer upp och säkerställer att företaget tar det ansvar som de 

borde. En annan drivkraft är att företaget vill skapa ett mervärde för sina aktieägare, vilket 

hon tycker att man kan göra via hållbarhetsredovisningen. 
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GRI 

Linnea sade i intervjun att ungefär 80 % av företagen på Nasdaq OMX Nordic använder 

GRIs ramverk när de upprättar sina riktlinjer och därför menar hon att SSAB som företag 

tjänar på att använda GRIs ramverk då SSAB också är noterat på Nasdaq OMX Nordic. 

Enligt Linnea är det också smidigt att använda GRIs ramverk eftersom det har funnits väldigt 

länge och att det finns bevis på att detta ramverk fungerar och är bra. Hon tycker GRIs 

riktlinjer ger ett bra stöd vid upprättande av hållbarhetsredovisningen. Det finns olika 

jämförelsefaktorer som gör att investerare och ägare kan jämföra redovisningen år för år. 

Förra året redovisade SSAB enligt G3 och tanken var att de i år skulle gå över till G4, men i 

samband med förvärvet så kommer SSAB inte redovisa fullt ut enligt GRIs riktlinjer detta år. 

Redovisningen kommer att vara mer komprimerad, då hon menar att de har fullt upp med 

förvärvet av det finska bolaget och få allt på plats. Trots detta kommer de genomföra en 

ordentlig väsentlighetsanalys för att förbereda sig inför nästa år. 

 

Begreppet CSR 

SSAB har valt att inte använda begreppet CSR i sin verksamhet utan de har valt att jobba 

med begreppet sustainability istället. Utöver det begreppet använder de sig av en klassisk 

definition av hållbarhet som behandlar tre olika dimensioner: miljö, ekonomi och social. 

Dessa dimensioner tycker de är bra då man kollar på hela värdekedjan och inte enbart på 

produktionen. De anser att begreppet sustainability är bredare än CSR och Linnea menar att 

begreppet sustainability ger en mer rättvisande bild över deras arbete tillskillnad från 

begreppet CSR då hon påpekar på att CSR begreppet kan vara svårtolkat.  

4.1.6 JM 

Bakgrund 

Intervjun har gjorts med Per Löfgren som arbetar hållbarhetschef på JM. 

Hållbarhetsredovisningen har varierat under åren men det var först år 2012 som JM 

redovisade sitt hållbarhetsarbete enligt GRI och har nu upprättat en hållbarhetsredovisning i 

tre år. Deras hållbarhetsredovisning redovisas i ett avsnitt i årsredovisningen, men Per anser 

inte att den möter kraven för en integrerad hållbarhetsredovisning. Målet är dock att ha en 

integrerad hållbarhetsredovisning. Deras hållbarhetsredovisning granskas inte utav en tredje 

part då de inte ser något mervärde i det. Om det uppstår en efterfrågan om att redovisningen 

ska granskas utav en tredje part så är det något som kommer övervägas, ”om de tycker att det 

är viktigt, så är det viktigt för oss”.   

 

Drivkrafter 

Drivkrafterna bakom JMs hållbarhetsredovisning är långsiktigheten, efterfrågan från 

investerare och ägare och kvalitet. Tanken bakom långsiktigheten är att företaget vill ”bygga 

långsiktiga värden”, hela produktionsledet skall vara hållbart. ”Det som gynnar samhället 

långsiktigt, gynnar oss långsiktigt”, säger Per. Drivkraften kvalité handlar om att företaget 

ska uppnå de kvalitéts krav som finns. Per nämnde att förr var det viktigt med olika 

certifieringar och att miljömedvetenheten ökade en hel del successivt under åren och att det 

har varit naturligt att det följt med från deras tidigare miljöredovisningar till 
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hållbarhetsredovisningen. Det är ett sätt att uppvisa att verksamheten är aktivt engagerad och 

tar sitt samhällsansvar eftersom deras bransch tillhör den bransch som har bland den största 

miljöpåverkan. Efterfrågan från investerare och ägare har ökat allt mer under åren och avser 

exempelvis antikorruption, barnarbete, miljöutsläpp etcetera. Det ökade påtrycket från 

intressenterna gör att företaget måste kunna bemöta deras efterfrågan. Således är det viktigt 

att JM redovisar allt som de gör för att skapa en trovärdighet. 

 

GRI 

JM redovisar enligt GRI då den är väldigt bred och omfattande, det finns också ett krav från 

intressenterna att företaget redovisar enligt GRIs riktlinjer. Per säger också att en annan 

anledning till varför de redovisar enligt GRI är för att det är en trovärdighetsfråga, genom att 

man följer ett så pass etablerat ramverk så skapar det också en trovärdighet hos externa parter 

tillskillnad om företaget skulle upprätta egna riktlinjer. Genom att följa GRI så skapar det 

också en jämförbarhet emellan företag i branschen och det gynnar utvecklingen i stort anser 

Per. Nackdelen med GRI är enligt Per att den är väldigt stel då den innehåller väldigt mycket 

detaljer inom vissa områden och inom andra oråden kan den vara väldigt generell, samt att 

Per tycker att det saknas indikatorer inom vissa branscher. ”Alla indikatorer är inte 

klockrena”, men samtidigt menar Per att företaget själv får avgöra vad som är mer eller 

mindre viktigt. Därmed tycker han att väsentlighetsanalysen i G4 är väldigt bra. JM har 

övergått från G3 och redovisar enligt G4.  

 

Begreppet CSR 

JM har valt att använda begreppet i sin verksamhet på grund av att om en extern- eller intern 

part skulle fråga företaget om CSR så ska det se ut som att företaget vet vad det begreppet 

handlar om. Per vill personligt inte använda begreppet CSR och han säger att det verkar som 

att begreppet CSR är på väg ut. Per anser att begreppet CSR och hållbarhet är helt lika, det är 

endast synonymer till varandra men att CSR handlar om företagens hållbarhetsarbete och 

hållbarhet är mer brett och handlar om samhällets hållbarhetsutveckling. Pers personliga åsikt 

är att begreppet CSR inte har en samhällskoppling utan är enbart affärsmässigt.  

4.1.7 KappAhl 

Bakgrund 

Intervjun genomfördes med Fredrika Klarén som är hållbarhetschef (Sustainability manager) 

på KappAhl. KappAhl använder sig utav en kombinerad redovisning där 

hållbarhetsredovisningen redovisas tillsammans med årsredovisningen. Företaget har 

redovisat i denna form sedan ett år tillbaka. Tidigare hade företaget en separat 

hållbarhetsredovisning, men de har dock upprättat hållbarhetsredovisningar sedan år 2008. 

