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Abstract 
 
Background: Today the environment is a topic that evokes emotions all through society. It is 
clear that actions of both humans and organizations have a major impact on the environment, 
therefore, many companies are experiencing a pressure to change their way of working 
towards a more sustainable way. Sweden’s government has decided to inform a new law 
about large and medium enterprises must produce a sustainability report. Based on this new 
law, the authors found it interesting to study in which ways consultants are involved in 
company’s sustainability work.   
 
Purpose: The purpose of this study is to develop existing models and adopt them to a 
sustainability process were consultants are involved.  
 
Design and Methodology: Four consultants and five sustainability managers were 
interviewed about in which ways consultants were involved in company’s process to create a 
sustainability report.  
 
Findings: The results of this study show that there is a certain consistency between the two 
groups regarding what role and in which part of the process the consultant will be involved in. 
The result also shows that there were one more step in the process in Zvezdov, Schaltegger 
and Bennetts (2010) model and one more role than Schaltegger and Zvezdov (2015) 
presented. From the two groups perceptions about consultant’s involvement in company’s 
sustainability processes we found both a factual gap and an ideal gap. The factual gap arose 
because they had different opinions about which group who had access to the allocated 
resource. The ideal gap arose because the groups had different opinions about why 
consultants were needed in the process to produce a sustainability report.  
 
Keywords: role, sustainability process, expectation gaps, consulting, sustainability reporting, 
structuration theory   
  



Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gun Abrahamsson som hjälpt och stöttat oss 
under hela processen och väglett oss med värdefulla tips och råd. Vi vill även tacka vår 
bisittare Hans Englund och medlemmarna i vår seminariegrupp som gett oss bra synpunkter 
och kritik under arbetets gång. Sist vill vi tacka de respondenter som ställt upp och gett oss 
värdefull information om hur de ser på konsulters inblandning i företags 
hållbarhetsredovisning.  
 
Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra!  
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras det ämne som studien bygger på för sedan mynna ut i två 
frågeställningar som studien syftar att besvara.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Ett av de mer klassiska sätten att definiera hållbar utveckling presenterades i den så kallade 
Brundtlandrapporten som gavs ut av World commission on environment and development 
redan 1987. Där definieras hållbar utveckling som; "Development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." 
(Brundtland, et al. 1987). Med detta menas att en hållbar utveckling är en utveckling där 
människan tillgodoser sina behov idag, utan att riskera kommande generationers möjlighet att 
tillgodose sina. Att vi i dagens samhälle inte uppnår detta är tydligt. Ett bevis på att vi 
förbrukar mer resurser än vad vår planet klarar av att förnya är begreppet ”Earth Overshoot 
day” (Global Footprint Network, 2016). Bakom begreppet står organisationen Global 
Footprint Network och innebörden av det är att forskare varje år räknar ut vilken dag på året 
som vi förbrukat hela årets resurser och därmed lever resten av året utanför jordens 
ekologiska budget. År 2016 inträffade denna dag redan 8 augusti, vilket innebär att vi i år 
kommer att överkonsumera jordens resurser i över 4 månader (Global Footprint Network, 
2016). Jämför vi detta med år 2000 då denna dag inföll den 25 september så inser vi att 
utvecklingen i dagens samhälle är långt ifrån hållbar (Global Footprint Network, 2016). 
 
En hel del görs ändå för att försöka vända på denna minst sagt ohållbara utveckling, eller 
åtminstone bromsa upp den. Bland annat slöts ett globalt och rättsligt bindande klimatavtal i 
Paris 2015 som ska fungera som ett ramverk för länders klimatarbete för att bland annat 
begränsa den globala temperaturökningen (United Nations, 2016). Även inom sociala och 
etiska frågor görs det försök att skapa en mer hållbar utveckling. Rädda barnen och Unicef har 
tillsammans med FN:s Global Compact tagit fram ”De tio barnrättsprinciperna” som ska 
hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter (Rädda barnen, u.å.). FN fastställde 
2015 även 17 övergripande mål för hållbar utveckling som innefattar olika målsättningar och 
arbetsplaner för att bland annat stoppa fattigdom, uppnå jämlikhet mellan kön och säkerställa 
en utbildning av god kvalitet för alla (United Nations, 2015). 

När hållbar utveckling diskuteras ur ett företagsperspektiv är det lätt att landa i begreppet 
hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att visa för omvärlden 
hur företaget arbetar för en mer hållbar utveckling (Eccles, Serafreim & Krzus 2011). 
Hållbarhetsredovisningen delas vanligtvis in i tre övergripande delar där företagen redovisar 
verksamhetens finansiella, sociala och miljömässiga påverkan (GRI 2000–2006). Ett viktigt 
begrepp inom hållbarhetsredovisning och hållbar utveckling för företag är ”Triple Bottom 
Line” (Norman & MacDonald 2004). Tanken bakom detta begrepp är att en organisations 
framgång och välmående inte bör bedömas enbart utifrån hur de presterar rent finansiellt, utan 
även utifrån deras prestation och ansvarstagande när det kommer till det sociala och 
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miljömässiga. Förespråkare av denna teori anser att många av företagens intressenter har ett 
minst lika stort intresse av företagets sociala, etiska och miljömässiga påverkan och resultat 
som av det finansiella (Norman & MacDonald 2004). 

Hållbarhetsredovisningen kan idag främst anses fylla två grundläggande funktioner. För det 
första kan den ses som ett instrument för ökad transparens. Detta kommer till uttryck främst 
genom att redovisningen gör företagets hållbarhetsarbete synligt för intressenterna 
(Frostenson, Helin & Sandström, 2015 s. 15). Hållbarhetsredovisningen kan även ses som ett 
styrningsinstrument för hållbarhetsprocesser. Detta genom att hållbarhetsarbetet kan 
kontrolleras, mätas och styras utifrån de aspekter som anses viktiga för organisationen 
(Frostenson et al. 2015, s. 15). En hållbarhetsredovisning kan därmed sägas uppfylla både 
externa och interna funktioner genom ökad transparens externt och som ett styrande redskap 
för hållbarhetsarbetet internt. 
 
I Sverige finns ett lagkrav på statligt ägda bolag att ge ut en hållbarhetsredovisning i enlighet 
med GRI´s riktlinjer (Regeringskansliet, u.å.). GRI är ett ramverk där information gällande 
miljö, sociala samt finansiella aspekter presenteras. Detta ramverk är en hjälp för företag när 
de ska upprätta en hållbarhetsrapport (GRI, 2000–2006). Det har även kommit ett nytt lagkrav 
på att alla stora bolag samt bolag av allmänt intresse i Sverige ska vara tvingade att ge ut en 
rapport gällande hållbarhet och mångfald (Riksdagen, 2016). Hållbarhetsredovisningen ska 
enligt det nya lagkravet innehålla de upplysningar om hållbarhetsfrågor som behövs för att 
skapa förståelse för företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av 
verksamheten. Dessa upplysningar ska som minst behandla frågor om miljö, sociala 
förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption (Riksdagen, 
2016). Innan lagkravet klubbades igenom motiverade Regeringskansliet förslaget med att 
många av Sveriges stora bolag redan ger ut hållbarhetsredovisningar, men att det finns stora 
skillnader i hur denna rapport ser ut och vad den innehåller. Vid ett införande av nya krav för 
hållbarhetsredovisning skulle dessa skillnader minska och göra det lättare att göra en 
jämförelse mellan bolag (Regeringskansliet, 2016).  
 
1.2 Problematisering 
 
För att ta fram en hållbarhetsredovisning genomgår företag en process bestående av flera steg 
och aktiviteter. Zvezdov, Schaltegger & Bennett (2010) har med hjälp av CIMA (1981) 
identifierat sju olika aktiviteter i den interna processen att skapa en hållbarhetsredovisning. 
Dessa aktiviteter är: Identifiering, Mätning, Sammanställning, Analys, Förberedelse, Tolkning 
och Kommunikation. Dessa sju steg anses av författarna vara de steg som genomgås av ett 
företag i framställningen av en hållbarhetsredovisning. I denna process att ta fram en 
hållbarhetsredovisning är ofta ett stort antal personer och yrkesgrupper involverade 
(Schaltegger & Zvezdov, 2015). Det är vanligt att främst chefer för hållbarhetsarbetet samt 
ekonomer med varierande arbetsuppgifter är delaktiga i denna interna process (Schaltegger & 
Zvezdov, 2015). Schaltegger & Zvezdov (2015) studerar vilka roller aktörer tar i processen att 
ta fram en hållbarhetsredovisning och utifrån deras studie kom de fram till tre övergripande 
roller: kunskaps- och informationsexperter, metodologiska experter samt en auktoritär roll. 
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Författarna definierar rollerna enligt följande; kunskaps- och informationsexperterna avgör 
vilken information som är relevant för företaget att samla in, metodologiska experter 
definierar nyckeltal samt lämplig metod för att samla in data, och den auktoritära rollen avser 
de aktörer som tillhandahåller den insamlade informationen och förmedlar den vidare till 
beslutsfattare högre upp i organisationen (Schaltegger och Zvezdov 2015). 
 
Det är även vanligt att företag anlitar extern hjälp i form av exempelvis revisorer som 
granskar hållbarhetsredovisningen i efterhand, för att öka dess trovärdighet (GRI, 2000–
2006). När företag tar hjälp av externa resurser kan det finnas skillnader gällande hur parterna 
uppfattar vad respektive part ska göra eller vilka förväntningar som finns på utbytet av 
tjänsten. Detta kallas förväntans-gap och kan definieras som situationer där det finns 
skillnader i förväntningar mellan en grupp som innehar en viss kompetens, och den grupp 
som är beroende av denna kompetens (Deehan & Rankin, 1999). Panwar, Hansen och Kozak 
(2014) beskriver förväntans-gap utifrån Watrick och Woods (1998) tre olika gap; faktiska 
gap, ideala gap och överensstämmande gap. Faktiska gap innefattar de situationer där två 
parter har olika uppfattning om vad som anses vara fakta. Ideala gap innefattar situationer där 
de två parterna har olika uppfattning om vilka ideal som ska eftersträvas. Det sista gapet 
kallas överensstämmande gap och uppstår enbart inom en organisation, och gapet uppkommer 
när organisationen har en bild av vad de vill vara men en annan uppfattning om vad de 
faktiskt är (Panwar et al. 2014).  
 
I den tidigare forskning som presenteras ovan har fokus legat på att studera interna processer 
och interna aktörers roller i processen att ta fram en hållbarhetsredovisning. Då kraven utökats 
i Sverige gällande att även stora och medelstora företag måste börja hållbarhetsredovisa 
kommer företag med liten eller ingen tidigare erfarenhet inom detta ämne bli tvungna att 
rapportera hållbarhetsfrågor inom en snar framtid. Det är inte orimligt att tro att detta kan leda 
till en ökad efterfrågan på konsulter med erfarenhet och kompetens i just dessa frågor. I och 
med detta finns det ett intresse hos författarna att studera hur externa konsulter är involverade 
i denna process och vilken roll de har i processen. Består processen av samma aktiviteter för 
en konsult som kommer utifrån som för de som arbetar inom företaget, och vilken roll intar 
konsulten i dessa aktiviteter?  
 
Denna studie är därmed inriktad på att öka kunskapen kring konsulters roll och involvering i 
processen att ta fram en hållbarhetsredovisning. Vilka uppfattningar och förväntningar som 
finns på konsulter som arbetar som externa experter gällande hållbarhetsredovisning kommer 
att studeras, både från företagen som anlitar dem och från konsulterna själva. Med konsulter 
avses i denna studie yrkespersoner som erbjuder konsulterande tjänster i frågor kopplade till 
hållbarhetsredovisning till sina kunder. Det innefattar personer med olika typer av utbildning 
och arbetslivserfarenhet som konsulterar företag inom hållbarhetsredovisning. De 
förväntningar och föreställningar som finns på dessa kan gälla både vilken roll konsulten har i 
processen eller vilka delar av processen som konsulten ska vara inblandad i. Om 
förväntningarna från företagen inte överensstämmer med förväntningarna som konsulterna 
har, uppstår någon form av förväntans-gap. Det finns en hel del forskning som behandlar 
förväntans-gap mellan revisorer och olika intressenter eller chefer inom företag, men 
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forskning gällande förväntans-gap mellan konsulter och deras kunder i hållbarhetsfrågor anser 
vi vara bristfällig. Detta medför att vi ser att det finns ett behov av att kartlägga hur detta 
fenomen ser ut inom hållbarhetsredovisning. 
 
1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen gällande på vilket sätt konsulter är involverade i 
framtagandet av företags hållbarhetsredovisning. Den tidigare forskning som behandlar 
processen att ta fram en hållbarhetsredovisning har ett tydligt fokus på interna aktörer varvid 
vi finner det intressant att studera denna process med ett fokus på externa konsulters 
involvering. Konsultens involvering kommer att studeras ur två huvudsakliga perspektiv. Det 
första handlar om vad konsulten gör, det vill säga vilka aktiviteter konsulten är involverad i. 
Det andra handlar om hur konsulten är involverad, det vill säga vilken typ av roll konsulten 
förväntas inta. Eftersom konsulter är inhyrd extern personal innebär denna typ av uppdrag att 
ett samarbete mellan två parter (företaget och konsulten) krävs. Då två parter ska samarbeta i 
ett uppdrag kan det uppstå skilda uppsättningar av förväntningar och uppfattningar gällande 
exempelvis vem som ska göra vad eller vem som ska ha en specifik roll i samarbetet. Vi vill 
följaktligen bidra med en ökad kunskap om hur dessa uppfattningar och förväntningar på 
konsultens involvering ser ut och om det kan finnas någon form av förväntans-gap mellan de 
två parterna. Detta har lett oss fram till två frågeställningar Vad finns det för uppfattningar om 
konsultens involvering i arbetet med företags hållbarhetsredovisning, utifrån företagens och 
konsultens perspektiv? samt Vad finns det för skillnader mellan hur företagen uppfattar 
konsultens involvering och hur konsulten själv uppfattar sin involvering? 
 
1.4 Bidrag 
 
Med denna studie vill vi bidra med att öka kunskapen om hur konsulters involvering inom 
hållbarhetsredovisning uppfattas av inblandade parter samt vilka förväntningar som finns på 
hur denna involvering ska se ut. Den forskning som presenterats tidigare har främst studerats 
utifrån ett internt perspektiv. Vi anser att det finns ett behov av att utveckla redan befintliga 
modeller och anpassa dessa till situationer där företag väljer att ta hjälp av en extern konsult. 
Finns det skillnader mellan hur olika parter uppfattar konsultens roll och syfte? Och hur ser 
dessa skillnader i så fall ut? Detta är exempel på kunskap som vi med denna studie vill bidra 
med. 
 
Genom att belysa skillnader i uppfattningar och förväntningar vill vi bidra med en ökad 
kunskap som på sikt kan leda till en smidigare matchning mellan företag och externa experter 
i dessa viktiga frågor. Vår övertygelse är att om företag på ett friktionsfritt sätt kan ta del av 
expertis som saknas i företaget gällande hållbarhetsfrågor kommer fler företag att utveckla sitt 
arbete för en hållbar utveckling, vilket är något som krävs för att vi i framtiden ska kunna nå 
en helt och hållet hållbar utveckling på ett globalt plan.  
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2. Teoretisk referensram 
  
Den teoretiska referensramen är uppdelad i två övergripande avsnitt där de båda avsnitten syftar till att 
presentera tidigare forskning, modeller och teoretiska utgångspunkter som är av vikt för att kunna 
besvara de två frågeställningarna. Avsnitten är således uppdelade efter de två frågeställningarna. I det 
första avsnittet, Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning, presenteras de modeller och den 
tidigare forskning som ligger till grund för att kunna besvara den första frågeställning. I det andra 
avsnittet, Skillnader i förväntan och hur det kan förklaras, presenteras den tidigare forskning och den 
teoretiska utgångspunkt som kommer vara till hjälp för att besvara den andra frågeställning. De båda 
avsnitten avslutas med varsin analysmodell där det presenteras hur analysen ska genomföras för att 
kunna besvara respektive frågeställning. 
  
 
2.1 Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning  
 
2.1.1 Roller i hållbarhetsredovisningen 
 
För att kunna analysera vilken roll konsulterna har och på vilket sätt de är involverade i 
företags hållbarhetsredovisning utgår denna uppsats ifrån två olika begreppsapparater från 
tidigare studier inom ämnet. Den första beskriver olika roller som ekonomer och andra aktörer 
kan inta inom företag i framtagandet av en hållbarhetsredovisning och den andra beskriver 
olika steg i den process som företag antas gå igenom för att till slut publicera någon form av 
hållbarhetsredovisning. 
 
För att skapa en förståelse över på vilket sätt som konsulter är involverade i företags 
hållbarhetsredovisningar är det intressant att studera vad det finns för roller i denna process. 
Den första begreppsapparaten som använts för att utveckla ett underlag för att kunna 
analysera och skapa förståelse för konsultens roll är från Schaltegger och Zvezdovs (2015) 
studie. Den innebär en definition av tre olika roller som en ekonom kan inta i den interna 
processen att ta fram en hållbarhetsredovisning. Denna modell ska i denna uppsats 
komplettera beskrivningen av processens olika aktiviteter som presenteras i nästa avsnitt. 
Syftet med att tillämpa modellen i denna studie är att den ger möjligheten att förmedla en bild 
av inte bara vilka aktiviteter som konsulten är involverad i utan även vilken typ av kompetens 
som konsulten bidrar med i sin roll som en extern resurs. Det finns mycket tidigare forskning 
som fokuserar på den traditionella redovisningen och vad aktörerna inom det området har för 
roller (Bryne och Pierce, 2007; Jack och Kholeif, 2008). Forskning om rollbesksrivningar 
angående aktörers roller inom hållbarhetsredovisning är mer begränsad, men Schaltegger och 
Zvezdov (2015) har studerat hur dessa roller kan se ut. Utifrån de tre identifierade rollerna 
beskrivs olika typer av kunskap, expertis eller förmågor som en aktör behöver besitta för att 
kunna uppfylla den specifika rollen. De tre rollerna, kunskaps- och informationsexpert, 
metodologisk expert och auktoritär roll, som Schaltegger och Zvezdov (2015) utgår ifrån i sin 
studie, presenteras kortfattat i tabellen nedan. 
 



	   6	  

 
Tabell 1. Tabell över Schalteggers och Zvezdovs (2015) tre olika roller.  
 
När en aktör har rollen som kunskaps- och informationsexpert beskrivs detta främst utifrån att 
aktören behöver ha stor kunskap om hållbarhetsfrågor och på så sätt ha kunskap om vad som 
är relevant för en specifik rapport (Pierce & O´Dea, 2003). I denna roll krävs det inte enbart 
att utövaren ska kunna bestämma vad som är relevant att ha med i en rapport, 
rollbeskrivningen innefattar även att personen ska ha kunskap om olika redovisningsprinciper 
som ska följas (Schalteggers och Zvezdovs 2015). Utöver detta krävs även kunskap om vad 
för typ av data och information som behöver tillhandahållas för att kunna besvara de 
frågeställningar som satts upp för det specifika företaget (Pierce & O´Dea, 2003). Att en 
ekonom med en roll som kunskaps- och informationsexpert medverkar i framtagandet av en 
hållbarhetsrapport medför att det blir en förbättrad data- och informationskvalitet samt att det 
underlättar beslutsfattande (Schalteggers och Zvezdovs 2015). 
 
Den andra rollen, metodologisk expert, innefattar kunskap om tillgänglighet av data, hur den 
samlas in samt förståelse för vad som är viktigt ur ett ledningsperspektiv. Rollen innefattar 
arbetsuppgifter som att identifiera nyckeltal, bestämma hur företagets nyckeltal ska mätas, hur 
data ska samlas in samt hur data ska omvandlas för att kunna användas av ledningen för 
beslutsfattning (Rao och Perry, 2003). Det blir viktigt i denna roll att kunna identifiera olika 
indikatorer, som nyckeltal, och utforma olika metoder för hur information ska kunna samlas 
in för att indikatorerna ska kunna beräknas (Schalteggers och Zvezdovs 2015). Då det ofta 
förekommer stora informationsmängder är det viktigt att personer med den metodologiska 
rollen har en förmåga att hantera dessa datamängder och kunna organisera 
informationsflödena (Pierce & O´Dea, 2003). Det är ett stort fokus på den tekniska expertisen 
som i detta fall främst är kunskap om redovisningsmetoder samt tekniker för att samla in, 
förbereda, analysera och tolka information (Schalteggers och Zvezdovs 2015).  
 
Den sista rollen innebär att ekonomen agerar som en länk till beslutsfattarna. Rollinnehavaren 
agerar som en mellanhand där informationsskapande och förmedling av information 
interagerar (Schaltegger och Wagner, 2006). Ekonomer med denna roll har god kunskap om 
vilka val gällande hållbarhetsfrågor som är bäst lämpade för verksamheten, samt hur dessa 
frågor ska mätas. Men aktören behöver även besitta kunskap om hur hållbarhetsinformationen 
ska kommuniceras, inte enbart inom företaget utan även utåt till omvärlden. En aktör med den 

Roll Beskrivning

Kunskaps( och,informationsexpert, Kunskap,om,vilken,information,som,
är,viktig.,Expertis,inom,
informationsegenskaper,

Metodologisk,expert, Expertis,och,förmåga,inom,
metodologiska,och,organisatoriska,
frågor,

Auktoritär,roll Befogenhet,och,makt,att,länka,
samman,informationsleverantörer,
och,beslutsfattare,
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auktoritära rollen är involverad i beslut gällande hur hållbarhetsredovisningen ska publiceras 
när det kommer till grafisk presentation, grafisk tolkning och hur indikatorer kan presenteras 
på ett bra sätt (Schaltegger och Zvezdov, 2015). Denna roll innebär en mer övergripande roll 
där aktören har makt och befogenhet att påverka en stor del av hela processen från inledande 
val av vad som bör fokuseras till den slutgiltiga rapporten som publiceras. 
 
Schaltegger och Zvezdovs (2015) studie utgår från ett internt perspektiv och vilka roller som 
aktörer inom ett företag tar på sig. Då vår studie har en annan utgångspunkt än tidigare 
forskning kommer den tidigare forskningen inte helt kunna appliceras på denna studie. Men 
då en konsult kommer in som en extern resurs och ska rådgöra den interna processen kan den 
tidigare forskningen om de tre rollerna vara relevant att utgå från då konsulterna ska ta sig in i 
den interna processen och rådgöra interna frågor.  
 
2.1.2 Aktiviteter i processen att ta fram en hållbarhetsredovisning 
 
Ovan presenterades det olika roller som på något sätt är involverade i processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning. Utöver detta finner vi det även intressant att studera hur denna 
process ser ut och vilka aktiviteter processen består av. Zvezdov et al. (2010) identifierar 
utifrån CIMA (1981) sju olika funktioner eller aktiviteter som den interna processen att skapa 
en hållbarhetsredovisning innefattas av. Dessa aktiviteter är:  
Identifiering, som innebär utveckling och identifiering av viktiga resultatindikatorer och 
lämpliga system för att hantera hållbarhetsinformation på. Det kan röra sig om att identifiera 
vilka aspekter av hållbarhetsbegreppet som är mest väsentliga för företaget att rapportera 
kring och system för att hantera denna typ av data. Ett exempel på detta kan vara att utveckla 
ett Sustainability Balanced Scorecard som ger företaget tydliga målbilder för 
hållbarhetsarbetet (Zvezdov et al. 2010). 
Mätning, vilket innefattar införande av gemensamma system för att erhålla enhetliga 
resultatindikatorer eller att definiera indikatorer som beräknas utifrån samma omfattning och 
basår. Detta görs bland annat för att underlätta jämförelse mellan olika hållbarhetsrelaterade 
projekt då indikatorer mäts på ett likartat sätt (Zvezdov et al. 2010). 
Sammanställning, vilket innebär användning av etablerade dataflödesvägar för att 
tillhandahålla information som redan finns i andra former, alternativt identifiera behov av att 
samla in ytterligare information. Detta ökar resurseffektiviteten då data som redan existerar 
inte behöver samlas in eller verifieras igen. Det kan exempelvis röra sig om information som 
samlats in i finansiella syften men som fungerar som beslutsunderlag även för 
hållbarhetsrelaterade frågor (Zvezdov et al. 2010). 
Analys, exempelvis mätning av prestationer genom att utvärdera olika hållbarhetsaktiviteter 
samt producera information som beskriver hur väl dessa olika aktiviteter lyckats. Det kan ta 
sig form exempelvis genom att enhetliga indikatorer för att mäta prestationer utvecklas 
(Zvezdov et al. 2010). 
Förberedelse, som innebär att ett beslutsunderlag skapas för att kunna hantera 
hållbarhetsinformationen samt att hållbarhetsredovisningen förbereds. Denna aktivitet innebär 
bland annat att finansiella, sociala och miljömässiga resultat och prestationer länkas samman 
för att kunna hanteras på ett enhetligt sätt (Zvezdov et al. 2010). 
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Tolkning, som bland annat kan handla om att tolka miljömässiga och sociala effekter i 
monetära termer samt att tillhandahålla relevant information i ett enhetligt format. Detta kan 
sedan användas som ett underlag för att beräkna kostnader eller fördelar av olika 
hållbarhetsprojekt (Zvezdov et al. 2010). 
Kommunikation, som är det sista steget, kan exempelvis innebära att information integreras i 
andra informationssystem i företaget eller att ett användarvänligt datahanteringssystem 
utvecklas för att skapa effektivare informationshantering och användning. Detta kan ta sig 
form exempelvis genom att skapa en internetbaserad hållbarhetsredovisning (Zvezdov et al. 
2010). 
 

 
Tabell 2. Zvezdov et al. (2010) modell över den interna processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning. 
 
Dessa sju steg anses av Zvezdov et al. (2010) vara de steg som genomgås av ett företag i 
skapandet av en hållbarhetsredovisning och författarna undersöker i sin studie bland annat 
vilka av dessa aktiviteter som involverar ekonomer och i vilken utsträckning. Denna modell är 
framtagen utifrån hur den interna processen att ta fram en hållbarhetsredovisning ser ut för 
företag och författarna har inte undersökt hur processen ser ut i de fall som olika konsulter 
involveras i denna process. Trots detta anser vi att denna modell är intressant att utgå ifrån 
även när processen studeras utifrån ett konsultperspektiv. Detta baseras på att konsulten måste 
integrera sig i företagets interna process att ta fram en hållbarhetsredovisning och att det 
därmed bör vara samma grundprocess oavsett om det är interna eller externa aktörer som 
fokuseras i processen. Vi kommer därmed utgå ifrån de aktiviteter som enligt författarna utgör 
processen att ta fram en hållbarhetsredovisning för att sedan studera hur konsulters 
involvering i denna process ser ut eller om det framträder några skillnader gällande hur 
processen ser ut när en konsult involveras.  
 

Aktivitet Hur* Varför
Identifiering Utveckla)och)identifiera)resultatindikatorer samt)lämpliga)

system)för)att)hantera)hållbarhetsrelaterad)information
Att)använda)redovisningserfarenheter)för)
att)utveckla)system)som)ska)hantera)icke<
finansiell)information

Mätning Införa)gemensamma system)för)att)erhålla)enhetliga)
resultatindikatorer

Öka)jämförbarheten)mellan)olika)
hållbarhetsprojekt

Sammanställning Användning)av)etablerade)dataflöden)för)att samla)in)data)som)
redan)finns)inom)organisationen)eller)samla)in)ytterligare)
information

Öka)resurseffektiviteten

Analys Utvärdera hållbarhetsarbete)genom)exempelvis)mäta)
prestationer)eller)beskriva)hur)väl)olika)prestationer)har)lyckats

Producera)information)som)beskriver)olika
aktiviteters)framgång

Förberedelse Sammanställning)av)information)för)att)skapa ett)
beslutsunderlag)och)att)hållbarhetsredovisnigens)förberedes

Identifiera)och)skapa)företagets)
hållbarhetsstrategi

Tolkning Att)tolka)miljömässiga)och)sociala)effekter Tillhandahålla)relevant)information)på)ett)
enhetligt)sätt

Kommunikation Integrera)information)med)andra)datasystem Utveckla)ett)användarvänligt)system)för)
effektivare)informationshantering)och)
användning.)
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2.1.3 Analysmodell för första frågeställningen 
 
I denna studie har två olika grupper av yrkesmänniskor intervjuats. Den första gruppen består 
av personer som arbetar som konsulter gällande hållbarhetsredovisning och den andra 
gruppen består av personer som har någon form av ansvar gällande hållbarhetsfrågor på 
företag som tar hjälp av konsulter i framtagningen av sin hållbarhetsredovisning. En 
beskrivning gällande hur respondenterna valts ut ges i kapitel 3.3. 
 
