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Abstract 
 

Today, there are different opinions about whether regulation of sustainability reporting is 

necessary to provide stakeholders with relevant information that will serve as a basis for 

decision-making. Actors that are pro regulation argue that regulatory requirements will give 

stakeholders better insight into corporate sustainability efforts as transparency increases. 

Actors who argue against regulatory requirements mean that market-based forces will ensure 

that companies report relevant information voluntarily, and that regulatory requirements 

imply unnecessary administrative costs. With this study the authors want to contribute to the 

debate by providing a better understanding of how regulatory requirements affect swedish 

sustainability reports regarding the content from a stakeholder perspective. This by 

comparing swedish governmental companies, which have been required to establish 

sustainability reports since 2008, with private companies where sustainability reporting has 

been voluntary. The study carried out in the essay is a qualitative content analysis based on 

GRI:s substantive principles, essentiality, communications with stakeholders, sustainability 

context and completeness. The investigation aims to discover possible differences regarding 

content and stakeholder engagement during three years. Our findings show that governmental 

companies, compared to private companies, were better at fulfilling GRI:s substantive 

principles which resulted in higher transparency in the sustainability reports. The 

governmental companies were also better at involving their stakeholders and providing a 

broader spectrum of stakeholders with relevant information than companies that don't have 

regulation requirements to establish sustainability reports. 
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KAPITEL 1 
INLEDNING 

    
I detta inledande kapitel presenteras först en bakgrund till ämnet vilket studien ämnar 
undersöka. Bakgrunden mynnar ut i en problemdiskussion följt av studiens syfte och 
frågeställningar. Kapitlet avslutas genom att presentera studiens avgränsning. 

 

1.1  Bakgrund 
 
Föroreningar, miljöförstörelse, oacceptabla arbetsförhållanden och korruption. Detta är bara 

ett fåtal exempel på stora utmaningar dagens samhälle står inför. Företag är viktiga aktörer i 

utvecklingen av en hållbar värld genom att vara drivande i hållbarhetsfrågor. I samband med 

att Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN år 1987 publicerade 

rapporten ”Vår gemensamma framtid” kom frågor kring företagens samhällsansvar, även 

kallat CSR (Corporal Social Responsibility), att diskuteras i allt större utsträckning (FN, 

2016). I rapporten, även känd vid namn Brundtlandrapporten, definierades hållbar utveckling 

som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN 1987, sid. 41). Insikten om att 

vår generation bär ansvaret för att kommande generationer ska ha möjlighet att tillgodose 

sina behov, har lett till ökade krav på företag att implementera ekonomiskt-, socialt- och 

miljömässigt ansvarstagande i sina verksamheter (FN, 2016). I dag upprättar majoriteten av 

alla större företag hållbarhetsredovisning för att öppet visa hur de tar ansvar (Frostenson, 

2015). 

 

Likt de finansiella rapporterna ska hållbarhetsredovisningen kunna fungera som ett 

beslutsunderlag för olika intressenter (Regeringskansliet, 2016). Därav är det essentiellt att 

innehållet i hållbarhetsredovisningen är relevant för att intressenter ska kunna fatta 

välgrundade beslut i vilka företag de vill handla med eller investera i. För att innehållet ska 

klassas som relevant, för intressenter, måste företagen ta hänsyn till sina intressenters rimliga 

förväntningar och intressen (Frostenson, Helin & Sandström, 2012). Dock finns idag inget 

regelverk företag måste följa vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Detta innebär att 

företag fritt får välja vilket innehåll de vill presentera i rapporteringen, vilket ibland banat väg 

för skönmålning (Frostenson, 2015). 
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Sverige beslutade år 2007 att ställa högre krav på statligt ägda företag gällande 

hållbarhetsfrågor. Ett krav var bland annat att styrelserna i de statligt ägda företagen ska se 

till att upprätta hållbarhetsredovisning enligt GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer. 

Ytterligare ett krav var att hållbarhetsredovisningen ska vara externt granskad 

(Näringsdepartementet, 2007). GRI är en icke vinstdrivande organisation som främjar 

ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, vars riktlinjer kommit att bli dominerande 

internationellt inom hållbarhetsredovisning (Frostenson 2015; KPMG 2017). Riktlinjerna 

består bland annat av innehållsliga principer vilka i hög grad betonar vikten av att ta 

intressenthänsyn vid val av innehåll att presentera i hållbarhetsredovisningen (Global 

Reporting Initiative, RG, 2006). En anledning till införandet av regleringskravet var att de 

statligt ägda företagen ytterst gemensamt ägs av svenska folket, varför transparent och 

professionell hållbarhetsredovisning är nödvändigt för att bistå med goda underlag för 

bedömningar. Enligt de skärpta kraven kommer regeringen även att utvärdera efterlevnaden 

av riktlinjerna i regeringens årliga skrivelse till riksdagen (Näringsdepartementet, 2007). År 

2016 fastslogs även att privata företag av viss storlek1 från och med räkenskapsår 2017 ska 

upprätta hållbarhetsredovisning, vilket tidigare varit frivilligt för privata företag. Lagförslaget 

grundade sig i ett EU-direktiv2 som syftar till att öka transparensen och jämförbarheten i hur 

företag arbetar med hållbarhetsfrågor av social- och miljömässig karaktär (Proposition, 

2015/16:193).  

 

Hur mycket externredovisningen ska regleras har dock länge varit en omdebatterad fråga 

(Rimmel & Jonäll, 2016). En aktör som ställer sig kritisk till det nya lagförslaget är Svenskt 

Näringsliv. I ett remissvar på lagförslag promemorian3 menar Svenskt Näringsliv att det är 

företagens egna drivkraft i CSR-frågor som är den viktigaste förklaringen till den positiva 

utvecklingen på detta område och att regleringskrav medför onödiga administrativa 

kostnader. Vidare skriver Svenskt Näringsliv att det i promemorian förs resonemang om hur 

olika intressenter och samhälle gynnas av krav på hållbarhetsrapportering. Dock menar 

                                                
1 Stora bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor ska upprätta en hållbarhetsrapport: 
Medelantalet anställda > 250  
Balansomslutning > 175 Mkr 
Nettoomsättning > 350 Mkr 
2 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy. 
3 Departementspromemorian, Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, (Ds 2014:45) 
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Svenskt Näringsliv att dessa positiva effekter framstår som spekulativa då ingen distinktion 

mellan reglerade och frivilligt upprättade hållbarhetsredovisning framförs 

(Justitiedepartementet, 2015). 

1.2  Problemdiskussion 
 
Många större företag förser idag intressenterna med icke finansiell information frivilligt, men 

en ökad trend är att hållbarhetsredovisningen regleras (Sneidere & Vigante, 2015). Huruvida 

reglering av hållbarhetsrapportering verkligen är nödvändigt för att förse intressenter med 

relevant information är dock en högst omdebatterad fråga (Rimmel & Jonäll, 2016). 

 

Tidigare forskning visar att företag som inte har regleringskrav på sig ofta är mindre 

objektiva i sina upplysningar och i högre grad tenderar att enbart ta med sådan information 

som gynnar företagets image i sina hållbarhetsrapporter (Wiseman, 1982; Deegan & Rankin, 

1996; Rockness, 1985). Hung, Shi & Wang (2013) har i sin studie funnit att regleringskrav 

bidrar till  att informationsasymmetrin minskar genom att öka informationen kring företagens 

hållbarhetsarbete. Författarna menar att regleringskrav på så vis bidrar till att ett bredare 

spektrum av intressenter tillgodoses med information (Hung et al. 2013). 

 

Deegan & Shelly (2014) har i sin studie funnit argument både för och emot reglering. 

Författarna menar att de olika uppfattningarna kring huruvida reglerad hållbarhetsredovisning 

är nödvändigt är ett resultat av att olika grupper i samhället har olika perspektiv på vilka 

intressenter företagen ämnar ge värde åt. Studien visar att grupper från exempelvis 

miljöorganisationer argumenterar för reglering. De menar att företag agerar utifrån ett 

egenintresse och inte kommer se till det allmänna intresset om ansvaret för 

hållbarhetsrapportering lämnas till den fria marknaden. Personer från näringslivet däremot 

förespråkar i hög grad frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning. De menar att den fria 

marknaden kommer att straffa organisationer som delger bristfällig information avseende 

socialt- och miljömässigt ansvarstagande i sina hållbarhetsredovisningar. Marknadsbaserade 

drivkrafter skapar därmed behov hos företag att frivilligt rapportera om dess påverkan på 

omgivningen och hur de arbetar med CSR-frågor, varför regleringskrav inte anses fylla någon 

funktion.(Deegan.&.Shelly,.2014). 
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Danmark och Norge är två länder vilka infört lagkrav på hållbarhetsredovisning. Forskare 

som undersökt effekterna av lagkraven i länderna har konstaterat att företag trots lagkrav inte 

följer de lagstadgade direktiven till fullo, och att innehållet som delges intressenter därmed 

inte är fullständigt (Vormedal & Ruud 2009; DCCA 2011). Även andra studier visar att 

företag ofta tillhandahåller ofullständig information kring deras sociala- och miljömässiga 

prestationer (Adams 2004, O'Donovan, 2002, Islam & Deegan, 2008), vilket gör det 

problematiskt för intressenter att kunna fatta välgrundade beslut.  

 

Då inga vetenskapliga studier om eventuella skillnader mellan reglerade och frivilligt 

upprättade hållbarhetsrapporter avseende innehåll i svensk kontext påträffats, finner vi det 

intressant att studera detta. I och med den pågående debatten kring huruvida reglering är 

nödvändigt eller inte finner vi det aktuellt att undersöka om ett regleringskrav faktiskt 

påverkar hållbarhetsredovisningens innehåll utifrån ett intressentperspektiv. Studien kommer 

att utgå från det krav som statliga företag haft sedan 2008 att hållbarhetsredovisa och ämnar 

svara på om ett regleringskrav medför att hållbarhetsredovisningen bättre uppfyller sitt syfte. 

Problemet som utgör studiens utgångspunkt är således de skilda uppfattningar som existerar 

gällande om reglering är nödvändigt eller om frivilligt upprättade rapporter är tillräckliga för 

att förse intressenter med goda underlag att fatta välgrundade beslut på. 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med studien är att ge ökad förståelse om hur regleringskrav påverkar 

hållbarhetsredovisningar avseende innehåll. Syftet avgränsas till att specifikt granska 

hållbarhetsrapporteringens innehåll utifrån ett intressentperspektiv. Vidare ingår i syftet också 

att identifiera eventuella skillnader avseende intressenthänsyn i rapporteringen över år mellan 

reglerade och frivilligt upprättade hållbarhetsredovisningar.   

 

1.4 Frågeställningar 
 
Huvudfråga 
Hur påverkar regleringskrav svenska företags hållbarhetsredovisningar avseende innehåll 
utifrån ett intressentperspektiv? 
 
Följande underfrågor har författarna valt för att kunna besvara studiens huvudfråga: 
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● Vilka skillnader avseende uppfyllandegraden av GRI:s innehållsliga principer kan 
urskiljas mellan reglerade och frivilligt upprättade hållbarhetsrapporter? 

● Vilka skillnader avseende intressenthänsyn kan urskiljas mellan reglerade och 
frivilligt upprättade hållbarhetsrapporter? 

● Hur har intressenthänsynen i statliga respektive privata företag förändrats över tid 
med utgångspunkt år 2008?  

1.5 Avgränsning  
 

Studien avgränsas till att omfatta statliga och privata företag i Sverige. Vidare avgränsas 

studien till att enbart granska hållbarhetsredovisningar. Studien undersöker således inte 

eventuella effekter regleringskravet kan ha haft på företagens interna arbetsprocesser gällande 

olika hållbarhetsfrågor. Studien avgränsas även till att enbart undersöka 

hållbarhetsredovisningar utifrån den sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekten. 
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KAPITEL 2 

REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras initialt GRI:s redovisningsramverk och innehållsliga principer. 
Detta avsnitt kategoriseras ej som teori men anses viktigt för den allmänna förståelsen. 
Vidare presenteras relevant teori och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med att redogöra 
för studiens analysmodell.  

 
 
2.1 GRI:s redovisningsramverk 
 
GRI:s ramverk hjälper företag, oberoende av storlek, branschtillhörighet eller geografisk 

placering, att tydligt och öppet kommunicera hållbarhetsfrågor (Global Reporting Initiative, 

RG, 2006). Ramverkets riktlinjer består av principer och standardupplysningar. Principerna 

är indelade i innehållsliga principer och kvalitativa principer. De innehållsliga principerna 

vilka omfattar väsentlighet, kommunikation med intressenter, hållbarhetssammanhang och 

fullständighet, säkerställer innehållet i hållbarhetsredovisningen. De kvalitativa principerna 

vilka omfattar jämförbarhet, precision, när redovisningen ska avges, tydlighet och 

tillförlitlighet, säkerställer kvalitén på informationen som presenteras. 

Standardupplysningarna ger mer konkret vägledning om uppställningen i redovisningen vad 

gäller företagets profil och styrning i hållbarhetsfrågor, samt vilka resultatindikatorer som kan 

ingå. Slutprodukten vid tillämpning av GRI:s ramverk är en fokuserad 

hållbarhetsredovisning4 (Frostenson et al. 2012). För att öka ramverkets trovärdighet 

beträffande transparens har GRI stiftat ett gediget samarbete med experter från olika 

intressentgrupper. Experternas involvering vid utformningen av GRI har resulterat i att 

ramverkets trovärdighet är stor bland många olika intressentgrupper (Global Reporting 

Initiative, RG, 2006). År 2000 släpptes den första upplagan av GRI:s riktlinjer. Sedan dess 

har fem reviderade upplagor av GRI:s riktlinjer hunnit lanseras (Global Reporting Initiatives, 

2017). 

  

I GRI:s tredje upplaga, G3, som lanserades år 2006 skulle företag efter upprättad 

hållbarhetsredovisning ange vilken omfattning de använt sig av GRI:s riktlinjer. Det är 

nämligen inte obligatoriskt att följa GRI:s riktlinjer till punkt och pricka, varför företagen 

                                                
4 Se bilaga 1 
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tydligt skulle redogöra för intressenterna vilka delar de tillämpat. Det fanns tre 

tillämpningsnivåer att välja mellan, A, B och C. Nivå A lämpade sig för mer avancerade 

användare av ramverket och nivå C lämpade sig mer till nybörjare. Om 

hållbarhetsredovisningen blivit granskad och bestyrkt av utomstående part markerades detta 

genom att addera ett plustecken efter vald tillämpningsnivå. Detta ökade 

hållbarhetsredovisningens trovärdighet (Global Reporting Initiative, RG, 2006). År 2013 

lanserade GRI den fjärde reviderade upplagan av GRI:s riktlinjer, G4. I denna riktas fokus 

mot att enbart redovisa allt som klassas som väsentligt för verksamheten och dess värdekedja. 

G3 hade nämligen kritiserats för att fokusera allt för mycket på kvantitet, vilket inte alltid 

innebär bättre beslutsunderlag för intressenter om informationen som redovisas inte är 

väsentlig (Frostenson et al. 2012). Tillämpningsnivåerna A, B och C togs bort och ersattes 

med nivåerna Core och Comprehensive. Core innebär att företaget upprättat 

hållbarhetsredovisningen baserat på väsentliga aspekter och indikatorer där företaget 

redovisar minst en indikator per vald aspekt. Comprehensive innebär att företaget upprättat 

hållbarhetsredovisningen baserat på GRIs samtliga resultatindikatorer. Ramverkets 

innehållsliga och kvalitativa principer har dock inte förändrats vid övergången till G4 (Global 

Reporting Initiative, 2015). 

  
2.1.1 GRI:s innehållsliga principer 
 
Tabell 1: Definition av GRI:s innehållsliga principer 
Innehållsliga 
principer 

Definitioner enligt GRI (Global Reporting Initiative, RG, 2006) 

Väsentlighet 

”Redovisningen ska omfatta de områden och indikatorer som speglar 
organisationens mer betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala 
påverkan, inklusive områden och indikatorer som i väsentlig grad påverkar 
intressenternas bedömningar och beslut” 

Kommunikation 
med 
intressenterna 

”De viktigaste intressenterna ska identifieras, och en redogörelse ska finnas för 
hur dessa intressenters rimliga förväntningar tillgodoses” 

Hållbarhets- 
sammanhang 

”Organisationens resultat ska presenteras inom en bred definition av hållbar 
utveckling” 

Fullständighet 

”Det ska vara möjligt att bedöma organisationens ekonomiska, miljömässiga 
och sociala påverkan utifrån redovisningen genom att den täcker relevanta 
ämnesområden, omfattar tillräckligt antal indikatorer samt är korrekt 
avgränsad; dessutom ska intressenterna ha möjlighet att utvärdera 
organisationens resultat under redovisningsperioden” 
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 Väsentlighet 

Företagen bör förklara hur de gått tillväga när de valt ut prioriterade områden att lyfta i 

redovisningen. Både interna faktorer såsom organisationens mål och strategier likväl som 

externa faktorer såsom intressenternas rimliga förväntningar ska beaktas vid bedömning av 

väsentliga områden och frågor att lyfta. De flesta företag använder sig av någon form av 

väsentlighetsanalys för att identifiera vilken information som anses väsentlig för företaget 

samt dess intressenter och därmed bör prioriteras i redovisningen (Frostenson et al. 2012). 