Deras hållbarhetsredovisning granskas utav en tredje part.  

 

Drivkrafter 

Enligt Fredrika så finns det flera motiv och drivkrafter till varför man redogör sitt 

hållbarhetsarbete. Företaget vill presentera företagets utveckling och utvecklingen på sitt 

hållbarhetsarbete, ett arbete som är väldigt viktigt för företaget och som genomsyrar företaget 
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som helhet. Genom att redogöra sitt arbete och sin utveckling kring hållbarhetsfrågor så ökas 

trovärdigheten för företaget hos deras intressenter. För långsiktigt företagande är det viktigt 

för företaget att deras intressenter har förtroende för företaget. En annan viktig aspekt och 

drivkraft för företaget att redovisa sitt arbete är att det ger en ökad transparens emellan 

företaget och deras intressenter. En ökad transparens ger även en ökad trovärdighet. 

Investerarna och ägarna är två av flera intressentgrupper som vill ha en transparens mellan 

dem och företaget, men i synnerhet är det dessa intressentgrupper som efterfrågar och ställer 

till vissa delar krav på företaget om att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Eftersom det finns en 

efterfrågan och krav från företagets intressentgrupper så blir det ytterligare en faktor för 

företaget att redovisa. Ytterligare en drivkraft för att redovisa är enligt Fredrika för den 

interna organisationen. Företaget har sin hållbarhetsstrategi och sina processer för att jobba 

mer hållbart, men genom att redovisa så kan man följa företagets utveckling och även se vilka 

områden som man behöver förbättra, enligt Fredrika. På detta sätt kan man även revidera sin 

hållbarhetsstrategi.  

 

GRI 

Företaget använder sig GRIs ramverk och riktlinjer vid upprättandet utav sin 

hållbarhetsredovisning. En anledning till att man valt detta ramverk är för att GRI ger en ökad 

trovärdighet, den ger möjlighet för jämförbarhet och för att de tidigare ramverken eller 

riktlinjer som företaget använt inte visat det enorma arbete som företaget lägger ner på 

hållbarhetsredovisningen. Andra ramverk/riktlinjer som företaget har använt sig utav var 

enligt Fredrika inte tillräckligt utmanande och de krav som fanns i dessa ramverk uppföljdes 

väldigt snabbt. Fredrika påpekar att företaget gör så mycket mer och därför passar GRIs 

ramverk bättre för företaget. Utöver detta så finns det en speciell efterfrågan från vissa 

intressentgrupper som gör att man redovisar i enlighet med GRIs ramverk och det blir en 

ytterligare drivkraft att redovisa på detta sätt. Det har tidigare funnits en del synpunkter på 

G3s riktlinjer men i och med förändringar som gjort till G4 så tycker företaget att riktlinjerna 

passar de bättre. I synnerhet är ”väsentlighetsdelen” i G4 som gör GRIs ramverk än mer 

attraktivt mycket för att företaget redan idag till en viss del jobbar i enlighet med riktlinjer 

från G4. KappAhl har även fått positiv respons från bland annat investerare, Skatteverket, 

facket och även från den interna organisationen för sitt hållbarhetsarbete. Denna positiva 

respons ger en ytterligare anledning till att använda detta ramverk.  Som helhet så är KappAhl 

nöjda med dem riktlinjer som finns och man är enligt Fredrika nöjda med GRIs ramverk. 

Som det ser ut i dagsläget så tyder mycket på att man även i fortsättningen kommer att 

använda sig utav GRIs ramverk.  

 

Begreppet CSR 

Företaget har valt att inte använda sig utav begreppet CSR i en allt större utsträckning. Istället 

har företaget valt att använda begreppet hållbarhet. Enligt Fredrika beskriver CSR ”endast” 

de sociala aspekterna av företagets arbete för en hållbar utveckling och då företaget också 

arbetar med miljöaspekterna och de ekonomiska aspekterna så speglar begreppet hållbarhet 

mer av företagets arbete än CSR.  
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Tabell 1: Sammanställning utav respondenternas svar del 1 

Företag Form av hållbarhetsredovisning 
Redovisning i nuvarande 

form sedan 
Tidigare 

redovisning 

TeliaSonera Separat 2007 Nej 

Sandvik Separat 2007 Ja 
Atrium 
Ljungberg Kombinerad/Integrerad 2009 Ingen information 

Castellum Kombinerad/Integrerad 1997 Ja, sedan 1995 

SSAB Separat 2009 Ja 

JM Kombinerad/Integrerad 2012 Ja 

KappAhl Kombinerad/Integrerad 2013 Ja, sedan 2008 

 

Tabell 2: Sammanställning utav respondenternas svar del 2 

Företag Främsta drivkrafter GRI GRI nivå (G3/G4) 

TeliaSonera *Efterfrågan  Ja B+ 

                     Transparens   

Sandvik *Efterfrågan Ja B+ 

 Transparens   

AtriumLjungberg *Efterfrågan Ja C 

 Transparens  C 

Castellum Transparens Ja C 

SSAB Legitimitet Ja C 

 *Efterfrågan   

JM Långsiktighet Ja Core 

 *Efterfrågan   

KappAhl Långsiktighet Ja C 

 Utveckling av intern organisation   

 *Efterfrågan   
*Efterfrågan från ägare och nya potentiella investerare  
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5. Analys och tolkning 
 

I detta kapitel ämnar vi att analysera och tolka de resultat vi uppnått under uppsatsens gång. 

Som grund för analysen ligger de gjorda intervjuerna samt den framtagna teoretiska 

referensramen.  

 

Utgångspunkten för denna uppsats har varit att kartlägga vilka drivkrafter som är aktuella 

idag när företagen upprättar sina hållbarhetsredovisningar. För att få en struktur på analysen 

har vi därmed valt att dela upp den i olika kategorier och att analysera stegvis.   

5.1 Drivkrafter  
Majoriteten av de företag som deltagit i vår studie har sagt att en utav drivkrafterna bakom 

deras hållbarhetsredovisningar är att det finns en efterfrågan från olika intressentgrupper. 