Utifrån de modeller som tidigare presenterats har en analysmodell skapats som ska hjälpa oss 
att besvara den första frågeställning Vad finns det för uppfattningar om konsultens involvering 
i arbetet med företags hållbarhetsredovisning, utifrån företagens och konsultens perspektiv? 
Med hjälp av intervjuer av både konsulter och ansvariga för hållbarhetsarbetet inom företag 
ska respondenternas svar ge en bild över vad det finns för uppfattning om konsultens roll i 
hållbarhetsredovisningen. Både gällande vad det är konsulten gör, det vill säga vilka 
aktiviteter konsulten är involverad i och vilka de huvudsakliga arbetsuppgifterna är, men även 
vilken typ av roll konsulten har i processen och vilken kompetens och expertis som denne 
bidrar med. Kort sagt ska detta första steg av uppsatsen skapa en bild av var i processen 
konsulten främst är involverad samt vad konsulten bidrar med i denna del. Detta första steg 
kommer att ge två bilder, en bild av hur företagen ser på konsultens involvering och en bild av 
hur konsulten själv ser på sin involvering. I ett andra steg i analysen ska sedan dessa två bilder 
analyseras och jämföras ytterligare för att identifiera eventuella förväntans-gap. Hur detta ska 
genomföras presenteras i 2.2.3. Nedan förklaras de olika komponenterna i denna första 
analysmodell. 
 

  
Figur 1. Analysmodell för kartläggning av konsultens roll.  
 
Utifrån de två modeller som presenterades tidigare i detta avsnitt, sökes ett sätt att kunna 
presentera och analysera i vilka stadier av processen som konsulter involveras som extern 
expert och vilken typ av expertis som eftersöks av företagen. Företagens uppfattningar och 
förväntningar på konsultens roll och involvering kommer sedan jämföras med hur konsulterna 
själva ser på sin involvering, vilka stadier i processen som de har en uppfattning om att deras 
kompetens och expertis kommer till nytta och hur de ser på sin egen roll i dessa stadier. 
Komponenten Hållbarhetsredovisningens delar syftar till att respondenterna ska få ge sin bild 

Hållbarhetsprocessens/
delar
&

Konsultens/roll

Företag Konsult
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över var konsulten behövs och vad konsulten bidrar med i processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning. Att de olika parterna får ge sin bild över vad konsulten ska göra bidrar 
till att ge en beskrivning över hur företagen ser på konsultens involvering och vad denne ska 
bidra med i processen samt var deras kompetens behövs mest. På samma sätt ska konsulterna 
ge en bild över var de själva anser att de behövs mest. Dessa två uppfattningar ger 
tillsammans en överblick över var konsultens huvudsakliga inblandning i 
hållbarhetsredovisningen ligger, från två olika perspektiv.  
 
Konsultens roll, denna del av analysmodellen syftar till att respondenterna ska få ge sin bild 
av vilken av de tre rollerna som presenterats tidigare i kapitlet som de anser att konsulten har, 
eller om det finns någon annan form av roll utöver dessa som stämmer bättre in. Denna del av 
analysmodellen kopplas samman med hållbarhetsredovisningen då det är intressant att få en 
bild över vilken roll konsulten har i de aktiviteter i processen att skapa en 
hållbarhetsredovisning som är mest förekommande i det specifika fallet.  
 
När dessa två teoretiska komponenter använts för att beskriva vilka uppfattningar som finns 
om konsultens roll och bidrag till hållbarhetsredovisningen kommer det skapa en överblick 
över hur de två parterna ser på konsultens involvering. Denna kartläggning hjälper oss att 
besvara den första frågeställningen.  
 
2.2 Skillnader i förväntan och hur det kan förklaras 
 
2.2.1 Förväntans-gap 

Det har uppstått en ökad efterfrågan på att företag ska öka sin redovisning gällande icke-
finansiella resultat och att dessa resultat ska kunna granskas av allmänheten. Anledningen till 
att dessa krav har ökat beror på att det inträffat flera stora företagsskandaler och stora globala 
finanskriser (Habek, 2014). Efterfrågan kommer inte enbart från en grupp av intressenter, 
utan efterfrågan och påtryckningar kommer från flera olika håll. Konsumenter och investerare 
är intresserade av att kunna fatta medvetna val och på så sätt investera eller konsumera från 
företag som tar ansvar (Nam, Barnett & Kim, 2014). Enligt Epstein och Rejc Buhovac (2014) 
är detta anledningen till att konsumenter och investerare kräver att företag publicerar 
tillförlitlig information om deras verksamhet. Ett sätt för företag att informera sina 
intressenter om hur de arbetar med icke-finansiella frågor är att publicera en 
hållbarhetsredovisning (Habek, 2014).  

Då det finns en förväntan att företag ska publicera en hållbarhetsredovisning kan det uppstå 
tillfällen då företag inte anser att de besitter den expertis som krävs, utan väljer att ta hjälp 
utifrån. I dessa möten kan det uppstå situationer där de två parterna har olika uppfattning 
gällande vad de olika parterna har för roller och krav på sig. Då det finns olika förväntningar 
mellan två parter kan det uppstå ett så kallat förväntans-gap. Förväntans-gap är inte ett nytt 
fenomen inom redovisning, redan 1974 beskrev Liggio detta i en studie som baserades på 
relationen mellan revisorer och personer som tog del av årsredovisningar (Deehan & Rankin, 
1999). Skillnaden låg i att aktörerna hade olika förväntningar på prestationen. Sedan dess har 
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forskare identifierat nya förväntans-gap, där fokus bland annat har legat på prestation och 
förväntning på revisorer (Porter, 1993), vilken grad revisorer anser att de är involverade i 
hållbarhetsarbetet och i vilken grad de skulle vilja vara involverade i (Williams & 
O´Donovan, 2014) och att det finns olika förväntningar på revisorns roll när revisorer arbetar 
med mindre bolag (Kirby & King, 1997). Fokus har legat på att studera vad det finns för 
skillnader mellan revisorer och dess intressenter. 

Då denna studie kommer ha en annan utgångspunkt än tidigare forskning, kommer den 
tidigare forskningen inte kunna appliceras rakt av på detta problemområde. Trots att detta inte 
är möjligt, är den tidigare forskningen ändå relevant att använda då det är liknande fenomen 
som ska studeras och den tidigare forskningen kan tillämpas på så sätt att den ger en 
vägledning gällande vad det finns för mönster när det gäller förväntans-gap.  

Som det nämns ovan finns det forskning som fokuserat på att studera förväntans-gap mellan 
revisorer och dess intressenter. Det finns även forskning som identifierat att det finns olika 
typer av gap som bygger på olika typer av förväntningar. Enligt tidigare forskning kan tre gap 
identifieras; faktiska gap, ideala gap och överensstämmande gap (Panwar et al. 2014 enligt 
Watrick & Wood 1998). Faktiska gap uppstår när två parter har olika uppfattning om vad som 
ska anses som fakta. Detta gap beskrivs som ett gap som betecknas av att de två parterna har 
olika uppfattningar om ”vad som är” (Panwar et al. 2014). Ideala gap uppstår när de två 
parterna har olika uppfattning om vad som är idealt och eftersträvansvärt. I detta gap ställs de 
två parternas olika uppfattningar om ”hur det borde vara” mot varandra (Panwar et al. 2014). 
Och det sista gapet, överensstämmande gap, uppstår enbart inom ena parten av modellen och 
baseras på att denna part har en uppfattning om var de är och en annan bild över var de 
faktiskt vill befinna sig.  

 

Figur 2. Justerad modell över hur förväntans-gap kan uppkomma (Panwar et al. 2014). 

Syftet med att använda denna modell är för att se om det finns skillnader när det gäller 
uppfattningar och förväntningar mellan konsulter och företag avseende konsultens roll i 
framtagandet av en hållbarhetsredovisning. Fokus kommer ligga på det faktiska och det ideala 
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gapet i denna uppsats. Detta baseras på att vi vill skapa två olika bilder, dels hur konsultens 
roll faktiskt uppfattas av de två respondentgrupperna och dels vilka förväntningar som finns 
på hur rollen som extern konsult bör se ut. De två respondentgruppernas olika bilder av 
konsultens roll kommer sedan att jämföras för att påvisa ett eventuellt förväntans-gap, faktiskt 
och/eller idealt.  

Det har gjorts en del justeringar av modellen då denna studie inte syftar till att studera ur ett 
samhälls-/industriperspektiv (som den ursprungliga forskningen gjordes ur) utan ur ett 
konsult-/företagsperspektiv som i Figur 2. Det kommer att vara samma utgångspunkt och 
antaganden som Panwar et al. (2014) men det som har modifierats i modellen är att det är ur 
ett företagsperspektiv och konsultperspektiv. Denna förändring kommer inte påverka 
modellens syfte mer än att den utgår från olika perspektiv. Då vi inte är intresserade av att 
jämföra Panwar et al. (2014) resultat med det som vi kommer fram till, är denna justering 
möjlig. 

2.2.2 Struktureringsteorins dimensioner 
 
I avsnitt 5.4 nedan, kommer möjliga förklaringar till varför dessa förväntans-gap kan uppstå 
presenteras och diskuteras. För att göra detta kommer struktureringsteorin tillämpas. 
Struktureringsteorin handlar om att förstå sambandet mellan mänskliga agenters aktiviteter 
och handlingar, och strukturering av de sociala systemen (Macintosh & Scapens, 1990). 
Individen ses inom struktureringsteorin som en agent vars handlingar styrs av regler och 
resurser (Macintosh & Scapens, 1990). Regler är de grundantaganden som finns i 
organisationen och de bidrar bland annat till att sanktionera ett visst beteende. Resurser kan 
ses som ett uttryck för makt, då den eller de som kontrollerar och styr över resurserna även 
kan kontrollera och styra agenter och dessas beteenden. Individen, eller agenten, har en viktig 
roll inom struktureringsteorin då det är deras handlingar som i mångt och mycket styr 
produktionen och reproduktionen av de sociala systemen.  
 
Giddens (1984) utgår bland annat från begreppen struktur, system och strukturering för att 
skapa förståelse för hur sociala system utvecklas och förändras. Strukturer beskrivs som 
abstrakta mallar, bestående av uppsättningar av regler, rutiner och resurser, organiserade som 
egenskaper hos sociala system. Sociala system, som har strukturer, förklaras som 
reproducerade relationer mellan agenter eller grupper, organiserade som sociala sedvanor. 
Med strukturering avses i sin tur de villkor eller förhållanden som styr kontinuiteten eller 
omvandlingen av strukturer, som i sin tur innebär reproduktionen av de sociala systemen 
(Giddens, 1984). Den sociala strukturen i en organisation bidrar därmed med normer, regler 
och värderingar för vilket beteende som uppmuntras och är acceptabelt hos agenterna och det 
kommer i sin tur att styra dessas agerande. Agenterna är de som skapar flödet av handlingar 
och interaktion. När dessa handlingar reproduceras skapas, förstärks eller förändras sociala 
strukturer i organisationen. Handlingarna är därmed det som gör sociala system föränderliga 
(Giddens, 1984). 
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För att förstå och kunna analysera sociala system presenterar Giddens (1984) tre olika 
dimensioner av strukturer: Signifikans, Legitimitet och Dominans. Signifikansstrukturer 
beskrivs som en form av regler som bidrar med allmänna tolkningsscheman som är viktiga för 
kommunikationen i organisationen. Denna typ av tolkningsregler eller tolkningsscheman 
förser individen med ett sätt att se på och tolka händelser, som i sin tur skapar mening i 
interaktionen och kommunikationen med andra agenter (Burns, Englund & Gerdin 2011). 
Legitimitetsstrukturer förmedlas genom normer eller regler som sanktionerar och godkänner 
vissa beteenden (Burns et al, 2011). Dessa strukturer kan sägas bestå av gemensamma 
uppsättningar av värderingar och ideal om vad för typ av beteende som uppmuntras och vad 
som inte uppmuntras, vad som räknas som viktigt och vad som räknas som trivialt, vad som 
borde hända och vad som inte borde hända (Macintosh & Scapens, 1990). Medan både 
signifikans- och legitimitetsstrukturer utgår ifrån någon form av regler eller ramverk för 
exempelvis hur mening skapas i interaktionen mellan agenter eller vilken typ av beteende som 
uppmuntras, så bygger Dominansstrukturer på resurser och hur tillgång till vissa resurser ofta 
leder till en maktposition. Giddens (1984) skiljer på två typer av resurser; allokativa resurser 
som innebär tillgång över materiella fenomen, och auktoritativa resurser som innebär tillgång 
över mer immateriella fenomen som exempelvis auktoritet eller viss kunskap. Tillgång till 
båda dessa typer av resurser underlättar förmågan att styra och förändra agenters handlande, 
samtidigt som den ger medlen för dominans och maktutövning (Macintosh & Scapens, 1990). 
 
Viktigt att tänka på i och med denna typ av nedbrytning av strukturer i olika dimensioner är 
att de tre dimensionerna endast skiljs åt i ett analytiskt syfte. I en verklig situation är dessa 
sammanvävda och påverkar tillsammans agenters handlingar och förståelse av vissa fenomen 
samt interaktionen mellan individer såväl som de sociala system som utvecklas i 
organisationer.   
 
Struktureringsteorin kommer i denna studie att användas för att ge möjliga förklaringar till 
varför individers förväntningar och uppfattningar om sin egen eller andras roll i processen att 
ta fram en hållbarhetsredovisning kan skilja sig åt.  
De tre olika dimensionerna av strukturer (signifikans, legitimitet och dominans) ger olika sätt 
att förklara och se på varför aktörer ur skilda organisationer med skilda strukturer och sociala 
system kan tolka samarbetet mellan företag och konsult på olika sätt. Alla dessa tre 
dimensioner kan på olika sätt användas för att ge möjliga förklaringar till varför det finns 
skillnader mellan hur företagen och konsulterna definierar konsultens roll och involvering i 
hållbarhetsprocessen. 
 
2.2.3 Analysmodell för andra frågeställningen  
 
Detta steg i studien kommer utgå från resultatet från den första frågeställningen och utifrån de 
två bilderna av hur konsultens roll definieras ur företagens perspektiv och ur konsulternas 
perspektiv analysera på vilka sätt dessa bilder skiljer sig åt. På så sätt kan den andra 
frågeställningen Vad finns det för skillnader mellan hur företagen uppfattar konsultens 
involvering och hur konsulten själv uppfattar sin involvering? besvaras. Detta kommer göras 
med hjälp av en fördjupad analys utifrån det resultat som första frågeställningen utmynnar i.  
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I denna studie kommer vi lägga fokus på de faktiska och de ideala gapen när det gäller att 
identifiera vad det finns för skillnader i uppfattning mellan de två parterna. Faktiska gap 
innebär att det finns skillnader i hur de två olika parterna upplever att något faktiskt är 
(Panwar et al. 2014). I denna studie avses hur konsultens roll och involvering i 
hållbarhetsarbetet upplevs från de två perspektiven. De två olika uppsättningarna av 
uppfattningar kan sägas ge olika skildringar av konsultens roll i processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning, och att denna verklighet kan se olika ut för de två parterna. Till 
skillnad från faktiska gap så innebär ideala gap inte en skillnad i hur parterna upplever att det 
faktiskt ser ut idag, utan ideala gap innebär att det finns skillnader gällande hur parterna anser 
att det borde vara (Panwar et al. 2014). 
 
För att kunna identifiera det faktiska gapet kommer de två respondentgrupperna få beskriva 
hur de ser på konsulten idag. På vilka sätt är konsulten involverad i företagens 
hållbarhetsredovisningar? Är det någon speciell aktivitet som konsulterna främst är 
involverade i? Vad innebär de processer som konsulterna är involverade i? Vilken roll tar 
konsulterna när de är ute hos företagen? Detta är exempel på frågor som fångar de två 
parternas upplevelser av hur det ser ut just nu. Förutom hur det ser ut just nu, studeras även 
hur respondenterna anser att det borde vara. Detta inryms i hur de två parterna upplever att 
konsulterna borde agera. Vilka egenskaper behövs för att en konsult ska klara av att 
genomföra ett konsultuppdrag på bästa möjliga sätt? Hur borde en konsult agera? Detta är 
exempel på frågor som ställs för att kunna identifiera det ideala gapet.  
 
I figur 4 exemplifieras de två gapen. De ljusgrå rutorna symboliserar 
företagsrepresentanternas uppfattningar om konsulten och de mörkgrå symboliserar 
konsulternas uppfattningar. Utifrån de två parternas uppfattning om hur det är och hur det 
borde vara illustreras gapen som att de två uppfattningarna inte matchas och inte når varandra 
och gapen uppstår på detta sätt mellan parternas respektive uppfattningar.  
 

 
Figur 4. Analysmodell steg två.   
 

Företagsrepresentants
uppfattning)om)hur)det,är

Företagsrepresentants
uppfattning)om)hur)det,borde,

vara

Konsults,uppfattning)om)hur)det,
är

Konsults uppfattning)om)hur)det,
borde,vara

Faktiskt,gap Idealt,gap



	   15	  

För att kunna ge en förklaring till varför dessa förväntans-gap uppstått ska 
struktureringsteorin tillämpas. Struktureringsteorin utgår från tre dimensioner av strukturer; 
signifikansstrukturer, legitimitetsstrukturer och dominansstrukturer. Dessa dimensioner ger 
oss olika sätt att förklara de skillnader som finns mellan de två gruppernas uppfattningar och 
förväntningar. Signifikansstrukturer förser individen med ett sätt att se på och tolka olika 
händelser eller fenomen (Giddens 1984). Utifrån denna struktur är det främst en upplevelse av 
ett fenomen som kommer studeras. Hur respondenterna tolkar exempelvis vad som avses med 
hållbarhet speglas i hur de uppfattar detta fenomen och hur de sedan kommer att arbeta med 
hållbarhetsfrågor. Det är på vilka sätt som respondenterna tolkar och förklarar ett fenomen 
som kan förklaras med hjälp av signifikansstrukturen. Övergripande kan 
signifikansstrukturering brytas ner till ”Vad är det egentligen som de gör?”. 
Legitimitetsstrukturen kommer i denna studie främst betecknas som de regler eller normer 
som respondenterna uttrycker. Utifrån hur respondenterna beskriver dessa normer visar på 
vilka sätt som de sanktionerar och godkänner vissa beteenden. Den sista strukturen, 
dominans, kommer fokus ligga på hur kunskap och innehav av viss kunskap ses utifrån de två 
parternas perspektiv.  
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3. Övergripande metodologiska val 
 
I detta avsnitt presenteras de metodologiska val som studien grundas på, det presenteras två 
intervjuguider som intervjuerna bygger på och sist i avsnittet presenteras en genomgång över hur 
analysen gick till. 
 
3.1 Val av ämne 
 
Uppsatsens ursprung tog sin form inom området hållbarhetsredovisning. Efter att ha studerat 
tidigare forskning kunde vi se att det fanns ett stort fokus på intressentteorin, triple bottom 
line och legitimitet. Det har tidigare forskats på hållbarhetsredovisning utifrån dessa 
perspektiv och från olika utgångspunkter som hur det ser ut i olika länder och hur det skiljer 
sig mellan stora och medelstora bolag. Det fanns även ett intresse av att se vad det finns för 
olika uppfattningar om roller inom redovisningsbranschen. Tidigare forskning visar att det 
finns skillnader mellan vad revisorer och olika intressentgrupper har för uppfattning om vad 
revisorer har för befogenheter och krav på sig. Utifrån dessa två intresseområden ville vi 
studera hur konsulter som arbetar med att stödja och rådgöra företag i deras framtagning av 
hållbarhetsredovisningar uppfattas. Dels av de själva men även av de klienter som de arbetar 
för. Denna utgångspunkt blev ännu mer intressant då det kommit nya direktiv från EU 
gällande hållbarhetsredovisning. Att det finns ett nytt lagkrav på att stora bolag måste upprätta 
en hållbarhetsredovisning ansåg vi vara ett tecken på att denna typ av icke-finansiella 
redovisning kommer vara en självklar del av redovisningen i framtiden, och på så sätt blir 
viktig att lyfta fram. Det finns nästan ingen forskning gjord inom detta område tidigare vilket 
vi ville bidra med.  
 
3.2 Modifiering av tidigare modell 
 
I denna studie har Zvezdov et al. (2010) sätt att beskriva processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning arbetats om och modifierats. Utifrån denna modifiering har fyra 
övergripande aktiviteter skapats som visar de steg ett företag genomgår för att ta fram en 
hållbarhetsredovisning. Denna förenklade modell innehåller en sammanslagning av vissa 
aktiviteter. Detta motiveras av att vi anser att flera av Zvezdov et al. (2010) aktiviteter kan ses 
som likartade och överlappar varandra och därmed kan vara svåra att särskilja vid en analys. 
Därför ville vi skapa aktiviteter som är tydligare i hur de skiljer sig åt och på vilket sätt de är 
olika. På så sätt ville vi göra modellen lättare att ta till sig för respondenterna men även lättare 
för oss att tillämpa i vår analys. De aktiviteter som vi slagit samman är analys och tolkning 
samt mätning och sammanställning. Analys och tolkning anser vi vara två aktiviteter som 
bygger mycket på varandra och det kan vara svårt att separera dessa på ett tydligt sätt. För att 
kunna analysera den data som samlats in eller den information som finns att tillgå behöver 
denna tolkas. Hur analysen av informationen ser ut beror på hur den tolkas, och därför anser 
vi att dessa kan ses som en sammanhängande aktivitet och inte två. Detsamma gäller även för 
aktiviteterna mätning och sammanställning som även de slagits samman till en aktivitet. Om 
inte den data som kommer ut av mätningen sammanställs på ett lämpligt sätt är den troligtvis 
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väldigt svår att använda. Det kan även vara svårt att sammanställa informationen om personen 
som ska göra detta inte har en inblick i eller kunskap om vad det faktiskt är som mätts och på 
vilket sätt. Därför kan mätning och sammanställning ses som två moment som hänger 
samman på ett tydligt sätt i denna process och därmed har vi valt att i vår förenklade modell 
slå samman dessa. Aktiviteten förberedelse, som i korta drag innebär att den sammanställda 
informationen förbereds för presentation, är en aktivitet som hänger ihop med både analys och 
tolkning samt kommunikation. När informationen som kommit fram ur mätningen analyseras 
och tolkas så förbereds den för att kunna presenteras på ett begripligt sätt. I aktiviteten 
kommunikation sker nästa aktivitet av förberedelse då den analyserade informationen bland 
annat ska kommuniceras vidare till beslutsfattare i ett format anpassat för att kunna 
presenteras i rapportform. Därför har vi valt att inte ha med förberedelse som en fristående 
aktivitet. 
 
I tabellen nedan presenteras de fyra övergripande aktiviteter som vi anser vara de 
grundläggande i processen att ta fram en hållbarhetsredovisning. Även en exemplifierande 
beskrivning av hur aktiviteten kan gå till presenteras samt exempel på vad aktiviteten kan 
bidra med och varför den är viktig. 
 

 
Tabell 3. En beskrivning av aktiviteter som processen att ta fram en hållbarhetsredovisning 
består av. Modifierad utifrån Zvezdov et al. (2010).  

Det kan dock finnas risker med att göra en modifiering eller förenkling av en redan befintlig 
modell. Det kan bland annat vara att någon viktig del av modellen förminskas eller tappas 
bort i modifieringen. En annan risk kan vara att modellen förändras så mycket att det inte 
längre är möjligt att jämföra de resultat som framkommer av analyserna som görs med hjälp 
av modellerna. Den första risken har vi försökt minimera dels genom att främst slå samman 
olika aktiviteter och inte ta bort. Efter att modifieringen gjorts har vi flera gånger jämfört 
Zvezdov et al. (2010) förklaringar till de olika aktiviteterna med den förenklade modellen för 

Aktivitet Hur Varför

Identifiering Utveckla)och)identifiera)vilka)
hållbarhetsaspekter)som)bör)presenteras)och)i)
vilket)format,)utveckla)lämpliga)system)för)att)
hantera)hållbarhetsrelaterad)information)på.)

Erfarenhet)och)kunskap)används)för)att)utveckla)system)
för)hantering)av)icke>finansiell)information)samt)ge)
hållbarhetsarbetet)en)relevant)riktning.)

Mätning4och4
Sammanställning4

Införa)ett)gemensamt)system)för)att)erhålla)
enhetliga)resultatindikatorer.
Använda)etablerade)dataflödesvägar,)
tillhandahålla)information)som)redan)finns)i)
andra)former,)samla)in)ytterligare)information)
som)behövs)för)att)ge)en)rättvisande)bild.)

Öka)jämförbarheten)mellan)hållbarhetsrelaterade)
projekt)i)olika)organisationer)och)över)tid.
Öka)resurseffektiviteten)eftersom)underlaget)inte)
behöver)samlas)in)eller)kontrolleras)igen)

Analys4och4Tolkning4 Mäta)prestationer)genom)att)utvärdera)
hållbarhetsaktiviteter)och)resultatindikatorer.
Tolka)miljömässiga)och)sociala)effekter)i)
monetära)termer.)

Tillhandahålla)information)som)beskriver)hur)väl)
aktiviteterna)lyckats.
Tillhandahålla)relevant)information)i)ett)enhetligt)och)
förväntat)format.)

Kommunikation Integrera)information)i)andra)
informationssystem)i)företaget,)så)att)de)inte)
behöver)köras)separat.)Göra)en)bedömning)av)
vilken)information)som)ska)presenteras)för)
beslutsfattare.)

Ett)användarvänligt)datahanteringssystem)skapar)
effektivare)informationshantering)och)användning.)
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att minimera risken att tappa bort någon viktig del av processen. I och med denna jämförelse 
har vi på några punkter fått utveckla den modifierade modellen för att få med hela Zvezdov et 
al. (2010) process. Den andra risken har vi minimerat genom att vi främst har slagit samman 
aktiviteter. Det vi har gjort är att lyfta modellen till en högre aggregeringsnivå där våra fyra 
aktiviteter kan sägas innehålla fler aktiviteter och därmed innefattar vår modell fortfarande 
alla Zvezdov et al. (2010) sju aktiviteter.  
 
3.3 Respondenter 
 
Valet av respondenter är uppdelade i två parter, konsulter som arbetar med 
hållbarhetsredovisning och företag som tar hjälp av konsulter i framtagningen av sin 
hållbarhetsredovisning. För den första respondentgruppen kontaktades flera företag med 
konsulterande verksamhet inom hållbarhetsrelaterade frågor i Stockholmsområdet. Dessa fick 
via mail förfrågan att delta i studien. Mailen skickades till de personer som, enligt företagens 
hemsidor, var ansvariga för eller arbetade med hållbarhetsfrågor externt mot sina kunder. I 
detta inledande mail gjordes en förfrågan om personen eller någon annan inom företaget var 
intresserad av att delta. Vi ville inte begränsa oss till att enbart kontakta personer med en 
specifik typ av titel eller utbildning (exempelvis revisorer från revisionsbolag), utan valde att 
kontakta flera företag som på olika sätt arbetar med att konsultera företag inom 
hållbarhetsredovisning. Detta var ett medvetet val för att inte enbart få en bild av vad 
exempelvis revisorer har för erfarenheter och förväntningar, utan vi ville få en så bred bild 
som möjligt av konsultrollen. De fyra personerna inom denna part som deltar i studien har 
därför varierande utbildning och erfarenheter, men gemensamt för dem är att de arbetar med 
hållbarhetsfrågor externt mot företag.  
 