  
Kommunikation med intressenterna 

Hållbarhetsredovisningen är en redovisning för intressenter. Att inte identifiera viktiga 

intressenter och ta hänsyn till deras förväntningar och intressen leder troligtvis till att 

informationen som presenteras inte klassas som relevant hos intressenterna. Då riskerar även 

företaget att tappa förtroendet hos sina intressenter. GRI uppmanar företag att visa att de 

förstått intressenternas informationsbehov genom att dokumentera tillvägagångssättet vid 

intressentkommunikation (Frostenson et al. 2012). 

 

Hållbarhetssammanhang 

Enligt denna princip ska företaget relatera sin verksamhet till relevanta hållbarhetsfrågor. 

Företaget förväntas besvara och tydliggöra hur den egna organisationen både försämrar och 

förbättrar ekonomiska-, sociala- och miljömässiga hållbarhetsaspekter på lokal, regional och 

global nivå. Företaget och dess prestationer ska sättas i en större kontext som tydliggör dess 

relation till ekosystemet, således blir denna princip speciellt påtaglig ur ett miljöperspektiv. 

Syftet med principen är att framställa hur företaget lyckas bidra till en hållbar utveckling på 

alla geografiska nivåer (Frostenson et al. 2012). 

 

Fullständighet 

Syftet med denna princip är att redovisningen ska bistå användaren med en tydlig bild över 

företagets positiva och negativa påverkan gällande hållbarhetsfrågor. Detta ställer krav på att 

företaget tydligt avgränsar den information som presenteras i redovisningen till händelser och 

aktiviteter som avser redovisningsperioden. Redovisningen ska också avgränsas gällande 

redovisningens innehållsliga omfattning. Detta innebär att valet av redovisade indikatorer och 

områden som redovisas ska gälla alla enheter i verksamhetens värdekedja som företaget har 

möjlighet.att.påverka.(Frostenson.et.al..2012).  
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2.2.Intressentteori 

 
Edward R Freeman är för många ”fadern” av intressentteorin som fick sitt avstamp i samband 

med publiceringen av Strategic management - A stakeholder approach (Laplume, Sonpar & 

Litz 2008). Syftet med boken var att skapa ett strategiskt ramverk, snarare än en teori. 

Freeman (2010) kritiserar den plikttrogna relationen som finns mellan företaget och dess 

ägare som han menar enbart är baserad på att uppnå ekonomiska resultat. Freeman (2010) 

menar att det finns andra intressenter som företaget måste ta hänsyn till då de befinner sig i 

en föränderlig och dynamisk miljö. Laplume et al. (2008) beskriver hur Freeman förklarar att 

företag befinner sig i en förtroenderelation med företagets intressenter, och menar att 

företaget ska identifiera och anpassa verksamheten till dessa för att nå överlägsen framgång i 

en föränderlig och dynamisk miljö. Genom att utveckla Stakeholder Management gav 

Freeman (2010) företag nya metoder för hanteringen av företagets intressenter som han 

menade skapade en strategi för att nå lönsamhet. 

 

Donaldson & Preston (1995) beskriver hur intressentteorin kan ses ur tre olika perspektiv, ur 

ett deskriptivt-, instrumentalt- och normativt perspektiv. Det deskriptiva perspektivet används 

för att beskriva och förklara organisationens agerande. Det instrumentella perspektivet menar 

att företag måste agera på ett visst sätt för att kunna uppnå resultat, och kan därmed ses som 

ett mer resultatdrivet perspektiv. Olika intressentgrupper har olika förväntningar vilka har 

mer eller mindre påverkan på företagen. Perspektivet menar att intressenternas påverkan på 

företaget är avgörande för hur företagen väljer att ta hänsyn till sina intressenters 

förväntningar för att kunna uppfylla sina mål. Det normativa perspektivet beskrivs av 

författarna som själva kärnan i intressentteorin vilken är av etisk och moralisk karaktär. Det 

normativa perspektivet innebär att företag ska agera till förmån för alla sina intressenters 

förväntningar, oberoende av vilken påverkan dessa har på företaget, och kan därmed ses som 

ett mer ansvarsdrivande perspektiv. De olika perspektiven kompletterar varandra. Donaldson 

& Preston (1995) anser exempelvis att den deskriptiva teorin, genom att säga att “företaget 

har intressenter”, även om det är sant, inte på ensam basis kan förklara företagets lönsamhet. 

Den normativa teorin anses vara fundamental för intressentteorin då den bättre kan 

förespråka, vägleda och förklara företagets prestationer (Donaldson & Preston, 1995).  
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2.2.1.Vilka.intressenter.bör.företaget.prioritera? 

 

Ur framväxten av den normativa intressentteorin har diskussionen om intressentteorin i större 

grad präglats av normativa frågor, bland annat är en fråga “vilka intressenter bör företaget 

prioritera?” (Laplume et al. 2008, s.10). Freemans definition av begreppet intressent är:”any 

group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's 

objectives” (Freeman 2010, s.46). Freeman (2010) menar att definitionen har förenklats på så 

sätt att den är vid i sin bemärkelse och utgår ifrån ett ledarskapsperspektiv. Den centrala 

ståndpunkten till definitionen är att om en grupp individer skulle kunna påverka företaget 

eller om företaget kan påverka denna grupp, borde ledningen ta hänsyn till dessa genom att 

utforma en tydlig strategi för att kunna hantera denna grupp (Freeman 2010). Definitionen 

har dock kommit att kritiseras, bland annat av  Mitchell, Agle & Wood (1997) vilka anser att 

definitionen är tvetydig på så vis att nästan vad och vem som helst kan räknas som en 

intressent. Kritik som riktats mot definitionen har resulterat i att olika forskare utformat mer 

restriktiva definitioner av begreppet intressent.  

 

2.2.2. Restriktiv och vid syn på intressenter 

 

Frooman (1999) identifierar intressentrelationer utifrån ett resursberoende- och 

maktperspektiv. Detta förutsätter att företag utformar strategier för hantering av intressenter 

för de grupper som har makt över företaget. En annan mer restriktiv identifiering av 

företagets intressenter i avseende på makt, i likhet med Frooman (1999), görs av Pajunen 

(2006). Pajunen (2006) definierar intressenter utifrån deras inflytande i organisationen i 

situationer där organisationens överlevnad är kritisk. Resonemanget kretsar kring att det finns 

en dynamisk natur vid en nedgångsfas och att intressenters inflytande i organisationen snabbt 

kan förändras när omständigheter förändras. Intressenter som företaget var direkt 

resursberoende av, samt de intressenter med en stark nätverksposition kunde identifieras som 

mer viktiga. 

 

Laplume et al. (2008) konstaterar i deras studie som undersöker 179 vetenskapliga artiklar 

om intressentteori att endast 10 av dessa förespråkade ett strikt restriktivt synsätt på 

intressenter. En mer omfattande syn på intressenter beskriver Clarkson (1995) och definierar 

intressenter som primära och sekundära. Primära intressenter menar Clarkson är de grupper 

av intressenter vars engagemang i organisationen, företag inte kan överleva utan. 
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Grundtanken är att det ska finnas ett starkt ömsesidigt beroende mellan företaget och dess 

primära intressenter. Den primära gruppen kan främst identifieras som kunder, anställda, 

leverantörer och investerare. Ytterligare menar Clarkson (1995) att staten och kommunen är 

publika intressenter och bör vara en del av de primära intressenterna. Resonemanget kretsar 

kring att det även finns ett starkt ömsesidigt beroende mellan de publika intressenterna och 

företaget då dessa förser företaget med infrastruktur, marknader, lagar och regler som gör det 

möjligt att bedriva affärsverksamhet. I motsatt riktning betalar företaget skatt vilket gör det 

möjligt att upprätthålla denna struktur. Om någon av företagets primära intressenter avbryter 

ett samarbete anses detta allvarligt kunna skada affärsverksamheten (Clarkson, 1995).  

 

Företagets sekundära intressenter identifieras som de grupper som har ett inflytande, kan 

påverka eller blir påverkade av företaget, men inte är involverade i företagets transaktioner 

och anses inte vara av väsentlig betydelse för företagets överlevnad. Clarkson (1995) lyfter 

bland annat media som en av de sekundära intressentgrupperna. Resonemanget kretsar kring 

hur sekundära intressenter kan försätta företaget i en position som innebär ökade 

konkurrensfördelar, samtidigt som de kan ändra omgivningens uppfattning om företaget 

vilken kan medföra negativa konsekvenser för företagets lönsamhet.   

 

Phillips (2003) i likhet med Clarkson (1995) har en vid syn på intressenter och beskriver 

dessa som antingen normativa eller derivativa. Denna identifiering menar han separerar 

intressentrelationer i avseende på en moralisk förpliktelse till att upprätthålla en relation, samt 

relationer som är baserade på makt som antingen kan hjälpa eller skada organisationen. 

Phillips (2003) menar att den här typen av perspektiv motiverar ett moraliskt övervägande av 

intressenter i beslutsfattande situationer. Däremot poängteras att strategin misslyckas om man 

inte överväger de intressenter som kan tänkas påverkas eller ha en betydande inverkan på 

prestationen i avseende på organisationens mål. Normativa intressenter avser de intressenter 

som företaget har en moralisk förpliktelse gentemot, däribland kunder, leverantörer, 

investerare och anställda (Phillips, 2003).  

 

Derivativa intressenter beskrivs istället som de intressenter, vars handlingar och krav, 

företaget måste ta i anspråk på grund av deras potentiella effekter på organisationen. Att 

tillgodose dessa intressenters behov anses vara berättigat, däremot grundar sig detta 

berättigande i de eventuella effekter intressenten kan ha på organisationen, dessa kan vara 

både skadliga och fördelaktiga. Ytterligare i resonemanget kring distinktionen mellan 
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normativa och derivativa intressenter talar Phillips (2003) om icke intressenter. Han menar att 

det finns intressenter som företaget inte har någon moralisk förpliktelse till, och nämner 

aktivistgrupper/terrorister, vilka heller inte i någon mån anses kunna påverka företaget. 

Freeman (2010) ger ett annat perspektiv och menar att grupper av intressenter som inte har 

legitima anspråk, såsom terroristgrupper, bör betraktas som en intressent då de kan ha en 

påverkan på organisationen. Freeman (2010) kategoriserar intressenter som antingen interna 

eller externa. Freeman (2010) menar att en uppdelning mellan interna och externa intressenter 

kommer leda till att företaget tar hänsyn till fler intressenters intressen. Interna intressenter 

avser de intressenter som finns inom organisationen bland annat ägare, medarbetare och 

styrelse, externa avser intressenter som finns utanför organisationen exempelvis kunder, 

leverantörer och intressegrupper (Freeman, 2010).  

 

Mitchell et al. (1997) skriver hur en restriktiv syn på intressenter anses baseras på en praktisk 

verklighet med begränsade resurser, medan en vid syn i motsats, grundar sig på en empirisk 

verklighet där nästan vad och vem som helst kan påverka företaget. En restriktiv syn på 

intressenter resulterar således i att man identifierar sina intressenter avseende på om det finns 

någon legitimitet i de anspråk som görs på företaget baserat på kontrakt, legala 

skyldigheter/rättigheter, moraliska rättigheter, status med mera. En bredare syn på 

intressenter sägs istället resultera i att man i större grad ser till intressenternas inflytande på 

organisationen, till skillnad från tidigare syn tar man hänsyn till dessa intressenter oavsett om 

deras anspråk anses vara legitima eller inte (Mitchell et al. 1997). 

 

2.2.3.Intressenthänsyn.i.praktiken 

 

Trots att intressentteorin har fått stort inflytande har denna fått motstå kritik avseende en viss 

motsägelsefullhet gällande hur strategier för hantering av intressenter utformas i praktiken. 

En fråga som diskuterats i stor utsträckning är: ”Vilka intressenter företag faktiskt tar hänsyn 

till?” (Laplume et al. 2008, s.10). Denna fråga har besvarats av Mitchell et al. (1997) som 

menar att egenskaper som makt, legitimitet och angelägenhet hos intressenten påverkar hur 

företaget prioriterar intressenten. Vidare menar Mitchell et al. (1997) att tidigare forskare har 

en statisk syn på intressenter, och lyfter hur intressenters intressen förändras över tid, de 

pekar på att det är chefernas förmåga att uppfylla dessa legitima krav och intressen som 

kommer att vara avgörande för en fortsatt affärsverksamhet. Av denna anledning lyfter de 
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intressentens angelägenhet till modellen och argumenterar för att denna fångar intressentens 

dynamik.  

 

I diskussionen kring egenskapen makt anses denna vara svår att identifiera men enkel att 

känna igen när den existerar i en relation. Makt anses inte vara en statisk egenskap utan anses 

både kunna förvärvas eller gå förlorad. Legitimitet menar författarna kan hänvisas till risker, 

moraliska anspråk, något eftersträvansvärt och som ger organisationen acceptans. De menar 

att legitimitet inte bör kopplas samman med makt vid utvärderingen av relationer. Mitchell et 

al. (1997) förespråkar att makt och legitimitet är distinkta egenskaper som kan skapa 

auktoritet, men som kan finnas på egen hand också.  

 

2.3 Corporate social responsibility, CSR 
 

Hållbar utveckling har fått en slående tillväxt under senaste decenniet där allt fler företag 

integrerat CSR i sin dagliga verksamhet. Mahfuja (2014) argumenterar för hur företag 

använder CSR som ett strategiskt verktyg genom att sammanväva sociala mål med företagets 

mål för att maximera företagets värde, både för ägare och andra intressenter.  

 

Grankvist (2012) menar att begreppet CSR är ett av de mest använda men också ett av de 

mest spridda begreppen. Grafström, Göthberg & Windell, (2008) menar att svårigheten med 

att fastställa CSR begreppet gör det svårt för intressenter att kunna ta ett ordentligt 

ställningstagande gentemot hur företagen arbetar med hållbar utveckling (Grafström et al. 

2008). Mahfuja (2014) menar att svårigheten med att definiera CSR är att fastställa vad 

begreppet socialt ansvar innebär, bland annat diskuterar Mahfuja (2014) i sin artikel hur 

begreppet kan kopplas till legalt ansvar, medan andra ser begreppet som synonym till 

legitimitet.  

 

En känd definition utformas av Carroll (1979) är: “Corporate social responsibility 

encompasses the economic, legal, ethical and philanthropic expectations that society has of 

organizations at a given point in time” (Carroll 1979, se; Carroll 2016, s.2). Det sociala 

ansvaret kopplar Carroll (2016) till ett filantropiskt ansvar som omfattar företagets frivilliga 

aktiviteter.  Ur ett socialt perspektiv leder detta till att företaget förväntas genomföra frivilliga 

aktiviteter trots att inga regleringskrav förekommer (Carroll, 2016). Carroll menar att de 
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ekonomiska, legala, etiska och filantropiska ansvarsområdena avgränsar och karaktäriserar 

företagens ansvar till samhället som företaget är en del av. Vidare definierar Mahfuhja (2014) 

CSR som ett företags frivilliga aktiviteter gentemot dess olika intressenter, såsom kunder, 

leverantörer, anställda och lokalsamhällen.  

 

I sin artikel har Carroll (1999) försökt att definiera och identifiera gränserna för företagets 

arbete med hållbar utveckling, genom en tillbakablick på vad som vad som tidigare studerats 

och hur CSR som koncept och definition förändrats över tid. Carroll (1999) konstaterar trots 

allt att en entydig definition är svår att fastställa och CSR kommer på grund av den teoretiska 

utvecklingen att fungera som en kärnkonstruktion och hela tiden omvandlas utefter teoretiska 

ramverk.  