Intressentmodellen visar att det finns flera olika aktörer som finner intresse i ett företag och i 

dess verksamhet.100 Vid en applicering av denna modell på respondenternas uttalanden så blir 

det tydligt att vissa intressenter anses vara mer viktigare än andra när det kommer till en 

anledning till varför företaget hållbarhetsredovisar. Två intressentgrupper som lyfts fram mer 

än andra under intervjuerna har främst varit ägare och investerare. Just att dessa två 

intressenter har lyfts fram mer än andra är anmärkningsvärt. Motivet till varför ägarna har 

lyfts fram kan vara för att det är de som styr företaget och om företaget således upprättar 

frivilliga hållbarhetsredovisningar skulle det kunna ses som något positivt utav 

aktiemarknaden och samhället. Motivet bakom varför investerarna har lyfts fram kan vara för 

att utan investerare så finns det inte en lika väl fungerande verksamhet, företaget är således 

beroende utav sina investerare. Investerare vill troligtvis inte förknippas med ett företag som 

agerar oetisk och inte tar ansvar för sin verksamhet och således har de säkerligen höga krav 

på företagens hållbarhetsarbete. 

 

Intressenterna ställer dels krav på att företaget skall upprätta en hållbarhetsrapport och dels så 

vill de ha kunskap om företagets faktiska arbete för samhället för att de ska våga investera i 

företaget. Om företaget således inte upprättar en redovisning kan det skada relationen 

sinsemellan parterna då intressenterna troligen skulle anse att företaget inte lever upp till de 

krav som dem (intressenterna) ställer. Det är viktigt att företaget försöker bemöta 

intressenternas krav för att kunna arbeta i rätt riktning eftersom olika intressenter har olika 

informationsbehov. Baserat på dessa grunder är det därför viktigt att företagen tar sig tid och 

upprättar en hållbarhetsredovisning så att intressenterna upplever att deras behov blir 

tillfredsställt.101  

 

Andra drivkrafter som togs upp under intervjuerna var att företaget vill skapa en legitimitet 

och en trovärdighet, då man genom hållbarhetsredovisningen vill säkerställa att arbetet som 

                                                 
100 Roberts R. Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory. 
Accounting, Organizations and Society. Vol. 17(6), 1992: 595-612. 
101 Ibid. 
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utförs dels sker på ett korrekt sätt och dels sker under säkra arbetsförhållanden. Genom 

hållbarhetsredovisningen kan företaget således säkerställa för externa parter att de har 

säkerhet i sitt beaktande och att de är måna om deras anställdas arbetssituationer. Således 

försöker företaget aktivt arbeta för att minimera riskerna för skador och andra tänkbara 

scenarion.  

 

Om företaget inte skapar denna legitimitet och om samhället runt omkring skulle uppleva att 

företaget inte opererar på ett acceptabelt sätt så är sannolikheten stor att olika intressenter tar 

avstånd från företaget. Avståndet skulle kunna ske i form utav att kunder säger upp sina 

kontrakt, investerare slutar investera i företaget eventuellt också genom att anställda säger 

upp sig från sina positioner i företaget.102 En tolkning utav detta är att om legitimiteten inte 

finns där så kan det uppstå stora samhällskonsekvenser. Detta genom att förlorade uppdrag 

skulle innebära mindre skatteintäkter för samhället, då företagen är bland de största 

skattebetalarna, och detta skulle i sin tur innebära mindre pengar för staten och förlorade 

arbetstillfällen.   

 

Uppvisa en transparens var också en av drivkrafterna som många av företagen hade som 

drivkraft. Genom att företaget är transparent och öppna med det arbete som de gör så kan de 

således vinna en legitimitet i samhället. Det ansågs vara viktigt att företaget i sina 

hållbarhetsredovisningar tar upp och berättar om det som är bra, men det är minst lika viktigt 

att berätta och vara öppen om de risker som föreligger. Genom att företaget är transparent så 

upplever troligtvis externa parter att företaget är ärligt och att företaget inte undanhåller 

väsentligt information. Detta kan tolkas som att företaget inte vill få en dålig image eller ett 

dåligt rykte i samhället genom att externa parter börjar ifrågasätta sanningen bakom 

företagets arbete. Om ett företag enbart talar om allt bra som de har gjort, men aldrig om de 

risker som de kan ställas framför, eller har ställts framför, så hamnar en del av sanningen 

skymundan. Följaktligen kan detta innebära att samhället istället börjar ifrågasätta vad som 

egentligen är sanningen bakom deras arbete, då det inte anses vara troligt att företaget aldrig 

har ställts inför något form utav hinder under hela deras verksamhet. Därmed kan 

transparensen och öppenheten skapa en image av ett trovärdigt företag.   

 

Långsiktighet var också en drivkraft som togs upp under intervjun och vid en närmare 

tolkning utav intervjuerna fann olika aspekter på långsiktighet. En aspekt utav långsiktighet 

var att företaget tänker långsiktigt vad gäller den framtida generationen och hur deras 

levnadsstandarder påverkas utav beslut som tas idag. Den andra aspekten av långsiktighet 

handlade om företagets långsiktiga nytta och resultat. JM hade den första aspekten utav 

långsiktighet som drivkraft då de satsar på att minska deras negativa avtryck som 

verksamheten har på miljön. De är medvetna om att deras bransch är bland de största 

miljöpåverkarna och därför är det viktigt att man integrerar hållbarhet i hela verksamheten. 

Det är först då som effekten utav arbetet kommer. Respondenten från KappAhl menar å andra 

                                                 
102 Deegan C. Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures- a theoretical 
foundation. Accounting, Auditiing & Accountability Journal. Vol. 15(3), 2002: 282-311. 
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sidan att långsiktighet, enligt den andra aspekten, är viktig för att skapa förtroende hos 

intressenter annars kan det framstå som att företaget har något att dölja.  

5.1.1 Drivkrafter förr, drivkrafter idag: vilka är aktuella idag?  

Tidigare studier har kartlagt ett antal drivkrafter som har ansetts föreligga bakom företagens 

hållbarhetsredovisningar. Genom vår gjorda studie har vi haft möjlighet att kartlägga de 

drivkrafter som anses vara aktuella idag. 

 

Drivkrafter som identifierats  Drivkrafter som identifierats 

genom tidigare gjorde studier:  genom vår studie: 

 

- Konkurrensfördelar 

- Nöjda kunder 

- Nöjda medarbetare 

- Förstärka varumärke 

- Efterfrågan från intressenter 

- Ekonomiskt intresse 

- Transparens 

- Underlätta nyrekrytering 

- Transparens  Legitimitet 

- Efterfrågan från ägare och nya 

potentiella investerare 

- Långsiktighet (förbättra egna 

processer och intern organisation) 

 

I linje med tidigare forskning kring drivkrafterna bakom hållbarhetsredovisningen var det 

flertalet företag som svarade att efterfrågan från intressenter och uppvisa transparens var de 

bakomliggande drivkrafterna till hållbarhetsredovisningen. Att skapa legitimitet var också en 

drivkraft som togs upp. Vid en jämförelse med tidigare framtagna drivkrafter så kan man 

observera att många utav de drivkrafterna bokstavligen inte har nämnts under intervjuerna 

och således kan det anses som att dessa drivkrafter är mindre aktuella hos företag idag. 