Bland konsulterna fanns det från början fem respondenter som intervjuades. Vid intervjun 
med den femte konsulten visade det sig att hen inte arbetade med hållbarhetsfrågor på samma 
sätt som de övriga konsulterna eller på det sätt som denna studie ämnade undersöka. 
Författarna valde därför att bortse från den respondenten då svaren som framkom under 
intervjun blev väldigt spekulativa då hen inte arbetar med dessa frågor på det sätt som 
intervjuguiden är utformad efter. När intervjuerna från de övriga fyra konsulterna 
sammanställts ansåg vi att vi trots ett bortfall hade fått tillräckligt omfattande material för att 
kunna genomföra vår analys, varvid vi inte ansåg det nödvändigt att uppsöka ytterligare en 
konsult att intervjua. 
 
När det gäller den andra parten av respondenter har fokus legat på stora och medelstora bolag. 
Detta val baseras på att det främst är bolag som är större som har någon form av 
hållbarhetsredovisning. Några av de företag som arbetade med konsulterande verksamhet 
inom hållbarhet som kontaktades för respondentgrupp 1 presenterade ett urval av vilka 
klienter som de arbetade med på sin hemsida. Urval till respondentgrupp 2 har delvis utgått 
från dessa listor. Utöver de som fanns i dessa listor har det även gjorts sökningar med hjälp av 
sökmotorn google.se, där sökningar gjordes efter företag som upprättade en 
hållbarhetsredovisning. Att inte enbart välja företag från konsulternas hemsidor var att få en 
varierad bild. Företag i Stockholmsområdet valdes även i denna grupp, då flertalet av 
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Sveriges stora och medelstora bolag har sina huvudkontor där och det är framförallt på deras 
huvudkontor som hållbarhetsfrågor behandlas. Företagsrepresentanterna som deltog i studien 
kommer från varierande branscher då författarna ansåg att det var intressant att intervjua 
respondenter med så varierade upplevelser som möjligt. I denna respondentgrupp ingår 5 
representanter och inget bortfall har skett.  
 
3.4 Generering av data 
  
Genereringen av data inleddes med att ett informationsbrev mailades till ett flertal olika 
företag. I brevet redogjordes det för vad som ämnades att undersöka i denna studie och en 
förfrågan gjordes om företaget var intresserad av att delta i studien. I brevet framgick det att 
både företagets namn och personen som skulle bli intervjuad skulle vara helt anonyma och att 
de skulle få möjlighet att läsa igenom presentationen av materialet innan det publiceras. 
Respondenterna fick även möjlighet att själva bestämma om de ville att intervjun skulle 
genomföras på deras kontor eller via telefon.  
 
Denna studie är uppbyggd på semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod. Vid 
semistrukturerade intervjuer har forskaren en lista över viktiga teman, problemområden eller 
frågor som ska täckas in, men till skillnad från mer strukturerade intervjuer kan ordningen 
som frågorna behandlas i ändras beroende på riktningen som intervjun tar (Kajornboon, 
2005). Valet att använda semistrukturerade intervjuer baseras på att denna metod ger 
möjlighet till att djupare undersöka och på så sätt förstå bakomliggande orsaker till att ett 
problem uppstått. En styrka i semi-strukturerade intervjuer är att forskaren kan driva på och 
gå djupare in i en given situation om det anses intressant. Dessutom kan forskaren förklara 
eller omformulera frågorna om respondenten inte förstår (Kajornboon, 2005). 
Semistrukturerade intervjuer möjliggör en viss anpassning efter vad respondenten svarar 
(Bryman & Bell, 2005). Detta såg vi som en stor fördel då det gav oss en flexibilitet som 
gjorde det möjligt att komma närmare vårt problem än vad en strukturerad intervju skulle 
tillåtit oss. Genom att använda semi-strukturerade intervjuer har möjligheter funnits att ställa 
följdfrågor beroende på hur respondenterna har svarat eller anpassa frågorna efter vilken 
riktning intervjun tagit. Detta har gjort att det varit möjligt att följa upp intressanta uttalanden 
från respondenterna men även anpassa frågorna till vad respondenten svarat på tidigare frågor 
för att få ett större djup i materialet. 
 
En nackdel med semi-strukturerade intervjuer kan vara att om intervjuaren är oerfaren så 
kanske inte tillräckligt med relevanta följdfrågor ställs. Om detta är fallet, kan relevant data 
missas att samlas in. Dessutom kan oerfarna intervjuare ofta nöja sig med ett första svar och 
tränger inte in i en situation tillräckligt djupt (Kajornboon, 2005). För att försöka minska 
denna risk har en analys av frågorna och vad respondenterna skulle kunna svara gjorts innan 
intervjuerna. I denna analys har det formulerats olika svar och lämpliga följdfrågor att i så fall 
ställa. I intervjuguiden har det även formulerats ett syfte till varje tema och vad det är som ska 
komma fram från just det temat. Genom att göra detta underlättas intervjusituationerna då det 
är lättare att värdera huruvida vi har fått ett tillräckligt informationsrikt svar eller om 
respondenterna behöver utveckla sina svar. 
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De flesta av intervjuerna genomfördes via telefon. En av fördelarna med telefonintervjuer är 
en ökad tillgång till respondenter jämfört med fysiska intervjuer. Med hjälp av 
telefonintervjuer kan respondenter från ett större geografiskt område väljas utan att det blir 
dyrt och tidskrävande, vilket det lätt blir vid fysiska intervjuer (Opdenakker, 2006). En 
nackdel med telefonintervjuer är att det minskar möjligheten för intervjuaren att läsa av 
sociala signaler såsom kroppsspråk. Då intervjuaren inte ser den intervjuade kan dessa 
signaler inte användas som en extra källa till information. Dock så finns fortfarande vissa 
sociala signaler såsom röstläge och tonfall tillgängliga även vid telefonintervjuer 
(Opdenakker, 2006). Intervjuaren kan inte heller styra över den miljö som den intervjuade 
befinner sig i när intervjun genomförs. Vid fysiska intervjuer kan intervjuaren skapa en så 
standardiserad intervjumiljö som möjligt, vilket inte är möjligt vid telefonintervjuer 
(Opdenakker, 2006). Vi är medvetna om de nackdelar som det innebär att genomföra 
telefonintervjuer och har försökt i så stor utsträckning som möjligt att kompensera för dessa 
genom att vara noga med att förklara frågorna tydligt och att få respondenten att svara så 
utförligt som möjligt genom att ställa många följdfrågor och be dem att utveckla sina svar. På 
detta sätt har vi försökt att kompensera för den information som vi eventuellt kan ha gått 
miste om i och med att vi inte kunnat läsa av kroppsspråk och dylikt. 
 
Studieobjektet, det vill säga konsultens involvering och roll i framtagandet av en 
hållbarhetsredovisning, är komplext och något som respondenterna inte nödvändigtvis 
reflekterat över eller funderat så mycket på innan frågan ställdes om de ville delta i studien. 
Därför gjordes ett utskick med underlag till respondenterna innan intervjuerna. Underlaget 
innehöll material som behandlar de områden som intervjun berör och syftar till att 
respondenterna ska ha funderat över fenomenet innan intervjun. Dessa brev finns i Bilaga 1 
och Bilaga 2. Bland annat skickades det ut den modell över processens olika aktiviteter som 
presenterats i avsnitt 2.1.2 samt den beskrivning av olika roller som en konsult kan inta som 
presenterats i avsnitt 2.1.1. I början av intervjuerna gjordes en avstämning med 
respondenterna om de hade förstått materialet eller om det var något som de ville skulle 
förklaras mer utförligt. Vi ville dock inte påverka respondenternas svar för mycket eller få 
dem att besvara en fråga på ett sätt som bara skulle passa oss, så materialet som skickades ut 
var en förenklad version av dessa modeller som hade till syfte att få respondenterna att ha 
tänkt till lite innan intervjun samt att de skulle ha någon typ av ram att hänga upp sina svar 
och sin argumentation på. Underlaget bestod därmed inte av hela intervjuguiden utan enbart 
av huvudområden och vissa figurer så att respondenten var förberedd och hade haft möjlighet 
att fundera över detta fenomen.  
 
Att i förväg lämna ut sådant material har både för- och nackdelar. Fördelarna ligger i att 
respondenten har möjlighet att fundera över frågor som är komplexa och som respondenten 
kanske inte tidigare har funderat kring. Respondenterna kan då formulera sina svar utifrån att 
ha funderat på hur de upplever sin arbetssituation. De nackdelar som finns är att risken finns 
att respondenterna låser sig i sina svar då de enbart tänker utifrån det utskickade materialet 
och inte utifrån verkligheten. En annan nackdel är att respondenterna ägnat olika mycket tid åt 
materialet och på så sätt besvarar frågorna olika då de funderat olika länge på materialet. 
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Detta har försökt undvikas genom att respondenterna, dels i det utskickade materialet och dels 
under intervjuerna fått frågor om de känner igen sig i materialet eller om deras verklighet ser 
annorlunda ut. Denna upprepning anser vi ska ha gjort respondenterna uppmärksamma på att 
det inte enbart är det utskickade materialet som vi är intresserade av, utan främst deras egna 
upplevelser och erfarenheter. För att motverka den andra punkten har det utskickade 
materialet varit kortfattat och inte tagit så lång tid att gå igen. Valet att göra materialet 
kortfattat baseras på att ett omfattande material kan medföra att respondenterna blir förvirrade 
över att det är mycket information att ta in, det blir tidskrävande att sätta sig in i ett 
omfattande material samt att ett kortfattat material gör det enkelt för respondenten att 
förbereda sig. Ett kortare material är enklare att följa med i och kräver inte lika mycket av 
respondenten som ett omfattande material.  
 
3.5 Utformning av intervjuguide 
 
Intervjuguiden är gjorde i två olika versioner eftersom det i denna studie finns två olika typer 
av respondentgrupper som har olika förhållande till problemområdet. I stort sett består de två 
versionerna av samma frågor, men de är formulerade på olika sätt för att passa respektive 
respondentgrupp. En intervjuguide är uppbyggd på olika teman som sedan bryts ner till frågor 
på varierade nivåer (Kajornboon, 2005). Utifrån det som tagits upp i litteraturgenomgången 
har flera teman skapats. Temana bygger på tidigare forskning inom hur processen att ta fram 
en hållbarhetsredovisning ser ut, vilka roller konsulter kan ha i denna process samt 
förväntans-gap. Vi har valt att skapa tre teman; hållbarhetsredovisningens delar, konsultens 
roll och utmaningar. Dessa tre teman syftar alla till att ge en bild över hur eventuella 
förväntans-gap kan se ut. Utöver dessa tre teman ställdes även inledande frågor för att kunna 
skapa en bild över vem respondenten är och vad de har för ansvarsområden. 
Struktureringsteorin är invävd i de olika temana för att kunna fånga de sociala strukturerna. 
Hur dessa är invävda presenteras under varje tema.  
 
Efter varje tema presenteras ett urval av de frågor som inryms i intervjuguiden, när dessa 
frågor ställdes till respondenterna har de inte ställts på exakt samma sätt som de presenteras 
här då studien är uppbyggd på semi-strukturerade intervjuer vilket innebär en anpassning av 
innehållet efter respondenternas svar. Under varje tema finns ett urval av de frågor som ställts 
till respondenterna. I detta avsnitt har frågor som ställts till konsulterna valts ut, konsulternas 
fullständiga intervjuguide hittas i Bilaga 3 och företagsrepresentanternas hittas i Bilaga 4.  
Det första temat syftar till att de två respondentgrupperna får ge sin bild över vilka aktiviteter 
som konsulten är involverad i. För att besvara denna fråga har respondenterna i förväg fått en 
tabell över vilka delar som processen att ta fram en hållbarhetsredovisning innefattar 
utskickade till sig. Respondenterna har sedan fått identifiera vilken/vilka delar som konsulten 
främst är involverad i. Men för att se om det fanns delar som inte togs upp i litteraturen som 
respondenterna ansåg var viktigt utifrån deras process, fick de berätta om de kände igen hela 
processen eller om de använde sig av några andra aktiviteter än dem som de fick presenterat 
för sig. För att få en ytterligare dimension om konsultens inblandning fick respondenterna 
besvara frågor om varför konsulten behövs i denna del samt varför företaget väljer att anlita 
en konsult. Struktureringsteorin tog sig form i dessa frågor på så sätt att respondenterna fick 
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beskriva hur de såg på hållbarhetsarbetet och varför de behövde ta in en konsult. Dessa frågor 
visade på hur de förstod hållbarhet och på så sätt även deras inställning till fenomenet. 
 

-   Vi tänkte börja med den första tabellen över processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning och de olika aktiviteterna. När du är ute hos företag, kan du 
känna att du känner igen de här aktiviteterna? 

-   Varför behövs du i denna del? 
 
Frågor som rör konsultens roll har ställts på liknande sätt som hållbarhetsredovisningens 
delar. Respondenterna har fått en beskrivning över de tre olika rollerna som presenterades 
tidigare i litteraturgenomgången, för att sedan få identifiera vilken/vilka roller de anser att 
konsulten har. Men för att se om det fanns roller som de två parterna anser vara viktiga men 
som inte ryms i den beskrivning som litteraturen gav, ställdes även frågor om vilka 
egenskaper som en konsult behöver besitta för att klara av ett uppdrag. Även i detta tema 
syftar ett första steg till att göra en kartläggning över vad de två parterna har för uppfattning 
om konsultens roll. Dessa normer kan ses som ett uttryck för legitimitetsstrukturen. Men 
signifikansstrukturen kommer även in i denna del genom att respondenterna fick berätta om 
vad de ansåg att en konsult ska göra utifrån det material som skickades ut innan intervjun. På 
vilket sätt de tolkade och förstod konsultens roll kan ses som ett uttryck för 
signifikansdimensionen. 
 

-   Du har fått se en figur över tre olika roller, vilken roll anser du att du har som konsult? 
-   Vad krävs av dig som konsult för att klara av ett uppdrag? 

 
Då förväntans-gap bland annat innefattar hur en viss situation ser ut just nu, var det även 
intressant att studera vad det fanns för svårigheter och utmaningar i relationen mellan konsult 
och kund. Detta problem har belyst genom att frågor ställdes om hur de upplevde samarbetet. 
Med denna fråga önskades det att få svar på vad det kunde finnas för olika uppfattning om 
vad konsulten skulle göra. Om det fanns olika uppfattning om hur samarbetet såg ut, tyder 
även detta på att de två parterna hade olika uppfattning om hur situationen såg ut och detta 
bidrar till att kartlägga hur de olika parterna definierar konsultens involvering. På samma sätt 
har frågor om eventuella svårigheter eller utmaningar i detta samarbete ställts. Varför det 
finns svårigheter och hur de två parterna ser på detta problem bidrar till att ge en bild över vad 
det kan finnas för olika uppfattningar om samarbetet. Dominansdimensionen kom in i 
frågorna på så sätt att respondenterna fick beskriva samarbetet och hur konsulterna tillämpade 
sin kunskap. 
 

-   Hur upplever du samarbetet med dina kunder? 
-   Finns det några utmaningar med att jobba som hållbarhetskonsult mot kunder? 
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3.6 Analys av data  
 
Analysen av det insamlade materialet har genomförts i två steg. Det första steget bestod av en 
innehållsanalys där de två respondentgruppernas uppfattningar om konsultens roll och dennes 
involvering i hållbarhetsredovisningen identifierades. I det andra steget ställdes de två 
parternas uppfattningar mot varandra för att kunna identifiera olika förväntans-gap.  
 
Då samtliga respondenter godkände att intervjun spelades in, gjordes en transkribering av det 
inspelade materialet. Att transkribera intervjuer är en tidskrävande metod men något som 
ansågs vara nödvändigt för att materialet skulle bli så lättillgängligt som möjligt. Intervjuerna 
transkriberades i nära anslutning till att intervjun slutfördes, men då flertalet av intervjuerna 
var inbokade samma dag var det inte alltid möjligt att genomföra transkriberingen i direkt 
anslutning till intervjun. När transkriberingen var gjord lästes materialet igenom ett flertal 
gånger av båda författarna. För att analysera den första delen av studien som handlar om vilka 
roller och vilka delar av processen som konsulten är involverad i har innehållsanalys 
tillämpats. Detta innebär att i ett första steg bryta ner texten och identifiera olika 
meningsenheter (Grandeheim & Lundman, 2003). Dessa meningsenheter bygger på hur de två 
respondentgrupperna beskriver konsultens roll och vilka delar av processen som konsulten är 
involverad i. När det gäller konsultens roll hämtades information både om vilken roll som 
konsulten ansågs ha idag och vad det finns för egenskaper som en konsult bör besitta för att 
klara av ett uppdrag. Exempel på dessa meningsenheter är: 
 
”Att vi har utifrånperspektivet, det är nästan en av de viktigaste sakerna vi som konsulter 
kommer med” - Konsult A 
”Vi har tre roller, bollplank när kunderna ringer och frågar hur gör jag här?” – Konsult B 
”Det är egentligen bara i kommunikation och presentation.” – Företagsrepresentant C 
 
I Bilaga 5 och 6 finns en fullständig tabell över alla meningsenheter som analysen bygger på.  
 
När meningsenheterna var identifierade delades dessa in i koder. Dessa koder kan ses som en 
sammanställning av meningsenheterna och som en indelningsgrupp där meningsenheterna i 
denna grupp har liknande innebörd. De framtagna koderna syftar sedan till att kunna jämföras 
för att se skillnader och likheter och på så sätt även mönster i respondenternas svar 
(Grandeheim & Lundman, 2003). De framtagna meningsenheterna kategoriserades sedan 
efter deras innebörd. Den första meningsenheten ovan kodades efter utifrånperspektiv. Den 
andra meningsenheten kodades efter att den handlade om att konsulten utgjorde ett bollplank 
som företagen kunde bolla idéer med och fick därför kategorin rådgöra. Den sista 
meningsenheten bygger på vilka delar av processen att ta fram en hållbarhetsredovisning som 
konsulten är involverad i och kodades efter kommunikation.  
 
När alla meningsenheterna hade fått en kod söktes det om det fanns några kopplingar mellan 
koderna och de roller samt aktiviteter som identifierats i den tidigare forskningen. Rollerna 



	   24	  

och aktiviteterna valdes att kallas för kategorier då dessa ansågs av författarna vara högst upp 
i klassindelningen. Utifrån de meningsenheter och de koder som identifierades fanns det 
koder och meningsenheter som inte kunde kopplas till de tidigare kategorierna som 
identifierats. Dessa koder fick då skapa nya kategorier. Nedan finns en förkortad version av 
hur klassindelningen såg ut, och i Bilaga 5 och 6 finns de fullständiga.   
 

Aktiviteter som konsulter är involverade i gällande företags hållbarhetsredovisningar 
Kategori Inläsning och 

upplärning 
Identifiering  Mätning och 

sammanställning 
Analys och 
tolkning 

Kommunikation 

Kod Förståelse för 
verksamheten. 
Hållbarhet för 
företaget. 

Osäkerhet hos 
företaget. 
Prioritering. 
GRI-anpassa. 

Sköts internt. 
Föreslår nyckeltal. 
 

Sköts internt. 
Samlar in analyser. 
 

Layout. 
Ram för rapporten. 
Presentera enligt GRI. 
Begripligt för intressenter. 

Meningsenhet Jag tror att det 
absolut viktigaste 
är att de förstår det 
sammanhang som 
vi är i 
-Företags-
representant B 
 
Det är ju alltid en 
fråga om att få 
konsulten att förstå 
vår verksamhet 
och den värld vi 
lever i 
-Företags-
representant C 
 
Vi tycker att det är 
så himla viktigt att 
man har en 
förståelse för 
företagets 
affärsmodell och 
strategi för at 
kunna vara en bra 
rådgivare för 
bolaget inom 
hållbarhetsfrågor 
-Konsult A 

Det vi lämnar ifrån oss 
är ju någon form av 
väsentlighetsanalys, att 
det här är era 
viktigaste aspekter att 
jobba med 
-Konsult D 
 
vi har inte riktigt varit 
klara på att det ingick i 
GRI men det är ju där 
vi fått den stöttningen 
-Företags-
representant E 
 

I vårt fall så får man 
ha ordning på sina 
data själv och sen 
hjälper vi till och 
föreslår var man kan 
hämta dem 
-Konsult C 
 
Vi har hämtat det 
mesta utifrån egen 
statistik och 
information och 
sådant som vi haft 
-Företags-
representant E 
 

Delvis analys och 
tolkning kanske, 
men det är inte 
byrån som gör 
analysen men de har 
ju ringt upp 
ansvariga och fått 
analys av dem 
-Företags-
representant C 
 
Mittenstegen där, 
mätning och analys 
och sånt det gör vi 
mer själva 
-Företags-
representant D 

Vi gör ganska ofta en ram 
eller en mall, att på den här 
sidan borde ni skriva om 
det här och presentera den 
här datan för att ni ska 
kunna säga att ni redovisar 
enligt GRI G4 
-Konsult D 
 
Att de presenterar 
materialet på ett begripligt 
sätt 
-Företagsrepresentant C 
 
Här vill vi ju berätta en 
historia, vi vill berätta det 
vi är bra på och det som vi 
har utmaningar om. Och 
det är ju där som jag tycker 
att konsulten har sin stora 
roll 
-Företagsrepresentant B 

Tabell 4. Utdrag ur kodningsschema över vilka aktiviteter konsulten är involverad i.  
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Konsulters roller i arbete med företags hållbarhetsrapportering 
Kategori Samrådande roll Kunskaps- och 

informationsexpert 
Metodologisk expert Auktoritär roll 

Kod Reflekterande 
Stötta 
Rådgöra 

Kunskap om 
hållbarhetsredovisning 
Kunskap om GRI 
Kunskap om börsbolag 

Identifiera nyckeltal 
Bestämma beräkningar 
av nyckeltal 
Samla in data 

Ledare 
Processledare 
Koordinator 

Meningsenhet Att vi har 
utifrånperspektivet det är 
nästan en av de viktigaste 
sakerna vi som konsulter 
kommer med  
– Konsult A 
 
Och det handlar också 
om det här att vara lite av 
ehm att ibland vara den 
här utifrån personen med 
lite trovärdighet som 
faktiskt kan hjälpa till 
och lotsa internt med 
beslutsfattarna  
– Konsult B 
 
så är det ju en fördel om 
den här konsulten kan 
agera som bollplank och 
eeh, komplettera den 
kunskap som finns i 
huset.  
– Företagsrepresentant A 
 

Att man har kunskap om 
hållbarhetsfrågor är ju ett krav  
– Konsult A 
 
syftet är ju 9 gånger av 10 att de 
inte själva har kompetensen och 
resurserna att driva de här 
frågorna liksom.  
– Konsult D 
 
Sen vill vi ju att de ska vara 
införstådda med och begripa sig 
på GRI till exempel.  
– Företagsrepresentant A 
 
jag behöver en som, som är 
bekant med hur börsbolag 
behöver rapportera kring det här 
företaget.  
– Företagsrepresentant D 
 

Nää utan snarare på 
vilka nyckeltal som kan 
vara aktuella  
– Konsult B 
 
hjälper till att få fram 
data och räkna och kolla 
vilka system man har 
och sådär om man vill ha 
hjälp med det,  
-  Konsult C 
 
Det gäller även den 
metodologiska experten 
här då, det kan ju vara så 
att även här då att man 
kan få stöd och hjälp för 
hur man exempel ska 
beräkna co2-utsläpp och 
hur man bör göra för de 
eventuella regler som 
man vill följa där 
 – Företagsrepresentant 
A 
 

Jag kan säga att dem har 
hjälpt oss på olika sätt 
beroende på vart vi varit i 
mognaden. Jag kan väl 
säga att till en början så var 
det ju mycket att bara sätta 
det här begreppet. Det var 
ju väldigt mycket en 
vägledning i hållbarhets 
hur vi skulle definiera oss, 
eller ja sätta oss i den 
kartan.  
– Företagsrepresentant B 
 
Ja som koordinerar, att jag 
som konsult kommer in 
och koordinerar och sen nu 
att det här området ska 
miljöchefen göra och det 
här området är 
ekonomichefens  
– Konsult B 
 

Tabell 5. Utdrag ur kodningsschema över konsultens roll.   
 
Det finns en del svårigheter och nackdelar med innehållsanalys, en av dessa är att det väljs ut 
för smala eller för breda meningsenheter. Vid för smala meningsenheter finns det en risk att 
författarna tolkar in egna åsikter (Grandeheim & Lundman, 2003). Vid för breda 
meningsenheter ligger risken i att dessa innehåller för mycket information och då blir svåra att 
koda (Grandeheim & Lundman, 2003). Vi har försökt undvika detta genom att fokus legat på 
att de meningsenheter som valts ut varken ska vara för begränsade eller för fylliga när det 
gäller informationsinnehållet. En del av meningsenheterna som valts ut har innefattat 
information som kunnat kodats på flera olika sätt. Då har meningsenheterna brutits ner till 
mindre enheter för att kunna kodas på ett korrekt sätt. En annan nackdel med innehållsanalys 
ligger i att när meningar plockas från en löpande text kan det innebära att meningen tas från 
sitt sammanhang och då kan tolkas på ett felaktigt sätt (Hsieh & Shannon 2005). Denna risk 
har hanterats på så sätt att de meningsenheter som tagits fram först valts ut av en av 
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författarna för att sedan granskas av den andra författaren för att på så sätt försöka kontrollera 
att meningsenheten inte tagits ur sitt sammanhang.  
 
Det andra steget av analysen utgick från det resultat som kom ut av första analysen. I detta 
steg låg fokus på att se om det kunde identifieras några av förväntans-gapen som 
presenterades i föregående kapitel. För att kunna undersöka om det faktiska och/eller ideala 
gapet framträdde sammanställdes först de två parternas uppfattningar om konsultens roll och 
vilka aktiviteter som konsulterna var involverade i, sammanställningen finns i bilaga 7. 
Utifrån den sammanställningen ställdes sedan de två uppfattningarna mot varandra. För att 
kunna identifiera gapen studerades först det faktiska gapet. Detta gap innefattar skillnader i 
uppfattning om hur en viss situation ser ut (Panwar et al. 2014). För att kunna identifiera detta 
gap läste båda författarna, var för sig, igenom materialet för att individuellt identifiera de två 
parternas uppfattningar om hur konsultens involvering faktiskt ser ut. Efter det jämfördes de 
två författarnas identifieringar med varandra för att se om det fanns en överrensstämmelse 
mellan dessa. Utifrån dessa identifieringar gjordes en jämförelse mellan de två 
respondentgrupperna för att se om det fanns något faktiskt gap. Det andra gapet, idealt gap, 
innebär att det finns skillnader i uppfattning gällande hur det borde vara. I denna del gjordes 
en sammanställning på samma sätt som med det faktiska gapet. 
 
Det har även gjorts en ansats till att förklara vad dessa olika förväntans-gap kan bero på. Detta 
gjordes med hjälp av struktureringsteorins tre dimensioner, signifikans, dominans och 
legitimitet. Utifrån hur respondenterna beskrev fenomenet försökte vi identifiera hur de 
sociala strukturer som påverkar individerna kunde tänkas se ut. Därefter gjordes en jämförelse 
med hur de identifierade förväntans-gapen såg ut. Signifikansstrukturerna analyserades utifrån 
hur de två parterna beskrev hållbarhet, vad det fanns för problem eller svårigheter med att 
arbeta med en konsult. Dominansstrukturerna identifierades genom att studera hur 
respondenterna beskrev kunskapsförhållandet samt vem som hade tillgång till en viss typ av 
kunskap. I detta fall gällde det främst kunskap om hållbarhetsredovisning och kunskap om 
företagens verksamhet. Den sista strukturen, legitimitet, identifierades med hjälp av bland 
annat hur arbetet med hållbarhetsredovisningen skulle gå till men även varför företagen valde 
att upprätta en hållbarhetsredovisning och ta hjälp av en konsult i denna process.  
 
3.7 Studiens trovärdighet och giltighet 
 
Det finns vissa krav som bör vara uppfyllda för att en kvalitativ studie ska anses vara 
tillförlitlig (Bryman & Bell, 2005). Lincoln och Guba (1985) presenterar fyra kriterier för att 
trovärdigheten för en kvalitativ studie ska anses vara god; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta. Med tillförlitlighet avses den så kallade inre 
validiteten som kan beskrivas som att studien faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta 
(Lincoln & Guba, 1985). I denna studie var det uppfattningar om konsultens involvering som 
fokus låg på. Undersökningsmetoden i studien baseras på insamlat material från intervjuer 
med personer som arbetar med hållbarhetsredovisning på något sätt. Då intervjuguiderna är 
utformade utifrån de två respondentgrupperna samt tidigare forskning inom processen att ta 
fram en hållbarhetsredovisning och dess aktörer kan vi på så sätt påstå att vi mätt det vi avsåg 
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att mäta.   
 