 

2.3.1.CSR.utifrån.ett.intressentperspektiv  

 

CSR och intressentteorin har en koppling till varandra då företaget befinner sig i en omvärld 

där de påverkar och påverkas av de externa intressenterna (Grafström et al. 2008). Företaget 

behöver arbeta proaktivt istället för reaktivt för att skapa bra relationer och påverka den 

framtida kravbilden (Grafström et al. 2008). Intressenternas inställning till företagets 

verksamhet påverkas av hur företaget väljer att rapportera och redovisa. Hur företaget väljer 

att arbeta med CSR är en sådan faktor, det har hävdats att företag som redovisar sitt 

hållbarhetsarbete har större framgång på ett ekonomiskt och legitimitetsmässigt plan 

(Frostenson et al. 2012). Således argumenteras för att ett ökat arbete med CSR stärker 

relationer till intressenterna samtidigt som det ger företaget chansen att öka sin lönsamhet. 

  

Peloza & Shang (2010) utförde en studie i syfte att besvara hur de olika aktiviteter som 

företaget utför kopplade till CSR kan skapa värde men även stärka relationen till företagets 

intressenter. Utifrån en granskning av existerande litteratur inom området menar Peloza & 

Shang (2010) att företagen behöver arbeta mot att undersöka vilka aktiviteter som faktiskt 

skapar värde för intressenterna, istället för att nöja sig med att ha en förståelse för när CSR 

tillåter ett utbyte mellan företag och intressent. Peloza & Shang (2010) konstaterar samma 

sak som Carroll (1999) gjorde i sin undersökning, det krävs mer avsiktliga och precisa 

generaliseringar i CSR forskningen med ett intensifierat fokus på värdet som tillförs 

intressenterna som en effekt av vilka aktiviteter företaget arbetar med ur ett CSR perspektiv. 
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2.4 Tidigare forskning  
 
2.4.1 Effekter av regleringskrav gällande hållbarhetsredovisning 
 

Vad gäller hållbarhetsredovisningens expansion visar ett flertal studier att lagstadgade 

bestämmelser kring icke finansiell redovisning leder till att allt fler företag upprättar 

hållbarhetsrapporter (Vormedal och Ruud 2009; DCCA 2011; Sneidere och Vigante 2014). 

Sneidere och Vigante (2014) uppmärksammar exempelvis en ökad trend bland länderna inom 

EU att öppet redovisa CSR, och att allt fler av dessa länder har infört krav på obligatorisk 

hållbarhetsredovisning. Vidare menar författarna att lagstiftning gällande reglerad 

hållbarhetsredovisning spelat en stor roll i flera av dessa länder för att uppmuntra företag att 

ta ansvar och öppet redovisa sitt hållbarhetsarbete (Sneidere och Vigante 2014). 

 

Sverige 

År 2010 presenterade Borglund, Frostenson och Windell (2010) studien “Effekterna av 

hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om 

hållbarhetsinformation i statligt ägda företag”. Studiens syfte var att undersöka effekterna av 

riktlinjerna som tillkom år 2007 för statligt ägda företag. Författarna undersökte hur 

verksamheternas arbetsprocesser kring hållbarhet påverkats av riktlinjerna och vilka 

skillnader som verksamheterna upplever som en effekt av reglerna. Syftet var således inte att 

undersöka effekter på den externa hållbarhetsredovisningen. Den tydligaste skillnaden menar 

författarna dock syns på just hållbarhetsredovisningen, vilken framförallt påverkats avseende 

struktur och uppföljning. Studien visade även att de företag som tillämpat GRI:s ramverk 

sedan tidigare tyckte det var lättare att hållbarhetsredovisa jämfört med de som var nybörjare, 

vilket författarna menar beror på att det tar tid att lära sig att hållbarhetsredovisa. Författarna 

drar slutsatsen att krav på hållbarhetsredovisning i första hand stärker och förbättrar 

redovisningsprocedurer.  

 

Danmark 

Danmark införde lagkrav på hållbarhetsredovisning år 2009 och i en studie där effekterna av 

lagkravet undersöktes, framkom att lagkravet resulterat i att företag i allt större utsträckning 

öppet redovisar sitt hållbarhetsarbete. Dock visar studien också att informationen som delges 

intressenter inte är fullständig enligt de ställda kraven och därmed behöver förbättras (DCCA 

2011). Ytterligare studier visar att högre grad av reglering uppmuntras i Danmark (de la 
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Fuente del Moral & Fernández Martín, 2011). Danskarna är kritiska till självreglering genom 

att låta marknadskrafter bestämma över vad som skall redovisas. De menar att Skandinaviens 

historia visat att avsaknad av reglering från staten gällande CSR leder till att organisationer 

tar avstånd från sådant som de kan hållas ansvariga för. I Danmark önskas därför än mer 

detaljerad reglering för att alla organisationer ska efterleva reglerna på allvar och därmed 

kunna.uppnå.bättre.resultat.(ibid). 

 

Norge  

Vormedal & Ruud (2009) undersöker i sin studie hur samhälleliga, politiska och 

regulatoriska egenskaper påverkar hållbarhetsupplysningar avseende kvalitè i de 100 största 

företagen i Norge. Både obligatorisk rapportering enligt lagkrav såväl som frivillig 

rapportering avseende icke finansiell information undersöktes i studien.  Resultatet avslöjar 

att endast 10% av de undersökta företagen efterlever de lagstadgade kraven gällande 

miljörapportering. Vidare visar undersökningen att endast hälften av företagen följer de 

lagstadgade direktiven gällande arbetsmiljö och jämställdhet. Undersökningen visar också att 

de allra flesta företagen rapporterar ofullständig information i de frivilliga upplysningarna. 

Författarna av studien menar att reglering gett upphov till att allt fler företag 

hållbarhetsredovisar, men att kvalitén på informationen kan ifrågasättas. Författarna lyfter 

bland annat avsaknad av tillräcklig övervakning som en av de främsta orsakerna till den 

bristfälliga kvalitetèn. 

2.4.2 Intressenthänsyn i hållbarhetsrapporter  

 
Husted & Allen (2010) menar att det finns svårigheter för företag när det kommer till att 

identifiera sina intressenter. Detta menar Husted & Allen (2010) beror på att det finns ett stort 

antal intressenter som besitter olika mål, strategier och beteenden. De menar att svårigheterna 

som finns vid identifieringsstadiet bidrar till att det, i hållbarhetsrapporterna, förmedlas 

information som inte är av väsentlig betydelse för intressenterna. Detta kan tolkas som att det 

är alltför lite intressenthänsyn vid upprättandet av hållbarhetsrapporterna.  

 

Flera studier konstaterar vikten av intressentengagemang vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporten, för att kunna säkerställa att innehållet som publiceras verkligen är 

relevant för intressenterna. I en kvalitativ studie där 174 slumpmässiga företag undersöks 

beskriver Manetti (2011) skillnaden mellan ”stakeholder engagement” och ”stakeholder 
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management”. ”Stakeholder engagement” innebär att intressenterna på ett tydligt sätt 

inkluderas och konsulteras i samband med hållbarhetsredovisningen, ett samarbete som 

möjliggör aktivt deltagande från intressenternas sida. ”Stakeholder management” är vad som 

enligt studien är förekommande i praktiken, detta symboliserar en relation med intressenterna 

som i större grad symboliserar en envägskommunikation istället för en 

tvåvägskommunikation som uppstår när ”stakeholder engagement” tillämpas.  
 

Manetti (2011) menar att majoriteten av de studerade företagen är långt ifrån att 

implementera ”stakeholder engagement” och den tvåvägskommunikation som denna 

implementering skulle innebära fast de enligt studien ansåg att de var av yttersta vikt. Med 

denna typ av intressenthänsyn skulle intressenterna vara involverade och konsulterade vid 

upprättandet av hållbarhetsrapporten, därmed fastställs att väsentlig information utgör 

innehållet i hållbarhetsrapporten. 

 

O´Dwyer, Unerman & Harrison (2005) styrker det som Manetti (2011) beskriver i sin studie. 

O'Dwyer et al. (2005) poängterar vikten av att företag för en kontinuerlig dialog med 

intressenterna. I studien konstateras att hållbarhetsinformation måste tillgodose intressenter 

med relevant information och att en ökad integrering med intressenterna kommer att leda till 

att hållbarhetsrapporteringen bättre uppfyller sitt syfte.  

 

2.5 Analysmodell 

 

 
Egenkonstruerad analysmodell 

 

De ovanstående teorierna har alla en viss relevans för det ämne som studeras. CSR är en teori 

som kan förklara varför privata företag, som fram till år 2016 inte haft krav på sig att 
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hållbarhetsredovisa, valt att göra det i alla fall. De företag som denna studie omfattar 

tillämpar alla GRI:s redovisningsramverk och därmed är innehållet i hållbarhetsrapporterna 

baserat på GRI:s innehållsliga principer. Beroende på hur företagen ser på sina intressenter 

utifrån de utgångspunkter vilka beskrivits i avsnitt 2.2 görs ett antagande om att 

intressentteorin påverkar tillämpningen av de innehållsliga principerna. Eventuell 

differentierad syn på intressenter hos de undersökta företagen kan tänkas resultera i skillnader 

avseende uppfyllandegrad av GRI:s innehållsliga principer och intressenthänsyn i företagens 

hållbarhetsrapporter. 
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KAPITEL 3 
METOD 

 
I detta kapitel presenteras först valet av forskningsdesign och hur datainsamlingen 
genomförts. Vidare beskriver författarna undersökningens angreppssätt vilket följs av en 
redogörelse för de urval som gjorts. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
undersökningens tillvägagångssätt vid datainsamling. Genomgående i kapitlets olika delar 
återfinns.reflektioner.kring.metodvalet.  

 
 

3.1 Forskningsdesign och datainsamling 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur regleringskrav inverkar på 

hållbarhetsredovisningar avseende dess innehåll utifrån ett intressentperspektiv. Studiens ram 

vilken använts för att samla in data innehåller inslag av en komparativ karaktär. Bryman & 

Bell (2013) beskriver en komparativ design som en design där identiska metoder används för 

ett stadium av två eller flera kontrasterande fall. Vidare menar Bryman & Bell (2013) att 

denna design kan ge bättre förståelse av ett fenomen då det jämförs ur två eller flera olika 

synvinklar. Reglerade och frivilligt upprättade hållbarhetsrapporter kan antas vara 

kontrasterande fall, vilka båda i denna undersökning jämförs utifrån GRI:s innehållsliga 

principer. Denna undersökning kan därmed ses som komparativ utifrån Bryman & Bells 

(2013) beskrivning. Denna undersökning avser även att ge en ökad förståelse varför designen 

anses lämplig. Viktigt att observera är dock att hela studien inte tillämpar en komparativ 

design då analysen är mer frigående. Endast empirikapitlet är av komparativ karaktär. 

Empirikapitlets komparativa karaktär möjliggör en jämförande granskning mellan reglerade 

och frivilligt upprättade hållbarhetsredovisningar. Detta för att kunna identifiera eventuella 

skillnader i hållbarhetsredovisningen avseende innehåll, vilket ligger till grund för den 

teoretiska reflektionen. Då granskningen sker ur ett intressentperspektiv kommer empirins 

komparativa karaktär även möjliggöra jämförelse av företagens intressenthänsyn vid 

upprättandet.av.hållbarhetsredovisningar.  

 

Vid undersökningar finns två varianter av data som kan användas, primär- och sekundärdata. 

Primärdata är empiriskt material vilken skapats just för den aktuella undersökningen. 

Sekundärdata är empiriskt material framtaget av andra till andra undersökningar, men som 
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fungerar att använda i den aktuella undersökningen (Alvehus, 2013). Jacobsen (2015) menar 

att sekundärdata kan samlas under beteckningen texter och därav är den empiriska datan i 

denna studie klassificerad som sekundärdata. Detta då företagens hållbarhetsredovisningar 

varit utgångspunkt för datainsamling. Jacobsen (2015) menar att användandet av 

sekundärdata medför vissa begränsningar. Sekundärdata är begränsad till att ofta vara 

skräddarsydd för att passa det ändamål som den ursprungliga datainsamlaren haft. Detta 

medför att sekundärdata begränsar den nya undersökningen i och med att andra har bestämt 

variabler och värden som studerats och att dessa inte alltid, i sin helhet, passar in med den 

undersökning som skall genomföras. Hållbarhetsrapporterna är offentliga källor och 

företagen bestämmer själva vilken information de vill redovisa för att ge ett särskilt intryck 

(Jacobsen, 2015). Då denna undersökning använder sig av sekundärdata medför det således 

vissa begränsningar utifrån en metodologisk synvinkel. Hållbarhetsrapporterna har således 

granskats med stor försiktighet för att inte influeras av den bild som företaget kan tänkas vilja 

förmedla genom hållbarhetsrapporten.  

 

3.2.Undersökningens.angreppssätt 

 

Kvantitativa och kvalitativa angreppssätt är enligt Bryman & Bell (2015) en klassificering av 

olika metoder vilka tillämpas vid forskning i samband med datainsamling. En grundläggande 

skillnad mellan de olika metoderna är att kvantitativ forskning i hög grad betonar 

kvantifiering vid insamling och analys av data, medan kvalitativ forskning istället lägger 

betoning på ord och inte kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman & Bell 

2013). Denna studie tillämpar en kvalitativ forskningsmetod, vilken av Strauss & Corbin 

(1990, sid.17) definieras som: 

  

“By the term qualitative research we mean any type of research that produces findings not 

arrived at by statistical procedures or other means of quantification” 

 

För att kunna besvara frågor av kvalitativ karaktär har en kvalitativ innehållsanalys 

tillämpats. Detta innebär att vid de tillfällen som sökord har använts ligger fokus på att 

kvalitativt analysera och djupare fånga upp sammanhanget där sökorden uppkommer (Beck, 

Campbell & Shrives 2010). Bryman & Bell (2013) menar att detta tillvägagångssätt tillämpas 

för sökande av olika teman i det empiriska materialet, vilket ligger i linje med 
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undersökningens genomförande. Innehållet i hållbarhetsredovisningarna granskas dels för att 

ta reda på om de undersökta företagen uppfyller GRI:s innehållsliga principer, dels för att 

undersöka om intressenthänsynen vid upprättande av hållbarhetsredovisning skiljer sig 

mellan företagen och över år. Studien tar sin utgångspunkt i empirin vilket indikerar ett 

induktivt angreppssätt, ett induktivt angreppssätt är väl förankrat med den kvalitativa 

forskningsmetoden (Alvehus 2013; Bryman & Bell 2013).  

 

Bryman & Bell (2013) menar att något som är problematiskt med kvalitativa undersökningar 

är att det finns risk för inslag av subjektivism, då resultatet till stor del baseras på forskarens 

egna uppfattningar och tolkningar. I denna studie är det oundvikligt att bortse från tolkningar 

då dessa måste göras. Författarna har tolkat GRI:s tester för innehållsliga principer för att 

kunna formulera datainsamlingsfrågor. Författarna har även behövt tolka innehållet i 

hållbarhetsrapporterna vid granskning. Det förekommer således subjektiva moment vid 

datainsamlingen i denna studie. Författarna anser det relevant att redogöra i vilka moment det 

förekommer tolkningar vilket bidrar till öppenhet och tydlighet i beskrivningen av 

undersökningens tillvägagångssätt. Då författarna av denna undersökning är tre till antal har 

löpande diskussioner förts kring olika resonemang och avväganden vid datainsamlingen i de 

fall där informationen varit svårbedömd. Detta för att undvika att resultatet vinklas till endast 

en persons egna uppfattningar och tolkningar. Således är allt som presenteras i denna 

undersökning baserat på flera personers gemensamma uppfattningar och tolkningar. 

 

3.3 Urvalsprocess  
 
3.3.1 Urval - företag 
 

Denna studie har baserats på ett målstyrt urval. Bryman & Bell (2013) beskriver målstyrda 

urval som urval vilka forskaren på ett strategiskt sätt valt ut då de är relevanta för att besvara 

studiens forskningsfråga. Statliga företag har sedan år 2007 krav på sig att upprätta 

hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI:s ramverk medan privata företag fram till år 

2017 upprättat hållbarhetsredovisning på frivillig basis. Då denna studie söker finna 

eventuella skillnader mellan reglerade och frivilligt upprättade hållbarhetsredovisningar 

avseende innehåll och intressenthänsyn för att kunna besvara studiens huvudfråga, var ett 

naturligt första steg att selektera vilka statliga och privata företag som skulle ingå i 

undersökningen. Mulford & Comiskey (2005) menar att det är svårt att uppnå jämförbarhet 
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avseende hållbarhetsredovisning i olika branscher. Detta eftersom olika branscher har olika 

branschspecifika egenskaper vilka främjar olika redovisningsmetoder. Med anledning av 

detta omfattar denna studie statliga respektive privata företag verksamma inom samma 

bransch, för att underlätta jämförelsen och för att få ut ett mer trovärdigt resultat.  