Däremot så kan man vid en närmare tolkning utav intervjuerna se att oavsett om företagen 

har uttalat sig om dessa drivkrafter eller inte så är de på något vis sammanbundna med 

varandra. Den tidigare framtagna drivkraften förstärka varumärke kan sammanfalla under 

drivkraften trovärdighet och legitimitet då det handlar om att företaget vill upprätthålla en 

image och det kan de endast göra om företaget anses vara trovärdigt.  

 

Företagen har uttryckt att en drivkraft är att de vill uppvisa transparens och vara öppna med 

sin verksamhet och sina aktiviteter för att det skapar en trovärdighet, vilket mycket väl kan 

tolkas som att de vill försvara ett varumärke som redan finns etablerat på marknaden. Om 

företaget således inte kan uppvisa att de arbetar säkert och har bra arbetsförhållanden så 

riskerar dels deras varumärke gentemot vissa intressentgrupper att skadas och dels så bidrar 

det till en minskad nöjdhet bland de anställda i företaget. Det tyder än mer på att dessa 

drivkrafter föreligger bakom tanken med hållbarhetsredovisningen, men företagen har hittat 

ett annat ordval för att visa upp en annan fasad. Troligtvis skulle det skada företaget om de 

skulle yttra sig om att de endast redovisar sitt arbete för att förstärka sitt varumärke. Det 

skulle bli för uppenbart att det föreligger ett slags vinningssyfte bakom det hela och således 

väljer företagen istället att säga att de gör det för att öka en trovärdighet.  
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Tidigare studier har nämnt att hållbarhetsredovisningen kan skapa konkurrensfördelar för ett 

företag, vilket inte verkar så rimligt idag. Det finns många olika sätt att skapa 

konkurrensfördelar på och för att kunna skapa en slags konkurrensfördel gäller det för 

företagen att tänka ett steg längre än sina konkurrenter. Hållbarhetsredovisningen är så pass 

etablerad runt om i samhället och om företagen inte skulle upprätta en hållbarhetsredovisning 

skulle samhället snarare tro att företaget har något att undanhålla och således kan det istället 

ses som ett allt mer ökat påtryck på företagen att ha en hållbarhetsredovisning. Således är 

konkurrensfördelen med att ha en hållbarhetsredovisning troligtvis inte lika stor idag som den 

kan ha varit förr.  

 

Tidigare studier har också nämnt att skapa nöjdhet bland anställda är en intern drivkraft 

bakom hållbarhetsredovisningen, vilket i dagens samhälle känns väldigt surrealistiskt. 

Förvisso vill företagen skapa en atmosfär där deras anställda trivs och mår bra och de 

anställda vill arbeta på en arbetsplats där de dels trivs och mår bra men dels där de vet att de 

kan relatera till företagets värdegrund. Om företaget således inte applicerar någon form utav 

hållbarhetsarbete så finns det en stor sannolikhet att individen inte ens tänker tanken på att 

arbeta i det företaget. Idag ställs det ett allmänt större krav på samtliga aktörer i samhället och 

det räcker inte med att producera hållbara produkter, utan idag förväntas hela verksamheten 

agera på ett ansvarsfullt sätt.103 

5.2 GRI 
Institutionell teori handlar om hur omgivningen påverkar företag och hur företag följer 

formella och informella regler för att skapa stabilitet i omgivningen104 och vidare förklarar 

teorin hur ett företag förändras efter samhällets värdering i strävan för att uppnå legitimitet.105 

Denna teori återspeglas tydligt till våra genomförda intervjuer eftersom det i intervjuerna 

framkom att en utav drivkrafterna bakom hållbarhetsredovisningen är en efterfrågan ifrån 

intressenter och att det också var en av anledningarna till varför man satte igång med att 

redovisa sitt hållbarhetsarbete. Om företagen inte hade redovisat sitt arbete för en 

hållbarutveckling hade företagen säkerligen ha blivit ifrågasatta och samhället skulle, som 

tidigare nämnt, troligtvis uppfatta att företaget har något att undanhålla. Företagen följer 

således regler och normer dels för att uppnå en legitimitet i samhället och dels för att slippa ta 

itu med konsekvenser som kan komma att uppstå om de inte redovisar sitt arbete.  

 

Att följa Global Reporting Initiatives ramverk och riktlinjer vid upprättande utav 

hållbarhetsredovisningar kan vara ett sätt att försöka skapa legitimitet på, i likhet med den 

institutionella teorin. Respondenterna från samtliga intervjuer har tydligt framfört att GRI:s 

ramverk är det största och mest accepterade ramverket för hållbarhetsredovisning och således 

stärker det trovärdigheten om företaget följer ett accepterat och igenkännande ramverk, 

vilken är anledningen till att de följer GRI:s ramverk och riktlinjer. Detta är en tydlig 

                                                 
103 Löhman O. och Steinholtz D. Det ansvarsfulla företaget. Corporate Social Responsibility i praktiken. 2004. s. 
47. 
104 Eriksson-Zetterquist U., Kalling T. och Styhre A. Organisation och organisering. 2006. s. 282-286. 
105 DiMaggio P.J. och Powell W.W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality 
in organizational fields. American Sociological Review. Vol 48(2), 1983: 147-160. 
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koppling till den institutionella teorins argumentation på det sätt att genom att följa ett 

välkänt och etablerat ramverk skapar företaget en slags legitimitet och undviker således att bli 

ifrågasatta.  

5.3 Begreppet CSR 

Företagens samhällsansvar omfattas oftast utav begreppet corporate social responsibility, 

(CSR) vilket handlar om företagens frivilliga samhällsansvar.106 Tanken med CSR är att det 

ska vara en del av ägarstyrningen, där organisations agerande skall vara en del av 

organisationens värdegrund. De CSR relaterade aktiviteterna som företaget anammar och 

engagerar sig inom måste vara i relation till företagets värdegrund.107 Om detta appliceras på 

respondenternas uttalande så kan vi se att detta är tanken i varje företag när de arbetar med 

hållbarhet, men trots detta så har majoriteten valt att inte applicera detta begrepp i den 

faktiska verksamheten. En anledning till det är att begreppet uppfattas så olika i olika delar av 

världen trots att företagen befinner sig inom samma koncern, industri och bransch. För att 

minimera risken för ett missförstånd så har företagen istället valt att tillämpa begrepp som 

dem anser ger en mer rättvis bild på det arbete som företaget utför. Begreppen som företagen 

tagit fram är snarlika varandra och den gemensamma nämnaren är att begreppet CSR inte 

finns någonstans utan majoriteten använder antigen begreppet hållbarhet eller den engelska 

motsvarigheten, sustainability.  