Det andra kriteriet är överförbarhet som avser att resultatet i studien ska kunna överföras på 
en annan kontext (Lincoln & Guba, 1985). Vi menar att utifrån denna studies resultat kommer 
vi kunna överföra resultatet på exempelvis konsulter som är stationerade i andra regioner än i 
Stockholm. Det vill säga denna studie bygger på djupa och fylliga beskrivningar som på så 
sätt tydligt ska kunna överföras på exempelvis andra geografiska områden eller branscher. 
Dessa djupa beskrivningar innefattar både motiveringar av exempelvis metodologiska val 
men även att intervjuerna inte var för korta och på så sätt bidrar med ett tillräckligt material.   
 
Pålitlighet avser att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse över de val som 
forskningsprocessen präglas av. Detta ska genomföras för att skapa en god pålitlighet och 
även för att öka transparensen i studien (Lincoln & Guba, 1985). För att kunna uppnå detta 
kriterium har vi strukturerat studien på ett sätt som ska göra det enkelt för läsaren att förstå 
vilka val vi gjort och varför. Vi har genomgående argumenterat för de val vi gjort och detta 
tror vi har genererat trovärdighet för denna studie.  
 
Det sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, som avser att författarna till studien 
inte medvetet påverkat studien med personliga värderingar (Lincoln & Guba, 1985). Detta har 
vi försökt att motverka genom att inte influera resultaten med egna värderingar. För att 
undvika detta har teorin tagits till hjälp som drivkraft i analysarbetet.  
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras den insamlade empirin. Avsnittet är uppdelat utifrån de två parterna och 
innan respondenternas individuella svar presenteras, finns en sammanställning över respondenternas 
svar. Varje respondents svar är uppdelade efter intervjuguidens tre teman; processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning, konsultens roll samt utmaningar.  
 
4.1 Konsulters uppfattning 
 
4.1.1 Sammanfattning konsulter 
 
Nedan presenteras en sammanställning över hur konsulterna har beskrivit sin involvering 
utifrån processen att ta fram en hållbarhetsredovisning, deras roll samt vilka utmaningar de 
ställs inför.  
 
 

Konsult/Fråga Konsult A Konsult B Konsult C Konsult D 
Aktiviteter enligt 
hållbarhetsprocessen 

Identifiering samt 
Kommunikation  

Identifiering  Identifiering samt 
Kommunikation 

Identifiering 
samt 
Kommunikation 

Egenskaper som 
krävs för att klara 
av uppdrag 

Kunskap om 
hållbarhetsredovisning, 
uppdaterad på 
standards, 
utifrånperspektiv, 
intresse att sätta sig in i 
kundens företag. 

Vara drivande 
och se till att 
saker blir gjorda, 
god lyssnare, ha 
tålamod, 
kunskap om 
GRI, bollplank, 
lots. 

Kunskap om 
hållbarhetsämnet och 
de metoder som 
används, kunna agera 
som projektledare, 
kunna bolla frågor 
med kunden och ta 
dem framåt i 
processen.  

Kunskap om 
hållbarhetsämnet 
samt GRI, 
Förmåga att 
sätta sig in i 
kundens 
verksamhet. 

Roll enligt 
rollbeskrivning 

Alla tre rollerna Auktoritär roll Alla tre rollerna Alla tre rollerna 

Utmaningar Kommunikation, 
bristande förståelse för 
hållbarhetsredovisning 
hos kunder 

Kommunikation, 
pratar inte alltid 
samma språk 
som kunderna.  

Det är ett komplext 
ämne och ibland svårt 
att få alla med sig och 
att skapa en 
hållbarhetsredovisning 
som speglar 
verkligheten.  

Att 
hållbarhetstänket 
inte är förankrat 
i verksamheten, 
kunderna har 
ibland ingen 
kunskap om 
ämnet och på så 
sätt motverkar 
samarbetet.  

Tabell 6, Sammanfattning av konsulternas svar. 
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4.1.2 Konsult A 
 
Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning  
Konsult A anser att syftet med att ta in en konsult främst grundas på att det är en 
kompetensfråga. Konsulter måste ha kunskap om exempelvis väsentlighetsanalyser, och detta 
är syftet till att företag anlitar dem. När det kommer till vilka aktiviteter och i vilka steg i 
processen som konsulten är involverad i så säger Konsult A att det är kommunikation som är 
dennes kärnområde och att det då naturligt blir hens utgångspunkt. I aktiviteten 
Kommunikation menar konsulten att det handlar mycket om förankring och att nå fram på ett 
begripligt sätt, och inte så mycket om det som beskrevs i det utskickade materialet som hen 
tolkar som mer informationshantering och informationssystem. Men det är inte bara i 
aktiviteten Kommunikation som konsulten känner igen sig utan även Identifiering. Hen 
beskriver detta på följande sätt  
 
”Men om man ska jobba på kommunikationen så behöver man ju förstå vad som är företagets affärsmodell och 
hur det hänger ihop med olika hållbarhetsfrågor, vad betyder det för kommunikationen och vad är det som man 
måste kommunicera”.  
 
Vidare säger konsulten även 
 
“... och vi tycker att det är så himla viktigt att man har en förståelse för företagets affärsmodell och strategi för 
att kunna vara en bra rådgivare för bolaget inom hållbarhetsfrågor”.  
 
Konsulten säger alltså att det främst är i aktivitet 1, Identifiering, och aktivitet 4, 
Kommunikation, som hen är involverad i. Identifiering genom att utifrån företagets 
verksamhet och affärsmodell hjälpa till att identifiera vad det är som är viktigt att 
kommunicera, och Kommunikation genom att förankra hållbarhetsarbetet inom 
organisationen och att nå ut på ett begripligt och förståeligt sätt externt. Angående de övriga 
aktiviteterna så säger konsulten att de i stort sett aldrig gör Mätning och sammanställning  
 
“...vi inför inte system för dataflödesvägar till exempel, vi rapporterar inte in data, vi gör inte heller 
beräkningar, vi förutsätter att det är något som bolaget gör eller att de har andra konsulter för att göra det”  
 
och att de visserligen är inne en del på Analys och tolkning ibland men att det inte är där som 
de har sin styrka. 
 
Konsultens roll 
När det gäller vilka egenskaper som konsulten anser vara viktiga att besitta när det kommer 
till konsultrollen beskriver konsulten att kunskap om hållbarhetsredovisning är ett krav och 
utgör grunden. Denna kunskap behöver vara bred och en översiktlig kunskap om hela 
begreppet hållbarhetsredovisning är ett måste idag. Ett annat krav är att konsulten behöver 
vara uppdaterad på de standards som uppdateras och vilka nya krav som utvecklats med tiden. 
Konsulten beskriver detta som  
 
”omvärldsbevakningsfiltret som gör att man har koll på vad som händer i utveckling inom såväl mjuka värden, 
som förväntningar i samhället, som vilka regleringskrav som kommer” 
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Det krävs även ett genuint intresse enligt Konsult A att sätta sig in i företaget och vilja veta 
hur företaget sköter sin verksamhet och på så sätt kunna hjälpa dem framåt. Konsulten lyfter 
även fram utifrånperspektivet som en av de viktigaste egenskaperna genom citatet  
 
”Att vi har utifrånperspektivet, det är nästan en av de viktigaste sakerna vi som konsulter kommer med”  
 
Konsulten anser att utifrånperspektivet bidrar med ett nytt perspektiv då företagen ibland kan 
vara låsta i sin egen verksamhet och då kan det behövas nya ögon som ser på problemet.  
 
När konsulten fick beskriva sin egen roll utifrån det material som skickats ut innan intervju 
utvecklar hen enligt följande  
 
”det blir ju lite så att i teorin går rollerna att särskilja men i verkligheten går de in och ut i varandra så att 
säga”  
 
Konsulten säger att hen har svårt att separera de olika rollerna i sitt dagliga arbete men anser 
att alla tre rollbeskrivningarna innefattas på något sätt i dess arbete. Kunskaps- och 
informationsexpert och den auktoritära rollen var de rollerna som konsulten kunde identifiera 
sig mest med, men det fanns även en viss del av den metodologiska experten i arbetet främst 
då genom att identifiera olika processer. Konsulten konstaterar att de olika rollerna varierar 
beroende på vilken kund det är och vad kunden efterfrågar.  
 
Utmaningar 
När det kommer till utmaningar beskriver Konsult A  
 
”Jag har ett projekt som jag jobbar med nu där jag har träffat en kund några veckor, där vi egentligen har 
levererat färdigt och gjort allting innan sommaren faktiskt, men där kunden liksom nu har kommit på att de inte 
riktigt, ja inte riktigt förstått vad det är” 
 
Konsulten beskriver att kunder inte alltid riktigt är med på vad som ska göras, och att 
kunderna inte alltid har tid att driva hållbarhetsprojektet och på så sätt skapas det en utmaning 
för konsulten att ändå driva projektet och skapa en så bra produkt som möjligt. Hen beskriver 
även att det ibland finns en skepsis inom vissa företag som gör att det skapas utmaningar  
 
”om det är svårt med förankringen på kundens sida, det vill säga om det är ojämnt eller finns någon skeptiker 
som inte alls vill röra sig eller se någon förändring.” 
 
Detta anses vara några av de utmaningar som finns i samarbetet med kunder.  
 
4.1.3 Konsult B 
 
Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning  
Enligt konsulten är företagens syfte med att ta in en konsult att de behöver hjälp med att 
samköra hela processen från början till slut. Konsult B har till en början lite svårt att koppla 
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det hen gör som konsult på ett direkt sätt till de aktiviteter som skickades ut innan, utan hen 
talar mycket om en aktivitet som hen tycker ligger innan vår första aktivitet Identifiering  
 
“... ni börjar med identifiering och definiering, vi har en process innan här som jag tycker är viktigt att få med, 
och den är själva affärsmodellen och att beslut från ledning och ägare finns med i den här också ... företag som 
lyckas riktigt bra, då är det en process innan här då tycker jag. Där det är klara riktlinjer”  
 
Konsult B utvecklar detta och säger att det är viktigt att utgå ifrån företagets affärsmodell och 
hur företaget tjänar pengar, och att konsulten utifrån detta hjälper till med bland annat 
omvärlds- och framtidsanalys och intressentdialog för att i det stora hela ge en riktning för 
processen. Konsulten fortsätter sedan med att komma fram till att hen ibland har en fot med i 
Mätning och sammanställning också men att det främst handlar om aktiviteter som 
prioriteringar och att lotsa företagen tidigt i processen samt att få ihop en rapport som 
kännetecknar deras huvudsakliga arbetsuppgifter i dessa konsultuppdrag.  
 
Konsultens roll 
Konsult B anser att en av de viktigaste egenskaperna en konsult behöver inneha är att 
personen behöver vara drivande i processen och se till att saker blir gjorda, vara en god 
lyssnare och ha ett bra tålamod. Då många av Konsult Bs kunder inte riktigt vet vad de vill ha 
hjälp med när de tar kontakt anser konsulten att kunskap inom hållbarhetsämnet är viktigt att 
ha god kännedom om och ha en förmåga att hjälpa kunden och få in dem på rätt spår för deras 
verksamhet. Men hen konstaterar även att kunskap inom GRI underlättar arbetet då många av 
kunderna väljer att rapportera enligt detta ramverk. När konsulten ska beskriva fritt vilka 
roller som hen har beskrivs det enligt följande 
 
”vi har tre roller, bollplank när kunderna ringer och frågar hur gör jag här? Sen är vi lots, lite enklare bara 
styr dem. Att dem äger processen men vi lotsar dem. Men sen är vi projektledare.”.  
 
Utifrån det material konsulten fick tillgång till innan intervjun anser hen inte att kunskaps- 
och informationsexpert är en roll som de innehar eftersom de endast har allmän kunskap och 
det är företagen som besitter expertkunskapen. Den metodologiska rollen är inte heller något 
som konsulten kunde identifiera sig med. När det kommer till den tredje rollen svarar hen  
 
”Så att egentligen så är det en auktoritär roll, det kanske är den som är mest aktuell, som den här länken att vi 
är .... Och då när vi kommer in som konsult, då ser vi till att sakerna blir gjorda också .... Och har man en 
konsult som har en agenda, som säger att det här och det här måste vara uppfyllt inom den här och den här 
tidsramen”.  
 
Utmaningar 
När Konsult B ska beskriva vad det finns för utmaningar i samarbetet med företagen säger 
hen kommunikation, och utvecklar detta  
 
”Det är inte alltid det finns tid till att sätta sig ner exakt det här gör du, det här gör jag in i minsta detalj. Utan 
man styr ju bara helheterna och då är det alltid tolkningar och kommunikation. Var och en tolkar på sitt sätt.” 
 
Konsulten beskriver att parterna inte alltid talar samma språk och att det på så sätt kan skapas 
missuppfattningar 
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”man är i olika led i processen så att säga och det där trodde jag var klart och kunden trodde att det där var 
klart.”  
 
Hen tar även upp att kunderna inte alltid är medvetna om hur lång tid det tar att ta fram en 
hållbarhetsredovisning och att det på så sätt även skapas en utmaning att få kunderna att förstå 
att det är en lång process. Konsulten beskriver även  
 
”det är ett ganska nytt område för kunden, och allt som man inte kan tar ju alltid längre tid än vad man tror. 
Och lite frustration också, för att oftast det de jobbar med kan de väldigt bra, det här kräver, jaa att man tänker 
lite annorlunda jämfört med vad man gjort tidigare. Så det kan vara okunskap som leder till frustration.”.  
 
4.1.4 Konsult C 
 
Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning  
Konsulten beskriver att företag främst anlitar dem då företagen är i början av sitt 
hållbarhetsarbete och behöver hjälp och stöttning att ta arbetet framåt. Många av deras kunder 
har ingen kunskap om exempelvis GRI, och då är det den typen av kunskap som de söker hos 
en konsult. Konsult C säger att aktiviteten Identifiering är oerhört central och att det är något 
som de hjälper dem flesta kunderna med. Hen utvecklar det och säger att det handlar om att 
sätta sig in i vad som är hållbarhet för företaget, vad det är de ska redovisa kring och att hjälpa 
till med projekt såsom väsentlighetsanalys, intressentdialog och omvärldsanalys.  
Angående aktivitet 2, Mätning och sammanställning, säger konsulten att det inte är något som 
de huvudsakligen gör. Hen uttrycker det enligt följande:  
 
”... det är inget som är mitt eller vårt huvuderbjudande eller vad man ska säga. För att oftast i vårt fall så får 
man ha ordning på sina data själv och sen hjälper vi till och tolkar och föreslår var man kan hämta den och 
sådär, men vi har liksom inga datasystem”.  
 
Hen säger att det säkert finns andra aktörer som riktat in sig på att hjälpa till med mätning och 
som kan erbjuda system för att hantera hållbarhetsdata, men att det inte är något som konsult 
C och dennes företag gör. Konsulten tycker sig däremot vara starkt involverad i aktiviteten 
Identifiering genom att hjälpa till med bland annat intressentdialog och omvärlds- och 
väsentlighetsanalyser och sedan i den sista aktiviteten, Kommunikation, genom att hjälpa till 
med att beskriva och formulera hållbarhetsaspekter samt göra bra underlag. Hen har lite 
problem att särskilja analys från kommunikation men försöker beskriva vad hen gör 
 
”... men sen därefter så är frågan vad som är vad i de andra, och då skulle jag ju säga att en viktig del ligger 
här i kommunikation, presentation och analys ... men också ett hantverk att beskriva det här, alltså att vara bra 
på att formulera och skriva och göra bra underlag”.  
 
Konsultens roll 
För att besvara frågan vilka egenskaper en konsult bör ha för att klara av sina uppdrag 
beskriver Konsult C att det krävs kunskap inom hållbarhetsämnet och en förståelse för de 
metoder som används. Konsulten måste även ha en förmåga att sätta sig in i företaget och 
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försöka förstå vart företaget befinner sig idag och vart de vill vara i framtiden. Hen beskriver 
att konsulten ibland behöver agera som projektledare och få igång projektet  
 
”..att få fram drift i projektet, att något som är lite knöligt och har en tendens att fastna internt och sådär. Med 
konsulthjälp så får man lite påeldning och lite styrning och någon som tar processen framåt.”  
 
Konsulten anser även att en del av konsultrollen innebär att kunna bolla frågor med kunden 
och att just denna aktivitet är något som är viktigt för dem.  
 
När Konsult C ska identifiera sin roll utifrån det material som skickades ut innan intervjun 
säger hen  
 
”jag ska säga att lite av de här rollerna går oftast in i de uppdrag som jag och vi har, men sen i vilken mån och 
utsträckning eller vilken fördelning det är mellan de här dimensionerna, det beror ju på vem man hjälper, var de 
är någonstans och vad de har behov av”  
 
Då uppdragen enligt konsulten är olika, varierar rollerna men konsulten konstaterar att det 
handlar mycket om kunskap om hållbarhetsredovisning och att vara en lots som hjälper till att 
leda arbetet framåt.  
 
Utmaningar 
Konsult C har identifierat två utmaningar som hen anser är de vanligaste att stöta på som 
konsult. Den första är att det är komplexa situationer där det är mycket data och många olika 
perspektiv som ska samordnas och förankras och hen anser att det då är viktigt att alla är med 
på detta. Det kan då bli ett väldigt trögt arbete eftersom beslut måste gå igenom ledningen. 
Konsulten anser att för att klara av denna utmaning så behöver de ha koll och kunna styra 
denna process så att alla förstår vad som behöver och ska göras. Den andra utmaningen ligger 
enligt konsulten i att  
 
”en redovisning kan ju liksom inte överträffa verkligheten ....  man kan alltså inte redovisa bättre än hur arbetet 
ser ut”.  
 
Konsulten anser att många företag inte riktigt vill redovisa det som inte är positivt för 
företaget och utmaningen ligger då i att försöka få företaget att rapportera om det ändå och att 
få dem att våga göra det ändå.   
 
4.1.5 Konsult D 
 
Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning  
När konsult D får frågan varför hen tror att företag väljer att ta in en konsult säger hen att det 
baseras på att företagen oftast har en bristande kunskap om hållbarhetsarbetet och på så sätt 
söker sig till en aktör som besitter denna kunskap. Konsult D är tydlig med att de väldigt 
sällan gör aktivitet 2 och 3, det vill säga Mätning och sammanställning och Analys och 
tolkning, utan det är aktiviteterna 1 och 4 som är deras huvudsakliga arbetsuppgifter. Om 
aktivitet 1, som konsulten väljer att formulera om till Identifiera och prioritera, säger hen 
följande  
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”... då är det vanligaste att vi gör identifiera och prioritera och det vi lämnar ifrån oss är någon form av 
materialitetsanalys, att det här är era viktigaste aspekter att jobba med. Och sen gör vi ofta någon typ av 
benchmarking eller omvärldsanalys som ingår i det där paketet. Det är det allra vanligaste” 
 
Som nämnts tidigare så anser konsulten att de inte gör vare sig aktivitet 2 eller 3 men att de 
genom att identifiera och prioritera vad som är viktigt att presentera även hjälper till att peka 
på vilken data som behöver samlas in 
 
”... och säger att den är nog viktig för er att presentera och då är det den här indatan som behövs för att kunna 
göra de här beräkningarna och presentera de här nyckeltalen. Då är kunden oftast nöjd, då kan de oftast ta vid 
själva och börja söka i organisationen vem som kan sitta på den här informationen eller vad de måste göra för 
att få till det här informationsflödet. Så vi gör egentligen identifiera och definiera som ni kallar det, vi kallar det 
identifiera och prioritera, och sen rapportera”. 
 
Konsult D säger också att det på senare tid har blivit allt vanligare att de förutom Identifiera 
och prioritera, även gör det som vi kallar Kommunikation men som hen kallar rapportera  
 
”Sen på senare tid när de här företagen som träffas av det nya lagkravet inser att det här måste ju faktiskt bli 
någonting som vi kan presentera utåt. Då har det kommit mer förfrågningar på att få hjälp med själva 
rapporteringen och ramen för hållbarhetsredovisningen också”. 
 
Det konsulten därmed säger är att de vanligaste arbetsuppgifterna i den här typen av uppdrag 
är att i ett tidigt skede i processen hjälpa företag att identifiera och prioritera viktiga aspekter 
att redovisa genom bland annat omvärldsanalyser, samt att hjälpa företagen med en ram för 
rapporteringen för att hållbarhetsredovisningen i slutändan exempelvis ska vara anpassad till 
GRIs krav eller leva upp till de lagkrav som finns på rapporten. 
 
Konsultens roll 
För Konsult D är det väldigt viktigt att hen har kunskap om hållbarhetsämnet och GRI för att 
klara av ett konsultuppdrag, det utgör grunden för arbetet. Men förutom denna kunskap måste 
även konsulter ha en förmåga att sätta sig in i den verksamhet som de ska hjälpa så snabbt 
som möjligt och vara lyhörd för att bilden av företaget ska bli så korrekt som möjligt.  
 
När konsulten får identifiera sin roll utifrån det material som konsulten fått ta del av innan 
intervjun så kunde hen se sig själv i alla de tre rollerna. Rollerna varierar beroende på vilken 
kund som behöver hjälp och vad det är som kunden vill ha hjälp med. Hen berättar att 
kunskap- och informationsexpert och den auktoritära rollen är de mest framträdande  
 
”Den första rollen har man alltid, kunskaps- och informationsexpert, det är ju därför de anlitar oss från första 
början. Och den här projektledarrollen, gör man det här som jag berättade, identifiera prioritera och 
rapportera, så är det klart att man blir en projektledare”.  
 
Medan den metodologiska rollen inte var lika framträdande men att den fanns i hens arbete.  
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Utmaningar 
Konsult D definierar att det finns ett flertal olika utmaningar i samarbetet. En av dem är att 
hållbarhetstänket inte är förankrat i hela verksamheten. Detta ger sig uttryck i att parter i 
företagen som konsulten ska hjälpa inte är villiga att lämna ut information som behövs för att 
skapa rapporten  
 
”Och så ställer man frågor och de bara, nej det tänker inte jag svara på. Nej det är konfidentiellt” 
 
Konsulten säger att det är ganska vanligt att anställda inom företaget inte är införstådda med 
vad konsulten ska göra och därför inte vill lämna ifrån sig information. Hen menar att det 
också är vanligt att de som är innehavare av information som konsulten ska ta del av inte har 
sammanställt denna  
 
”en miljöingenjör tycker inte att det är så viktigt med dokumentation och avstämningar och foureye-principles 
och sånt där, för han eller hon jobbar inte så vardagligen och sen så måste de handskas med jobbiga konsulter 
som kommer och tycker att allt ska vara dokumenterat och filat och strukturerat och så.” 
 
Hen jämför sin position med en finansiell revisor och menar att där finns inte denna 
problematik  
 
”Medans då återigen, jobbar man mot en financial controller som förstår en och man pratar samma språk.” 
 
4.2 Företagens uppfattning 
 
4.2.1 Sammanfattning företagsrepresentanter 
 
Nedan presenteras en sammanställning över hur företagsrepresentanterna ser på konsultens 
inblandning i deras hållbarhetsredovisning, konsultens roll samt vilka utmaningar det finns i 
samarbetet med konsulten.  
 

Företag/Område Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 
Aktiviteter enligt 
hållbarhetsprocessen 

Kommunikation Beror på vilken 
mognadsfas 
företaget befinner 
sig i, men just nu 
Kommunikation. 

Kommunikation Identifiering och 
Kommunikation 

Lite Identifiering 
men mest 
Kommunikation 

Egenskaper som 
konsulter behöver 
besitta för att klara 
av ett uppdrag 

Kunskap om 
hållbarhetsinformation, 
kunna framställa den 
insamlade informationen 
på ett snyggt och enkelt 
sätt, agera som bollplank, 
kunna granska 
hållbarhetsredovisningen.  

Levande kravspec 
som förändras hela 
tiden, men kunna 
förstå 
verksamheten, ska 
information som 
är lätt att ta till sig, 
utifrånperspektiv 

Ha förmåga att 
presentera materialet 
på ett bra sätt, ha 
förståelse för 
hållbarhetsredovisning, 
ha utifrånperspektiv 
och som bollplank.  

Ha kunskap om 
vad som krävs för 
börsbolag, kunna 
standards, ha bra 
referenser sedan 
tidigare, kunna 
sätta sig in i 
verksamheten 

Kunna skapa text 
som är lätt att 
förstå och kunna 
skapa snygga 
figurer/diagram, 
kunskap om 
hållbarhetsämnet, 
ha en pedagogisk 
förmåga, kunna 
driva mindre 
projekt och vara 
tillgänglig.  
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Roll enligt 
rollbeskrivning 

Kunskaps- och 
informationsexpert. 

Varierar beroende 
på mognad, men 
just nu kunskaps- 
och 
informationsexpert 

Ingen av de rollerna, 
tycker inte att den 
auktoritära rollen är 
något som en konsult 
ska ägna sig åt. 

Kunskaps- och 
informationsexpert 

Kunskaps- och 
informationsexpert 

Utmaningar Inga direkta utmaningar, 
men ibland sker 
missförstånd mellan 
konsult och företaget. 

Att konsulten inte 
alltid sätter sig in i 
verksamheten 
tillräckligt mycket 
och då inte kan 
skapa en produkt 
som 
överensstämmer 
med verksamheten 

Att konsulten tog lång 
tid på sig att utföra 
arbetet och att 
samarbetet inte flöt på 
så bra eftersom 
konsulten behövde gå 
via hen hela tiden. 

Inga direkta 
utmaningar, utan 
menar att då 
arbetar man inte 
med den konsulten 
mer 

Att få konsulten 
insatt i 
verksamheten.  

Tabell 7, Sammanfattning av företagsrepresentanternas svar 
 
4.2.2 Företag A 
 
Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning  
Representanten för företag A beskriver att syftet med att ta in en konsult för deras del baseras 
på att de främst vill ha hjälp med att skapa en bra och trevlig broschyr där konsulten kommer 
in och stöttar gällande layouten. Representanten säger att det egentligen bara är i den 
avslutande aktiviteten, Kommunikation, som de tar hjälp av en extern konsult. Det viktigaste 
som konsulten bidrar med för företag A är enligt representanten att presentera 
hållbarhetsinformationen på ett begripligt och läsvärt sätt samt att se till att det rent layout-
mässigt blir en bra och trevlig broschyr. Dock så poängterar representanten att hen har en lång 
erfarenhet inom branschen och inom dessa frågor och att hen därmed besitter mycket av den 
nödvändiga kunskap som krävs. Skulle hen byta bransch skulle förutsättningarna förändras 
 
”Ja det har vi kunnat göra själva (identifiering) .... det är ju möjligt att man ibland kan behöva ha den hjälpen 
också, men nu har jag jobbat i den här branschen som jag sa drygt 15 år, så för egen del så behöver jag ingen 
hjälp med det. Men om jag skulle byta bransch så skulle jag behöva hjälp av en konsult för de första stegen i 
tabellen, så är det ju”. 
 
Konsultens roll 
Företag As representant anser att konsulter behöver ha kunskap om hur 
hållbarhetsinformationen ska kommuniceras ut och hur detta ska göras på ett tydligt och 
snyggt sätt. Representanten anser att det i många fall handlar om komplex information och att 
det då finns vissa krav på konsulten 
 
”Att de ska vara duktiga på att kommunicera, åskådliggöra och illustrera och skriva på ett sätt som folk kan ta 
till sig” 
 
Konsulten behöver även ha en god kunskap om hållbarhetsämnet och GRI då företaget 
använder detta ramverk. Kunskapen om hållbarhetsämnet menar representanten ska ta sig 
form genom att konsulten måste vara uppmärksam och ha en förståelse för själva begreppet. 
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Utöver dessa krav vill företaget även ha en person som granskar deras arbete med 
hållbarhetsredovisningen och någon som kan agera som bollplank genom hela processen.  
 