 

Vid val av företag har författarna försökt att identifiera branscher där hållbarhetsrapportering 

kan tänkas vara av stor vikt. Ett kriterium ställt av författarna var att företagen vilka valdes ut 

till undersökningen skulle bedriva liknande verksamheter. Detta för att minimera risken att 

andra faktorer än regleringskravet på statliga företag påverkar hållbarhetsredovisningen 

företagen emellan. Ytterligare ett kriterium författarna hade vid valet av urval var att 

företagen skulle tillämpa GRI:s regelverk under de undersökta åren. Detta eftersom studiens 

jämförelse utgår från GRI:s innehållsliga principer. Två statliga företag matchades ihop med 

två privata företag inom samma bransch, vilka bedriver liknande verksamheter och tillämpar 

GRI:s regelverk. Urvalsprocessen resulterade i följande företag: 

 

Tabell 2: Urval av företag 

Statligt företag Privat företag Bransch 

LKAB Boliden AB Gruvdrift och metall 

Sveaskog Bergvik Skog AB Skog 

 
 
Alvehus (2013) skriver att skäl vilka ofta anges till att använda jämförande undersökningar är 

att denna form av undersökning förbättrar generaliseringspotentialen. Dock belyser Alvehus 

(2013) att det krävs ett stort antal jämförelsestudier för att kunna generera ett 

generaliseringsbart resultat. Även Bryman & Bell (2013) menar att det inte går att 

generalisera till en population med ett målstyrt urval. Denna undersökning behandlar ett litet 

urval sett till urvalets hela populationer. Två statligt ägda företag har valts ut av 48 befintliga 

(Regeringskansliet, 2017)  och två privata företag har valts ut från en ännu större population. 

Resultatet i denna studie blir av den anledningen svår att generalisera över hela populationen. 

Alvehus (2013) beskriver att empiriska generaliseringar knappast ökar genom att öka urvalet 

om populationen fortfarande är väldigt stor i jämförelse. Alvehus (2013) poängterar dock att 

även om urvalet inte är tillräckligt i den mån att det kan skapa en generaliserbarhet, finns det 
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skäl till att genomföra jämförelsestudier med ett mindre urval. Även Halvorsen (1992) menar 

att studier med ett litet urval i jämförelse till den totala populationen kan vara lämpliga att 

genomföra. Alvehus (2013) menar att fler jämförelsestudier av olika karaktär hjälper att 

utöka de möjliga tolkningar som kan göras av ett fenomen, och att fler jämförelsestudier med 

ett litet urval således bidrar till fördjupad kunskap då de kan erbjuda en alternativ tolkning.  

 
3.3.2.Urval-år  

 

Då uppsatsens syfte bland annat inkluderar att undersöka hur företagens intressenthänsyn vid 

upprättandet av hållbarhetsrapporter utvecklats över tid har ett urval av år gjorts. De år som 

inkluderas i undersökningen är: 2008, 2012 och 2016. 2008 har valts ut för att det var det 

första året som statliga företag enligt statens nya riktlinjer var tvungna att upprätta en 

hållbarhetsrapport i enlighet med GRI:s redovisningsramverk. 2016 har valts ut för att det är 

det senaste året som företagen upprättat hållbarhetsrapporter. För att få ett jämnt intervall 

mellan åren inkulderades även 2012 i undersökningen.  

 

3.3.3.Urval-ramverk 

 

Studiens ramverk syftar till att ge läsaren en tydlig bakgrund och förståelse kring ämnet inför 

undersökningens kommande analys. Först presenteras en bakgrund av GRI då det är en 

essentiell del för läsaren att förstå eftersom jämförelsen mellan reglerade och frivilligt 

upprättade hållbarhetsredovisningar i denna studie utgår från GRI:s innehållsliga principer. 

För att studiens ramverk ska uppnå sitt syfte ges en bakgrund till vad företags samhällsansvar 

är, en introduktion om CSR och CSR ur ett intressentperspektiv. Genom att även presentera 

intressentteorin ger författarna läsaren olika perspektiv på hur företaget kan se på sina 

intressenter vilket också skapar förståelse inför studiens kommande delar. Tidigare forskning 

som presenteras i ramverket har valts ut för att de undersöker liknande frågeställningar inom 

ämnet. Detta hjälper läsaren att sätta studiens syfte, frågeställningar och kommande slutsats i 

ett.större.sammanhang.  

 

3.4.Tillvägagångssätt.vid.datainsamling 
 

Denna studie är som tidigare nämnt en jämförande studie mellan reglerade och frivilligt 

upprättade hållbarhetsredovisningar. Jämförelsen utgår från GRI:s innehållsliga principer, 
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vilka inkluderar väsentlighet, kommunikation med intressenter, hållbarhetssammanhang och 

fullständighet. GRI tillhandahåller både innehållsliga och kvalitativa principer. Då de 

innehållsliga principerna säkerställer hållbarhetsredovisningens innehåll, vilket även 

innefattar i vilken grad företagen tar hänsyn till sina intressenter, anser författarna att dessa 

principer är lämpliga att undersöka för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Då studien inte syftar till att analysera kvalitèn i hållbarhetsinformationen som presenteras 

har de kvalitativa principerna valts bort.   

 

För att samla in data relevant för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har 

frågor konstruerats utifrån tester GRI ger ut. GRI menar att företag vilka väljer att följa GRI:s 

ramverk ska använda dessa tester för att säkerställa hållbarhetsredovisningens innehåll 

(Global Reporting Initiative, RG, 2006). En översikt över GRI:s tester för de innehållsliga 

principerna och vilka frågor som konstruerats utifrån dessa till denna undersökning återfinns i 

bilaga 2. Författarna av denna undersökning vill dock redogöra att principen fullständighet är 

svår att bedöma utifrån ett externt perspektiv. Principen har ändå valts att inkluderas i 

undersökningen då författarna anser att delar av principen går att bedöma utifrån ett externt 

perspektiv. Därav vill författarna tydliggöra att eventuella slutsatser som dras gällande 

principen fullständighet behöver sättas i en större kontext för att öka trovärdigheten.   

 

Datainsamlingsfrågorna som konstruerats användes i samband med granskning av företagens 

hållbarhetsredovisningar. Ett växande fenomen är att hållbarhetsredovisningen integreras i 

företagens årsredovisning. I denna studie har därför även årsredovisningen inkluderats i 

undersökningen under de år som företagen redovisat en integrerad rapportering. För att 

tydliggöra för läsaren när separat eller integrerad hållbarhetsredovisning undersökts har en 

tabell konstruerats vilken visar företagens val av rapportformat under de undersökta åren. 

Tabellen som återfinns i empiriavsnittet, under varje enskilt företag, visar även vilken GRI 

version och tillämpningsnivå varje företag valt att tillämpa för varje år samt om rapporten 

blivit externt granskad. Då hållbarhetsrapporter är omfattande vad gäller sidantal, speciellt då 

rapporten är inkluderad i årsredovisningen, har en sökfunktion använts som läser av pdf-filer. 

Detta verktyg har möjliggjort för författarna att använda olika sökord för att lättare finna svar 

på konstruerade datainsamlingsfrågor. Detta för att minimera risken att viktig information 

förbises. 
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Efter att ha granskat företagens hållbarhetsredovisningar kom alla datainsamlingsfrågor att, i 

konstruerade tabeller för varje enskild princip och företag i empiriavsnittet, besvaras med ett 

JA, NEJ eller Delvis för att tydliggöra i vilken grad frågan uppfyllts under de undersökta 

åren. JA innebär att företaget helt uppfyllt frågan, Nej innebär att företaget inte uppfyllt 

frågan och Delvis innebär att företaget uppfyllt delar av frågan men inte till den grad att 

frågan kan klassas som helt uppfylld. För att ge läsaren en bättre förståelse över tabellernas 

innehåll ges även en förklarande text under varje tabell för varje enskilt företag. För principen 

kommunikation med intressenter har även en tabell skapats för varje företag vilken återger 

vilka intressentgrupper företaget identifierat under de undersökta åren. Om företagen 

kategoriserat sina intressenter i primära och sekundära intressentgrupper under de undersökta 

åren har de angivna primära intressentgrupperna i tabellen markerats med en *. 

Empiriavsnittet avslutas med att sammanställa studiens resultat i sammanfattande tabeller 

vilka ger läsaren en tydlig överblick över identifierade skillnader avseende hur det statliga 

och privata företaget inom samma bransch uppfyllt GRI:s innehållsliga principer under de 

undersökta åren.  
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KAPITEL 4 

EMPIRI 

 
Nedan presenteras undersökningens empiri. Först ges en kort företagsbeskrivning vilken följs 
av en redogörelse för hur företagen uppfyllt GRI:s innehållsliga principer. Resultatet 
framställs dels i modeller, dels i en förklarande text under varje modell. Kapitlet avslutas 
med en överskådlig sammanfattning av undersökningens resultat.  

 
 
4.1 Sveaskog 
 
Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken och 

ägs till fullo av den svenska staten. Kärnverksamheten är försäljning av timmer, massaved 

och biobränsle. Sveaskog gör även markaffärer och arbetar för att skogen ska vara en plats 

för jakt, fiske och andra naturupplevelser. 2016 års omsättning uppgick till ca 6 miljarder 

kronor och medelantalet anställda är 844. Sveaskog har upprättat hållbarhetsredovisning 

sedan 2005 (Sveaskog, 2017). 

 

Tabell 3: Rapporteringsformat hållbarhetsredovisning Sveaskog 

Hållbarhetsredovisning 
År	        2008	     2012	 2016	
Rapportformat	      Separat	 Integrerad	 Integrerad	
Version	          G3	      G3	      G4	
Tillämpningsnivå	          C+	      B+	    Core+	
 

4.1.1 Innehållsliga principer 
 
Väsentlighet 
Tabell 4: Väsentlighet Sveaskog 
År 2008 2012 2016 
Har företaget tydligt förklarat hur de valt ut	 JA JA JA 
prioriterade områden och frågor att lyfta i hållbarhetsredovisningen?	    
Har företaget beaktat både externa och interna	 JA JA JA 
faktorer vid val av prioriterade områden?	    
Speglar valet av GRI-indikatorer de områden och frågor som 
identifierats som viktiga?	 JA JA JA 
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Sveaskog har under alla undersökta år genomfört en väsentlighetsanalys. Sveaskog redogör 

för samtliga undersökta år att de i väsentlighetsanalysen sammanväger frågor som är 

strategiskt viktiga för Sveaskog med frågor som företagets intressenter anser är väsentliga. 

Sveaskog beskriver genomgående under samtliga undersökta år att åtaganden i form av olika 

medlemskap, bland annat i FSC och FN:s Global Compact, är strategiskt viktiga för företaget 

och har haft stor betydelse för hållbarhetsarbetet. Väsentliga områden att prioritera i 

redovisningen utifrån väsentlighetsanalysen redogörs tydligt i en uppritad modell för alla 

undersökta år. År 2008 identifieras 10 prioriterade områden, vilka främst kretsar kring den 

miljömässiga aspekten. År 2012 och 2016 identifieras 7 respektive 6 prioriterade områden 

vilka i hög grad inkluderar både den sociala och miljömässiga aspekten.  

 
Kommunikation med intressenterna 
Tabell 5: Kommunikation med intressenterna Sveaskog 
År          2008 2012 2016 
Har företaget identifierat sina intressenter? JA JA JA 

Har företaget beskrivit sina intressenter? JA JA JA 

Redogör företaget på ett tydligt sätt sina dialoger med intressenterna? JA JA JA 

Framkommer på ett tydligt sätt frekvensen av intressentdialoger? JA JA Delvis 

Framkommer på ett tydligt sätt intressenternas rimliga förväntningar 
och intressen? 

JA JA JA 

Bygger innehållet i redovisningen på kommunikationen med 
intressenterna? 

JA JA JA 

 
Sveaskog har för alla undersökta år identifierat sina intressenter (se tabell nedan). 

Genomgående för alla undersökta år beskriver Sveaskog att de definierar sina intressenter 

som vilka antingen påverkar eller påverkas av verksamheten. År 2008 identifierades 11 

intressentgrupper, medan 10 intressentgrupper identifierades år 2012 och år 2016. År 2008 

identifierades friluftsmänniskor som en intressentgrupp, vilken inte återfinns i rapporterna 

från 2012 och 2016. I övrigt är de identifierade intressentgrupperna desamma för samtliga 

undersökta år. Ingen tydlig uppdelning mellan primära och sekundära intressenter har skett 

under de undersökta åren.  

 

Sveaskog redogör tydligt för sina intressentdialoger via uppstaplade tabeller under samtliga 

undersökta år. I tabellerna framgår vilka frågor varje intressentgrupp anser är mest väsentliga, 

hur Sveaskog tar hänsyn till dessa frågor i hållbarhetsarbetet samt i vilka olika forum 

intressentdialogerna ägt rum. År 2008 och 2012 redogör Sveaskog tydligt för frekvensen av 
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intressentdialogerna. År 2012 beskriver företaget exempelvis att målet är att genomföra 

intressentdialoger minst 2800 tillfällen per år. År 2016 är Sveaskog inte lika specifik vid 

redogörelse av frekvensen utan beskriver den som löpande i den dagliga verksamheten och på 

en.företagsövergripande.nivå. 

 

Identifierade intressenter respektive år  

Tabell 6: Identifierade intressenter Sveaskog 

2008 2012 2016 
Medarbetare Medarbetare Medarbetare 

Ägare Ägare Ägare 

Kunder Kunder Kunder 

Entreprenörer Entreprenörer Entreprenörer 

Virkesleverantörer Virkesleverantörer Virkesleverantörer 

Myndigheter Myndigheter Myndigheter 
Jägare, fiskare, turismföretagare Jägare, fiskare, turismföretagare Jägare, fiskare, turismföretagare 

Naturvårdsorganisationer Naturvårdsorganisationer Naturvårdsorganisationer 

Låneinstitut, Kreditgivare Låneinstitut, Kreditgivare Låneinstitut, Kreditgivare 

Rennäringen Rennäringen Rennäringen 

Friluftsintresserade   

 
Hållbarhetssammanhang 
Tabell 7: Hållbarhetssammanhang Sveaskog 
År 2008 2012 2016 
Framkommer företagets syn på hållbarhet i företagets strategi och 
målsättning? 

JA JA JA 

Redovisar företaget hur de bidrar till att förbättra eller försämra    
hållbarhetsområden ur ett lokalt, regionalt såväl som globalt 
perspektiv? 

Delvis Delvis Delvis 

 
Sveaskog redovisar genomgående för de undersökta åren sin syn på långsiktigt 

ansvarstagande i företagets strategi och målsättning, både vad gäller den sociala och 

miljömässiga aspekten. Det framgår tydligt hur verksamheten bidrar till positiva effekter på 

klimatet. Genomgående för alla undersökta år skriver Sveaskog att skogsprodukter har 

betydande klimat- och miljöfördelar jämfört med icke-förnybara råvaror och material, och att 

verksamheten bidrar till att motverka klimatförändring genom att skogen binder koldioxid. 

Generellt betonas verksamhetens positiva effekter avseende hållbarhetsfrågor mer än de 

negativa. Sveaskog ger ingen tydlig överblick över verksamhetens negativa påverkan på den 

sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekten i de undersökta rapporterna.  
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Företagets värdekedja berörs i alla undersökta rapporter. Sveaskog betonar att företaget har 

krav på verksamhetens entreprenörer och leverantörer att arbeta för en hållbar utveckling. 

Sveaskog visar genomgående under samtliga undersökta år hur de arbetar med 

hållbarhetsfrågor på olika nivåer genom olika åtaganden. Exempelvis nämns i samtliga 

rapporter att Sveaskog är FSC-certifierad. Sveaskog redogör att FSC är en oberoende  

internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Det framgår även 

genomgående i undersökta rapporter att Sveaskog följer FN:s Global Compact såväl som 

olika branschinitiativ. 

 
Fullständighet 
Tabell 8: Fullständighet Sveaskog 
År 2008 2012 2016 
Har företaget tydligt förklarat hur redovisningen har avgränsats? JA JA JA 
Har åtgärder, händelser och påverkan gällande hållbarhetsarbetet 
periodiseras till den tid de ägde rum? JA JA JA 
 

Genomgående under alla undersökta år skriver Sveaskog att redovisningen avgränsas till hela 

Sveaskog koncernen om ingen annan information anges och att innehållet som presenteras i 

hållbarhetsredovisningen är periodiserad till det aktuella rapporteringsåret.  

 
4.2 Bergvik Skog 
 
Bergvik Skog är en av Europas största privata skogsägare som äger 2,3 miljoner hektar mark 

i Sverige och 0,1 miljoner hektar skog i Lettland. Kärnverksamheten är att producera 

miljöcertifierad skogsråvara och upplåta mark för bland annat jakt, fiske och täktverksamhet. 