 

Tillskillnad från CSR så är hållbarutveckling en mer global fråga108 och således kan det vara 

så att företagen väljer att applicera det istället för CSR då man anser att näringslivet är en 

global fråga och inte avgränsat till enskilda företag. När så många olika aktörer i samhället 

berörs utav företagets verksamhet och deras agerande kan det ses som att hållbarhet är en mer 

lämplig definition. Detta kan vara ett sätt för företagen att differentiera sig på.  

5.4 Beckmans 4N- typologi 
Beckmans 4N- typologi behandlar fyra olika motiv till varför företagen upprättar 

hållbarhetsredovisning. Det första motivet var det nöjesmotivet som handlar om att företagen 

redovisar sitt miljö- och hållbarhetsarbete för att det känns rätt att göra det.109 Detta motiv har 

vi kunnat identifiera hos samtliga företag som vi intervjuat då samtliga företag anser att 

”känns rätt” att arbeta med hållbarhetsarbete i dess olika former och sedan ha möjligheten att 

visa upp det i en prydlig hållbarhetsredovisning. Många företag som exempelvis Sandvik har 

alltid hållit på med något slags hållbarhetsarbete då det alltid funnits i deras värdegrund att de 

ska värna om miljön och när de sedan upprättade hållbarhetsredovisningen så har de också 

fått positiva reaktioner. JMs respondent Per Löfgren sade under intervjun att den bransch som 

de befinner sig inom, är en av de branscherna som har störst miljöpåverkan och således känns 

det rätt och viktigt att redovisa hur de agerar för att ta sitt samhällsansvar, vilket också styrker 

                                                 
106 Grankvist P. CSR i praktiken. Hur företag kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar. 2009. s. 17. 
107 Borglund T., De Geer H. och Hallvarsson M. Värdeskapande CSR- hur företag tar socialt ansvar. 2008. s. 63. 
108 Westermark C. Hållbarhetsredovisning. Teori, standarder och praktisk tillämpning. 2013. s. 26. 
109 Bergström S., Catasús B. och Ljungdahl F. Miljöredovisning. 1998. s. 30. 



 

 

 43 

nöjesmotivet. Hållbarhetsredovisningen kan ses som ett nöje för företagen, då företagets 

hållbarhetsarbete är något som berör många olika aktörer och inte enbart några få.  

 

Det andra motivet var nyttomotivet som handlade om motiv som innebär en nytta för 

företaget.110 Ingen av respondenterna har uttryckligen sagt att det föreligger någon slags 

vinningssyfte bakom deras hållbarhetsredovisningar, men vid en djupare tolkning av de 

gjorda intervjuerna så kan vi tänka oss att det någonstans finns ett nyttomotiv. Vissa utav 

respondenterna har sagt att beslutet om hållbarhetsredovisningen har kommit uppifrån och 

således kan det ifrågasätta om det föreligger ett vinningssyfte eller inte. Många utav 

respondenterna från intervjuerna har dock sagt att de känt ett allt ökat påtryck till att upprätta 

hållbarhetsredovisningar och således har det varit viktigt för dem att upprätta en 

hållbarhetsredovisning för att tillfredsställa olika intressenter. Om de inte hade gjort det så 

hade kanske företaget blivit ifrågasatt och det skulle i sig kunna bli en konkurrensnackdel.  

 

Det tredje motivet var normmotivet var motiv som vi gör med ren självklarhet eller utav ren 

vana.111 Många utav respondenterna har sagt att under intervjun att hållbarhet alltid har varit 

en del utav företagets värdegrund och att det är något som de har arbetat aktivt med sedan 

uppbyggnaden utav företaget. Därför har det varit en självklarhet för dem att upprätta en 

hållbarhetsredovisning när detta fenomen blev mer etablerat. Idag är det så många företag 

inom branschen som upprättar en hållbarhetsredovisning och om ett företag inte gör det så 

hade frågan snarare vart varför de inte upprättar en hållbarhetsredovisning istället för varför 

de upprättar en hållbarhetsredovisning. Idag ses hållbarhetsredovisningen som en mer 

självklarhet i många branscher.  

 

Det fjärde motivet var nödmotivet som innebar att lagar och normer kan vara olika motiv för 

en del företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete.112 Statliga bolag har kravet på att upprätta en 

hållbarhetsredovisning och det enda företaget i vår undersökning som är till en viss del 

statligt är TeliaSonera. Respondenten från TeliaSonera påpekade att de endast är statligt ägda 

till 37 %, vilket innebär att de är inte är ett fullt ut statligt ägt bolag, dock på grund av att de 

är 37 % statligt ägda så har de ett tvingande krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

En viktig sak att ha i åtanke är dock att han aldrig sade att detta tvingande krav är en drivkraft 

till att upprätta en hållbarhetsredovisning, utan han menade att oavsett om de hade varit 

statligt ägda eller inte så skulle företaget ha upprättat en hållbarhetsredovisning.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Ibid. s. 31. 
111 Ibid. s. 33. 
112 Ibid. s. 34.  
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Tabell 3: Beckmans 4N- typologi 

Företag Nöje Nytta Norm Nöd 

TeliaSonera x  x x 

Sandvik x  x  

Atrium Ljungberg x  x  

Castellum x    

SSAB x  x  

JM x  x  

KappAhl x x x  
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6. Slutsats och slutdiskussion 
 

I detta kapitel ämnar vi att presentera slutsatsen för denna studie, vilket sedan åtföljs utav en 

slutdiskussion där olika perspektiv som kan antas ha påverkat det uppnådda resultatet 

beaktas och diskuteras.  

6.1 Slutsats  

Upprättandet utav hållbarhetsredovisningen genererar enligt undersökningen inte något 

mervärde som skulle kunna ses som en konkurrensfördel och inte heller ger den ett ökat antal 

nöjda medarbetare. Istället upprättas hållbarhetsredovisningen för att alla andra gör det och 

samhället ifrågasätter snarare de företag som väljer att inte upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Det upplevs vara misstänksamt om företagen inte upprättar 

hållbarhetsredovisning och tydligt redogör för sitt arbete för en hållbarutveckling, trots att det 

är få intressentgrupper som de facto läser företagets hållbarhetsredovisning.  