Utifrån det material representanten tog del av innan intervjun anses kunskaps- och 
informationsexperten vara den roll som de eftersöker hos en konsult. Hen utvecklar detta 
 
”den här kunskaps- och informationsexpert, så är det ju en fördel om den här konsulten kan agera som 
bollplank och komplettera den kunskap som finns i huset”  
 
I denna roll anser även representanten att konsulten ska ha kunskap om uppdaterade utgåvor 
av standards och om det kommit nya regelverk. Representanten anser att kunskaps- och 
informationsexpert går lite samman med den metodologiska experten och att den senare rollen 
till viss del även ingår i konsultens roll. Främst då genom att ha kunskap om GRI och förstå 
de metoder som innefattas av GRI.  
 
Utmaningar 
Representanten anser inte att det finns några direkta utmaningar med att arbeta med en 
konsult. Det som hen har upplevt är att konsulten och företagen ibland missförstår varandra 
och på så sätt så blir inte alla arbetsuppgifter gjorda  
 
” Och där har det väl kunnat uppstå något misstag, där några grejer hamnat mellan stolarna och att vi trott att 
den ena eller den andra skulle ha gjort det.”  
 
Men detta är inte något som representanten ser som något stort problem.  
 
4.2.3 Företag B 
 
Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning  
För representanten var det viktigt att ta in en konsult för att den personen skulle kunna hjälpa 
dem att hålla sig inom rätt ramar och hjälpa dem att förstå hållbarhetsarbetet. Representanten 
för företag B menar att behovet av konsulthjälp har förändrats ju längre företaget kommit i sin 
mognadsfas gällande hållbarhetsredovisning. Hen säger att första gången företaget skulle ge 
ut en hållbarhetsredovisning tog de hjälp av en extern konsult för aktiviteten Identifiering 
genom att konsulten bland annat hjälpte till att definiera hållbarhet för företaget 
 
”Jag kan säga att de har hjälpt oss på olika sätt beroende på vart vi varit i mognaden ... till en början så var det 
mycket att bara sätta det här begreppet. Det var väldigt mycket en vägledning i hållbarhetsarbetet hur vi skulle 
definiera oss, eller sätta oss i den kartan” 
 
Hen fortsätter 
 
”... där var vi ju tvungna att sätta strategin. Vad är det? Vad är hållbarhet för oss? Och när vi hade satt de 
områdena och definierat vad vi ville åstadkomma och vilka som är intressanta för oss och som är intresserade 
av oss” 
 
På senare år menar representanten att företaget kunnat utgå mycket från det arbetet som 
konsulten hjälpte till med under det första året och att de därmed inte behövt extern hjälp där  
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”...vad gäller identifiering och definiering så har vi ju kommit dit. Nu är det ju mer när vi tittar, vi har gjort en 
intressentanalys och vi vet ju vilka vi vill ha dialoger med, och då är det ju bara att portionera ut, vilka ska vi 
prata med i år? Så att man har ju en annan nivå på diskussionen, för vi har ju satt ramverket så att säga”.  
 
I dagsläget är det mest i den sista aktiviteten, Kommunikation, som konsulten används. 
Representanten säger att de sätter ihop en bruttolista med vad som fortsatt behöver redovisas 
och vad som hänt under året som är intressant att ta upp, och där kommer konsulten in och 
stöttar upp 
 
”Alltså vad måste vi redovisa fortsatt ... och så slänger man in det som hänt under året ... Så att man har en 
form av bruttolista som man sätter ihop. Sen så sitter man med konsulten och försöker hitta den röda tråden i 
berättandet”. 
 
Konsultens roll 
Representanten för Företag B anser att det är svårt att ge en direkt beskrivning på vad det är 
för krav de ställer på konsulterna eftersom  
 
”Jag säger att det är en levande kravspec” 
 
Och att kraven ökar för varje gång som företaget har skapat en hållbarhetsredovisning. Hen 
menar att det handlar mycket om att sätta sig in i företaget och förstå deras verksamhet. 
Förutom detta så är det viktigt att konsulten har en förmåga att skapa information som är lätt 
att förstå  
 
”för det är ju ingen mening med att göra något som är snyggt som ingen förstår sig på” 
 
Representanten beskriver även att det är viktigt för dem att konsulten är kritisk och kommer 
in med ett nytt perspektiv på deras arbete 
 
”Och det är där som jag tycker att konsulten har sin stora roll. För ibland så blir man ju kär i sin egen 
verksamhet och tycker att man är så himla bra. Då kan den personen vara som en spegel tillbaka och säga men 
hur ser det ut här då? ... man vägleder så att det inte blir en ytlig produkt.”  
 
Representanten menar att de olika rollerna som hen fick ta del av innan intervjun har varierat 
beroende på var de har varit i mognad. Den auktoritära rollen behövdes när arbetet med att ta 
fram en hållbarhetsredovisning inleddes  
 
”den behövdes ju när strategin skulle sättas och klubbas av ledningsgrupp och godkännas av styrelse ... Då 
behövdes den förankringen och den approachen från konsultbolaget.” 
 
Den metodologiska experten kom in när de skulle identifiera vad de skulle mäta och på vilka 
sätt som det var kopplat till hållbarhet. Medan de idag är i behov av kunskaps- och 
informationsexpertrollen då de vill ha hjälp med att ta arbetet framåt utifrån nya standards och 
liknande.  
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Utmaningar 
Representanten anser att den största utmaningen ligger i att komprimera allt material och alla 
data till en slutgiltig produkt. Hen tycker att konsulterna i detta steg inte har satt sig in i 
verksamheten tillräckligt mycket och därför inte vetat vad som är viktigt för företaget att 
rapportera  
 
”De har ju inte detaljkännedomen som vi har, och det är det som kan vara utmaningen. Ibland så kapar de på 
fel ställe och då tappar man ju, dels så kan det ju nästan bli lite fel att det kan bli på gränsen till felaktig 
information. För de har ju inte förstått relevansen i detaljerna.” 
 
4.2.4 Företag C 
 
Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning  
Representanten för företag C beskriver att inom företaget finns det ofta begränsat med  tid att 
lägga på hållbarhetsarbetet och då var de i behov att ta in en konsult som kunde intervjua och 
även göra layouten, då denna kompetens inte fanns inom företaget. Representanten för företag 
C är tydlig med att det främst är i aktiviteten Kommunikation som företaget använder sig av 
en extern konsult 
 
”...första året jag var involverad, då jag gjorde om rapporten rätt mycket rent strukturellt, då gjorde jag själv 
extremt mycket. Både det strategiska och jag skrev nästan alla texter och var ansvarig för siffror och hela 
biten.”  
 
Representanten fortsätter att beskriva att hen gör det mesta av de första 3 aktiviteterna själv 
eller med hjälp inom företaget, och beskriver konsultens involvering i processen  
 
”Det är egentligen bara i kommunikation och presentation. Delvis analys och tolkning kanske, men det är inte 
konsulten som gör analysen men de har ju ringt upp ansvariga för vissa delar och fått analys av dem och skrivit 
ihop den delen” 
 
Hen fortsätter att beskriva att den externa konsulten egentligen bara hjälper till med att 
intervjua, skriva ihop och fixa layout  
 
”...att någon annan intervjuar och skriver och gör layouten för den kompetensen har vi inte längre inne hos oss. 
Det hade vi innan men det har vi inte längre.” 
 
Enligt representanten är det alltså endast inom aktiviteten Kommunikation som företaget 
använder en extern konsult och inte i någon av de första tre aktiviteterna. 
 
Konsultens roll 
För representanten i Företag C är det främst konsultens förmåga att presentera materialet på 
ett bra sätt som är intressant för dem 
 
”men förväntningarna är att de gör en snygg produkt eller vad man ska säga, en begriplig produkt.”  
 
Det finns även en förväntan att de ska ha en förståelse för hållbarhetsredovisning och kan 
stötta upp på det sättet. Men en annan aspekt som representanten lyfter fram är  
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”Att liksom ha de här utifrån ögonen .... inte minst som bollplank, är ju väldigt bra med tanke på att jag är 
ensam i min roll här.”.  
 
Utifrån den beskrivning av tre roller som representanten fick innan intervjun så anser hen att 
de i dagslägen inte använder någon av de här rollerna. Men tidigare har de använt sig av 
konsulter som var kunskaps- och informationsexperter för att skapa en gap-analys. 
Representanten anser att den metodologiska experten och den auktoritära rollen inte passar för 
en konsult utan att dessa ska hållas internt 
 
”Det skulle vara en konsult med väldigt hög pondus i så fall, men annars tycker jag att det är väldigt svårt. Jag 
tycker inte heller att man ska ha med en konsult inne så, då har man ju jobbat fel inom organisationen om man 
inte har den auktoriteten själv.”.  
 
Utmaningar 
Utmaningarna ligger enligt representanten i att det i detta fall tog väldigt lång tid för 
konsulten att utföra sitt uppdrag  
 
”…för att projektledaren på en extern byrå har väldigt svårt att pusha på internt inom organisationen, att få 
svar och se till att saker kommer i tid, där måste ju jag i slutändan se till att folk tar sig tid att svara på 
intervjuer och allt det där så det tog väldigt mycket tid och då blir jag lite såhär att, vad var besparingen?” 
 
Hen beskriver också att arbetet med konsulten inte flöt på så bra som hen önskat 
 
”... alltså de var ju tvungna att gå via mig på nåt sätt, de kunde ju inte... de har ju inte det mandatet på nåt sätt 
att trycka på. Eller ja, de kanske skulle ha tagit mer av det mandatet.”.  
 

4.2.5 Företag D 
 
Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning  
För representanten har det varit viktigt att ta in en kommunikationskonsult som har kunskap 
om hur en rapport kan skrivas på ett bra sätt. Representanten för Företag D preciserar väldigt 
tydligt att det är i aktiviteterna Identifiering samt Kommunikation som företaget använder sig 
av externa konsulter. Representanten förklarar att hens tjänst är väldigt bred och innefattar 
mer än bara ansvar för företagets hållbarhetsredovisning och att hen därför behöver 
konsulthjälp dels i den första aktiviteten för att bland annat identifiera viktiga aspekter inom 
hållbarhetskonceptet men också i den sista aktiviteten, där hen beskriver vad konsulten gör  
 
”Och sen kommunikation, jag använder dem också för att skriva en del texter och sen göra en del grafer, 
visuella grafer och sen använder jag alltid en extern byrå för att göra själva, den här layouten” 
 
Företag D använder därmed, enligt representanten, konsulter för att stötta upp i att identifiera 
viktiga hållbarhetsaspekter för företaget och även layoutmässigt för att få ihop en bra 
slutprodukt. 
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Konsultens roll 
Viktig för detta företag när det gäller krav på konsulter är att de har kunskap om börsbolag 
och vad som krävs i deras rapportering. Representanten för Företag D beskriver att hen vill att 
konsulten ska vara uppdaterad med det senaste när det gäller olika typer av standards som ska 
tillämpas under processen. Konsulten ska kunna uppdatera om dessa och hjälpa till så att 
viktiga delar i processen inte tappas bort. Det är även viktigt att konsulterna har bra referenser 
sedan tidigare 
 
”Det är för mig, oftast är det hemskt svårt att få grepp om vad en konsult kan eller inte. Men om han kan konkret 
visa att det där har jag varit med och gjort. Då ser jag om det är en sådan rapport som innehåller de saker som 
jag skulle vilja ha med i Företag D.” 
 
Representanten lyfter även fram att det är viktigt att konsulten har en förmåga att sätta sig in i 
företagets verksamhet så att de kan få så bra stöd från konsulten som möjligt. Representanten 
väljer även att växla konsult olika år för att det ska komma in nya perspektiv och på så sätt 
skapa en hållbarhetsredovisning som tas vidare varje år.  
 
När det gäller de roller som skickades ut i förväg säger representanten att det främst är 
kunskaps- och informationsexperter som hen använder sig av. Detta behövs främst då det är 
kunskap om standarder och ramverk som representanten behöver hjälp med utifrån.  
 
Utmaningar 
Företagsrepresentanten anser att de inte har haft några större utmaningar med sina konsulter 
men  
 
”När man stöter på de här problemen så jobbar man ju inte med den här konsulten mera”.  
 
4.2.6 Företag E 
 
Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning   
Företagsrepresentanten beskriver att syftet med att ta in en konsult ligger i att de behöver ha 
hjälp med att kommunicera ut deras hållbarhetsarbete och att det då blev naturligt för dem att 
anlita en konsult för detta. Företag E använder enligt representanten externa konsulter dels i 
ett tidigt skede för att säkerställa att den information som företaget vill presentera är tillräcklig 
enligt bland annat GRI och anpassat till företagets intressenter samt att den har en korrekt 
struktur  
 
”...dels att de ska säkerställa att vi har med den informationen som krävs för att kunna kommunicera och så att 
vara på det klara med vilka vi vänder oss till och vilka krav de ställer på oss så att vi ser att vi ger dem 
lämpliga... kanske inte lämpliga, men korrekta svar” 
 
Representanten fortsätter utveckla konsultens involvering  
 
”... som hjälper oss med att få en korrekt struktur för vi väljer att presentera det här enligt GRI. Så att till och 
börja med så har de hjälpt oss med en intressentanalys och en del andra analyser och dessutom hjälpt oss med 
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det rent formella kring vilka nyckeltal ska vi presentera? Hur ska det presenteras? Hur ska det beräknas? Och 
så vidare, göra det här på ett så förståeligt sätt som möjligt” 
 
Samtidigt säger hen att de gör det mesta av stegen Identifiering samt Mätning och 
sammanställning själva internt i företaget  
 
”... när det gäller att utforma och identifiera hållbarhetsaspekter så är vi nog rätt så trygga med vad vi har och 
vår påverkan och vad det är vi sätter in i våra insatser. Så den har vi nog i rätt stor utsträckning själva talat om 
för den här hållbarhetskonsulten som vi jobbar med” 
  
Förutom att säkerställa att företaget får med alla väsentliga aspekter på ett lämpligt sätt i ett 
tidigt skede av processen tar företaget även hjälp av en konsult i den sista aktiviteten, 
Kommunikation.  
 
”... vi tycker att det är viktigt att det blir en bra presentation, läsmässigt och layoutmässigt och sådär. De som 
läser ska lätt kunna ta till sig informationen och att den görs på ett snyggt och prydligt sätt. Och dessutom i linje 
med övrig marknadsföring som vi gör, eftersom vi gör en hel del marknadsföring” 
 
Konsulten hjälper alltså till i denna aktivitet så att rapporten blir förståelig, lätt att ta till sig 
och att det finns en samstämmighet med övrig marknadsföring från företaget. 
 
Konsultens roll 
Representanten anser att en konsult bör ha förmågan att skapa texter som är lätta att förstå 
både när det gäller själva texten men även med figurer och diagram. Hen anser också att en 
konsult bör ha en analytisk förmåga och kunskap om hållbarhetsämnet och på så sätt se till att 
inte viktiga aspekter missas i själva rapporteringen. Då det inte alltid finns kompetens inom 
Företag E gällande hållbarhet anser representanten att konsulten ska ha en pedagogisk 
förmåga och lära företaget internt hur de ska arbeta med dessa frågor. Hen vill att  
 
”Och de ska även kunna driva mindre utvecklingsprojekt och workshops och liknande.” 
 
För representanten är det även viktigt att konsulten har en god tillgänglighet och finns där för 
att kunna svara på frågor kring processen.  
 
När det gäller rollbeskrivningen som hen fick ta del av innan intervjun anses kunskaps- och 
informationsexpertrollen vara den mest centrala  
 
”på sätt och vis kan man väl säga den första rollen, kunskaps- och informationsexpert, därför det stämmer ju att 
de har ju främst en kunskap om hållbarhetsfrågor och sen har de också kunskap om vad som är relevant för en 
specifik rapport”  
 
Utmaningar 
Representanten för företag E anser att en utmaning i samarbetet med konsulten ligger i att 
försöka få konsulten insatt i deras verksamhet  
 
”Och det lägger ju ett ganska stort krav på oss själva att vi kan informera och kommunicera till dem på ett bra 
sätt” 
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Hen anser inte att detta är en stor utmaning eller att det är något som de arbetar mycket med, 
men att det ändå är en utmaning som de står inför i samarbetet.  
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5. Analys 
 
Detta avsnitt är uppdelat utifrån tre delar. Först kommer en analys göras av hur respondenterna ser på 
vilka delar i processen att ta fram en hållbarhetsredovisning som konsulten är inblandad i. I den andra 
delen kommer en analys presenteras om vilka roller de två parterna anser att konsulten har. Sist i detta 
avsnitt kommer en analys över förväntans-gap genomföras.  
 
5.1 Processen att ta fram en hållbarhetsredovisning 
 
5.1.1 Analys av konsulternas uppfattning 
 
Utifrån de fyra olika aktiviteter som hållbarhetsprocessen består av enligt modifieringen av 
Zvezdov et al. (2010) modell, så blir det tydligt vilka aktiviteter som konsulterna anser sig 
främst vara involverade i. Konsulterna är överens om att deras arbete som extern resurs till 
stor del består i att stötta, rådgöra eller på något sätt leda företagen tidigt i processen att ta 
fram en hållbarhetsredovisning. Flera av konsulterna beskriver att mycket av arbetet som de 
gör för företagen handlar om att göra olika typer av väsentlighetsanalyser, intressentdialoger 
eller på annat sätt hjälpa företagen att identifiera viktiga aspekter av hållbarhetsbegreppet. 
Aspekter som är väsentliga kopplat till företagets verksamhet men även till de intressenter 
som företaget vänder sig till i sin rapportering. Med andra ord handlar det mycket om 
Zvezdov et al. (2010) aktivitet identifiering. Dock så har flera av konsulterna valt att betona 
och lyfta fram ordet prioritera i denna del av processen. Det ger en bild av att mycket av det 
som de gör som konsult i detta steg handlar om att hjälpa företagen att prioritera vilka 
aspekter av hållbarhetsbegreppet som är de mest väsentliga, både kopplat till företagens 
verksamhet men även till de krav som finns från omvärlden i form av vad intressenter vill 
veta eller vad olika typer av lagar, regler eller ramverk kräver av rapporteringen. Det 
framhävs att konsulterna inte alltid är de som tar fram, väljer ut eller definierar dessa aspekter, 
utan ibland gör företagen det själva. Konsultens uppgift är i den typen av uppdrag att utifrån 
någon form av intressentdialog och väsentlighetsanalys granska om de aspekter som företaget 
själva tagit fram stämmer överens med vad intressenterna anser vara viktigt eller om 
konsulten själv anser att de missat att rapportera om någon väsentlig del av verksamheten. Det 
kan även handla om att företagen vill rapportera enligt GRIs ramverk och då vill de att 
konsulten ser över om det är något som företagen behöver komplettera med för att rapporten 
ska vara upprättad enligt GRIs standard.  
 
Även när det gäller Zvezdov et al. (2010) aktiviteter Mätning och sammanställning och 
Analys och tolkning är konsulterna överens. En av konsulterna säger att hen ibland kan vara 
inne och stötta upp lite även i dessa delar, men att det då handlar mer om att förklara vilken 
typ av data som behöver samlas in för att kunna göra vissa beräkningar eller presentera vissa 
nyckeltal och inte att konsulten gör själva mätningen eller sammanställningen. Övriga 
konsulter är överens om att dessa delar av processen sköts internt av företagets anställda utan 
någon betydande inblandning av konsulten.  
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Zvezdov et al. (2010) aktivitet Kommunikation, säger sig tre av konsulterna vara involverade 
i. Konsultens uppdrag i detta steg beskrivs på lite olika sätt av konsulterna, vilket tyder på att 
företag använder sig av externa resurser på olika sätt i det steget. En av konsulterna beskriver 
sin uppgift i detta steg som att hen ger företaget en ram för hur rapporten bör utformas och 
vad som behöver presenteras och på vilket sätt, men att hen som konsult inte skriver någon 
text eller skapar några grafer. Andra konsulter säger sig skriva en del text och ha större ansvar 
även gällande layout och liknande och för att göra rapporten förståelig och lätt att ta till sig 
för läsaren. På vilket sätt konsulten är involverad i detta steg skiljer sig därmed åt, men 
majoriteten av konsulterna säger sig i alla fall vara involverade på ett eller annat sätt även i 
detta steg. 
 
Utöver Zvezdov et al. (2010) aktiviteter som presenterades för respondenterna innan intervjun 
framträder en annan typ av uppgift eller aktivitet som flera konsulter uttrycker är väldigt 
viktig för att kunna genomföra uppdraget på ett så bra sätt som möjligt. Denna aktivitet består 
i att sätta sig in i företagets verksamhet, förstå företagets affärsmodell och hur de tjänar 
pengar. Detta beskriver flera av konsulterna som väldigt viktigt för att skapa rätt 
förutsättningar för att kunna hjälpa företagen i de resterande aktiviteterna.  
 
5.1.2 Analys av företagsrepresentanternas uppfattning 
 
Företagen är i det stora hela överens om i vilka av aktiviteterna som de involverar externa 
konsulter och vilka aktiviteter som de sköter internt. I aktiviteten Identifiering från Zvezdov et 
al. (2010) modell, uttrycker flera av företagen att de använder, eller har använt sig av, externa 
konsulter. Det som vi kan utläsa från representanternas svar är att det främst är när företaget 
är i en tidig mognadsfas inom hållbarhetsredovisning som det finns ett behov av att anlita en 
extern konsult för att få hjälp i det första steget. En av representanterna säger att när de skulle 
rapportera om hållbarhet för första gången anlitade de en konsult för att få hjälp med att 
identifiera väsentliga delar av hållbarhetsbegreppet och även få hjälp med att bland annat göra 
en intressentdialog för att få fram vad intressenterna vill veta. Därefter har företaget kunnat 
använda sig av den grund som de fick det första året och själva kunnat utveckla sitt 
hållbarhetsarbete och sin hållbarhetsredovisning, och endast använt en konsult för att få ihop 
en begriplig och lättförståelig rapport i slutändan. En annan företagsrepresentant uttrycker att 
hen har en så lång och gedigen erfarenhet inom sin bransch och inom detta område att hen i 
dagsläget inte behöver konsulthjälp för att identifiera väsentliga aspekter och dylikt, men att 
om hen skulle byta till en annan bransch skulle hen absolut ta hjälp av en konsult i denna 
aktivitet. Det vi kan utläsa ur representanternas svar är att de i dagsläget inte använder sig av 
konsulter i någon stor utsträckning för att identifiera och definiera viktiga aspekter och 
liknande. Detta kan till stor del bero på att de representerar företag som gett ut en 
hållbarhetsredovisning i flera år sedan tidigare och därmed redan har en bra grund att stå på 
gällande vad som är väsentligt att rapportera om för deras verksamhet och i deras bransch. 
Det ges ändå uttryck för att konsulter används i denna aktivitet, men då främst när företagen 
är i en tidig mognadsfas inom hållbarhetsredovisning och ännu inte hunnit skaffa sig 
erfarenheten eller kunskapen inom detta område. En konsult kan även användas i detta steg 
för att granska om företaget lever upp till GRIs krav eller liknande. 



	   46	  

 
Zvezdov et al. (2010) aktiviteter Mätning och sammanställning samt Analys och tolkning 
säger företagsrepresentanterna att de sköter internt och att de inte tar hjälp av någon konsult i 
dessa frågor. 
 
Den aktivitet där alla företagen använder sig av en extern konsult är i Zvezdov et al. (2010) 
aktivitet Kommunikation. Ett genomgående syfte med att anlita en konsult i detta steg av 
processen ser vi är att företagen behöver hjälp med att få ihop en slutprodukt. Bland annat 
uttrycks att konsulterna hjälper till med layout, att skriva en del texter och framförallt att få 
ihop en slutprodukt som är lättläst, begriplig, lätt att ta till sig samt stämmer överens med 
övrig marknadsföring från företaget. Det kan också handla om att se till att slutrapporten 
klarar av de krav som finns för att den ska kunna bli externt granskad eller att den ska leva 
upp till GRIs krav och på så sätt kunna bli GRI-certifierad. 
 
Något som företagsrepresentanterna värdesätter hos konsulten är att de ska ha en förmåga att 
sätta sig in i och förstå företagets verksamhet. Detta är något som representanterna ansåg var 
viktigt då konsulterna måste ha kunskap om och förstå deras verksamhet för att kunna hjälpa 
dem att ta fram deras hållbarhetsredovisning. Likt hos konsulterna så framträder det även hos 
företagen en bild av att det finns en ytterligare aktivitet som är viktig att genomföra innan de 
övriga aktiviteterna i processen kan påbörjas. 
 
5.1.3 Analys av konsulternas och företagsrepresentanternas uppfattningar 
 
När konsulternas och företagens uppfattningar om var i processen som konsulten är 
involverad i ställs mot varandra syns många likheter, men inte några stora skillnader. Utifrån 
detta målas en relativt enhetlig bild upp av vad det är konsulten gör i den här typen av 
hållbarhetsuppdrag. Det vi kan se är att Zvezdov et al. (2010) Kommunikation är den 
vanligaste aktiviteten där företag använder sig av externa konsulter. Det som framträder är att 
konsulter används på olika sätt och i olika utsträckning i denna aktivitet, allt ifrån att sätta en 
ram för hur rapporten bör se ut till att i stort sett skriva all text och ansvara för hela layouten.  
 
Även gällande den andra och tredje aktiviteten verkar konsulterna och företagen vara överens, 
dessa aktiviteter sköter företagen internt utan någon betydande involvering av en konsult.  
 
Den aktivitet där vi upplever störst meningsskiljaktigheter är den första, Identifiering. Hos 
konsulterna är detta den aktivitet som alla kan känna igen i sitt arbete som konsult inom 
hållbarhetsfrågor. Hos företagen är det flera som anser att de använder eller har använt sig av 
en konsult i denna aktivitet, men även ett par som inte gjort det. Den tolkning vi gör utav 
företagsrepresentanternas svar och beskrivningar är att det handlar mycket om erfarenhet och 
mognad när det kommer till den första aktiviteten. Företag som är i en tidig mognadsfas i sitt 
hållbarhetsarbete, eller om den ansvariga inom företaget saknar kunskap eller erfarenhet inom 
dessa frågor, kan vara mer benägna och i större behov av att anlita en extern konsult för att 
identifiera och definiera viktiga hållbarhetsaspekter. Ju längre företaget arbetat med dessa 
frågor och ju mer erfarenhet personer inom företaget har, desto mindre är behovet av 
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konsulthjälp. En av företagsrepresentanterna uttrycker att eftersom de fått hjälp att identifiera 
och definiera en gång, så kan de utgå ifrån detta även efterföljande år och behöver därför inte 
längre hjälp i denna aktivitet i processen. Vi tolkar detta som att konsulter ofta är involverade 
i att identifiera och definiera hållbarhet och hållbarhetsaspekter, men att det framförallt är åt 
företag som är relativt nya inom hållbarhetsredovisning. I och med det nya lagkravet kommer 
betydligt fler företag i Sverige inom en snar framtid bli tvingade att publicera en 
hållbarhetsredovisning. Det är långt ifrån osannolikt att detta kommer leda till en ökad 
efterfrågan på externa tjänster för att definiera företagens hållbarhetsarbete och identifiera 
viktiga aspekter att rapportera, och därmed bör konsulter även i framtiden vara involverade i 
denna aktivitet. 
 
Den tidigare forskning om hållbarhetsredovisningens aktiviteter som Zvezdov et al. (2010) 
presenterar utgår från ett internt perspektiv och de studerar endast interna aktörers 
involvering. Det vill säga, forskarna i den artikeln har studerat hur processen ser ut att ta fram 
en hållbarhetsredovisning och vilka aktiviteter som är viktiga för att den processen ska vara 
möjlig att genomföra samt hur olika interna aktörer involveras i dessa aktiviteter. Om den 
modell över processens olika aktiviteter som presenterats även ska kunna användas som 
utgångspunkt när konsulter eller andra externa aktörer studeras anser vi att en ytterligare 
aktivitet är viktig att få in i denna modell. Denna aktivitet innebär att konsulten måste sätta sig 
in i och skapa en förståelse för företagets verksamhet, affärsmodell och framtidsbild för att 
kunna genomföra övriga aktiviteter i modellen på ett så bra sätt som möjligt. Vi väljer att 
kalla denna nya aktivitet för Inläsning och upplärning och denna aktivitet är därmed den 
första i processen. Flertalet av både konsulterna och företagsrepresentanterna har uttryckt att 
det är viktigt att konsulterna försöker förstå företaget och dess verksamhet, men även att 
företaget ger konsulten möjlighet att göra detta genom att tillåta hen att få en ordentlig inblick 
i organisationen och få tillgång till relevant och väsentlig information om verksamheten.  
 