Bergvik Skog producerar även biobränsle från skog. 2016 års omsättning uppgick till ca 2 

miljarder kronor och medelantalet anställda är 120. Bergvik Skog har upprättat 

hållbarhetsredovisning sedan 2011 (Bergvik Skog, 2017).   

 
Tabell 9: Rapporteringsformat hållbarhetsredovisning Bergvik Skog 
Hållbarhetsredovisning	 	
År	 2008	     2012	     2016	
Rapportformat	 -	   Separat	   Separat	
Version	 -	       G3	       G4	
Tillämpningsnivå	 -	       A	     Core	
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4.2.1 Innehållsliga principer 
 
Väsentlighet 
Tabell 10: Väsentlighet Bergvik Skog 
År 2008 2012 2016 
Har företaget tydligt förklarat hur de valt ut prioriterade områden och 
frågor att lyfta i hållbarhetsredovisningen?	

- JA JA 

Har företaget beaktat både interna och externa faktorer vid val av 
prioriterade områden?	

- NEJ Delvis 

Speglar valet av GRI-indikatorer de områden och frågor som 
identifierats som viktiga?	

- JA JA 

 
Bergvik Skog har under alla undersökta år genomfört en väsentlighetsanalys. Företaget 

beskriver under samtliga undersökta år att väsentlighetsanalysen baseras på en 

intressentanalys med externa och interna intressenter som syftar till att fånga upp de frågor 

som intressenterna anser är de mest väsentliga för Bergvik Skog att fokusera på och 

kommunicera kring. I väsentlighetsanalysen från år 2012 framgår tydligt att 

hållbarhetsarbetet baseras på intressenternas olika förväntningar. Dock framgår inte tydligt 

om även andra faktorer som är av betydelse för verksamheten spelat in vid val av väsentliga 

områden. År 2016 beskriver Bergvik Skog att intressentdialogen, vilken ligger till grund för 

väsentlighetsanalysen, formas utifrån frågeställningar som är specifika för Bergvik Skog, 

skogsbranschen och hållbarhetsområdet. Dock framkommer inte tydligt vilka dessa specifika 

frågeställningar är. År 2012 resulterade intressentanalysen i 27 områden graderade efter störst 

väsentlighet enligt intressenterna, vilka är tydligt redovisade i en uppritad modell. 10 

områden avsåg den sociala aspekten och 10 områden avsåg den miljömässiga aspekten. År 

2016 framkommer 7 områden vilka verksamhetens intressenter anser som mest väsentliga, 

vilka inkluderar både den sociala och miljömässiga aspekten. Dessa redogörs tydligt i en 

uppritad modell. År 2016 beskriver Bergvik Skog att väsentlighetsanalysen baseras på 

intressentdialoger utförda år 2015 och att de utför intressentdialoger vart tredje år.  

 

Kommunikation med intressenterna 

Tabell 11: Kommunikation med intressenterna Bergvik Skog 

År          2008 2012 2016 

Har företaget identifierat sina intressenter? - JA JA 

Har företaget beskrivit de intressenter de ser sig ansvariga inför? - NEJ NEJ 
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Redogör företaget på ett tydligt sätt för sina dialoger med 
intressenterna? - Delvis JA 

Framkommer på ett tydligt sätt frekvensen av intressentdialoger? - JA JA 
Framkommer på ett tydligt sätt intressenternas rimliga förväntningar 
och intressen? - JA JA 
Bygger innehållet i redovisningen på kommunikationen med 
intressenterna? - JA JA 
 
Bergvik Skog har för alla undersökta år identifierat sina intressenter (se tabell nedan). Dock 

saknas en beskrivning på varför företaget ser sig ansvariga för de intressenter de identifierat 

under samtliga undersökta år. År 2012 identifierades 9 intressentgrupper, medan 10 

intressentgrupper identifierades år 2016. De identifierade intressentgrupperna är desamma för 

samtliga undersökta år, dock tillkom intressentgruppen styrelse år 2016 vilken inte återfanns i 

2012 års rapportering. Bergvik Skog har under samtliga undersökta år gjort en tydligt 

uppdelning mellan primära och sekundära intressenter vilket redogörs för i tabellen nedan. 

 

Bergvik Skog redogör något tvetydigt över sina intressentdialoger. Företaget redogör för 

intressentdialoger via uppstaplade tabeller under samtliga undersökta år där det framgår i 

vilka forum dialogerna ägt rum, vilka frågor varje intressentgrupp anser är mest väsentliga 

och hur Bergvik Skog arbetar med dessa frågor. Dock beskriver Bergvik Skog under samtliga 

undersökta år att redovisningens innehåll enbart baseras på en större intressentdialog vilken 

avser att fånga upp de frågor som intressenterna anser är de mest väsentliga för företaget att 

fokusera på. År 2012 beskriver Bergvik Skog hur KPMG valt ut 26 personer från företagets 

identifierade intressenter med vilka de genomförde djupintervjuer. Dock framgår inte från 

vilka intressentgrupper dessa 26 personer kommer, vilka de är eller varför just dessa blev 

utvalda. År 2016 beskriver Bergvik Skog att KPMG bjöd in 230 intressenter att besvara en 

enkät vilken kompletterades med tio kvalitativa djupgående intervjuer. Här framkommer 

tydligt i cirkeldiagram, angivet i procent, både hur många intressenter från varje 

intressentgrupp som blev inbjudna och hur många av de inbjudna intressenterna från varje 

intressentgrupp som valde att svara på enkäten. År 2012 redogör Bergvik Skog att första 

intressentdialogen utfärdades år 2012. År 2016 redogör företaget att intressentdialogen 

genomförs vart tredje år varav den senaste utfärdades år 2015. 

 

Identifierade intressenter respektive år 

Tabell 12: Identifierade intressenter Bergvik Skog 
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2012 2016 
Ägare, finansiärer, investerare* Ägare, finansiärer, investerare* 
Kunder, nyttjanderättsinnehavare* Kunder, nyttjanderättshavare* 
Medarbetare* Medarbetare* 
Lokalsamhällen* Lokalsamhällen* 
Partners och entreprenörer* Partners och entreprenör* 
Konkurrenter Konkurrenter 
Media Media 
Myndigheter och beslutsfattare Myndighet och beslutsfattare 
Intresse- & 
civilsamhällesorganisationer 

Intresse- & 
civilsamhällesorganisationer 

 Styrelse* 
  
  
* Företagets primära intressenter 

 
Hållbarhetssammanhang 
Tabell 13: Hållbarhetssammanhang Bergvik Skog 
År 2008 2012 2016 
Framkommer företagets syn på hållbarhet i företagets strategi och 
målsättning? - JA JA 
Redovisar företaget hur de bidrar till att förbättra eller försämra    
hållbarhetsområden ur ett lokalt, regionalt såväl som globalt 
perspektiv? - Delvis Delvis 
 
Bergvik Skog redovisar genomgående för de undersökta åren sin syn på långsiktigt 

ansvarstagande i företagets strategi och målsättning, både vad gäller den sociala och 

miljömässiga aspekten. Det framgår tydligt hur verksamheten bidrar till positiva effekter på 

klimatet. Genomgående för alla undersökta år skriver Bergvik Skog hur deras verksamhet 

ersätter produkter som annars produceras av eller med klimatovänliga alternativ såsom fossil 

olja. De beskriver även hur träd binder koldioxid vilket bidrar till att motverka den globala 

uppvärmningen. År 2016 beskriver Bergvik Skog att skogsbruket ger goda förutsättningar för 

Sverige att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Generellt betonas verksamhetens 

positiva effekter avseende hållbarhetsfrågor mer än de negativa. Bergvik Skog ger ingen 

tydlig överblick över verksamhetens negativa påverkan på den sociala och miljömässiga 

hållbarhetsaspekten i de undersökta rapporterna.  

 

Företagets värdekedja berörs i alla undersökta rapporter. Det framgår i samtliga undersökta år 

att Bergvik Skogs underentreprenörer enligt avtal ska vara entreprenörscertifierade enligt 

PEFC, vilket innebär krav på kompetensnivå, användning av miljögodkända drivmedel, 
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avfallshantering, nödlägesrutiner, och arbetsmiljö. Bergvik Skog visar genomgående under 

samtliga undersökta år hur de arbetar med hållbarhetsfrågor på olika nivåer genom olika 

åtaganden och initiativ. Exempelvis redogör Bergvik Skog under samtliga år att företaget är 

certifierade enligt FSC. År 2016 beskriver företaget även hur Bergvik Skogs styrelse under 

2016 antagit en uppförandekod som följer FN:s Global Compacts tio principer.  

 

Fullständighet 
Tabell 14: Fullständighet Bergvik Skog 
År 2008 2012 2016 

Har företaget tydligt förklarat hur redovisningen har avgränsats?      - JA JA 
Har åtgärder, händelser och påverkan gällande hållbarhetsarbetet 
periodiseras till den tid de ägde rum?      - JA JA 
 
I både hållbarhetsredovisningen från 2012 och 2016 görs en tydlig avgränsning och 

periodisering för informationen som presenteras. Det framgår tydligt att informationen avser 

året och berör hela koncernen och att eventuella begränsningar redovisas vid respektive 

indikator.  
 
4.3 LKAB 
 
Luossavaara-Kiirunavaara AB, även känt som LKAB, är en internationell gruv- och 

mineralkoncern, ägd till 100 procent av den svenska staten. LKAB bryter och förädlar 

järnmalm där järnmalmsbrytning i Kiruna, Malmberget och Svappavaara utgör 

kärnverksamheten. År 2016 omsatte LKAB koncernen ca 16 miljarder kronor och hade ett 

medelantal anställda på ungefär 4200 personer. LKAB har upprättat hållbarhetsredovisning 

sedan 2008 (LKAB, 2017). 

 

Tabell 15: Rapporteringsformat hållbarhetsredovisning LKAB 

Hållbarhetsredovisning 	
År	         2008	      2012	      2016	
Rapportformat	      Separat	 Integrerad	 Integrerad	
Version	         G3	      G3	       G4	
Tillämpningsnivå	          C+	       B+	     Core+	
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4.3.1 Innehållsliga principer 
 
Väsentlighet 
Tabell 16: Väsentlighet LKAB 
År 2008 2012 2016 
Har företaget tydligt förklarat hur de valt ut	 	 	  
prioriterade områden och frågor att lyfta i hållbarhetsredovisningen?	 JA JA JA 
Har företaget beaktat både externa och interna	    
faktorer vid val av prioriterade områden?	 Delvis Delvis JA 
Speglar valet av GRI-indikatorer de områden och frågor som 
identifierats som viktiga?	

JA JA JA 

 

LKAB redogör enbart i 2016 år hållbarhetsrapport att en väsentlighetsanalys genomförts, 

vilken företaget tydligt redogör för i en uppritad modell. Företaget redogör år 2016 att 

väsentlighetsanalysen sammanväger frågor som är av betydelse för LKAB med frågor som är 

av betydelse för företagets intressenter. En öppen intressentdialog och bred omvärldsanalys 

beskrivs ligga till grund vid bedömning av vilka frågor som är viktiga att arbeta med för en 

hållbar gruvdrift. Företaget beskriver även år 2016 hur de kartlagt väsentliga frågor utifrån 

FN:s mål för hållbar utveckling, SDG. År 2008 och 2012 anger LKAB att innehållet i 

redovisningen har valts utifrån vad som anses vara väsentligt utifrån LKAB:s påverkan ur ett 

socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, och utefter deras intressenters 

informationsbehov. Dock redogörs inte valet av väsentliga områden mer ingående än så. I 

väsentlighetsanalysen från år 2016 framkommer 10 väsentliga områden av betydelse för 

LKAB och dess intressenter, vilka i hög grad inkluderar både den sociala och miljömässiga 

aspekten. År 2012 och år 2008 framkommer 4 respektive 5 prioriterade områden vilka 

inkluderar både den sociala och miljömässiga aspekten. År 2016 skriver LKAB att en 

väsentlighetsanalys upprättas vartannat år och att den senaste utfördes år 2015. Denna 

information framgår inte i rapporterna från  2008 och 2012. 

 

Kommunikation med intressenter 
Tabell 17: Kommunikation med intressenterna LKAB 
År          2008 2012 2016 

Har företaget identifierat sina intressenter? JA JA JA 

Har företaget beskrivit de intressenter de ser sig ansvariga inför? JA JA JA 
Redogör företaget på ett tydligt sätt för sina dialoger med 
intressenterna? JA JA JA 
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Framkommer på ett tydligt sätt frekvensen av intressentdialoger? JA Delvis Delvis 
Framkommer på ett tydligt sätt intressenternas rimliga förväntningar 
och intressen? NEJ JA JA 
Bygger innehållet i redovisningen på kommunikationen med 
intressenterna? NEJ JA JA 
 

LKAB har för alla undersökta år identifierat sina intressenter (se tabell nedan). LKAB 

definierar sina intressenter på olika sätt under de undersökta åren. År 2008 definierar LKAB 

sina intressenter som “en individ eller organisation med vilken det finns en ömsesidig 

påverkan genom LKAB:s verksamhet eller blotta existens”. År 2012 definierar LKAB sina 

intressenter som  “en grupp som har intresse av och påverkas av LKAB:s verksamhet”. Och 

år 2016 definieras intressenter som “grupper av personer, som direkt eller indirekt kan 

påverka eller som påverkas av de beslut som LKAB fattar”. År 2008 identifierades 8 

intressentgrupper, medan 7 intressentgrupper identifierades under år 2012 och år 2016. 

Intressentgrupperna skiljer sig något åt under de undersökta åren. Endast år 2016 har en 

distinktion skett mellan primära och sekundära intressentgrupper.  

 

LKAB redogör tydligt för sina intressentdialoger via uppstaplade tabeller under samtliga 

undersökta år. År 2008 redogör LKAB i vilka forum dialogerna skett och att syftet med 

dialogerna var att sprida information. Dock framkommer inte i tabellen vilka frågor 

intressenterna anser är väsentliga, vilket gör det svårt för författarna av denna studie att se om 

innehållet i hållbarhetsredovisningen bygger på kommunikationen med intressenterna. 

Författarna anser dock att företagen måste ta reda på intressenternas förväntningar för att 

kunna ta hänsyn till dessa vid val av innehåll i hållbarhetsredovisningen. Av den anledningen 

har sista frågan markerat med ett NEJ år 2008. År 2012 och 2016 redogör LKAB tydligt för i 

vilka forum dialogerna skett och vilka frågor som framkommit som väsentliga för 

intressentgrupperna. År 2016 tydliggörs i tabellen även hur LKAB arbetar med dessa frågor i 

hållbarhetsarbetet. År 2008 redogörs frekvensen av intressentdialogerna genom att specificera 

antalet tillfällen dessa ägt rum. År 2012 och år 2016 är beskrivningen av frekvensen inte lika 

specificerad då den beskrivs sker på löpande basis och är en integrerad del i företagets 

dagliga.verksamhet.  

 

Identifierade intressenter respektive år 
Tabell 18: Identifierade intressenter LKAB 

2008 2012 2016 
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Kunder Kunder Kunder* 

Medarbetare Medarbetare Medarbetare* 

Myndigheter Myndigheter, Länsstyrelse och 
kommuner 

Samhället* 

Ägaren Ägaren Ägaren* 

Leverantörer och entreprenörer Leverantörer Leverantörer 

Invånare i de orter som direkt 
påverkas av verksamheten 

Närboende och rennäringen Samebyarnas intressen 

Andra boende i området Media Besöksnäring 
Lokala organisationer som berörs av 
verksamheten 

	 	

* Företagets primära intressenter 

 

Hållbarhetssammanhang 
Tabell 19: Hållbarhetssammanhang LKAB 
År 2008 2012 2016 
Framkommer företagets syn på hållbarhet i företagets strategi och 
målsättning? 

Delvis JA JA 

Redovisar företaget hur de bidrar till att förbättra eller försämra    
hållbarhetsområden ur ett lokalt, regionalt såväl som globalt 
perspektiv? 