 

GRI anses vara ett väldigt bra ramverk som på ett tillfredställande sätt hjälper företagen vid 

upprättandet utav deras hållbarhetsredovisningar. Liksom Per, Anne och Henrik framhåller så 

brister GRIs ramverk inom ett fåtal områden baserat på att GRI är ett standardiserat ramverk. 

Därmed måste företagen tillämpa riktlinjerna i den mån som det behövs och sedan själva fylla 

ut med det som är viktigt för deras verksamhet och den bransch som de är verksamma inom.  

 

I linje med det Anne framförde så upplevs begreppet CSR dels ha en stark koppling till det 

faktiska företaget och inte till samhället som helhet och dels så uppfattas det väldigt olika. 

Därför används detta begrepp lite eller inte alls hos företagen. Begreppet anses inte ge en 

rättvisande bild utav allt det arbete som företagen de facto gör för att ta sitt samhällsansvar 

och således finner respondenterna att begrepp som exempelvis ”hållbarhet” och 

”sustainability” är mer lämpliga att använda då det blir tydligare för utomstående parter.  

 

För att knyta an med vår huvudsakliga problemformulering, vilka de aktuella drivkrafterna är 

bakom publika företags hållbarhetsredovisningar, kan vi konstatera att det föreligger en antal 

olika drivkrafter bakom företagens hållbarhetsredovisningar, men att drivkrafterna till en viss 

del skiljer sig gentemot tidigare framtagna drivkrafter. De främsta aktuella drivkrafterna 

bakom hållbarhetsredovisningen hos företagen som deltagit i undersökningen, är att företagen 

skapar en legitimitet genom att ha en transparens emellan företaget och dess intressenter. 

Detta har också påpekats utav författaren Deegan, som skriver att legitimitet emellan företag 

och dess intressenter är viktigt för ett företags fortsatta drift. Andra drivkrafter är att det 

föreligger en efterfrågan från ägare och nya potentiella investerare och förbättra interna 

processer och den interna organisationen för att skapa en långsiktighet.  

6.2 Slutdiskussion 
Vid början av uppsatsprocessen hade vi en begränsad kunskap om hållbarhetsredovisningar 

och om hur företagen redovisar sitt hållbarhetsarbete. Detta resulterade i att vi gjorde en 

informationssökning inom detta ämne för att få fram kunskap inom det valda ämnesområdet. 
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Vi fick fram information om att många företag redovisar sitt hållbarhetsarbete genom 

hållbarhetsredovisningar och att merparten följer GRI:s ramverk och riktlinjer vid 

upprättande utav hållbarhetsredovisningar. Informationssökningen gav oss också information 

om att upprättandet utav hållbarhetsredovisningar är frivilligt vad gäller företag som inte är 

statliga och med denna kunskap ställde vi oss frågan om vad det är som driver företagen att 

upprätta den frivilliga hållbarhetsredovisningen.  

6.2.1 Drivkrafter 

Denna studie har bringat fram många funderingar vad gäller företagen och dess 

hållbarhetsredovisningar. Utav de gjorda intervjuerna har det framgått att det finns en hel del 

olika drivkrafter bakom företagens hållbarhetsredovisningar och att många utav företagen har 

liknande drivkrafter. De drivkrafter som vi resonerade kring skulle föreligga, innan vi 

genomförde vår studie, var dels att det finns en efterfrågan från intressenter och dels att 

företagen upprättar hållbarhetsredovisningar för att legitimera sig. Under de gjorda 

intervjuerna så vart det uppenbart att dessa två drivkrafter föreligger än idag om vi jämför 

med tidigare gjorda studier.  

 

Gällande efterfrågan från intressenterna enligt intressentmodellen (Figur 5 s. 16) så är det 

anmärkningsvärt att endast två intressentgrupper nämns som de viktigaste. Företagen som har 

medverkat i denna undersökning har ett flertal olika intressentgrupper som anses vara viktiga, 

men samtliga företag påpekade att det inte finns någon nämnvärd efterfrågan på 

hållbarhetsredovisning från många utav intressentgrupperna. Företagen menar att 

intressentgrupper som anställda, kunder, media etc. inte efterfrågar någon 

hållbarhetsredovisning. Vår bedömning är att det kan bero på att dessa intressentgrupper inte 

är de som är mest intresserade utav företagets hållbarhetsredovisning. Samtliga företag har 

uttryckt sig om att det endast är ägare och investerare som huvudsakligen läser 

hållbarhetsredovisningar. 

 

Om man studerar tabell 1 så ser man också att majoriteten utav företagen började upprätta 

hållbarhetsredovisning runt 2007/2008 och därefter. Noterbart här är att många redovisade 

efter tredje generationens riktlinjer G3. Vi upplever att många utav företagen började 

redovisa sitt hållbarhetsarbete eftersom andra liknande företag hade börjat upprätta 

hållbarhetsredovisningar eller för att konkurrenterna redan hade hunnit implementera denna 

redovisning i företaget och således ville företagen inte ligga efter och vara den enda i gruppen 

som inte hade en form utav hållbarhetsredovisning. Hur redovisningen däremot såg ut var 

mindre viktigt.  

 

Undersökningen visar också att en drivkraft som ”konkurrensfördel” uppenbarligen inte är av 

vikt idag. Ingen utav respondenterna påtrycker att upprättande utav hållbarhetsredovisning 

ger någon större konkurrensfördel. Undersökningen uppvisar att upprättande utav 

hållbarhetsredovisning inte heller i någon större utsträckning stärker företagets varumärke. 

Däremot kan företagets anseende skadas och eventuellt försämras om de inte upprättar någon 

hållbarhetsredovisning. Det är dock svårt att se om företagets anseende eller varumärke 

påverkas utav en hållbarhetsredovisning, och om den nu gör det på vilket sätt utmärker sig 
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denna påverkan, då majoriteten utav företagens intressentgrupper inte läser det faktiska 

företagets hållbarhetsredovisning.  

 

Utifrån vår studie bedömer vi att hållbarhetsredovisningen är en rapport som successivt 

kommer att försvinna. Många utav respondenterna framhöll att ett utav deras långsiktiga mål 

i företaget är att integrera hållbarhet i hela verksamheten och inte enbart ha en enskild 

avdelning som behandlar hållbarhetsfrågor. Hållbarhet och arbetet för en hållbar utveckling 

skall bli något som skall genomsyras i hela företaget och målet är att det skall integreras än 

mer. Av denna anledning bedömer vi att hållbarhetsredovisningen är och kommer bli en allt 

mer självklarhet för företagen, men att den successivt kommer mynnas ut. Som det framhölls 

i analysen så bedömer vi att om företagen inte engagerar sig i samhällsfrågor och visar att de 

tar ett samhällsansvar så kommer diverse aktörer troligen ifrågasätta varför företaget inte gör 

det. Under studien har vi fått uppfattningen om att det anses vara en allt mer självklarhet för 

företagen att upprätta en hållbarhetsredovisning och frågan handlar inte om varför företagen 

gör det utan snarare om varför det finns företag som väljer att inte upprätta en 

hållbarhetsredovisning utöver kostnadsperspektivet.  