Utöver utvecklingen av ytterligare en aktivitet finns det utifrån det material som presenteras i 
denna studie även en annan modifiering av Zvezdov et al. (2010) modell. Ur ett 
konsultperspektiv är aktiviteterna mätning och sammanställning samt analys och tolkning 
skuggade i den nya modellen. Detta baseras på att konsulterna sällan är involverade i dessa 
aktiviteter. Det är dock fortfarande aktiviteter som måste genomföras i processen att ta fram 
en hållbarhetsredovisning, men de sköts till största del av företaget internt och inte av externa 
konsulter.  
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Tabell 8. Överblick över konsultens involvering i processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning 
 
5.2 Konsultens roll 
 
5.2.1 Analys av konsulternas uppfattning 
 
I denna del av analysen kommer konsulternas uppfattning om sin egen roll att analyseras. När 
konsulterna med egna ord fick beskriva vad de ansåg var viktigt i deras roll som konsult hade 
de fyra konsulterna några gemensamma punkter som de trycker på, de måste ha god kunskap 
om hållbarhetsämnet och gärna om GRI som är det ramverk som de flesta arbetar efter. Två 
av konsulterna menade på att de måste kunna sätta sig in i kundernas verksamheter snabbt för 
att kunna hjälpa dem på ett så bra sätt som möjligt, och de två andra konsulterna menar att 
som konsult krävs det att vara drivande och se till att projektet kommer framåt. Dessa 
egenskaper går att hitta i Schalteggers och Zvezdovs (2015) forskning som beskriver tre roller 
som ofta är förekommande i den interna processen att ta fram en hållbarhetsredovisning. 
Dessa tre roller ger uttryck för olika typer av kunskap och expertis som krävs för att klara av 
att upprätta en hållbarhetsredovisning, de tre rollerna kallas för kunskaps- och 
informationsexpert, metodologisk expert samt auktoritär roll. Tre av de fyra konsulterna 
ansåg att de, beroende på uppdrag, intog alla tre rollerna. Vilken av rollerna som de intog 
berodde helt på vad kunden efterfrågade. Men de ansåg även att det var väldigt svårt att 
separera dessa tre rollerna från varandra, och menade att de på många sätt gick in i varandra. 
Den auktoritära rollen kännetecknas bland annat av att personen ska samordna både 
informationsskapande och även förmedla den informationen vidare till ledningen (Schaltegger 
och Wagner, 2006). Detta kan tolkas som att rollinnehavaren ska samordna processen och 
samtidigt rapportera uppåt till uppdragsgivaren. Detta är något som flertalet av konsulterna 
beskriver. De agerar som en samordnare som driver hela projektet framåt. Den fjärde 

Aktivitet Hur Varför

Inläsning4och4
upplärning

Sätta4sig4i4företagets4verksamhet, affärsmodell4och4
hur4företaget4tjänar4pengar

Förståelse4för4företagets4verksamhet4och4dess4problematik4
krävs4för4att4kunna leverera4bra4resultat4i4övriga4steg

Identifiering Utveckla4och4identifiera4vilka4hållbarhetsaspekter4
som4bör4presenteras4och4i4vilket4format,4utveckla4
lämpliga4system4för4att4hantera4hållbarhetsrelaterad4
information4på.4

Erfarenhet4och4kunskap4används4för4att4utveckla4system4för4
hantering4av4ickeEfinansiell4information4samt4ge4
hållbarhetsarbetet4en4relevant4riktning.4

Mätning'och'
Sammanställning'

Införa'ett'gemensamt'system'för'att'erhålla'enhetliga'
resultatindikatorer.
Använda'etablerade'dataflödesvägar,'tillhandahålla'
information'som'redan'finns'i'andra'former,'samla'in'
ytterligare'information'som'behövs'för'att'ge'en'
rättvisande'bild.'

Öka'jämförbarheten'mellan'hållbarhetsrelaterade'projekt'i'
olika'organisationer'och'över'tid.
Öka'resurseffektiviteten'eftersom'underlaget'inte'behöver'
samlas'in'eller'kontrolleras'igen'

Analys'och'Tolkning' Mäta'prestationer'genom'att'utvärdera'
hållbarhetsaktiviteter'och'resultatindikatorer.
Tolka'miljömässiga'och'sociala'effekter'i'monetära'
termer.'

Tillhandahålla'information'som'beskriver'hur'väl'aktiviteterna'
lyckats.
Tillhandahålla'relevant'information'i'ett'enhetligt'och'förväntat'
format.'

Kommunikation Integrera4information4i4andra4informationssystem4i4
företaget,4så4att4de4inte4behöver4köras4separat.4Göra4
en4bedömning4av4vilken4information4som4ska4
presenteras4för4beslutsfattare.4

Ett4användarvänligt4datahanteringssystem4skapar4effektivare4
informationshantering4och4användning.4
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konsulten, Konsult B, menade att hens roll enbart var den auktoritära rollen och ansåg inte att 
kunskaps- och informationsexpert var en roll som de kunde ta, eftersom de ej var experter. 
Men utifrån de beskrivningar som den här konsulten gav när hen skulle beskriva vilka 
egenskaper som hen anser vara viktiga, fanns det en överrensstämmelse med den första rollen, 
kunskaps- och informationsexpert och hens uppfattning om vilka egenskaper hen besatt. 
Konsulten lyfte fram kunskap om hållbarhetsämnet, kunskap om olika typer av standards som 
GRI som viktiga egenskaper för att klara av ett uppdrag. Dessa egenskaper har likheter med 
de egenskaper Pierce & O´Dea, (2003) och Schaltegger och Zvezdov (2015) beskriver. Att 
dessa likheter finns anser vi tyder på att även denna konsulten tar sig rollen som kunskaps- 
och informationsexpert. I övrigt utifrån de beskrivningar som konsulterna gav angående vad 
som krävdes av dem för att klara av ett uppdrag och sedan i vilken eller vilka roller som de 
positionerade sig i, finns det en överrensstämmelse mellan deras svar.  
 
Då den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie har utgått från ett internt 
perspektiv har det kommit fram andra roller i denna studie som kan antas vara 
eftersträvansvärda ur ett konsultperspektiv. När konsulterna fick berätta om vad de ansåg var 
viktigt i deras arbete som konsult och vad för egenskaper som de själva ansåg vara 
eftersträvansvärda var det framförallt en punkt som tre av de fyra konsulterna tog upp, 
nämligen utifrånperspektivet. Konsulterna benämnde detta på olika sätt som bollplank, kunna 
bolla frågor med sina kunder samt just ha ett utifrånperspektiv som saknas inom kundernas 
verksamheter som ansågs vara viktiga. Detta blev viktigt för konsulterna då de ansåg att just 
denna del var en av de vanligaste arbetsuppgifterna som de ägnade sig åt, att bolla idéer och 
lotsa kunderna framåt. Detta utifrånperspektiv är inte något som Schaltegger och Zvezdov 
(2015) eller några av de andra forskarna tar upp i sin forskning, men något som majoriteten av 
konsulterna lyfter fram som en av de viktigaste egenskaperna och nödvändigheterna som en 
konsult måste ägna sig åt. Att Schaltegger och Zvezdov (2015) inte tar upp denna typ av 
egenskaper är en självklarhet då de utgått från ett internt perspektiv och inom företaget är det 
kanske inte en roll som bollplank som är den mest eftersträvansvärda rollen.  
 
Då denna studie har en annan utgångspunkt än Schaltegger och Zvezdovs (2015) och övriga 
forskare finns det ett behov av att komplettera deras befintliga modell med en roll till, 
nämligen rollen som en typ av bollplank med ett utifrånperspektiv. Denna roll innefattar bland 
annat att kunna svara på frågor som kunden har och på så sätt hjälpa dem framåt i deras 
process. Rollen innefattar att ha ett utifrånperspektiv, och på så sätt kunna guida kunderna och 
ställa kritiska frågor och hjälpa dem att ta fram en bättre rapport.  
 
5.2.2 Analys av företagsrepresentanternas uppfattning 
 
I denna del kommer företagsrepresentanternas uppfattning om konsulternas roll analyseras. 
När företagens representanter fick beskriva vad de såg som önskvärda egenskaper hos en 
konsult fanns det likheter i hur de svarade. Alla beskrev att de ville att konsulten skulle ha 
kunskap om hållbarhetsämnet. Då företagsrepresentanterna använde sig av olika typer av 
konsulter, både hållbarhetskonsulter och kommunikationskonsulter, fanns det lite varierande 
egenskaper som de värderade högst. Tre av representanterna från företagen lyfte fram att de 
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ville att konsulten skulle kunna skapa snygga och lättlästa diagram och figurer. Något som 
alla fem representanterna belyste var att de ansåg att det är viktigt att konsulten hade kunskap 
om olika standards, såsom GRI, kunskap om själva ämnet hållbarhet och även att konsulterna 
gjorde en typ av granskning av deras material så att inte någon viktig aspekt gick om miste.  
 
När respondenterna fick beskriva vilken eller vilka av Schaltegger och Zvedovs (2015) roller 
de ansåg att konsulten hade i uppdraget hos dem sa alla fem representanterna att de någon 
gång hade använt sig av en konsult med en roll som kunskaps- och informationsexpert och 
fyra av dem beskrev att deras nuvarande konsult tog denna roll. Den femte konsulten ansåg 
inte att någon av dessa roller passade in på deras konsult. Den representanten hade starka 
åsikter om vilken typ av roll som hen ansåg att en konsult skulle ta, och den auktoritära rollen 
var en roll som hen ansåg att företaget själva måste ta på sig, och inte en roll som en konsult 
bör ta. De egenskaper som representanterna beskrev att de värdesatte hos en konsult och 
vilken roll som deras nuvarande konsult innehar anser vi i mångt och mycket stämma 
överens. Representanterna är främst intresserade av att få kunskap som är uppdaterad och 
relevant för deras företag och detta är några av de egenskaper som inryms i kunskaps- och 
informationsexpertrollen.  
 
Som det tidigare beskrivits utgår Schaltegger och Zvezdov (2015) och de andra forskarnas 
rollbeskrivningar från en intern process. Detta medför att det finns andra aspekter som anses 
vara viktiga i en process där en konsult tas in. En punkt som tre av företagsrepresentanterna 
lyfter fram är att det är väldigt viktigt för dem att en konsult ska komma in med ny kunskap 
och att representanterna ska kunna bolla idéer och svårigheter med konsulterna. Dessa tre 
representanter lyfter även fram att det är viktigt att konsulterna kommer in med ett 
utifrånperspektiv. En av representanterna beskriver det som att ibland är det lätt att bli kär i 
sin egen produkt och då missas viktiga aspekter. Konsulten kan då komma in som en andra 
part och ställa kritiska frågor och få företagen in på rätt bana igen.  
 
Då flertalet av företagsrepresentanterna lyfter fram just bollplanksegenskapen och 
utifrånperspektivet som en viktig del av konsultens arbete kan det ses som en roll som kan 
komplettera Schaltegger och Zvezdovs (2015) modell för att den ska bli mer anpassad till ett 
bredare användningsområde än endast interna aktörers roller. Denna nya roll beskrivs som en 
roll där en person utifrån hjälper företaget framåt i sin utformning av en 
hållbarhetsredovisning. Viktiga egenskaper är att kunna bolla frågor med företaget och på så 
sätt hjälpa dem framåt i arbetet. En annan viktig egenskap är även att kunna sätta sig in i 
företagens arbete och komma med kritiska synpunkter så att inte viktiga aspekter missas.  
 
5.2.3 Analys av konsulternas och företagsrepresentanternas uppfattningar 
 
Ovan har konsulternas uppfattning om deras roll och företagsrepresentanternas uppfattning 
om konsultens roll analyserats separat. I denna del kommer en gemensam analys göras. Det 
finns en viss överrensstämmelse mellan hur de två parterna ser på konsultens roll. Åtta av 
respondenterna i de två parterna ansåg att i konsultens roll skulle rollbeskrivningen kunskaps- 
och informationsexpert ingå. Denna typ av roll lyfte även alla respondenter upp i deras egen 
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beskrivning om vad som var eftersträvansvärt hos en konsult. Men de två parterna var inte 
överens om de övriga två rollerna som presenteras. Konsulterna ansåg att den auktoritära 
rollen var en roll som de ofta tog på sig i sina uppdrag, medan företagsrepresentanterna anser 
att denna roll inte alls inryms i konsulternas roll. En av representanterna från företagen lyfter 
fram att om ett företag behöver ta in en konsult som har den auktoritära rollen har det 
företaget misslyckats i sitt hållbarhetsarbete. Att det kan vara så vitt skilda åsikter om just den 
auktoritära rollen kan bero på var företagen befinner sig i mognad när det gäller 
hållbarhetsarbetet. En av företagsrepresentanterna beskriver att i början när de skulle ta fram 
en hållbarhetsredovisning behövde de ha en konsult som tog den auktoritära rollen. 
Konsulterna beskrev även de att vilken roll de tog varierar mycket beroende på vad det är för 
typ av uppdrag som de ska arbeta med samt vad kunderna vill ha hjälp med. Det kan vara så 
att den auktoritära rollen behövs främst i början när ett hållbarhetsarbete ska etableras, medan 
det senare i processen främst behövs en konsult med kunskaps- och informationsexpertrollen 
då det framförallt är uppdatering av exempelvis standards som är viktigt.  
 
En aspekt som majoriteten av de nio respondenterna är överens om är att konsulterna behöver 
ha ett utifrånperspektiv som kommer in och stöttar företagen och ser till att inte någon viktig 
punkt missas. Flertalet av respondenterna benämner denna egenskap som ett bollplank där 
företagsrepresentanten kan ställa frågor och konsulten på så sätt hjälper till att ta 
hållbarhetsarbetet framåt. Denna egenskap beskriver flera av respondenterna som en av de 
viktigaste egenskaperna som en konsult behöver besitta för att klara av ett uppdrag på ett 
framgångsrikt sätt. Då denna egenskap anses vara väldigt viktig kommer vi att utveckla den 
modell som Schaltegger och Zvezdov (2015) tagit fram.  
 
Utvecklingen av den modell som Schaltegger och Zvezdov (2015) tog fram presenteras nedan 
i tabell 9. Schaltegger och Zvezdov (2015) utgick från att studera olika roller som interna 
aktörer intog i processen att ta fram en hållbarhetsredovisning. Modellen har utvecklats på så 
sätt att den är anpassad för konsulter som arbetar med att stötta och hjälpa företag att ta fram 
en hållbarhetsredovisning. Vi har valt att behålla alla de ursprungliga rollerna, trots att det inte 
är en helt överensstämmande bild, då den metodologiska experten och den auktoritära rollen 
inte är något som de företagsrepresentanterna som deltog i den har studien kände igen i sin 
egen konsults arbete. Valet att ändå ha med de här två rollerna baseras på att de företagen som 
deltog i studien redan hade ett utvecklat arbete med att ta fram en hållbarhetsredovisning. 
Som det nämnts tidigare beskrev en av företagsrepresentanterna att i början av arbetet med att 
ta fram en hållbarhetsredovisning behövde de ha en konsult som tog den auktoritära rollen. 
Utifrån de beskrivningar som representanterna gav under intervjuerna har vi tolkat det som att 
den auktoritära rollen är en roll som främst krävs av konsulterna när de ska konsultera företag 
som är i början och ska starta upp sitt hållbarhetsarbete. Vi anser därför att beroende på 
företagets mognad när det gäller hållbarhet så kommer konsulten att ta olika typer av roller.    
 
Den nya raden i modellen har vi valt att benämna som samrådande roll. Rollen innebär att 
konsulten finns tillgänglig i processens alla delar och agerar som bollplank när företagen har 
frågor och idéer om hur de anser att de kan ta sitt hållbarhetsarbete framåt. De egenskaper 
som konsulten bör besitta i denna roll är att vara lyhörd och ha lätt att skapa en förståelse för 
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den verksamhet som hen ska vara en del av. Utöver att kunderna kan bolla idéer med 
konsulten så ska konsulten vara drivande i processen och på så sätt vara en lots och ständigt 
föra arbetet framåt. Konsulten ska då vara uppdaterad på olika typer av standards och ha en 
förståelse för hur hållbarhetsarbetet ska gå till för att sedan kunna vägleda och stötta företaget 
att skapa en mer utvecklad rapport.  
 

 
Tabell 9. Konsultens möjliga roller i företags process att ta fram en hållbarhetsredovisning  
 
5.3 Förväntans-gap 
 
I detta steg av analysen kommer analysmodell två tillämpas. Utifrån den empiri som samlats 
in finns det en del likheter i uppfattning om hur konsultens involvering i processen att ta fram 
en hållbarhetsredovisning ser ut. Det finns en överrensstämmelse mellan parterna att 
konsulterna främst involveras i aktiviteterna Identifiering samt Kommunikation. Vi kan därför 
inte hitta något förväntans-gap i de olika parternas uppfattning när det gäller i vilka delar av 
processen att ta fram en hållbarhetsredovisning som konsulten är involverad i.  
 
Det finns dock skillnader mellan de två parterna gällande vilken roll de anser att konsulten har 
i processen att ta fram en hållbarhetsredovisning. Företagsrepresentanterna ansåg att det 
främst var Schalteggers och Zvezdovs (2015) roll som kunskaps- och informationsexpert som 
var den centrala rollen som en konsult har i denna process. En av representanterna beskriver 
att den auktoritära rollen var aktuell i ett tidigt skede när de skulle producera en rapport för 
första gången, detta främst då det fanns begränsat med kunskap inom företaget om hur en 
sådan process skulle drivas. Konsulten kom då in som en projektledare och styrde projektet. 
Företagsrepresentanten menade att denna roll enbart var intressant då de inte var så mogna i 
denna process, men i takt med att mognaden steg blev denna roll överflödig och idag har 
konsulten rollen som kunskaps- och informationsexpert. Men det finns andra representanter 
som ansåg att den auktoritära rollen inte var en roll som en konsult skulle ägna sig åt alls. En 
av företagsrepresentanterna ansåg att det var ett misslyckande från företagets sida om de var 
tvungna att ta in en konsult i denna roll. När representanterna beskriver hur samarbetet med 
konsulterna fungerar berättar alla att det fungerar bra men att det finns vissa utmaningar. 
Dessa utmaningar ligger i att det ibland finns en bristande kommunikation och att det på så 
sätt skapas missförstånd. Det finns även en del utmaningar med att få konsulten insatt i deras 
verksamheter.  

Roll Beskrivning

Kunskaps( och,informationsexpert Kunskap,om,vilken,information,som,är,
viktig.,Expertis,inom,
informationsegenskaper,

Metodologisk,expert, Expertis,och,förmåga,inom,metodologiska,
och,organisatoriska,frågor,

Auktoritär,roll Befogenhet,och,makt,att,länka,samman,
informationsleverantörer,och,beslutsfattare,

Samrådande,roll Kommer,med,ett,utifrånperspektiv.,Agerar,
som,bollplank,jämtemot,kunden,och,stöttar,
dem,att,ta,arbetet,med,rapporten,framåt.,
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Konsulternas uppfattning är till viss del skild från företagsrepresentanternas. Hos konsulterna 
fanns det en uppfattning om att deras uppdrag som konsult innefattade alla Schalteggers och 
Zvezdovs (2015) tre roller, beroende på hur uppdraget såg ut. Konsulterna beskrev det som att 
beroende på vilket uppdrag de var involverade i och vad kunden ville ha så tog de olika roller 
för att kunna matcha kundens önskan och behov. I samarbetet med företagen beskriver 
konsulterna att det finns en del utmaningar. Dessa utmaningar ligger främst i att det finns en 
bristande kunskap hos deras kunder som skapar ett hinder i samarbetet. Denna okunskap kan 
ta sig form i att personer som arbetar i företaget inte vill lämna ifrån sig information som 
krävs för att upprätta en hållbarhetsredovisning eller att kunden inte förstår vad det är för 
produkt som de ska få och i efterhand då framför att detta inte alls var vad de förväntade sig. 
Det finns även brister i kommunikationen mellan konsulten och företagen, och på så sätt 
hamnar ibland vissa uppgifter mellan stolarna eftersom parterna trodde att den uppgiften låg 
på den andra parten.  
 
Att det finns sådana skillnader mellan deras uppfattningar anser vi tyder på att Panwar et al. 
(2014) faktiska gap existerar i denna fråga. Detta faktiska gap utgörs av att de två parterna har 
olika uppfattning om vilken roll som konsulten faktiskt har i samarbetet mellan parterna. 
Skillnaden ligger i att konsulterna anser att de beroende på hur uppdraget ser ut kan ha den 
auktoritära rollen och även den metodologiska, men detta anser inte företagsrepresentanterna. 
I denna aspekt om hur de upplever konsultens roll har vi även valt att lägga in vad de två 
parterna anser att det finns för utmaningar i deras samarbete. Hur de upplever dessa 
svårigheter speglar även hur de två parterna arbetar tillsammans och på vilket sätt som de 
upplever konsultens involvering. Det som blir tydligt är att det finns olika typer av 
kunskapsluckor mellan de två parterna som beror mycket på hur olika kunskapsområden 
värderas. Enligt konsulterna finns det en bristfällig kunskap om hållbarhetsredovisning och 
hållbarhetsämnet inom företagen som försvårar samarbetet. Företagsrepresentanterna menar å 
sin sida att det finns en bristande kunskap hos konsulterna, men då främst genom att 
konsulten anses sakna inblick i hur företagets verksamhet ser ut och att det därmed finns en 
utmaning att få konsulten införstådd med hur företaget fungerar. De båda parterna ser på 
uppdragen ur olika perspektiv vilket gör att de ser olika på vilken typ av kunskap som är 
viktigast för att styra projektet. Något som båda de två parterna tar upp som en utmaning är att 
kommunikationen inte alltid fungerar fläckfritt och att det därmed sker en del missförstånd.  
 
Men det är inte enbart faktiska gap som identifierats. Utifrån respondenternas beskrivningar 
av konsultens roll har även ett annat gap identifierats, nämligen Panwars et al. (2014) ideala 
gap. Det ideala gapet innebär att två grupper av människor har olika uppfattningar om hur 
något borde vara (Panwar et al. 2014). Detta gap har identifierats genom att studera hur de två 
parterna beskrev de egenskaper som de ansåg att en konsult måste besitta för att klara av ett 
uppdrag. De skillnader som vi kunde se gällande vilka egenskaper som är viktiga hos 
konsulten var att det utöver kunskap inom hållbarhetsämnet även var väldigt viktigt för 
företagsrepresentanterna att konsulterna hade god förmåga att skapa text och figurer som var 
lätta att förstå och framförallt se till att det blev en attraktiv slutprodukt. Denna egenskap var 
inget som framträder i konsulternas uppfattning. Utifrån denna beskrivning blev det väldigt 
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tydligt att det var just ett idealt gap som kunde identifieras då dessa egenskaper enbart 
härstammar från deras förväntningar och förhoppningar om vilka egenskaper de önskar att 
konsulterna ska besitta och vilka egenskaper som konsulterna själva anser är önskvärda i 
dessa uppdrag. Det finns alltså en skillnad i de två parternas uppfattningar som kan beskrivas 
genom att företagsrepresentanterna anser att det är önskvärt och eftersträvansvärt att 
konsulterna även har kunskap om hur en bra hållbarhetsrapport ska presenteras, då främst när 
det gäller illustrationer av exempelvis tabeller och diagram, men även gällande det språk som 
hållbarhetsredovisningen ska vara utformad efter. Konsulterna däremot uttrycker inte alls på 
samma sätt att detta skulle vara en egenskap som är viktig för en konsult att besitta i den här 
typen av uppdrag. Därmed kan vi se att de två parterna har olika bilder av vad som är 
önskvärda egenskaper hos konsulten och hur den ideala konsulten ser ut. 
 
5.4 Förklaringar till förväntans-gapen 
 
Med hjälp av struktureringsteorins tre dimensioner, signifikans, legitimitet och dominans, har  
vi försökt att identifiera möjliga förklaringar till varför det faktiska och ideala förväntans 
-gapet har uppstått.  
 
Det faktiska gapet, som består av att de två respondentgrupperna har olika  
uppfattning om vilken roll konsulten har i uppdragen, anser vi främst kan förklaras med  
hjälp av Giddens (1984) dominans- och signifikansstrukturer. Med hjälp av  
dominansstrukturen identifieras olika typer av kunskapsresurser, kunskap om verksamheten  
samt kunskap om hållbarhetsredovisning. Hur de två parterna ser på och värderar dessa  
resurser kan vara en möjlig förklaring till varför det finns olika uppfattningar om främst den  
auktoritära rollen. Utifrån hur de två parterna har beskrivit samarbetet och konsultens roll  
framträder som sagt två olika typer av kunskapsresurser. Företagets personal besitter främst  
kunskap om hur den egna verksamheten ser ut. Från deras perspektiv är det denna  
kunskapsresurs som är den viktigaste för att driva processen framåt då det är företaget och  
dess verksamhet som ska speglas utifrån ett hållbarhetsperspektiv i rapporten. I och med att  
det är företagets personal som kontrollerar denna kunskapsresurs är det de som bör ha en mer  
auktoritär roll i uppdraget. Det kan tänkas att de företagsrepresentanter som antytt att en  
konsult aldrig ska ha en auktoritär roll i dessa uppdrag menar att eftersom det är företagets  
verksamhet och förståelse för denna som är den viktigaste pusselbiten är det företaget som ska  
vara den dominanta parten i samarbetet.  
 
På samma sätt går det att argumentera för att konsulterna ser hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning som de viktigaste delarna i uppdraget, och att dessa begrepp tillämpas 
på företagets verksamhet. Konsulterna uttrycker även att det är viktigt för dem att sätta sig in i 
företagets verksamhet innan uppdraget kan påbörjas. När konsulterna anser sig ha gjort det 
innehar de, utifrån sitt perspektiv, både kunskap om hållbarhetsredovisning men även 
kunskap om företagets verksamhet. Ur det perspektivet är det konsulterna som kontrollerar 
den viktigaste kunskapsresursen, det vill säga kunskap om hållbarhetsredovisning, men även 
kunskap om företaget och det är då naturligt att konsulten anser sig ha en mer auktoritär roll i 
processen. Detta blir då en möjlig förklaring till det förväntans-gap som vi sett gällande 



	   55	  

konsultens roll utifrån Giddens (1984) dominansstrukturer. Att parterna värderar olika 
kunskapsresurser på olika sätt, vilket leder till att de har olika uppfattning om vilken part som 
kontrollerar den dominanta resursen. Detta leder i sin tur till att de då ser olika på vad för typ 
av roll konsulten har. 
 
En annan möjlig förklaring till varför de två parterna har olika uppfattning om konsultens roll 
kan ligga i Giddens (1984) signifikansstruktur. Denna struktur fokuserar på hur ett fenomen 
uppfattas, förstås och förklaras. Signifikansen kan ge sig uttryck i hur kommunikationen 
fungerar och används. I detta fall tar sig detta uttryck genom att det upplevs finnas utmaningar 
i hur de två parterna förstår hållbarhet och hållbarhetsredovisning. Som det tidigare 
presenterats har konsulterna kontroll över kunskapsresursen hållbarhet. Då det främst är 
konsulterna som har en djup kunskap inom detta ämne medför det att konsulten måste 
förmedla denna kunskap vidare inom företaget för att kunna förankra arbetet med 
hållbarhetsredovisningen. Då det enligt konsulterna ofta finns en bristande kunskap inom 
företagen om hållbarhet kan detta medföra att de två parterna inte förstår varandra. Just 
språket är en aspekt inom signifikansstrukturen som är central. Då de olika parterna inte 
riktigt förstår och upplever hållbarhet på samma sätt, kan det vara en bidragande faktor till att 
det finns skilda bilder över vilken typ av roll som konsulten ska ta.  
 