Delvis Delvis JA 

 
LKAB redovisar 2012 och 2016 sin syn på långsiktigt ansvarstagande i företagets strategi och 

målsättning, både vad gäller den sociala och miljömässiga aspekten. År 2008 framgår inte 

företagets syn på hållbarhet tydligt i strategin men framkommer i målsättningen. Det framgår 

tydligt hur verksamheten bidrar till positiva effekter. Under samtliga undersökta år lyfter 

LKAB bland annat att deras producerade pellets bidrar till effektivare och mindre 

klimatpåverkande stålprocesser. LKAB redovisar även genomgående under alla undersökta år 

tydligt för verksamhetens negativa påverkan på hållbarhetsområden. Det framkommer att 

brytning och förädling av mineraler påverkar miljön genom förändringar av landskap, 

energianvändning samt utsläpp till luft och vatten. År 2016 redogör företaget än tydligare för 

verksamhetens negativa påverkan och den sociala aspekten får större utrymme, där det 

tydligare framkommer att LKAB:s medarbetare och entreprenörer periodvis exponeras för 

riskfyllda situationer som kan innebära risk för olycksfall och/eller ohälsa.  

 

Företagets värdekedja berörs i alla undersökta rapporter. Dock är det endast i rapporterna från 

år 2012 och 2016 som LKAB betonar att de har ställda krav på leverantörer avseende 

hållbarhetsfrågor. År 2016 redogör LKAB att samtliga leverantörer måste godkänna 

företagets baskrav om hållbarhet, vilka bestäms utifrån internationella riktlinjer såsom FN:s 
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Global Compact. År 2008 beskriver LKAB att de följer GruvRIDAS riktlinjer för 

dammsäkerhet. Utöver det nämns inga riktlinjer eller initiativ företaget åtagit sig att följa 

varken i 2008 eller i 2012 års rapportering. År 2016 anges ett flertal externa stadgar, principer 

och initiativ på branschnivå, nationell nivå såväl som internationell LKAB åtagit sig att följa. 

Exempelvis anges FN:s Global Compact, GruvRIDAS, OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag och UNICEFs “Children´s Right and Business Principles”.  

 
Fullständighet 
Tabell 20: Fullständighet LKAB 
År 2008 2012 2016 
Har företaget tydligt förklarat hur redovisningen har avgränsats? JA JA JA 
Har åtgärder, händelser och påverkan gällande hållbarhetsarbetet 
periodiseras till den tid de ägde rum? JA JA 

 
JA 

 
Företaget har genomgående under de undersökta åren beskrivit redovisningens avgränsning 

och även att innehållet är periodiserat till rapporteringsåret.  
 
4.4 Boliden 
 
Boliden AB är ett svenskt privatägt metallföretag som är en del i en koncern. 

Kärnverksamheten är förädling av metaller och malmbrytning. År 2016 omsatte Boliden 

koncernen ca 40 miljarder kronor och hade ett medelantal anställda på ungefär 5500 personer 

i Sverige, Norge, Finland och Irland. Boliden har upprättat hållbarhetsredovisning sedan 2005 

(Boliden, 2017). 

 

Tabell 21: Rapporteringsformat hållbarhetsredovisning Boliden 

Hållbarhetsredovisning	 	
År	         2008	      2012	 2016	
Rapportformat	      Separat	 Integrerad	 Integrerad	
Version	          G3	       G3	       G4	
Tillämpningsnivå	           B	        B	     Core+	
 

4.4.1 Innehållsliga principer 
 
Väsentlighet 
Tabell 22: Väsentlighet Boliden 
År 2008 2012 2016 



  38 

Har företaget tydligt förklarat hur de valt ut 	    

prioriterade områden och frågor att lyfta i hållbarhetsredovisningen?	 JA JA JA 
Har företaget beaktat både externa och interna	    
faktorer vid val av prioriterade områden?	 NEJ JA JA 
Speglar valet av GRI-indikatorer de områden och frågor som 
identifierats som viktiga?	

- JA JA 

 

Boliden beskriver inte att de utfört en väsentlighetsanalys i rapporterna från år 2008 och år 

2012. År 2008 framgår att innehållet i redovisningen enbart baseras på vilken påverkan och 

ansvar företaget anser att de har ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. År 

2012 beskriver Boliden att faktorer vilka ligger till grund för identifieringen av de mest 

väsentliga hållbarhetsfrågorna är Bolidens verksamhet och dess påverkan på människa och 

miljö, hur arbete med frågorna kan stödja verksamheten, förväntningar från interna och 

externa intressenter på Boliden, risker och möjligheter, omvärldsfaktorer och tillämpliga 

regelverk. År 2016 har Boliden en rubrik i redovisningen som heter väsentlighetsanalys, dock 

redovisas denna inte i någon tydligt uppritad modell. Boliden beskriver 2016 att väsentliga 

aspekter identifierats utifrån en process som involverar både interna och externa intressenter. 

Vidare klargörs att strukturen på och innehållet i hållbarhetsredovisningen baseras på denna 

process. Boliden redogör tydligt för processen. Att företaget år 2013 genomförde ett internt 

arbetsprogram med syfte att förnya Bolidens hållbarhetsprioriteringar för perioden 2014-

2018. Interna experter tog då fram väsentliga områden och mål som förankrades i 

organisationen. Utvalda intressentgrupper blev sedan ombedda att kommentera Bolidens 

strategiska fokus och lägga fram potentiella förändringar/förbättringar i hållbarhetsarbetet. 

Boliden redogör att uppföljningsintervjuer och frågeformulär vilka genomfördes år 2015 och 

år 2016 bekräftar att säkerhet och miljö är gemensamma prioriteringar bland 

intressentgrupperna. År 2012 och år 2016 identifierades 10 respektive 6 prioriterade områden 

vilka i hög grad inkluderar både den sociala och miljömässiga aspekten. År 2008 framgår inte 

tydligt antal prioriterade områden.  

 

I hållbarhetsredovisningen från 2008 redogörs inga GRI-indikatorer, utan företaget hänvisar 

istället läsaren till Bolidens hemsida där en separat tabell skall finnas. Författarna av denna 

studie lyckas dock inte finna denna tabell på Bolidens hemsida och därmed har frågan om 

valet av GRI-indikatorer speglar de frågor som identifierats som väsentliga inte besvarats.  
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Kommunikation med intressenterna 
Tabell 23: Kommunikation med intressenterna Boliden 
År          2008 2012 2016 
Har företaget identifierat sina intressenter? JA JA JA 

Har företaget beskrivit de intressenter de ser sig ansvariga inför? NEJ JA JA 
Redogör företaget på ett tydligt sätt för sina dialoger med 
intressenterna? NEJ NEJ NEJ 

Framkommer på ett tydligt sätt frekvensen av intressentdialoger? Delvis Delvis Delvis 
Framkommer på ett tydligt sätt intressenternas rimliga förväntningar 
och intressen? NEJ NEJ Delvis 
Bygger innehållet i redovisningen på kommunikationen med 
intressenterna? NEJ Delvis JA 
 
Boliden har för alla undersökta år identifierat sina intressenter (se tabell nedan). År 2008 

saknas dock en beskrivning på varför företaget ser sig ansvariga för de intressenter vilka 

identifierats. År 2012 och år 2016 definierar Boliden sina identifierade intressenter som de 

vilka antingen påverkar eller påverkas av verksamheten. År 2008 identifierades 7 

intressentgrupper, år 2012 identifierades 8 intressentgrupper och 12 intressentgrupper 

identifierades år 2016. Intressentgrupperna skiljer sig något åt under de undersökta åren. År 

2016 har en distinktion skett mellan interna och externa intressenter. Vidare kategoriserar 

Boliden år 2016 även intressenterna i primära och sekundära intressentgrupper. Boliden 

skriver år 2016 att de valt ut fem prioriterade intressentgrupper vilka de involverar när de 

väljer ut väsentliga områden att redovisa. Dessa redogörs för i tabellen nedan. 

 

Under samtliga undersökta år beskriver Boliden att de kontinuerligt för dialoger med sina 

intressenter. Frekvensen av dialogerna beskrivs inte mer specifikt än så. Dessa dialoger 

redogörs dock inte tydligt i uppställda tabeller under något av de undersökta åren utan 

redogörs istället i löpande text. År 2008 beskriver Boliden i vilka olika forum dialogerna förs. 

Dock framkommer inte vad intressentgrupperna har för rimliga förväntningar eller intressen. 

Inte heller år 2012 framkommer tydligt vilka förväntningar eller intressen intressentgrupperna 

har på Boliden. Det är svårt att utläsa om innehållet i redovisningen år 2008 och 2012 bygger 

på kommunikationen med intressenterna då Boliden inte tydligt redogjort för intressenternas 

förväntningar under dessa år. Boliden uppger dock år 2012 att de bland annat tagit hänsyn till 

intressenternas förväntningar vid val av väsentliga områden vilket inte framkommer i 2008 

års rapportering. Författarna av denna studie tolkar detta som att Boliden inte har tagit hänsyn 

till intressenternas förväntningar år 2008, men att de har gjort detta under år 2012 även om 
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redogörelsen av kommunikationen med intressenterna och resultatet av denna är bristfällig. 

Av den anledningen har författarna valt att markera sista frågan med ett NEJ år 2008 och 

Delvis år 2012. Först år 2016 redovisas resultat av intressentdialogerna och vad intressenter 

har för förväntningar på företaget. Boliden tydliggör dock inte vad varje intressentgrupp har 

för förväntningar på företaget utan beskriver endast vilka förväntningar medarbetare och 

externa intressenter har på företaget. År 2016 framkommer även i vilka olika forum 

dialogerna förekommit.  

 

Identifierade intressenter respektive år 
Tabell 24: Identifierade intressenter Boliden 

2008 2012 2016 
Kunder Kunder	 Affärspartner*	
Medarbetare Medarbetare	 Medarbetare*	
Myndigheter Myndigheter	 Myndigheter*	
Bransch och 
frivilligorganisationer 

Bransch- och intresseorganisationer	 Närboende*	

Närboende Investerare	 Markägare	
Ägare och investerare Lokalsamhällen	 Universitet, forskning	
Leverantörer Aktieägare	 Opinionsbildare	
	 Affärspartners	 Konsumenter	
	 	 Investerare*	
	 	 Ledare	
	 	 Koncernövergripande	
	 	 Nätverk	
* Företagets primära intressenter 
 
Hållbarhetssammanhang 
Tabell 25: Hållbarhetssammanhang Boliden 
År 2008 2012 2016 
Framkommer företagets syn på hållbarhet i företagets strategi och 
målsättning? JA JA JA 
Redovisar företaget hur de bidrar till att förbättra eller försämra    
hållbarhetsområden ur ett lokalt, regionalt såväl som globalt 
perspektiv? Delvis JA JA 
 
Boliden redovisar genomgående för de undersökta åren sin syn på långsiktigt ansvarstagande 

i företagets strategi och målsättning, både vad gäller den sociala och miljömässiga aspekten. 

Genomgående för de undersökta åren beskriver Boliden hur dess verksamhet påverkar 

omgivande miljö och att många processer är förenade med arbetsmiljö- och säkerhetsrisker. 

De skriver exempelvis att verksamheterna kräver energi vilket ger upphov till global 
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klimatpåverkan genom direkta och indirekta utsläpp, och att medarbetare och entreprenörer 

arbetar i en farlig arbetsmiljö där risker och olyckor förekommer. Företaget redogör också 

tydligt vilka åtgärder de vidtagit och hur de arbetar för att minska denna negativa påverkan 

under samtliga undersökta år. År 2016 betonas i högre grad hur verksamheten bidrar till 

positiva effekter i hållbarhetsaspekter genom att förnybara källor ökar samhällets behov av 

olika metaller såsom koppar och zink. Utöver metaller som används för energisystem och 

infrastruktur beskrivs även hur Boliden bidrar till en hållbar utveckling genom 

erfarenhetsutbyte.inom.miljöteknik.  

 

Under samtliga undersökta år beskriver Boliden hur de arbetar med hållbarhet i 

verksamhetens hela värdekedja. Företaget beskriver i alla undersökta rapporter att de ställer 

kvalitetskrav på leverantörer och utarbetar metoder för granskningar av hur miljö- och 

arbetsmiljöfrågor hanteras hos leverantörer. År 2012 läggs fokus på att även betona 

utvärdering av företagets affärspartners. I 2012 och 2016 års rapportering framgår tydligt hur 

Boliden arbetar med hållbarhetsfrågor på en lokal, regional såväl som global nivå genom 

olika initiativ och riktlinjer företaget åtagit sig att följa. Exempelvis nämns GruvRIDAS och 

FN:s Global Compact i båda rapporterna. I 2016 års rapportering framgår att Boliden även 

åtagit sig att följa de internationella riktlinjerna OECD:s riktlinjer vid handel med material, 

avfall och farligt avfall. År 2008 nämns inga initiativ eller riktlinjer företaget åtagit sig att 

följa. 

 
Fullständighet 
Tabell 26: Fullständighet Boliden 
År 2008 2012 2016 
Har företaget tydligt förklarat hur redovisningen har avgränsats? NEJ JA JA 
Har åtgärder, händelser och påverkan gällande hållbarhetsarbetet 
periodiseras till den tid de ägde rum? 

 
JA JA 

 
JA 

 

I 2008 års rapport redovisar Boliden inte hur de avgränsat innehållet i rapporten eller tydligt 

förklarat varför viss information inte skulle redovisas. År 2012 och 2016 är avgränsningen 

tydlig. För samtliga undersökta år är innehållet periodiserat till det aktuella räkenskapsåret. 

 

 
 



  42 

4.5 Sammanställning av empiri 
 
4.5.1 Sveaskog och Bergvik Skog 
 
Tabell 27: Sammanställning Sveaskog och Bergvik Skog 
         

 Innehållsliga principer/År 2008 2012 2016  

  
Svea 
Skog 

Bergvik 
Skog 

Svea 
Skog 

Bergvik 
Skog 

Svea 
Skog 

Bergvik 
Skog  

 Väsentlighet        

 
Har företaget tydligt förklarat hur de valt ut prioriterade 
områden och frågor att lyfta i hållbarhetsredovisningen? JA - JA JA JA JA  

 
Har företaget beaktat både externa och interna faktorer vid 
val av prioriterade områden? JA - JA NEJ JA Delvis  

 
Speglar valet av GRI-indikatorer de områden och frågor som 
identifierats som viktiga? JA - JA JA JA JA  

 Kommunikation med intressenter        

 Har företaget identifierat sina intressenter?  JA - JA JA JA JA  

 
Har företaget beskrivit de intressenter de ser sig ansvariga 
inför? JA - JA NEJ JA NEJ  

 
Redogör företaget på ett tydligt sätt för sina dialoger med 
intressenterna? JA - JA Delvis JA JA  

 
Framkommer på ett tydligt sätt frekvensen av 
intressentdialoger? JA - JA JA Delvis JA  

 
Framkommer på ett tydligt sätt intressenternas rimliga 
förväntningar och intressen? JA - JA JA JA JA  

 
Bygger innehållet i redovisningen på kommunikationen med 
intressenterna? JA - JA JA JA JA  

 Hållbarhetssammanhang        

 
Framkommer företagets syn på hållbarhet i företagets 
strategi och målsättning? JA - JA JA JA JA  

 

Redovisar företaget hur de bidrar till att förbättra eller 
försämra hållbarhetsområden ur ett lokalt, regionalt såväl 
som globalt perspektiv? Delvis - Delvis Delvis Delvis Delvis  

 Fullständighet        

 
Har företaget tydligt förklarat hur redovisningen har 
avgränsats? JA - JA JA JA JA  

 
Har åtgärder, händelser och påverkan gällande 
hållbarhetsarbetet periodiseras till den tid de ägde rum? JA - JA JA JA JA  
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4.5.2 LKAB och Boliden  
 
Tabell 28: Sammanställning LKAB och Boliden 
         

 Innehållsliga principer/År 2008 2012 2016  

  LKAB Boliden LKAB Boliden LKAB Boliden  

 Väsentlighet        

 
Har företaget tydligt förklarat hur de valt ut prioriterade 
områden och frågor att lyfta i hållbarhetsredovisningen? JA JA JA JA JA JA  

 
Har företaget beaktat både externa och interna faktorer vid 
val av prioriterade områden? Delvis NEJ Delvis JA JA JA  

 
Speglar valet av GRI-indikatorer de områden och frågor som 
identifierats som viktiga? JA - JA JA JA JA  

 Kommunikation med intressenter        

 Har företaget identifierat sina intressenter? JA JA JA JA JA JA  

 
Har företaget beskrivit de intressenter de ser sig ansvariga 
inför? JA NEJ JA JA JA JA  

 
Redogör företaget på ett tydligt sätt för sina dialoger med 
intressenterna? JA NEJ JA NEJ JA NEJ  

 
Framkommer på ett tydligt sätt frekvensen av 
intressentdialoger? JA Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis  

 
Framkommer på ett tydligt sätt intressenternas rimliga 
förväntningar och intressen? NEJ NEJ JA NEJ JA Delvis  

 
Bygger innehållet i redovisningen på kommunikationen med 
intressenterna? NEJ NEJ JA Delvis JA JA  

 Hållbarhetssammanhang        

 
Framkommer företagets syn på hållbarhet i företagets 
strategi och målsättning? Delvis JA JA JA JA JA  

 

Redovisar företaget hur de bidrar till att förbättra eller 
försämra hållbarhetsområden ur ett lokalt, regionalt såväl 
som globalt perspektiv? Delvis Delvis Delvis JA JA JA  

 Fullständighet        

 
Har företaget tydligt förklarat hur redovisningen har 
avgränsats? JA NEJ JA JA JA JA  

 
Har åtgärder, händelser och påverkan gällande 
hållbarhetsarbetet periodiseras till den tid de ägde rum? JA JA JA JA JA JA  
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KAPITEL 5 
ANALYS 

 
I detta kapitlet analyseras studiens empiriska resultat. Först analyseras de två företagen 
inom skogsbranschen och sedan analyseras de två företagen i gruv- och metallbranschen. 
Analysen är uppdelad i två delar, vilka omfattar analys av uppfyllandegraden av GRI:s 
innehållsliga principer och analys av intressenthänsyn. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande analys där de statliga och privata företagen analyseras i en mer generell 
bemärkelse.  