6.2.2 GRI 

Samtliga företag som deltagit i vår studie upprättar hållbarhetsredovisningar enligt GRI och 

majoriteten har sagt att de kommer att gå över att redovisa enligt G4 nästa år. Dock så har vi 

under studiens gång upplevt att de företag som varit mer positiva till övergången är de företag 

som sedan tidigare arbetat med någon form utav väsentlighetsanalys, medan de företag som 

är mindre entusiastiska är de som inte har arbetat med väsentlighetsanalyser tidigare. De 

företag som inte har arbetat med väsentlighetsanalyser tidigare anser att det kommer bli en 

större och lite mer komplicerad arbetsprocess för att upprätta hållbarhetsredovisningen enligt 

G4:s riktlinjer.  

 

Ett annat intressant perspektiv är att ingen utav företagen som medverkat i studien redovisar 

sitt hållbarhetsarbete på högsta nivå utan majoriteten redovisar på C nivå. Detta tror vi kan ha 

med att göra med de drivkrafter som företagen tagit upp. Eftersom redovisningen utav 

företagets hållbarhetsarbete till en viss del beror på att det föreligger en stark efterfrågan från 

två intressentgrupper, ägare och investerare, så tror vi att detta är en av anledningarna varför 

företaget inte redovisar enligt A nivå. Om företagen hade upplevt ett ökat påtryck från fler 

intressentgrupper än ägare och investerare så tror vi också att företaget hade lagt ned mer 

arbete och redovisat på en högre nivå. Idag så är hållbarhetsredovisningen efterfrågebaserad 

och därför tror vi att efterfrågan från antalet olika intressentgrupper har en påverkan på vilken 

nivå företaget redovisar sitt arbete på.  

6.2.3 Begreppet CSR 

En annan aspekt under studien var att studera hur företagen ser på begreppet CSR och vad 

detta begrepp innebär för företaget. Under intervjuerna framgick det att det endast var ett 

företag som valt att använda sig utav begreppet CSR medan resterande företag valt att inte 

tillämpa detta begrepp i deras verksamhet. Anledningarna bakom varför företagen inte valt att 

tillämpa detta begrepp var dels för att begreppet CSR tolkas så olika runt om i samhället och 
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dels för att CSR endast handlar om företaget och företagets samhällsansvar och inte hela 

samhället. Utav dessa anledningar har företagen istället valt att tillämpa begreppet 

sustainability eftersom detta begrepp anses ge en större tolkning på det arbete som företaget 

uträttar.  

 

Liksom tanken med att hållbarhetsredovisningen successivt kommer att mynnas ut tror vi 

också att begreppet CSR kommer att användas i en allt mindre utsträckning. Idag opererar 

företagen dess verksamhet globalt och därmed blir det också viktigt att företagen tänker på 

samhället som helhet och inte enbart ur ett företagsperspektiv. Vi upplever också att det är 

allt för få individer som vet vad begreppet CSR de facto betyder och att det är lättare att 

förstå när företagen istället talar om hållbarhet. 

6.2.4 Ytterligare reflektioner 

De drivkrafter som vi fått fram genom vår undersökning skiljer sig till en viss del från 

tidigare framtagna drivkrafter och vi tror att detta bland annat kan bero på en tidsfaktor. De 

tidigare gjorda studierna kring hållbarhet och hållbarhetsredovisning har konstaterat att det 

föreligger olika drivkrafter till varför företag upprättar en hållbarhetsredovisning. INTOSAI 

listade upp att det finns både externa som interna drivkrafter till varför företagen motiveras 

till att upprätta en hållbarhetsredovisning. I vår undersökning har det framkommit att 

företagen upprättar en hållbarhetsredovisning för att det anses vara en ren självklarhet, man 

gör det för att alla andra gör det. Mot denna bakgrund anser vi att flertalet utav de tidigare 

framtagna drivkrafterna faller. En sådan drivkraft är konkurrensfördelar, om majoriteten utav 

företagen upprättar en hållbarhetsredovisning så ger det inga konkurrensfördelar för de 

företag som upprättar hållbarhetsredovisning. Däremot tror vi att företagen som tidigt 

implementerade hållbarhetsredovisningen i sin verksamhet har haft fördelar gentemot sina 

konkurrenter då hållbarhetsredovisningen inte var så pass etablerad. 

 

Om skillnaden inte består utav en tidsfaktor så kan det möjligen bero på urvalet av företag. 

Många utav företagen som medverkat i vår undersökning är industriföretag medan ett utav 

företagen är ett handelsföretag, vilket kan ha påverkat vilka drivkrafter som föreligger bakom 

hållbarhetsredovisningen. Det som vi finner noterbart utav vår undersökning är att KappAhl, 

som är ett handelsföretag, har någorlunda andra drivkrafter gentemot de andra företagen i 

studien. Detta tror vi kan bero på att handelsföretag har en mer direkt koppling till 

allmänheten då dessa företag är mer aktivt närvarande i vardagen hos privatpersoner, vilket 

kanske inte gäller de andra företagen. Därför tror vi att Svensk Handels undersökning har 

bringat fram andra drivkrafter som skiljer sig gentemot de drivkrafter som bringats fram i vår 

studie.   

 

Om skillnaden inte består utav urvalet av företag kan det också bero på valet utav 

undersökningsmetod. Vi tror att studien kan ge ett annat utfall av drivkrafter om forskaren 

väljer att tillämpa en annan form utav undersökningsmetod. Eftersom vi sökte att få en 

djupare förståelse valde vi därmed att genomföra intervjuer, om en annan forskare således 

väljer att tillämpa en kvantitativ undersökningsmetod i form utav enkäter så tror vi också att 
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denne kommer få fram andra drivkrafter då respondenterna är mer anonymiserade och 

således kan det hända att de vågar uttrycka sig mer.  