Den auktoritära rollen innefattar uppgifter som att vara en länk mellan beslutsfattare, kunna 
förstå vilken information som är relevant för företaget och även förmedla denna information. 
Konsulterna poängterar att det många gånger är just denna del som blir väldigt viktig i deras 
arbete, att förstå vilken information som är viktig för företaget och sedan kunna kommunicera 
ut detta till de som arbetar inom företaget. Att hjälpa företaget att förstå och prioritera vilka 
aspekter av det breda begreppet hållbarhet som är väsentliga för dem och deras intressenter. 
Vad det är för information som är viktig baseras på att konsulterna har kunskap om 
hållbarhetsämnet och även försöker skaffa sig en förståelse för hur företaget bedriver sin 
verksamhet. Konsulterna beskriver att kunskapen och förståelsen för hållbarhetsredovisning 
många gånger är bristande inom företagen och att det bidrar till att det kan bli svårt för 
parterna att kommunicera med varandra. Att de inte riktigt förstår varandra kan vara en 
bidragande orsak till att de har olika uppfattning om vilken roll som konsulten ska ta. Om 
företagen inte riktigt förstår hur en hållarhetsrapport ska upprättas och vad det är som krävs 
för att klara av en sådan process kan detta bidra till att de enbart anser att konsulterna ska 
bidra med kunskap om hållbarhetsämnet och inget mer. Att det i vissa fall verkar finnas en 
bristande förståelse för vad konsulten verkligen ska göra kan återspeglas i uppfattningen om 
vilken roll som konsulten ska ha i uppdraget. 
 
Det ideala gapet, som främst består av att det identifierats en skillnad mellan parterna 
gällande vilka egenskaper som anses vara viktiga för en konsult att besitta, kan till viss del 
analyseras med hjälp av Giddens (1984) legitimitetsstruktur. Legitimitetsstrukturer består av 
regler och normer som klargör vad som är eftersträvansvärt inom exempelvis en organisation. 
Att just layouten och texten i hållbarhetsredovisningen är så viktig för 
företagsrepresentanterna kan bero på att flera av dem uttrycker att ett av de viktigaste syftena 
med att använda en konsult i denna process är att konsulten ska göra rapporten begriplig och 
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lätt att ta till sig. Det vill säga, konsulten ska ha förmågan att få informationen i rapporten att 
nå fram till företagets intressenter. Det som företagen eftersträvar hos konsulten är därmed att 
denne ska få intressenterna att förstå företagets hållbarhetsredovisning och därmed även 
företagets hållbarhetsarbete. Detta kan sägas spegla de normer som finns inom 
organisationerna, att det som är viktigt med hållbarhetsredovisningen är att informationen når 
ut till företagets intressenter. När konsulterna fick frågan hur de, ur företagens perspektiv, ser 
på syftet med att ta hjälp av en konsult i hållbarhetsredovisningen så var det inte att presentera 
informationen på ett begripligt och lättförståeligt sätt som de ansåg vara syftet. Det som 
framträdde hos konsulterna var ett större fokus på innehållet, att företagen anlitar en konsult 
för att de saknar kunskap om vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla och därför söker den 
kunskapen externt. Konsulternas uppfattning om syftet med sin involvering fokuserar främst 
på vad rapporten ska innehålla och inte lika mycket på hur det presenteras. Detta kan sägas 
spegla de normer som finns inom yrkesgruppen, att det är hållbarhetsredovisningens innehåll 
som är det viktigaste och att det är där företagen behöver hjälp. Detta kan förklara varför 
konsulterna inte uttrycker att förmågan att presentera informationen på ett begripligt och 
snyggt sätt är en av de viktigaste egenskaperna för att klara av denna typ av uppdrag, utan 
kunskap om hållbarhet och olika standarder samt lyhördhet kring företagets verksamhet är 
viktigare. 
 
Signifikansstrukturer kan också antas påverka detta ideala gap. Främst genom att konsulterna 
och företagsrepresentanterna förstår begreppen hållbarhet och hållbarhetsredovisning på olika 
sätt och har olika kunskapsnivåer inom ämnet. Även detta kan leda till att de ser olika på 
syftet med att en konsult anlitas och därmed även vilka egenskaper som önskas hos konsulten. 
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7. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras förklaringarna till de två frågeställningar som studien bygger på. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

För att besvara frågeställningen Vad finns det för uppfattningar om konsultens involvering 
som extern expert i arbetet med företags hållbarhetsredovisning utifrån företagens och 
konsultens perspektiv? kom vi fram till att de två parterna har en samstämmig uppfattning om 
vilka aktiviteter som konsulten är involverad i. Konsultens uppdrag ligger enligt båda 
respondentgrupperna främst i aktiviteterna Identifiering samt Kommunikation. Förutom dessa 
två aktiviteter som Zvezdov et al. (2010) tidigare presenterat framträdde en ytterligare 
aktivitet som båda respondentgrupperna ansåg vara av vikt för konsulten. Denna aktivitet har 
vi valt att benämna Inläsning och upplärning och den innebär att för att en konsult ska kunna 
genomföra ett uppdrag åt ett företag på bästa sätt behöver konsulten skaffa sig kunskap om 
företagets verksamhet och läsa in sig på hur företaget arbetar. Vi har därför valt att 
komplettera Zvezdov et al. (2010) modell med denna aktivitet då den enligt vår analys är av 
stor vikt när en konsult involveras i denna process. Aktiviteterna Mätning och 
sammanställning samt Analys och tolkning är båda respondentgrupperna överens om att 
konsulten inte är involverad i och dessa är därför skuggade i den utvecklade modellen nedan. 

  

Tabell 10. Modell över konsultens involvering i processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning 

När det gäller vilken roll som konsulterna skulle inta fanns det en viss skillnad i uppfattning 
mellan de två parterna. Konsulterna ansåg att de, beroende på uppdrag, kunde inta alla tre 
rollerna. Medan företagsrepresentanterna enbart ansåg att konsulterna hade rollen som 
kunskaps- och informationsexpert. Något som de två parterna var överens om var att det fanns 

Aktivitet Hur Varför

Inläsning4och4
upplärning

Sätta4sig4i4företagets4verksamhet, affärsmodell4och4
hur4företaget4tjänar4pengar

Förståelse4för4företagets4verksamhet4och4dess4problematik4
krävs4för4att4kunna leverera4bra4resultat4i4övriga4steg

Identifiering Utveckla4och4identifiera4vilka4hållbarhetsaspekter4
som4bör4presenteras4och4i4vilket4format,4utveckla4
lämpliga4system4för4att4hantera4hållbarhetsrelaterad4
information4på.4

Erfarenhet4och4kunskap4används4för4att4utveckla4system4för4
hantering4av4ickeEfinansiell4information4samt4ge4
hållbarhetsarbetet4en4relevant4riktning.4

Mätning'och'
Sammanställning'

Införa'ett'gemensamt'system'för'att'erhålla'enhetliga'
resultatindikatorer.
Använda'etablerade'dataflödesvägar,'tillhandahålla'
information'som'redan'finns'i'andra'former,'samla'in'
ytterligare'information'som'behövs'för'att'ge'en'
rättvisande'bild.'

Öka'jämförbarheten'mellan'hållbarhetsrelaterade'projekt'i'
olika'organisationer'och'över'tid.
Öka'resurseffektiviteten'eftersom'underlaget'inte'behöver'
samlas'in'eller'kontrolleras'igen'

Analys'och'Tolkning' Mäta'prestationer'genom'att'utvärdera'
hållbarhetsaktiviteter'och'resultatindikatorer.
Tolka'miljömässiga'och'sociala'effekter'i'monetära'
termer.'

Tillhandahålla'information'som'beskriver'hur'väl'aktiviteterna'
lyckats.
Tillhandahålla'relevant'information'i'ett'enhetligt'och'förväntat'
format.'

Kommunikation Integrera4information4i4andra4informationssystem4i4
företaget,4så4att4de4inte4behöver4köras4separat.4Göra4
en4bedömning4av4vilken4information4som4ska4
presenteras4för4beslutsfattare.4

Ett4användarvänligt4datahanteringssystem4skapar4effektivare4
informationshantering4och4användning.4
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ytterligare en roll utöver de roller som Schaltegger och Zvezdov (2015) presenterade i sin 
studie. Denna roll bygger på att konsulten ska komma in i processen med ett utifrånperspektiv 
för att kunna granska det interna arbetet och komma med förslag på förbättringar utifrån ett 
nytt perspektiv. Denna roll ska även innefatta att konsulten ska agera som bollplank gentemot 
de som driver projektet. Konsulten ska på så sätt stötta dem som är ansvariga för att ta fram 
hållbarhetsredovisningen och bolla idéer och reda ut svårigheter som sedan kan ta rapporten 
framåt. Denna nya roll har vi valt att benämna Samrådande roll. 

 

Tabell 11. Konsultens möjliga roller i företags process att ta fram en hållbarhetsredovisning 

Den andra frågeställningen Vad finns det för skillnader mellan hur företagen uppfattar 
konsultens involvering och hur konsulten själv uppfattar sin involvering? kan besvaras genom 
att det i denna studie har identifierats två olika förväntans-gap. Det som enligt Panwar et al. 
(2014) benämns som ett faktiskt gap identifierades gällande vilken roll som de två parterna 
ansåg att en konsult har. Företagsrepresentanterna ansåg att konsulten enbart har rollen som 
Schaltegger och Zvezdov (2015) benämner kunskaps- och informationsexpert, medan 
konsulterna ansåg att de kan inta alla Schaltegger och Zvezdovs (2015) tre roller beroende på 
hur uppdraget ser ut.  

Utöver det faktiska gapet identifierades även det som Panwar et al. (2014) benämner idealt 
gap. Detta gap uppkommer från att de två parterna har något skilda uppfattningar om vad det 
är för egenskaper som en konsult bör besitta för att klara av att genomföra uppdraget på bästa 
sätt. De två parterna har samma uppfattning om att konsulten ska ha kunskap om 
hållbarhetsredovisning, om olika standarder som tillämpas för att upprätta en 
hållbarhetsredovisning samt att konsulterna ska bidra med ett utifrånperspektiv. Skillnaden 
ligger i att företagsrepresentanterna lyfter fram att de även vill att konsulten ska ha god 
kunskap om layout och förmåga att skapa texter och en slutprodukt som är lätt att förstå. 
Detta är något som konsulterna inte uttrycker alls. 

Utifrån struktureringsteorins dimensioner har vi identifierat möjliga orsaker till förväntans-
gapen. De främsta orsakerna till att dessa förväntans-gap uppstått menar vi är att de två 
respondentgrupperna värderar kunskap om hållbarhetsredovisning och kunskap om företagets 
verksamhet på olika sätt, att respondentgrupperna på grund av olika kunskapsnivåer inom 

Roll Beskrivning

Kunskaps( och,informationsexpert Kunskap,om,vilken,information,som,är,
viktig.,Expertis,inom,
informationsegenskaper,

Metodologisk,expert, Expertis,och,förmåga,inom,metodologiska,
och,organisatoriska,frågor,

Auktoritär,roll Befogenhet,och,makt,att,länka,samman,
informationsleverantörer,och,beslutsfattare,

Samrådande,roll Kommer,med,ett,utifrånperspektiv.,Agerar,
som,bollplank,jämtemot,kunden,och,stöttar,
dem,att,ta,arbetet,med,rapporten,framåt.,
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ämnet har svårt att tala samma språk samt att respondentgrupperna ser på syftet med en 
hållbarhetsredovisning på skilda sätt. 

I vår studie har fokus legat på att kartlägga konsulters involvering i processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning samt att identifiera eventuella förväntans-gap. Till framtida forskning 
hade det varit intressant att djupare studera hur dessa förväntas-gap ser ut och på vilka sätt 
som förväntans-gapen kan minskas. För att denna typ av studie ska vara möjlig att genomföra 
behöver det göras en djupare kartläggning över hur förväntans-gapen ser ut med ett större 
fokus på vad det är som gör att dessa uppstår. Den djupare kartläggningen kan innefatta att 
inte enbart hållbarhetschefer intervjuas, utan även medarbetare som på andra sätt arbetar med 
hållbarhetsfrågor inom organisationen. Att även ställa frågor som på ett tydligare sätt syftar 
till att förklara orsaker till förväntans-gapen krävs. Om orsakerna till varför förväntans-gapen 
uppstår får ett större fokus ger det möjligheter att även komma fram till hur dessa förväntans-
gap ska minskas.  
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Bilaga 1 
 
Under intervjun kommer tre huvudteman att beröras. Dessa är hur processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning ser ut, vilken roll konsulten har i denna process samt hur samarbetet mellan företag och 
konsult ser ut. 
Till det första temat har vi bifogat en tabell där olika aktiviteter i processen att ta fram en hållbarhetsredovisning 
beskrivs. I denna tabell avser kolumnen ”Hur” exempel på hur det kan se ut i just den aktiviteten. Till det andra 
temat har vi bifogat en beskrivning av tre olika roller en konsult kan ha. Tabellen och den bifogade 
beskrivningen baseras på tidigare forskning och behöver nödvändigtvis inte spegla er verklighet.  
 

 
Känner Ni att Ni kan identifiera er i denna process? Om inte, hur skulle Ni beskriva ert arbete? 
 
Kunskaps- och informationsexpert 
När en ekonom har rollen som kunskaps- och informationsexpert beskrivs detta främst utifrån att ekonomen 
behöver ha stor kunskap om hållbarhetsfrågor och på så sätt ha kunskap om vad som är relevant för en specifik 
rapport. Utöver detta krävs även kunskap om vad för typ av data och information som behöver tillhandahållas 
för att kunna besvara de frågeställningar som satts upp för det specifika företaget.  
Metodologisk expert 
Den andra rollen, metodologisk expert, innefattar kunskap om tillgänglighet av data, hur den samlas in samt 
förståelse för vad som är viktigt ur ett ledningsperspektiv. Rollen innefattar arbetsuppgifter som att identifiera 
nyckeltal, bestämma hur företagets nyckeltal ska mätas, hur data ska samlas in samt hur data ska omvandlas för 
att kunna användas av ledningen för beslutsfattning.  
Auktoritär roll 
Den sista rollen innebär att ekonomen agerar som en länk till beslutsfattarna. Agerar som en mellanhand där 
informationsskapande och förmedling av information interagerar. Ekonomer med denna roll har god kunskap 
om vilka val gällande hållbarhetsfrågor som är bäst lämpade för verksamheten, samt hur dessa frågor ska 
mätas. Men ekonomen har inte enbart denna kunskap utan även kunskap om hur hållbarhetsinformationen ska 
kommuniceras, inte enbart inom ett företag utan även utåt till omvärlden. 
 
Kan Ni identifiera konsultens roll utifrån någon/några av dessa rollbeskrivningar? Om inte, hur skulle Ni 
beskriva konsultens roll i ert fall? 
 
 
Vi önskar även att Ni funderar lite över hur samarbetet fungerar mellan Er och konsulten och om det finns några 
återkommande problem eller svårigheter i detta samarbete. 
 

  

Aktivitet Hur Varför

Identifiering*och*
definiering*

Utveckla*och*identifiera*vilka*
hållbarhetsaspekter*som*bör*presenteras*och*i*
vilket*format,*utveckla*lämpliga*system*för*att*
hantera*hållbarhetsrelaterad*information*på.*

Erfarenhet*och*kunskap*används*för*att*utveckla*system*
för*hantering*av*icke?finansiell*information*samt*ge*
hållbarhetsarbetet*en*relevant*riktning.*

Mätning*och*
Sammanställning*

Införa*ett*gemensamt*system*för*att*erhålla*
enhetliga*resultatindikatorer.
Använda*etablerade*dataflödesvägar,*
tillhandahålla*information*som*redan*finns*i*
andra*former,*samla*in*ytterligare*information*
som*behövs*för*att*ge*en*rättvisande*bild.*

Öka*jämförbarheten*mellan*hållbarhetsrelaterade*
projekt*i*olika*organisationer*och*över*tid.
Öka*resurseffektiviteten*eftersom*underlaget*inte*
behöver*samlas*in*eller*kontrolleras*igen*

Analys*och*Tolkning* Mäta*prestationer*genom*att*utvärdera*
hållbarhetsaktiviteter*och*resultatindikatorer.
Tolka*miljömässiga*och*sociala*effekter*i*
monetära*termer.*

Tillhandahålla*information*som*beskriver*hur*väl*
aktiviteterna*lyckats.
Tillhandahålla*relevant*information*i*ett*enhetligt*och*
förväntat*format.*

Kommunikation*och*
presentation*

Integrera*information*i*andra*
informationssystem*i*företaget,*så*att*de*inte*
behöver*köras*separat.*Göra*en*bedömning*av*
vilken*information*som*ska*presenteras*för*
beslutsfattare.*

Ett*användarvänligt*datahanteringssystem*skapar*
effektivare*informationshantering*och*användning.*
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Bilaga 2 
 
Under intervjun kommer tre huvudteman att beröras. Dessa är hur processen att ta fram en 
hållbarhetsredovisning ser ut, vilken roll konsulten har i denna process samt hur samarbetet mellan företag och 
konsult ser ut. 
Till det första temat har vi bifogat en tabell där olika aktiviteter i processen att ta fram en hållbarhetsredovisning 
beskrivs. I denna tabell avser kolumnen ”Hur” exempel på hur det kan se ut i just den aktiviteten. Till det andra 
temat har vi bifogat en beskrivning av tre olika roller en konsult kan ha. Tabellen och den bifogade 
beskrivningen baseras på tidigare forskning och behöver nödvändigtvis inte spegla er verklighet.  
 

 
Känner Ni att Ni kan identifiera er i denna process? Om inte, hur skulle Ni beskriva ert arbete? 
 
Kunskaps- och informationsexpert 
När en ekonom har rollen som kunskaps- och informationsexpert beskrivs detta främst utifrån att ekonomen 
behöver ha stor kunskap om hållbarhetsfrågor och på så sätt ha kunskap om vad som är relevant för en specifik 
rapport. Utöver detta krävs även kunskap om vad för typ av data och information som behöver tillhandahållas 
för att kunna besvara de frågeställningar som satts upp för det specifika företaget.  
Metodologisk expert 
Den andra rollen, metodologisk expert, innefattar kunskap om tillgänglighet av data, hur den samlas in samt 
förståelse för vad som är viktigt ur ett ledningsperspektiv. Rollen innefattar arbetsuppgifter som att identifiera 
nyckeltal, bestämma hur företagets nyckeltal ska mätas, hur data ska samlas in samt hur data ska omvandlas för 
att kunna användas av ledningen för beslutsfattning.  
Auktoritär roll 
Den sista rollen innebär att ekonomen agerar som en länk till beslutsfattarna. Agerar som en mellanhand där 
informationsskapande och förmedling av information interagerar. Ekonomer med denna roll har god kunskap 
om vilka val gällande hållbarhetsfrågor som är bäst lämpade för verksamheten, samt hur dessa frågor ska 
mätas. Men ekonomen har inte enbart denna kunskap utan även kunskap om hur hållbarhetsinformationen ska 
kommuniceras, inte enbart inom ett företag utan även utåt till omvärlden. 
 
Kan Ni identifiera er roll som konsult utifrån någon/några av dessa rollbeskrivningar? Om inte, hur skulle Ni 
beskriva er roll? 
 
 
Vi önskar även att Ni funderar lite över hur samarbetet fungerar mellan Er och klienterna och om det finns några 
återkommande problem eller svårigheter i detta samarbete. 
 
 

Aktivitet Hur Varför

Identifiering*och*
definiering*

Utveckla*och*identifiera*vilka*
hållbarhetsaspekter*som*bör*presenteras*och*i*
vilket*format,*utveckla*lämpliga*system*för*att*
hantera*hållbarhetsrelaterad*information*på.*

Erfarenhet*och*kunskap*används*för*att*utveckla*system*
för*hantering*av*icke?finansiell*information*samt*ge*
hållbarhetsarbetet*en*relevant*riktning.*

Mätning*och*
Sammanställning*

Införa*ett*gemensamt*system*för*att*erhålla*
enhetliga*resultatindikatorer.
Använda*etablerade*dataflödesvägar,*
tillhandahålla*information*som*redan*finns*i*
andra*former,*samla*in*ytterligare*information*
som*behövs*för*att*ge*en*rättvisande*bild.*

Öka*jämförbarheten*mellan*hållbarhetsrelaterade*
projekt*i*olika*organisationer*och*över*tid.
Öka*resurseffektiviteten*eftersom*underlaget*inte*
behöver*samlas*in*eller*kontrolleras*igen*

Analys*och*Tolkning* Mäta*prestationer*genom*att*utvärdera*
hållbarhetsaktiviteter*och*resultatindikatorer.
Tolka*miljömässiga*och*sociala*effekter*i*
monetära*termer.*

Tillhandahålla*information*som*beskriver*hur*väl*
aktiviteterna*lyckats.
Tillhandahålla*relevant*information*i*ett*enhetligt*och*
förväntat*format.*

Kommunikation*och*
presentation*

Integrera*information*i*andra*
informationssystem*i*företaget,*så*att*de*inte*
behöver*köras*separat.*Göra*en*bedömning*av*
vilken*information*som*ska*presenteras*för*
beslutsfattare.*

Ett*användarvänligt*datahanteringssystem*skapar*
effektivare*informationshantering*och*användning.*
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide konsulter 
 
Inledande frågor 

-‐   Vad har du för position i organisationen? 
-‐   Hur länge har du arbetet här? 
-‐   Hur kom det sig att du valde att arbeta som konsult? 
-‐   Vad betyder hållbarhet för dig? 

 
Hållbarhetsprocessen 

-‐   Varför tror du att företag hållbarhetsredovisar? 
-‐   Vi tänkte börja med den första tabellen över den processen och de olika aktiviteterna. 

Vi börjar med att när du är ute hos företag och hjälper till med hållbarhetsredovisning, 
kan du känna att du känner igen dem här aktiviteterna? 

-‐   Vilka delar är du delaktig i? 
-‐   Finns det något som du vill lägga till, finns det fler aktiviteter i denna process enligt 

dig? 
-‐   Varför behövs du i denna del? 
-‐   När en kund kontaktar dig för att ingå ett samarbete, hur motiverar de att de behöver 

hjälp? 
 
Konsultens roll 

-‐   Du har fått se en figur över tre olika roller, förstår du de rollerna som vi beskriver? 
-‐   Vilken roll anser du att du har? 
-‐   Vad är det som gör att du har denna roll? 
-‐   Vad krävs av dig som konsult för att klara av ett uppdrag? 

 
Utmaningar 

-   Hur upplever du samarbetet med dina kunder? 
-   Finns det några utmaningar med att jobba som hållbarhetskonsult mot kunder? 
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Bilaga 4  
 
Intervjuguide företag 

 
Inledande frågor 

-‐   Vad har du för position i organisationen? 
-‐   Hur länge har du arbetet här? 
-‐   Hur kom det sig att du valde att arbeta med detta? 
-‐   Vad betyder hållbarhet för dig? 

 
Hållbarhetsprocessen  

-‐   Varför hållbarhetsredovisar ditt företag? 
-‐   Vi tänkte börja med den första tabellen över den processen och de olika aktiviteterna. 

Kan du känna igen att ni går igenom de här aktiviteterna för att ta fram en 
hållbarhetsredovisning? 

-‐   I vilka delar är konsulten delaktig i? 
-‐   Varför behövs konsulten i denna del? 
-‐   Finns det något som du vill lägga till, finns det fler aktiviteter i denna process enligt 

dig? 
-‐   Hur kom ni fram till att ni behövde ha en konsult? 

 
Konsulten rolls 
-‐   Du har fått se en figur över tre olika roller, förstår du de rollerna som vi beskriver? 
-‐   Vilken roll anser du att konsulten har i era uppdrag? 
-‐   Vad är det som gör att konsulten har denna roll? 
-‐   Vad krävs av dig som konsult för att klara av ett uppdrag? 

 
Utmaningar 

-   Hur upplever du samarbetet med dina konsulten? 
-   Finns det några utmaningar med att jobba med en konsult? 
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Bilaga 5 
 

Aktiviteter som konsulter är involverade i gällande företags hållbarhetsredovisningar 
Kategori ?? Identifiering  Mätning och 

sammanställning 
Analys och 
tolkning 

Kommunikation  

Koder -   Förståelse för 
verksamheten 

-   Affärsmodell 
-   Hållbarhet för 

företaget 
-   Företaget 

måste ge stöd 

-   Osäkerhet hos 
företaget 

-   Intressentdialog 
-   Lotsa företaget 
-   Omvärldsanalys 
-   Prioritering 
-   GRI-anpassa 
-   Väsentlighets-

analys 

-   Sköts 
internt 

-   Föreslår 
nyckeltal 

 

-   Sköts 
internt 

-   Samlar in 
analyser 
 

-   Kommunikations-
specialister 

-   Beskriva 
-   Layout 
-   Ram för 

rapporten 
-   Presentera enligt 

GRI 
-   Röd tråd i 

kommunikationen 
-   Spegla företaget 
-   Begripligt för 

intressenter 
-   Snygg 

slutprodukt 
-   Kvalitetsgranska 

Meningsenhet  
Konsult A 

vi tycker att det är så 
himla viktigt att man 
har en förståelse för 
företagets affärsmodell 
och strategi för at 
kunna vara en bra 
rådgivare för bolaget 
inom hållbarhetsfrågor 
 
om man ska jobba på 
kommunikationen så 
behöver man ju förstå 
vad som är företagets 
affärsmodell och hur 
det hänger ihop med 
olika hållbarhetsfrågor 

vi är framförallt 
involverade i 
identifiering och 
definiering 
 
Men mindre erfarna 
kunder eller de som är 
mer i början av sin resa, 
de är mer trevande och 
de vet inte vad de frågar 
efter riktigt. Då kan det 
vara mycket mer vad de 
vill uppnå 

 eller ibland gör vi 
det tillsammans 
med andra att vi 
verkligen 
kvantifierar 
mätresultaten, på 
lite större 
perspektiv. Men 
alltså, vi är inne 
på det området 
men där kan jag 
inte säga att vi är 
så starka 

Kommunikation är ju vårt 
kärnområde så det är ju 
klart att det är det som är 
min utgångspunkt 
 
mer extern/intern 
kommunikation, 
förankring och att nå ut. 
 

Meningsenhet  
Konsult B  

vi har en process innan 
här som jag tycker är 
viktigt att få med, och 
den är själva 
affärsmodellen och att 
beslut från ledning 
ägare finns med i den 
här också 
 
Ja affärsmodellen, hur 
ska företaget drivas? 
Var ska man tjäna sina 
pengar? Och att man i 
den affärsmodellen 

Och sen 
intressentdialogen är ju 
väldigt viktig, eeh jag 
vet inte riktigt var ni får 
in, om ni lägger in den 
hära, kommunikation 
nää, identifiering och 
definiering där kanske 
den kommer in 
intressentdialogen 
 
i början där så är det ju 
mer att vi lotsar 
företagen och säger att 

Och många har ju 
gjort detta själv då, 
men sen så det som 
vi ofta kan hjälpa 
till med är vad ska 
de göra av allt 
material sen som är 
insamlat 
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lägger in en 
hållbarhetsaspekt också 
 
Och sen utifrån det så 
gör man en omvärlds- 
och framtidsanalys 

såhär och såhär kan ni 
kanske göra, och så gör 
dem det 
 
och sen utifrån den 
kunskapen jag har om 
företaget då, så kanske 
jag tycker det här och 
det här. Och sen 
diskussioner med 
företagen, då vad är 
viktigast utifrån allt det 
här som ni har fått in?  
 

Meningsenhet  
Konsult C 

liksom vad är 
hållbarhet för oss? Vad 
är 
väsentlighetsanalysen? 
Vad är det som vi ska 
redovisa kring? 

den första till exempel 
identifiering och 
definiering, den är ju 
oerhört central 
 
Det skulle jag säga är en 
väldigt tydlig kloss som 
man hjälper de flesta 
med  
 
i identifiera och 
definiera ligger det ju 
också ofta ett mått av 
intressentdialog och 
omvärldsanalys  

det är inget som är 
min eller vårt 
huvuderbjudande  
 
i vårt fall så får 
man ha ordning på 
sina data själv och 
sen hjälper vi till 
och föreslår var 
man kan hämta 
dem  

 och då skulle jag ju säga 
att en viktig del kanske 
ligger här i 
kommunikation och 
presentation 
 
att hjälpa till att samla in 
den information som 
behövs men också ett 
hantverk att beskriva det 
här.  