 
 
5.1 Sveaskog och Bergvik Skog  
 
5.1.1 Uppfyllandegrad av GRI:s innehållsliga principer 
 
I empirins sammanfattande modell över Sveaskogs och Bergvik Skogs resultat över 

uppfyllandegrad av GRI:s innehållsliga principer kan ett fåtal skillnader urskiljas. Det som 

kan konstateras är att varken Sveaskog eller Bergvik Skog helt lyckats uppfylla GRI:s 

innehållsliga principer under de undersökta åren. Denna undersökning visar således att  

företag trots regleringskrav kan redovisa ofullständigt innehåll, vilket även konstaterats av 

tidigare forskning i andra länder (DCCA 2011; Vormedal och Ruud 2009). Tidigare 

forskning visar att företag som inte har regleringskrav på sig ofta är mindre objektiva i sina 

upplysningar och i högre grad tenderar att enbart ta med sådan information som gynnar 

företagets image i sina hållbarhetsrapporter (Wiseman 1982; Deegan & Rankin 1996; 

Rockness, 1985). Denna undersökning visar dock att både Sveaskog och Bergvik Skog brister 

i att tydligt redogöra för verksamhetens negativa påverkan i hållbarhetsfrågor, vilket kan 

tänkas bero på att de valt ut information vilken gynnar företagets image.  

 

Den sammanfattande modellen över Sveaskogs och Bergvik Skogs resultat i empiriavsnittet 

visar dock att Sveaskog i högre grad uppfyller GRI:s innehållsliga principer jämfört med 

Bergvik Skog under de undersökta åren genom att genomgående redovisa fullständig 

information i fler frågor. Att Sveaskog redovisar fullständig information i fler frågor än 

Bergvik Skog kan vara en effekt av regleringskravet vilket Hung et al. (2013) menar bidrar 

till att information om företagens hållbarhetsarbete ökar. Hung et al. (2013) menar att 

regleringskrav på så vis tillgodoser ett bredare spektrum av intressenter med information. 
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Sveaskog har även för samtliga undersökta år fått sin hållbarhetsredovisning externt 

granskad, vilket förmodas vara en effekt av statens ökade regleringskrav då extern 

granskning var ett av kraven. Bergvik Skogs hållbarhetsrapporter har inte blivit externt 

granskade under de undersökta åren. Enligt GRI (2006) ökar hållbarhetsredovisningens 

trovärdighet om den blivit externt granskad. 

 

Skillnaderna vilka uppmärksammas i den sammanfattande modellen över Sveaskogs och 

Bergvik Skogs resultat är, som tidigare nämnt, få till antal. Detta då företagen tydligt 

redogjort för sina tillvägagångssätt och därmed fått ett JA som svar på de flesta frågorna 

gällande uppfyllandegrad av GRI:s innehållsliga principer. Författarna av denna studie har 

dock uppmärksammat att valda tillvägagångssätt skiljer sig företagen emellan, och att en stor 

skillnad är hur företagen tar hänsyn till sina intressenter vid val av innehåll att presentera i 

hållbarhetsredovisningen. Detta analyseras mer ingående i kommande avsnitt. 

 

5.1.2 Intressenthänsyn 

 
Empirin visar att både Sveaskog och Bergvik Skog genomgående för alla undersökta år har 

identifierat sina intressenter. Dock finns en tydlig skillnad mellan företagen avseende hur de 

beskrivit de intressenter de ser sig ansvariga inför. Sveaskog definierar under alla undersökta 

år vilka intressenter de anser sig ansvariga inför, medan denna beskrivning saknas i Bergvik 

Skogs rapporter. Bergvik Skog har i princip identifierat samma intressentgrupper 

genomgående för alla undersökta år utan att beskriva utifrån vilken definition de identifierat 

sina intressenter. Mitchell et al. (1997) menar att detta är att tillämpa en statisk syn i 

förhållande till de dynamiska egenskaper som han menar att en intressent har, i avseende på 

makt, legitimitet och angelägna intressen i verksamheten. Sveaskog tar hänsyn till hur 

intressentgrupperna kan förändras över tid, genom att för varje år identifiera sina intressenter 

utifrån deras definition av intressenter, vilket Mitchell et al. (1997) menar ger bättre 

förutsättningar för företaget att kunna bedriva en lönsam affärsverksamhet.  

 

Sveaskog beskriver mer specifikt vilka intressentgrupper de tar hänsyn till, medan Bergvik 

Skog beskriver sina intressentgrupper i en större bemärkelse vilken kan tänkas inkludera fler 

olika intressentgrupper. Sveaskog kan därmed betraktas ha en mer restriktiv syn på 

intressenter, likt den som Mitchell et al. (1997) beskriver. Mitchell et al. (1997) menar att en 

restriktiv syn förekommer när företagen identifierar sina intressenter avseende om det finns 
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någon legitimitet i anspråk som görs på företaget. Här finns således en tydlig skillnad mellan 

Sveaskog och Bergvik Skog där de sistnämnda istället identifierar sina intressenter utifrån en 

mer omfattande och vidare syn. Clarkson (1995) menar att en mer omfattande syn är när 

företaget i fråga kategoriserar sina intressenter som primära och sekundära vilket är hur 

Bergvik Skog ser på sina intressenter. Att Bergvik Skog har en mer omfattande syn kan enligt 

Clarkson (1995) leda till ökade konkurrensfördelar samtidigt som det kan leda till negativa 

konsekvenser.ur.ett.lönsamhetsperspektiv. 

 

Att Bergvik Skog genomgående kategoriserar sina intressenter i primära och sekundära 

intressentgrupper tyder på att företaget antas drivas av resultatdrivna krafter i större 

utsträckning än Sveaskog. Det instrumentella perspektivet innebär att intressenternas 

påverkan på företaget är avgörande för hur företagen väljer att ta hänsyn till sina intressenters 

förväntningar för att kunna uppfylla sina mål (Donaldson & Preston 1995). Bergvik Skog 

antas således drivas av resultatdrivna krafter då de kategoriserar intressentgrupperna efter 

vilka som har störst påverkan på företaget. Freeman (2010) kritiserar uppdelningen i primära 

och sekundära intressenter då det indikerar att företaget prioriterar vissa intressenter och 

exkluderar andra. Sveaskog antas istället tillämpa ett mer normativt perspektiv vilket enligt 

Donaldson & Preston (1995) innebär att hänsyn tas till alla olika intressentgrupper oavsett 

deras påverkan på företaget. Då Sveaskog inte kategoriserar sina intressenter i primära och 

sekundära intressentgrupper antas företaget, i större utsträckning än Bergvik Skog, drivas av 

ansvarsdrivna krafter där hänsyn tas till ett bredare spektrum av intressenter. Ett argument 

Deegan & Shelley (2014) fann i sin studie, vilket talade för reglering av 

hållbarhetsredovisningen, löd att företag utan regleringskrav agerar utifrån ett egenintresse 

och därmed inte kommer att ta hänsyn till allmänhetens intressen. Denna undersökning visar 

att det statliga företaget Sveaskog i större omfattning ser till allmänhetens intressen jämfört 

med Bergvik Skog. Detta då Sveaskog tar hänsyn till alla sina intressenter till skillnad från 

Bergvik Skog som kategoriserar sina intressenter i primära och sekundära intressentgrupper.  

 

En annan distinktion vilken observerats mellan företagen är hur de redogör för sina 

intressentdialoger. Intressentdialoger utgör ett viktigt inslag då Freeman (2010) menar att 

interaktionen med intressenterna kommer påverka deras uppfattning om företaget. GRI 

(2006) uppmanar även företag att visa resultatet av sina intressentdialoger. Utifrån empirin 

noteras att Sveaskog involverar sina intressenter mer frekvent vid val av innehåll i 

hållbarhetsredovisningen jämfört med Bergvik Skog. Detta då Sveaskog genomgående 
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beskriver att innehållet i hållbarhetsredovisningen är baserat bland annat på resultatet av 

kontinuerliga intressentdialoger. Bergvik Skog uppger istället att innehållet i sina 

hållbarhetsrapporter baseras på den intressentdialog, vilken ligger till grund för företagets 

väsentlighetsanalys, som genomförs vart tredje år. Mitchell et al. (1997) lyfter att 

intressenternas krav och förväntningar på företaget kan förändras över tid och att det är 

företagets förmåga att fånga dessa intressen som blir avgörande för företagets lönsamhet. 

Även O´Dwyer et al. (2005) betonar vikten av att föra kontinuerliga intressentdialoger för att 

informationen i hållbarhetsredovisningen, för intressenterna, ska klassas som relevant. 

Sveaskog för kontinuerliga intressentdialoger och upprättar en väsentlighetsanalys varje år till 

skillnad från Bergvik Skog, vilket enligt Mitchell et al. (1997) gör att Sveaskog bättre lyckas 

fånga intressenternas angelägna krav och intressen i företaget. 

 

Manetti (2011) beskriver i sin studie skillnaden mellan “stakeholder engagement” och 

“stakeholder management”. För att hållbarhetsredovisningen skall kunna uppnå sitt syfte 

menar Manetti (2011) att företag behöver tillämpa tillvägagångssättet ”stakeholder 

engagement” som medför en tvåvägskommunikation där intressentdialogerna är nyckeln till 

en väsentlig hållbarhetsrapport. Både Sveaskog och Bergvik Skog redovisar resultatet av sina 

intressentdialoger precis som GRI (2006) uppmanar. Dock skiljer sig tillvägagångssättet 

företagen emellan. Bergvik Skog redovisar det tillvägagångssätt som Manetti (2011) 

beskriver som ”stakeholder management”, vilket innebär en envägskommunikation där 

företaget inte för kontinuerliga intressentdialoger som ligger till grund för 

hållbarhetsredovisningens innehåll. Detta tillvägagångssätt är också enligt Manetti (2011) vad 

som är mest praktiskt förekommande. Sveaskog är bättre på att involvera sina intressenter vid 

val av innehåll att presentera i hållbarhetsredovisningen genom att föra intressentdialoger mer 

frekvent. Sveaskog är därmed bättre än Bergvik Skog på att undvika att 

hållbarhetsredovisningen blir en envägskommunikation. 

 
5.2 LKAB och Boliden 
 
5.2.1 Uppfyllandegrad av GRI:s innehållsliga principer 
 

I empirins sammanfattande modell över LKAB:s och Bolidens resultat över uppfyllandegrad 

av GRI:s innehållsliga principer kan skillnader urskiljas. Likt jämförelsen i skogsbranschen 

kan även denna jämförelse konstatera att varken LKAB eller Boliden helt lyckas uppfylla 
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GRI:s innehållsliga principer under de undersökta åren. Således visar även denna jämförelse 

likt tidigare forskning att företag trots regleringskrav kan uppvisa ofullständig information 

(DCCA 2011; Vormedal och Ruud 2009). Dock noteras att LKAB:s utveckling över åren 

avseende uppfyllandegrad av GRI:s innehållsliga principer är betydligt bättre jämfört med 

Bolidens. Detta då LKAB år 2008 fått NEJ på ett flertal frågor för att år 2012 och år 2016 

inte fått ett enda NEJ. År 2016 har LKAB i princip genomgående uppfyllt GRI:s innehållsliga 

principer med undantag för två frågor vilka markerats med Delvis. Även Boliden uppvisar en 

positiv utveckling avseende uppfyllandegrad av GRI:s innehållsliga principer över åren. 

Dock inte i samma utsträckning som LKAB då Boliden fått NEJ och Delvis som svar på 

betydligt fler frågor under de undersökta åren. Borglund et al. (2010) noterar i sin studie att 

företag vilka tidigare tillämpat GRI:s ramverk tycker det är lättare att hållbarhetsredovisa 

jämfört med nybörjare, vilket kan tolkas som att företag vilka tidigare tillämpat GRI:s 

ramverk bättre uppfyller de innehållsliga principerna. Boliden började hållbarhetsredovisa år 

2005 och LKAB år 2008. År 2008 redovisade Boliden enligt tillämpningsnivå B och LKAB 

enligt tillämpningsnivå C. År 2012 och 2016 tillämpade företagen samma tillämpningsnivåer. 

En slutsats i studien utförd av Borglund et al. (2010) var att krav på hållbarhetsredovisning i 

första hand stärker och förbättrar redovisningsprocedurer. Detta kan vara anledningen till att 

LKAB utvecklat och förbättrat hållbarhetsredovisningen i snabbare takt än Boliden.  

 

Hung et al. (2013) menar att regleringskrav bidrar till  att informationsasymmetrin minskar 

genom att öka informationen kring företagens hållbarhetsarbete. Och att ett större spektrum 

av intressenter på så vis tillgodoses med information. Denna jämförelse visar att LKAB 

redovisar fullständig information i fler frågor än Boliden genomgående under de undersökta 

åren, vilket därmed kan vara en effekt av statens regleringskrav. LKAB har även under alla 

undersökta år fått sin hållbarhetsredovisning externt granskad vilket ökar 

hållbarhetsredovisningens trovärdighet (Global Reporting Initiative, RG, 2006). Boliden har 

fått sin hållbarhetsredovisning för år 2016 externt granskad, vilket tyder på en positiv 

utveckling. Att LKAB fått samtliga hållbarhetsrapporter externt granskade förmodas vara är 

en effekt av statens ökade regleringskrav då ett av kraven var extern granskning. 

 

Denna undersökning visar att de största identifierade skillnaderna företagen emellan återfinns 

i principen kommunikation med intressenter. Hur företagen tar hänsyn till sina intressenter 

vid val av innehåll att presentera i hållbarhetsredovisningen analyseras närmare i kommande 

avsnitt.  
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5.2.2 Intressenthänsyn 
 
Empirin visar att både LKAB och Boliden genomgående under de undersökta åren 

identifierat sina intressenter, men det noteras att företagen definierar intressenterna olika. 

LKAB definierar vad som för verksamheten betraktas som en intressent på olika sätt 

genomgående för alla år och antalet identifierade intressentgrupper förändras varje år. 

Boliden ger först år 2012 en definition på de intressenter verksamheten ser sig ansvariga för 

vilket de fortsätter med år 2016, men som saknas år 2008. Mitchell et al. (1997) menar att det 

är väsentligt att ta hänsyn till hur intressenter kan förändras över tid för att kunna bedriva en 

lönsam affärsverksamhet. Undersökningen visar således att LKAB varit bättre än Boliden på 

att ta hänsyn till intressenternas dynamiska egenskaper genom att varje år definiera vad som 

för verksamheten betraktas som en intressent. Undersökningen visar dock en positiv 

utveckling hos Boliden. 

  

Både LKAB och Boliden redovisar varje år hur de valt ut prioriterade områden att redovisa i 

rapporterna. Dock brister LKAB såväl som Boliden i att identifiera vad intressenterna anser 

är väsentligt. Freeman (2010) menar att det är av väsentlig betydelse för företagets 

överlevnad att anpassa verksamheten till intressenternas krav på verksamheten. Boliden 

redogör inte tydligt att de genomfört en väsentlighetsanalys varken år 2008 eller 2012. Detta 

redogörs först år 2016 vilket kan vara en effekt av övergången till GRI versionen G4 där 

väsentlighetsprincipen fått en större roll (Global Reporting Initiative, 2015). LKAB anger i 

2016 års rapportering att en väsentlighetsanalys genomförs vartannat år, vilket innebär att 

innehållet i rapporten baseras på daterat material. Detta kritiseras av Mitchell et al. (1997) 

som menar att intressenternas förväntningar och intressen förändras över tid. 