 

Respondenterna som deltagit i denna undersökning är individer som rekryterats för att arbeta 

med hållbarhetsredovisningen i respektive företag och troligen har dessa individer ett 

personligt intresse för miljö och hållbarhet. Dessa individer är möjligen dem som har mest 

kunskap angående företagets hållbarhetsarbete i jämförelse med andra anställda inom 

företaget. Då dessa individer besitter mest kunskap och är vana vid att prata och presentera 

företagets hållbarhetsarbete har de enligt vår bedömning mer kunskap om vad dem skall 

presentera för utomstående parter och vilka delar som dem inte ska nämna överhuvudtaget. 

Därmed är vår uppfattning att respondenterna troligen utelämnat interna drivkrafter som 

egentligen också föreligger bakom hållbarhetsredovisningen, exempelvis ett vinningssyfte. 

Med risk att förlora kunder och andra intressenter så har respondenterna valt att inte lyfta 

fram dessa drivkrafter för att det skulle kunna bringa fram en negativ sida hos företaget. Detta 

kan innebära att svaren vi erhållit från intervjuerna kan ha varit aningen snedvridna, i den 

mening att respondenterna inte helt ärligt svarat på vilka drivkrafter som föreligger bakom 

hållbarhetsredovisningen. Detta kan ha påverkat vårt uppnådda resultat. 

 

Teemu Malmi diskuterar i sin artikel hur olika management koncept får stor popularitet i 

början utav ut livscykeln på grund av förespråkarnas övertalningsförmåga, men att olika 

management koncept sedan tenderar att bli allt mer institutionaliserade.113 Detta kan tydligt 

ses utifrån den undersökning vi gjort då vi upplever att hållbarhetsredovisningen till en viss 

del har institutionaliserats och att den så småningom kommer att institutionaliseras helt och 

hållet. Vår bedömning är att de företag som tidigt började upprätta hållbarhetsredovisning 

gjorde det av rationella skäl, medan det idag tyder på att hållbarhetsredovisningen har 

institutionaliserats, man gör det för att alla andra gör det. Detta kan vi bland annat kartlägga i 

de drivkrafter som företagen framhållit, drivkrafterna är väldigt få vilket vi anser tyder än 

mer på att företagen upprättar hållbarhetsredovisningen för att andra företag gör det. 

 

Rapporten kommer troligtvis försvinna med tiden enligt vår bedömning, men arbetet för en 

hållbarutveckling kommer troligtvis öka. Medvetenheten om ett hållbart samhälle är något 

som ökas och vi tror att samhället och företagens olika intressenter kommer att ställa ett allt 

högre krav på företagen att engagera sig i samhällsfrågor och aktivt arbeta för att ta sitt 

ansvar för samhället. Detta tror vi slutligen kommer mynna ut i att företagen kommer 

integrera sitt hållbarhetsarbete så pass väl i företaget att behovet utav att upprätta en rapport 

kommer minska. De drivkrafter som respondenterna uttalat sig om angående 

hållbarhetsredovisningen tror vi således inte kommer vara aktuella i framtiden.  

 

                                                 
113 Malmi T. Activity-based costing diffusion across organizations: an exploratory empirical analysis of Finnish 
firms. Accounting, Organizatons and Society. Vol 24, 1999: 649-672. 
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7. Förslag på vidare forskning 
Vårt förslag för vidare forskning är att man kan göra en komparativ forskning emellan 

konsumentföretag och industriföretag för att djupare analysera skillnaden på drivkrafterna 

emellan dessa olika branscher. Om tiden är en intressant faktor så kan man göra en 

dokumentstudie där man kan studera företagens årsredovisningar och andra äldre dokument. 

Ett annat intressant förslag är att man kan göra en liknande studie men undersöka fler antal 

företag från olika branscher för att se om det ger ett liknande utfall eller om det finns en 

väsentlig skillnad på drivkrafterna emellan olika branscher. Ett sista förslag är att man kan 

genomföra en liknande studie men istället intervjua individer i förtaget som inte är anställda 

för att arbeta med hållbarhetsredovisningen och således kan man jämföra om anställda har en 

annan uppfattning kring företagets drivkrafter eller om dem är samspelta
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Appendix 1: Intervjuhandledning 
 

 När började Ni med hållbarhetsredovisning?  

 Varför började Ni med hållbarhetsredovisning? Drivkrafter? Motiv? 

 Vilka är drivkrafterna bakom att ni har fortsatt att redovisa er hållbarhetsarbete? 

 Hur har utvecklingen av hållbarhetsredovisning varit? 

 I dagsläget är endast statliga företag skyldiga att redovisa sitt hållbarhetsarbete, varför 

väljer ni att hållbarhetsredovisa? 

 

 Vad innebär CSR för Er? 

 Konkreta exempel på ert hållbarhetsarbete? 

 

 Hur kommuniceras er hållbarhetsarbete internt? 

 Hur ser processen ut vid framtagningen av er hållbarhetsrapport? 

 Har ni någon specifik avdelning/person som behandlar denna typ av frågor? 

 

 I dag har Ni hållbarhetsredovisning i fristående rapport/förvaltningsberättelsen/tryckt 

årsredovisning. Vad är det som styrde valet av just detta sätt att presentera 

hållbarhetsarbetet på?  

 Kommer Ni att fortsätta hållbarhetsredovisa på samma sätt?  

 Om ja, varför, om nej varför inte?  

 Vad är de främsta fördelarna med att redovisa i fristående 

rapport/förvaltningsberättelsen/tryckt årsredovisning?  

 Vad är de främsta nackdelarna med att redovisa i fristående 

rapport/förvaltningsberättelsen/tryckt årsredovisning?  

 

 I hur stor utsträckning använder Ni GRI-ramverket?  

 Tycker Ni att GRI är ett bra ramverk att utgå ifrån?  

 Vad anser Ni om oberoende granskning av hållbarhetsredovisning?  

 Ger oberoende granskning ett mervärde?  

 Tycker Ni att oberoende granskning driver utvecklingen av hållbarhetsredovisning 

framåt?  

 

 Vad har Ni fått för reaktioner från Era intressenter? 

 Påverkar Era intressenter ert hållbarhetsarbete? 

 Om ja, på vilket sätt?  

 Tycker Ni att det har varit svårt att sätta upp agendan för 

hållbarhetsredovisning?  

 Om ja, på vilket sätt?  

 

 Anser Ni att det är viktigt att ha hållbarhetsredovisning?  

 Kommer Ni att fortsätta med hållbarhetsredovisning?  

 

 Känner Ni Er nöjda med nivån och sättet på vilket Ni hållbarhetsredovisar idag?  

 Skulle Ni vilja ändra på något?  

 Om ja, vad skulle Ni vilja ändra på?



 Om ja, varför, om nej, varför inte?



 