Meningsenhet  
Konsult D 

Du kommer ju in i ett 
företag som du 
förmodligen inte kan så 
mycket om sen innan. 
Och då handlar det ju 
om att på så kort tid 
som möjligt kunna suga 
upp så mycket du bara 
kan liksom 

har man definierat för 
kunden att för att kunna 
presentera GRI-indikator 
LA12 så måste ni ha den 
här datan på plats, så 
långt går vi ju liksom 
 
vi gör prioritera och vi 
ger de den här ramen  
 
om man tittar på våra 
rådgivningsuppdrag då 
är det vanligaste att vi 
gör identifiera och 
prioritera 
 
Så jag skulle säga att det 
vanligaste är steg 1 
 
det vi lämnar ifrån oss är 
ju någon form av 
väsentlighetsanalys, att 

så skulle jag säga 
att vi nästan aldrig 
är inne och gör 
steg 2 och 3 
 
och vi är inte så 
intresserade av att 
göra det här 
etablera processer 
och samla in data 
 
Så de här två i 
mitten brukar vi 
inte göra. 
 
man kan ju 
identifiera 
nyckeltal och så 
men hur de ska 
mätas och hur data 
ska samlas in och 
hur de omvandlas 
och sådär, det är 

så skulle jag säga 
att vi nästan aldrig 
är inne och gör 
steg 2 och 3 
 
Så de här två i 
mitten brukar vi 
inte göra. 
 

det har nästan aldrig hänt 
tror jag att vi skriver och 
liksom sitter och författar 
hållbarhetsrapporten 
 
gör vi ganska ofta en ram 
eller en mall, att på den 
här sidan borde ni skriva 
om det här och presentera 
den här datan för att ni ska 
kunna säga att ni redovisar 
GRI G4 
 
men rapportering är inte 
riktigt deras grej och då 
vill vi nog att ni kommer 
in för vi vet att den 
rapporten, den mallen som 
vi kommer fylla i är GRI-
compliant 
 
på senare tid när de här 
företagen som träffas av 
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det här är era viktigaste 
aspekter att jobba med 
 
Så vi gör egentligen 
identifiera och definiera 
som ni kallar det, vi 
kallar det identifiera och 
prioritera och sen 
rapportera. 

som jag sa det gör 
oftast inte vi 

det nya lagkravet inser att 
det här måste ju faktiskt 
bli nånting som vi kan 
presentera utåt 

Meningsenhet  
Företagsrep. 
A 
 

 det är ju möjligt att man 
ibland kan behöva ha det 
hjälpen också, men för 
egen del så behöver jag 
ingen hjälp med det 
 
om jag skulle byta 
bransch så skulle jag 
behöva hjälp av en 
konsult för de första 
stegen i tabellen 

  Det är väl kanske då i sista 
steget då, kommunikation 
och presentation 
 
då kan man få hjälp av 
sådana som kan det här 
med kommunicera och 
åskådliggöra det på ett bra 
sätt 
 
alltid bra att få in personer 
som är professionella på 
att kommunicera och 
åskådliggöra komplex 
information 

Meningsenhet  
Företagsrep. B 
 

jag tror att det absolut 
viktigast är att de 
förstår det 
sammanhang som vi är 
i 

till en början så var det 
ju mycket att bara sätta 
det här begreppet 
 
Det var ju väldigt 
mycket en vägledning i 
hållbarhet hur vi skulle 
definiera oss 
 
så att vad gäller 
identifiering och 
definiering så har vi ju 
kommit dit nu 

  Sen så sitter man med 
konsulten och försöker 
hitta den röda tråden i 
berättandet 
 
här vill vi ju berätta en 
historia, vi vill berätta det 
vi är bra på och det som vi 
har utmaningar om. Och 
det är ju där som jag 
tycker att konsulten har sin 
stora roll 

Meningsenhet  
Företagsrep. C 
 

Det är nog bättre i så 
fall att man har någon 
visstids anställd 
projektledare som sitter 
inne hos oss. Och som 
också känner till 
organisationen väl 

där hade vi lite mitt 
första år här, då gjorde 
vi en gap-analys 
tillsammans med en 
hållbarhetskonsult, GRI-
expert 

 Delvis analys och 
tolkning kanske, 
men det är inte 
byrån som gör 
analysen men de 
har ju ringt upp 
ansvariga och fått 
analys av dem 

Det är egentligen bara i 
kommunikation och 
presentation 
 
att någon annan intervjuar 
och skriver och gör 
layouten för det har vi 
inte.. den kompetensen har 
vi inte längre inne hos oss 
 
att de presenterar 
materialet på ett begripligt 
sätt 
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Meningsenhet  
Företagsrep. 
D 
 

Att de sätter in sig 
tillräckligt djupt i vårt 
företags situation, och 
då kan de liksom på rätt 
sätt hjälpa till 

Framförallt i 
Identifiering och 
definiering. 
 
Så det är viktigt för mig 
att de jobbat med 
börsbolag och känner till 
alla de här GRI Global 
Reporting Index-
standards 
 

mittenstegen där, 
mätning och analys 
och sånt det gör vi 
mer själva 

mittenstegen där, 
mätning och 
analys och sånt 
det gör vi mer 
själva 

Och sen kommunikation, 
jag använder också dem 
för att skriva en del texter 
och sen göra en del grafer 
 
använder jag alltid en 
extern byrå för att göra 
själva den här layouten 

Meningsenhet  
Företagsrep. E 
 

det är ju alltid en fråga 
om att få konsulten att 
förstå vår verksamhet 
och den värld vi lever i 
 
det lägger ju ett ganska 
stort krav på oss själva 
att vi kan informera 
och kommunicera till 
dem på ett bra sätt 
 
Men jag tror att det är 
väldigt viktigt att de 
förstår vår verksamhet 
och den värld vi lever i 
och kan sätta sig in i 
den, identifiera sig lite i 
det för att kunna ge oss 
riktig bra hjälp och 
stöd. 
 

Som hjälper oss med att 
få en korrekt struktur för 
att vi väljer då att 
presentera det här enligt 
GRI 
 
Så att till och börja med 
så har de hjälpt oss med 
intressentanalyser och en 
del andra analyser  
 
när det gäller att utforma 
och identifiera 
hållbarhetsaspekter så är 
vi nog rätt så trygga med 
vad vi har och vår 
påverkan 
 
vi har inte riktigt varit 
klara på att det ingick i 
GRI men det är ju där vi 
fått den stöttningen 

vi har hämtat det 
mesta utifrån egen 
statistik och 
information och 
sådant som vi haft 

 en kommunikationsbyrå 
för vi tycker att det är 
viktigt att det blir en bra 
presentation, läsmässigt 
och layoutmässigt 
 
Och dessutom i linje med 
övrig marknadsföring som 
vi gör  
 
dels att de ska säkerställa 
att vi har med den 
informationen för att 
kunna kommunicera och 
så att vara på det klara 
med vilka vi vänder oss till 
och vilka krav de ställer på 
oss 
 
vi hade ganska klart för 
oss vad vi skulle 
presentera men vi ville 
säkerställa att vi inte 
missar någonting viktigt 
 
när vi kom till de här lite 
mer formella 
presentationsdelarna tog vi 
in dem och så gjorde vi 
avstämningar 
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Bilaga 6 
 

Konsulters roller i arbete med företags hållbarhetsrapportering 

Kategori Samrådande roll Kunskaps- och informationsexpert Metodologisk expert Auktoritär roll 
Kod -   Utifrånperspektiv 

-   Reflekterande 
-   Kritisk 
-   Stötta 
-   Rådgöra 
-   Leda 
-   Lyhörd 
 

-   Kunskap om 
hållbarhetsredovisning 

-   Kunskap om ex. GRI eller 
andra standards 

-   Kunskap om börsbolag 
-   Kunskap om regelverk 
-   Sakkunskap 
-   Förståelse för 

företagsverksamhet och 
deras målsättning 

-   Expertis 
-   Företagen behöver viss 

kompetens 

-   Identifiera 
nyckeltal 

-   Bestämma 
hur nyckeltal 
ska beräknas 

-   Samla in data 
-   Metod att 

tillämpa 
 

-   Ledare 
-   Processledare 
-   Koordinator 
-   Samordnare 
-   Projektledare 
-   Länk mellan 

aktörer inom 
företaget 

Meningsenheter 
Konsult A 

Att vi har utifrånperspektivet det 
är nästan en av de viktigaste 
sakerna vi som konsulter 
kommer med 
 
Ibland så är det att vi har just det 
här utifrånperspektivet 
 
 

det jag skulle säga är att vi ligger 
inom kunskaps- och 
informationsexpert. 
 
Att man har kunskap om 
hållbarhetsfrågor är ju ett krav 
 
Idag så förväntas det ganska 
mycket när det gäller kunskap om 
hållbarhetsområdet. 
 
Men i grunden så krävs det en 
ganska bred översiktlig kunskap 
om hållbarhetsområdet och 
 
förväntningar i samhället som vilka 
regleringskrav som kommer. 
 

Metodologisk expert... 
jo på visst sätt så 
jobbar ju vi väldigt 
mycket med processer 
som handlar om att 
liksom identifiera det 
 
 

Då kan vi agera mer 
som en processledare 
 
Den auktoritära rollen 
ja, till vissa kunder så 
gör vi ju det. Att vi är 
deras rådgivare 
 
och vi tycker att det är 
så himla viktigt att 
man har en förståelse 
för företagets 
affärsmodell och 
strategi för at kunna 
vara en bra rådgivare 
för bolaget inom 
hållbarhetsfrågor. 

Meningsenheter 
Konsult B 

Att hur gör vi nu? Nu har vi hela 
säcken här, hur går vi vidare till 
nästa steg? 
 
Och då när vi kommer in som 
konsult då, då ser vi till att 
sakerna blir gjorda också. 
 
Vår roll egentligen, vi har tre 
roller, bollplank när kunderna 
ringer och frågar hur gör jag här? 
 
Sen är vi lots, lite enklare bara 
styr dem. Att dem äger 
processen men vi lotsar dem 

Jag tror att GRI-utbildningar i G3 
och G4 att det underlättar. 
 
jobbar som ekonomisk revisor, 
manager och hållbarhetsspecialist. 
 
 

 

Nää utan snarare på 
vilka nyckeltal som 
kan vara aktuella 

Ja som koordinerar, 
att jag som konsult 
kommer in och 
koordinerar och sen 
nu att det här området 
ska miljöchefen göra 
och det här området är 
ekonomichefens 
 
men sen så det som vi 
ofta kan hjälpa till 
med är vad ska de 
göra av allt material 
sen som är insamlat. 
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Men sen är i 
projektledare 
 
Att vi styr dem då att 
tänka lite på det som 
dem är bäst på. 
 
Så att egentligen så är 
det en auktoritär roll, 
det kanske är den som 
är mest aktuell, som 
den här länken att vi 
är. 

Meningsenheter 
Konsult C 

Och det handlar också om det 
här att vara lite av ehm att ibland 
vara den här utifrån personen 
med lite trovärdighet som 
faktiskt kan hjälpa till och lotsa 
internt med beslutsfattarna 
 
Så dem kanske ehm inte bara 
behöver någon att hålla i handen 
utan bara vill ha ett bollplank, 
men dem vill också ha en resurs 
eftersom de inte riktigt mäktar 
med och göra allt jobb själva. 
 
man vill ha någon att bolla själva 
frågan med 
 
man vill ha det där utifrån-
perspektivet och få en till en bra, 
en bra, bra redovisning 
 
 

men det är en mix av faktiska 
sakexpertisen att förstå vad de här 
frågorna, alla frågor som ryms 
under paraplyet 
hållbarhetutveckling handlar om 
och att kunna tolka dem till 
verksamheten 
 
Jag tycker kanske att det saknas 
ehm det som just är med den här 
sakkunskapen och 
hållbarhetsexpertisen som löper 
som en rödtråd genom det här. 
Ehm det skulle jag säga är en 
ganska viktig kloss då om jag och 
vi hjälper till med det här. 
 
där kommer ju, där kommer ju min 
och vår roll in, vi vet vad det där är 
och vi kan hjälpa till och analysera 
det utifrån den verksamhet, risker 
och möjligheter då frågor som man 
vet är stora i den typen av 
verksamhet. 
 
Så att där kommer ju det där att 
genom den resan så underlättas det 
av att man har en, amen kunskap 
om själva sakfrågorna, 
 
man vill ha en kunskaps-delen och 
expertisen 

i hjälper till att få fram 
data och räkna och 
kolla vilka system 
man har och sådär om 
man vill ha hjälp med 
det, 
 
Och sen såklart att när 
man då har, sen i nästa 
steg när man dyker 
ner i, ja men okej det 
här med, det här med 
mänskliga rättigheter 
eller 
leverantörskedjan det 
är en viktig fråga för 
er, då, då vet, då har 
vi kompetensen om 
vad handlar de 
utmaningarna om och 
vad är det då för risker 
som man bör beskriva 
och hanteringen av 
det. 
 
man vill ha någon som 
kan metoden och kan 
hållbarhetsredovisning 
och hur man ska lägga 
upp allt det här 

Och den sista av de 
här tre, den handlar 
delvis mer om att 
kanske i egenskap av 
någon form av expert 
och erfarenhet och 
trovärdighet, hjälp sin 
uppdragsgivare att 
knuffa fram 
positionerna. 
 
men som jag tror att 
man värdesätter när 
man tar hjälp det är ju 
dels det här med alltså 
att få fram drift i 
projektet att något 
som är lite knöligt och 
har en tendens att 
fastna internt och 
sådär, och med 
konsulthjälp så får 
man lite på eldning 
och lite styrning och 
någon som tar 
processen framåt. 
 
vilken mån man har 
kanske en 
projektledare med 
mandat eller bra 
ordning på vilka som 
ska få titta på vad och 
remisser som ska 
förankras i vad 
 

Meningsenheter 
Konsult D 

du måste ju vara otroligt lyhörd 
och frågvis liksom. 

syftet är ju 9 gånger av 10 att de 
inte själva har kompetensen och 

Jag skulle väl kanske 
säga att den här 
metodologiska 

Och den här 
projektledarrollen, ja 
gör man liksom det 
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resurserna att driva de här frågorna 
liksom. 
 
Om man ser den rena 
konsultverksamheten så handlar det 
ju om att de behöver 
specialistkompetens och de har inte 
den tiden själva att lägga på det 
här. 
 
Den första rollen har man ju alltid, 
kunskaps- och informationsexpert, 
det är ju därför de anlitar oss från 
första början. 
 
Har man en kund som är väldigt 
engagerad men som bara inte har 
den här kompetensen inom just det 
här ämnet, ja men då kanske den 
personen drar ganska mycket av 
projektledarlasset själv. Och 
behöver egentligen bara 
specialistkunskapen. 
 
ja det är massa egenskaper som 
krävs för att vara en bra konsult. 
Om man lägger allt det här med 
kunskap om GRI och så vid sidan 
av så,  
 
 

experten, njaa, kanske 
inte jättemycket. GRI 
föreskriver ju en 
metodologi för att 
komma fram till vad 
man ska rapportera 
om, med stakeholder 
dialog och materiality 
analysis och så, och 
visst det är ju en 
metodologi som vi är 
experter på och som vi 
använder oss av när vi 
gör då steg 1 och 2 
Däremot i rollen som 
konsult, att visst, man 
kan ju identifiera 
nyckeltal och så men 
hur de ska mätas och 
hur data ska samlas in 
och hur de omvandlas 
och sådär, 
 
Medans GRI då har ju 
en formel för hur det 
ska göras då, bara för 
att at ett exempel. Och 
då måste man ju 
liksom sitta och titta 
på såna saker och då 
blir det ju väldigt 
mycket metodfrågor. 

här som jag berättade, 
identifiera prioritera 
och rapportera så är 
det klart att man blir 
en projektledare. 
 
 

Meningsenheter 
Företagsrep. A 

så är det ju en fördel om den här 
konsulten kan agera som 
bollplank och eeh, komplettera 
den kunskap som finns i huset. 
 
det är ju mer som bollplank då 
att man får, att de gör oss 
uppmärksamma på. 
 
Så båda de där första i viss mån, 
och då i första hand då som 
bollplank.  
 
en tredjeparts granskare som vi 
väljer att ha 
 
Man vill ju också att en konsult 
ska, om vi har ett diagram ett 
data om något utsläpp exempel i 
ett diagram, så vill man ju att, 

Nä men det är alltid bra att få in 
personer som är professionella på 
att kommunicera och åskådliggöra 
komplex information man kan till 
exempel beskriva i figurer och i 
olika typer av aa visuellt på ett 
annat sätt som vi kanske inte, inte 
finns kunskap inom i huset här. 
 
ja man kan väl säga att delvis på 
den här kunskaps- och 
informationsexpert 
 
Särskilt om det är nya utgåvor av 
standarden och eh nya regelverk. 
Där kan det finnas en sådan 
funktion. 
 

Det gäller även den 
metodologiska 
experten här då, det 
kan ju vara så att även 
här då att man kan få 
stöd och hjälp för hur 
man exempel ska 
beräkna co2-utsläpp 
och hur man bör göra 
för de eventuella 
regler som man vill 
följa där 

 



	   74	  

om den helt plötsligt sticker iväg 
i en kurva där, dramatiskt i 
jämförelse med de senaste fem 
åren då vill man ju att en konsult 
ska notera det, att här är det ju 
någonting, är det här verkligen 
sant. 
 
Man kan alltså inte köpa 
kunskap från konsulter bara, 
man kan köpa lite grand som jag 
sa som bollplank och nyheter, 
aspekter och så där, ur en viss 
aspekt och så där. 

 

Sen vill vi ju att de ska vara 
införstådda med och begripa sig på 
GRI till exempel. 
 
Men också att ha tillräcklig 
kunskap om hållbarhetsfrågor som 
sådant 

Meningsenheter 
Företagsrep. B 

Om man säger som vi arbetar 
med dem idag, och detta var 
kanske 2013 någonting, så som 
vi jobbar med dem idag så är det 
ju mer, de är ju ett bollplank 
mer. 
 
Och det är ju där som jag tycker 
att konsulten har sin stora roll. 
För ibland så blir man ju kär i sin 
egen verksamhet och tycker att 
man är så himla bra. Då kan den 
personen vara som en spegel 
tillbaka och säga men hur ser det 
ut här då? Så det tycker jag är så 
att man vägleder så att det inte 
blir en ytlig produkt. 
 
ag tror att det absolut viktigast är 
att de förstår det sammanhang 
som vi är i och vilka som 
faktiskt ska ta del av 
informationen så att de är 
tillgänglig, för det är ju ingen 
mening med att göra något som 
är snyggt som ingen förstår sig 
på. 

Och sen så är vi ju i vår mogna i 
den här halvmogna rörelsen så är vi 
i någon form av kunskaps- och 
informationsexperts behov. För vi 
har ju satt de andra delarna. 
 
även självklart sakkunskaper som 
kan föra oss framåt i vårt arbete 
 
 

Och sen så hade vi 
givetvis när vi kom in 
och hade fått den här 
strategin, då var vi 
tvungna att inventera. 
Vad är det vi mäter? 
Och vilka kan vi 
koppla till hållbarhet? 
Då kom ju liksom 
nästa in det som ni 
kallar för 
metodologisk expert 
tycker jag mer 
 
 

Jag kan säga att dem 
har hjälpt oss på olika 
sätt beroende på vart 
vi varit i mognaden. 
Jag kan väl säga att 
till en början så var 
det ju mycket att bara 
sätta det här 
begreppet. Det var ju 
väldigt mycket en 
vägledning i 
hållbarhets hur vi 
skulle definiera oss, 
eller ja sätta oss i den 
kartan. 
 
Där den första 
auktoritära rollen, den 
behövdes ju när det 
strategin skulle sättas 
och klubbas av 
styrelse och, nej 
förlåt, klubbas av 
ledningsgrupp och 
godkännas av styrelse. 
Då behövdes den 
förankringen och den 
approachen från 
konsultbolaget. 
 
 

Meningsenheter 
Företagsrep. C 

Att liksom ha de här utifrån 
ögonen. 
 
och inte minst som bollplank. 
 
 

men också så förväntar jag mig lite 
att man förstår vad 
hållbarhetsrapportering är. 
 
Ja men tidigare har vi haft inne 
konsulthjälp helt klart, som har 

Metodologisk expert... 
nej tyvärr, men den 
hade jag ju behövt! 
 
Jag tror ärligt talat att 
det är väldigt svårt för 

Auktoritära, länk till 
beslutsfattarna... nej 
tyvärr, de andra två 
har vi definitivt inte 
haft.  
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hjälpt oss med kunskap och 
information. 
 
Kunskaps- och informationsexpert 
nej... där hade vi lite mitt första år 
här, då gjorde vi en gap-analys 
tillsammans med en 
hållbarhetskonsult, GRI-expert. 

en extern konsult att 
komma in som de här 
rollerna 2 och 3 
(metodologisk och 
auktoritär). 

Jag tror ärligt talat att 
det är väldigt svårt för 
en extern konsult att 
komma in som de här 
rollerna 2 och 3 
(metodologisk och 
auktoritär). 

Meningsenheter 
Företagsrep. D 

 Mest är det för att samla ihop och 
min roll är att rapportera in 
hållbarhetsfrågorna, och för att 
göra det så behöver jag konsulter 
som kan uppdatera mig på nya 
standards och rapporteringskrav 
som har kommit under året, så att 
jag inte tappar bort någonting och 
så hjälper de mig också att, att 
utveckla lite vidare enligt sådana 
ramverk som nu används. 
 
jag behöver en som, som är bekant 
med hur börsbolag behöver 
rapportera kring det här företaget. 
 
och känna till alla de här GRI 
Global Reporting Index-standards 
och sen har de alltid ett ramverk 
vilket vi jobbar för. 
 
Och då behöver jag liksom följa 
med under hela året och alla 
nyheter kring det här, utan då ser 
jag till att vi alltid hänger med 
genom att alltid se till att vi har en 
konsult som är expert på det här 
som stöd. 

  

Meningsenheter 
Företagsrep. E 

det handlar om, de har en 
pedagogisk roll i det här också 
att lära upp. 
 
 

vi har ett företag som är 
specialiserade på bland annat eeh 
att jobba med 
hållbarhetsredovisningar som 
hjälper oss med att få en korrekt 
struktur för att vi väljer då att 
presentera det här enligt GRI. 
 
Det var nog ganska enkelt, vi har 
inte, varken erfarenhet eller särskilt 
mycket kompetens i företaget kring 
just GRI och då tyckte vi att, då var 
det klokt att ta den hjälpen och vi 
använder dem fortfarande löpande 
med att, kvalitetssäkringar kan vi 
väl säga av det material vi tar fram.  

 Det är ett företag som 
är väldigt duktiga på 
hållbarhetsfrågor ur 
olika aspekter, inte 
bara det här med 
redovisning utan 
hjälper företag med att 
utveckla 
hållbarhetsarbeten och 
liknande. 
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Eh dem har en, dem har en, på sätt 
och vis kan man väl säga att den 
första rollen kunskaps- och 
informationsexpert, därför det 
stämmer ju såhär att de har ju 
främst utifrån att de har en kunskap 
om hållbarhetsfrågor och sen har 
dem också kunskap om vad som är 
relevant för en specifik rapport. De 
har också kunskap om, eeh, 
eftersom vi pratar om GRI är det 
också metoder och, vad ska man 
säga, ramar som dem kan. 
 
Självklart kompetensen, att de ska 
ha en bra kommunikativ förmåga, 
för det handlar ju också om att de 
måste hjälpa oss att förstå 
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Bilaga 7 
 
 

Faktiskt gap 
Konsults uppfattning Företagsrepresentants uppfattning 
Ja som koordinerar, att jag som konsult kommer in 
och koordinerar och sen nu att det här området ska 
miljöchefen göra och det här området är 
ekonomichefens 

Där den första auktoritära rollen, den behövdes ju när 
det strategin skulle sättas och klubbas av styrelse och, 
nej förlåt, klubbas av ledningsgrupp och godkännas 
av styrelse. Då behövdes den förankringen och den 
approachen från konsultbolaget. 

Att vi styr dem då att tänka lite på det som dem är 
bäst på. 

Auktoritära, länk till beslutsfattarna... nej tyvärr, 

Den auktoritära rollen ja, till vissa kunder så gör vi ju 
det. Att vi är deras rådgivare 

Jag tror ärligt talat att det är väldigt svårt för en 
extern konsult att komma in som de här rollerna 2 
och 3 (metodologisk och auktoritär). 

Så att egentligen så är det en auktoritär roll, det 
kanske är den som är mest aktuell, som den här 
länken att vi är. 

Det är ett företag som är väldigt duktiga på 
hållbarhetsfrågor ur olika aspekter, inte bara det här 
med redovisning utan hjälper företag med att 
utveckla hållbarhetsarbeten och liknande. 

Och den sista av de här tre, den handlar delvis mer 
om att kanske i egenskap av någon form av expert 
och erfarenhet och trovärdighet, hjälp sin 
uppdragsgivare att knuffa fram positionerna. 

 

Och den här projektledarrollen, ja gör man liksom det 
här som jag berättade, identifiera prioritera och 
rapportera så är det klart att man blir en 
projektledare. 

 

vilken mån man har kanske en projektledare med 
mandat eller bra ordning på vilka som ska få titta på 
vad och remisser som ska förankras i vad 

 

men som jag tror att man värdesätter när man tar 
hjälp det är ju dels det här med alltså att få fram drift 
i projektet att något som är lite knöligt och har en 
tendens att fastna internt och sådär, och med 
konsulthjälp så får man lite på eldning och lite 
styrning och någon som tar processen framåt. 

 

Men sen är vi projektledare  
Och vi tycker att det är så himla viktigt att man har 
en förståelse för företagets affärsmodell och strategi 
för at kunna vara en bra rådgivare för bolaget inom 
hållbarhetsfrågor. 

 

Då kan vi agera mer som en processledare  
 
 
 
 

Idealt gap 
Konsults uppfattning Företagsrepresentants uppfattning 
lite som projektledare, en god lyssnare och tålamod. Självklart kompetensen, att de ska ha en bra 

kommunikativ förmåga 
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Och sen projektledarutbildning tror jag också är 
väldigt bra att ha. 

Ja för det första ska de ju vara dokumenterat duktiga 
på att kommunicera och skriva fram rapporter som är 
läsvänliga och som kan nå ut till våra viktiga kunder 
och konsumenter, och allmänheten i vid bemärkelse. 

Och sen att man är drivande. Sen vill vi ju att de ska vara införstådda med och 
begripa sig på GRI till exempel. 

Att man har kunskap om hållbarhetsfrågor är ju ett 
krav 

Att de ska vara duktiga på att kommunicera, 
åskådliggöra och illustrera och skriva på ett sätt som 
folk kan ta till sig. 

Idag så förväntas det ganska mycket när det gäller 
kunskap om hållbarhetsområdet. 

Men också att ha tillräcklig kunskap om 
hållbarhetsfrågor som sådant 

Om man lägger allt det här med kunskap om GRI och 
så vid sidan av så, du måste ju vara otroligt lyhörd 
och frågvis liksom 

jag behöver en som, som är bekant med hur 
börsbolag behöver rapportera kring det här företaget. 
Så det är viktigt för mig att jobba med börsbolag och 
känna till alla de här GRI 

Så att vara helt orädd och bara ställa frågor hela 
tiden, 

jag tror att det absolut viktigast är att de förstår det 
sammanhang som vi är i och vilka som faktiskt ska ta 
del av informationen så att de är tillgänglig, för det är 
ju ingen mening med att göra något som är snyggt 
som ingen förstår sig på 

så är det dem här fyra olika delarna, man vill ha en 
kunskaps-delen och expertisen, man vill ha någon att 
bolla själva frågan med, man vill ha någon som kan 
metoden och kan hållbarhetsredovisning och hur man 
ska lägga upp allt det här och man, ibland vill man ha 
då den här mera auktoritära som man kan dra hjälp 
av. Och den fjärde då är det som jag sa att man vill ha 
en service och resurs, och det kanske är mer, 

återigen så är det ju att de presenterar materialet på 
ett begripligt sätt 

 men förväntningarna är ju att de gör en snygg 
produkt eller vad man ska säga, en begriplig produkt. 

 Och sen kommunikation, skriva en del texter och sen 
göra en del grafer, visuella grafer 

 när det gäller att göra den läsvänlig och så att det blir 
en bra och trevlig broschyr också. 

 