  

En tydlig skillnad vilken kan urskiljas företagen emellan är hur de redogör för sina 

intressentdialoger. GRI (2006) beskriver att företag i sin hållbarhetsredovisning ska redogöra 

för hur identifierade intressenters rimliga förväntningar tillgodoses. LKAB redogör tydligt för 

sina intressentdialoger via uppstaplade tabeller under samtliga undersökta år. Dock 

framkommer inte intressenternas förväntningar och intressen i rapporten från år 2008. 

Boliden redogör inte för sina intressentdialoger i tydligt uppstaplade tabeller under något av 

de undersökta åren, utan beskriver istället intressentdialogerna i löpande text. Dock framgår 

varken år 2008 eller 2012 vilka förväntningar intressenterna har på företaget. Först år 2016 
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framkommer tydligare intressenternas förväntningar på företaget, även då Boliden endast 

beskriver medarbetarnas och externa intressenters olika förväntningar. Trots att båda 

företagen under de undersökta åren uppvisat brister i att redogöra för intressenternas 

förväntningar, vilket också gör det svårt för företagen att visa hur de tillgodoser dessa, kan 

det konstateras att LKAB under åren varit bättre på att uppfylla GRI:s uppmaning. Detta dels 

genom att redogöra för intressenternas olika förväntningar under fler av de undersökta åren 

jämfört med Boliden, dels genom att redogöra för samtliga intressenters olika förväntningar 

på företaget till skillnad från Boliden. Frostenson et al. (2012) menar att informationen som 

presenteras i hållbarhetsredovisningen troligtvis inte kommer klassas som relevant hos 

intressenterna om företagen inte tar hänsyn till deras förväntningar och intressen. 

Undersökningen visar att LKAB har varit och är bättre än Boliden på att tillgodose 

intressenter med relevant information, även om Boliden också uppvisat en positiv utveckling 

under de undersökta åren. 

 

Även Manetti (2011) betonar vikten av intressentengagemang vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen för att informationen i redovisningen ska klassas som relevant för 

intressenterna. Manetti (2011) menar att företagen bör sträva efter att tillämpa en 

tvåvägskommunikation där företagets intressenter aktivt deltar vid val av innehåll som 

presenteras i hållbarhetsredovisningen. LKAB anses uppfylla denna tvåvägskommunikation i 

högre grad än Boliden, även då LKAB angivit att de upprättar en väsentlighetsanalys 

vartannat år. Detta genom att ta hänsyn till intressenternas förväntningar och intressen mer 

frekvent under de undersökta åren jämfört med Boliden. Boliden är, som tidigare nämnt, inte 

tydliga med att redogöra för sina intressenters förväntningar och intressen i något av de 

undersökta åren vilket tyder på att de i högre grad tillämpar ”stakeholder management”. Detta 

tillvägagångssätt menar Manetti (2011) symboliserar att företaget mer redovisar vad de själva 

anser är väsentligt än att ta hänsyn till vad intressenterna anser är väsentligt, vilket kan sägas 

utgöra en envägskommunikation. 

  
Både LKAB och Boliden har år 2016 kategoriserat sina intressenter i primära och sekundära 

intressentgrupper vilket enligt Clarkson (1995) är vanligt förekommande när företag betraktas 

ha en mer omfattande och vid syn på sina intressenter. Det som skiljer sig företagen emellan 

är dock att Boliden till skillnad från LKAB år 2016 tydligt beskriver att det finns fem 

intressentgrupper som företaget involverar när de väljer ut väsentliga områden att redovisa, 

vilket Freeman (2010) kritiserar då det indikerar att andra intressentgrupper exkluderas. 
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Frostenson (2015) menar att företag som redovisar sitt hållbarhetsarbete har större framgång 

på ett ekonomiskt och legitimitetsmässigt plan. Att Boliden väljer att ta hänsyn enbart till fem 

specifika intressentgrupper och inte inkluderar alla intressentgrupper kan tänkas bero på att  

företagen ser dessa som viktiga för att vinna legitimitet och nå ekonomiska mål. Enligt det 

instrumentella perspektivet är intressenternas påverkan på företaget avgörande för hur 

företagen väljer att ta hänsyn till sina intressenters förväntningar för att kunna uppfylla sina 

mål (Donaldson & Preston, 1995). Således kan Boliden tänkas ha blivit mer 

resultatorienterade under 2016 då de tydligt beskriver hur vissa intressentgrupper 

kategoriseras som viktigare än andra, vilket inte återges i rapporterna från år 2008 och 2012. 

LKAB till skillnad från Boliden anger inte under de undersökta åren att vissa 

intressentgrupper prioriteras över andra även om de kategoriserat sina intressenter i primära 

och sekundära intressentgrupper. De visar tydligt genom intressentdialogerna hur de tar 

hänsyn till alla identifierade intressenters olika förväntningar vid val av innehåll att 

presentera i hållbarhetsredovisningen. Enligt Donaldson och Preston (1995) tyder detta på 

tillämpning av ett normativt perspektiv, som innebär att företagen tar hänsyn till alla sina 

intressenter, oavsett dess påverkan på företaget. Donaldson och Preston (1995) menar att 

detta tillvägagångssätt tyder på att företaget mer vill visa hur de faktiskt tar ansvar än att 

enbart göra detta för att vinna ekonomiska fördelar.  

 
5.3 Sammanfattande analys 
 
Generellt finner studien att de undersökta statliga bolagen i större utsträckning över tid 

uppfyller GRI:s innehållsliga principer än de undersökta privata bolagen. Det kan konstateras 

att de statliga företagen i denna undersökning är bättre på att involvera sina identifierade 

intressenter mer frekvent vid valet av innehåll att presentera i hållbarhetsredovisningen. 

Resultaten i empirins sammanfattande modeller visar att de undersökta statliga företagen 

bättre redogör för hur de kommunicerar med sina intressenter än de privata, då de fått fler JA 

över tid. Studien finner även att både statliga och privata bolag brister i att uppfylla vissa 

aspekter av GRI:s innehållsliga principer men att dessa brister i större grad kan hänföras till 

det specifika företaget i fråga än en brist man generellt kan se hos statliga respektive privata 

bolag. Över tid har intressenthänsynen generellt varit jämn under alla undersökta år där de 

statliga företagen i större grad än de privata företagen tillämpat en tvåvägskommunikation för 

att engagera intressenterna som identifierats. Intressenthänsynen i privata bolag har över tid 
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varit betydligt mer fluktuerande, där de privata bolagen på senare tid visat större 

intressenthänsyn i sina hållbarhetsrapporter.  

 

Undersökningen visar att de statliga företagen är bättre på att tillgodose sina intressenter med 

relevant information. Både de statliga och privata företagen identifierar väsentliga områden 

genomgående över tid, däremot genomför och tydliggör statliga företag väsentlighetsanalyser 

i tydligt uppritade modeller mer frekvent jämfört med privata. Grafström et al. (2008) menar 

att det är essentiellt för att skapa bra relationer till intressenterna. Således kan de statliga 

företagen ses som mer proaktiva när det kommer till identifierande av väsentliga områden. 

Likväl som Grafström et al. (2008) lyfter Peloza & Shang (2010) vikten av att stärka 

intressentrelationer. Peloza & Shang (2010) menar att företag aktivt måste arbeta med att 

identifiera vad som skapar värde för deras intressenter, för att sedan låta detta genomsyra den 

externa redovisning som företaget tillgodoser sina intressenter med. Eftersom privata bolag 

utför väsentlighetsanalyser mindre frekvent bör de betraktas som sämre än statliga på att 

identifiera vad som skapar värde för deras intressenter. Freeman (2010) menar att företagets 

intressentrelationer är dynamiska och att intressenternas intressen förändras över tid vilket 

gör det essentiellt för företaget att aktivt arbeta med att identifiera värdeskapande aktiviteter 

för att nå överlägsen framgång. Frostenson et al. (2012) bestryker såväl som Grafström et al. 

(2008) och Peloza & Shang (2010) vikten av stärkta intressentrelationer samtidigt som de 

menar att en stärkt relation ger företaget chansen att öka sin lönsamhet. Undersökningen har 

visat att de statliga företagen som undersökts är bättre på att identifiera värdeskapande 

aktiviteter. Detta genom att i större utsträckning involvera identifierade intressenter och 

genomföra väsentlighetsanalyser mer frekvent jämfört med de privata företagen. Dock ska 

tydliggöras att även då statliga företag i denna undersökning delger bättre beslutsunderlag än 

privata företag är de inte helt felfria i sin externa kommunikation.  
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KAPITEL 6 

SLUTSATS 
 
Här nedan presenteras studiens slutsats. Denna följs av svar på de frågeställningar som 
ställdes initialt för undersökningen. Kapitlet avslutas med att ge förslag på vidare studier.   

 
 

I problemdiskussionen lyfts debatten kring huruvida reglering är nödvändigt eller om 

företagen på frivillig basis kan tillgodose intressenter med relevant information att fatta 

välgrundade beslut på. Denna undersökning finner att statliga företag, som har regleringskrav 

på sig att hållbarhetsredovisa, i större utsträckning uppfyller GRI:s innehållsliga principer. 

Det innebär att deras hållbarhetsrapport bättre uppfyller syftet med hållbarhetsredovisning, 

vilken skall fungera som ett beslutsunderlag för intressenter. Denna studie finner att 

regleringskrav är en bidragande faktor till att GRI:s innehållsliga principer i större grad 

uppfylls. Vidare påvisar studien att de statliga företagen jämfört med de privata företagen i 

denna undersökning över tid haft större intressenthänsyn vid val av innehåll att presentera i 

hållbarhetsredovisningen. På så vis är de statliga företagen bättre på att redovisa innehåll som 

klassas som relevant för identifierade intressenter. 

  

6.1 Svar på frågeställningar  
 

Underfrågor 

  

●   Vilka skillnader avseende uppfyllandegraden av GRI:s innehållsliga principer kan 

urskiljas mellan reglerade och frivilligt upprättade hållbarhetsrapporter? 

  

Den främsta skillnaden avseende uppfyllandegraden av GRI:s innehållsliga principer mellan 

reglerade och frivilligt upprättade rapporter i denna undersökning, hänför sig till att de 

reglerade rapporterna redovisar fullständig information i fler frågor genomgående under de 

undersökta åren. Undersökningen visar även att branschspecifika skillnader föreligger där 

företagen inom skogsbranschen, jämfört med företagen verksamma inom gruv- och 

metallbranschen, generellt visar en högre uppfyllandegrad av GRI:s innehållsliga principer. 

Ytterligare en distinktion mellan branscherna vilken uppmärksammats är att företagen 
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verksamma inom gruv- och metallbranschen tydligt redogör för verksamhetens negativa 

påverkan ur ett hållbarhetssammanhang, vilket inte sker lika tydligt i företagen verksamma 

inom skogsbranschen. Undersökningen visar, som tidigare nämnts, att de statliga företagen 

uppvisar en högre uppfyllandegrad av GRI:s innehållsliga principer. Dock kan konstateras att 

principerna inte uppfylls till fullo varken av de privata företagen eller de statliga företagen 

under de undersökta åren, vilken visar att ett regleringskrav inte nödvändigtvis behöver 

betyda att principerna uppfylls till fullo. Att de statliga företagen i denna undersökning i 

större grad uppfyllt GRI:s innehållsliga principer genomgående under de undersökta åren, 

jämfört med de privata företagen, kan dock vara en effekt av regleringskravet och den hårdare 

uppföljningen på att riktlinjerna efterlevs. 

 

●   Vilka skillnader avseende intressenthänsyn kan urskiljas mellan reglerade och 

frivilligt upprättade hållbarhetsrapporter? 

  

Den främsta skillnaden avseende intressenthänsyn som kan urskiljas mellan reglerade och 

frivilligt upprättade rapporter kan hänföras till hur företagen beskriver sina intressentdialoger. 

De statliga företagen i denna undersökning  redogör bättre för sina intressentdialoger genom 

att mer frekvent inkludera och konsultera sina intressenter vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporterna jämfört med de privata företagen. Därmed är de bättre på att undvika 

att hållbarhetsredovisningen blir en envägskommunikation. De statliga företagens 

tillvägagångssätt visar att de bättre involverar och tar hänsyn till intressenternas olika 

förväntningar, vilket resulterar i att redovisningen i större grad tillgodoser intressenterna med 

relevant information. De statliga företagen tillämpar således i större grad en 

tvåvägskommunikation med sina intressenter medan de privata företagen mer tillämpar, vad 

som förekommer mest i praktiken, en envägskommunikation.  

 

Vidare finner studien att de statliga företagen tillämpar ett normativt intressentperspektiv i 

större utsträckning jämfört med de privata företagen som mer tillämpar ett instrumentellt 

intressentperspektiv. Enligt det instrumentella perspektivet är intressenternas påverkan på 

företaget avgörande för hur företagen väljer att ta hänsyn till sina intressenters förväntningar 

för att kunna uppfylla sina mål. De privata företagen redogör tydligt under ett eller flera av de 

undersökta åren hur vissa intressentgrupper anses viktigare än andra genom att kategorisera 

sina intressenter i primära och sekundära intressentgrupper. Således antas de privata 

företagen agera mer utifrån resultatdrivna krafter där de prioriterar de intressentgrupper med 
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störst påverkan för att vinna legitimitet och kunna uppnå satta mål. De statliga företagen, till 

skillnad från de privata företagen, visar inte tydligt att de prioriterar vissa intressentgrupper 

över andra. Istället redovisar de hur de tar hänsyn till alla identifierade intressenters olika 

förväntningar oavsett dess påverkan på företaget under samtliga undersökta år. Således kan 

de statliga företagen tänkas agera utifrån ansvarsdrivna krafter enligt det normativa 

intressentperspektivet, där de vill visa hur de faktiskt tar ansvar än att enbart göra detta för att 

vinna ekonomiska fördelar. Detta genom att ta hänsyn till alla intressentgrupper oavsett dess 

påverkan på företaget. Tidigare forskning visar att argument, som talar för reglering av 

hållbarhetsredovisningen, är att företag utan regleringskrav agerar utifrån ett egenintresse och 

därmed inte kommer att ta hänsyn till allmänhetens intressen. Denna undersökning styrker 

detta argument då det framkommit att de privata företagen i större omfattning prioriterar 

vissa intressentgrupper över andra för att uppnå mål. Detta till skillnad från de statliga 

företagen vilka ser till allmänhetens intressen genom att ta hänsyn till alla intressenters olika 

förväntningar oavsett dess påverkan på verksamheten. 

  

●   Hur har intressenthänsynen i statliga respektive privata företag förändrats över tid 

med utgångspunkt år 2008? 

  

Undersökningen visar att intressenthänsynen över tid har utvecklats och förbättrats i de 

privata företagen. För de statliga företagen har intressenthänsynen genomgående under 

undersökningsperioden haft en stor roll vid val av innehåll att presentera i 

hållbarhetsredovisningen. Trots att de statliga företagen också utvecklat sin intressenthänsyn 

under de undersökta åren, visar undersökningen att utvecklingen varit mer markant hos de 

privata företagen. Undersökningen visar att de privata företagen under de undersökta åren 

blivit bättre på att redovisa sina intressentdialoger och hur de tar hänsyn till sina intressenters 

intressen och rimliga förväntningar vid val av innehåll att presentera i 

hållbarhetsredovisningen. Vidare visar undersökningen att de statliga företagen generellt är 

bättre på att ta hänsyn till intressenternas dynamiska egenskaper jämfört med de privata 

företagen genom att under fler år definiera vad som anses vara en intressent. De privata 

företagen blir sämre i denna aspekt genom att under fler år utesluta att beskriva hur de 

identifierat de intressenter som de listat i redovisningen. Att inte visa hur man identifierat 

sina intressenter kan tänkas bero på att företaget tillämpar en statisk syn, där företaget tar för 

givet att intressentgrupper inte förändras över tid. Genom att i större utsträckning identifiera 

intressenter utifrån en definition blir de statliga företagens redovisning mer väsentlig för de 
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intressenter som har ett intresse i verksamheten, eftersom de på så vis tar hänsyn till hur 

intressentgrupper kan förändras över tid.  

 

Huvudfråga 

  

●   Hur påverkar regleringskrav svenska företags hållbarhetsredovisningar avseende 

innehåll utifrån ett intressentperspektiv? 

  

Studien visar att regleringskravet är en faktor till att de statliga företagen i denna 

undersökning i större utsträckning uppfyller GRI:s innehållsliga principer och därmed 

uppvisar högre transparens i hållbarhetsredovisningen jämfört med de privata företagen. De 

statliga företagen är således bättre på att delge fler intressenter bättre underlag att fatta 

välgrundade beslut på. Denna studie visar även att de statliga företagen är bättre på att 

involvera sina intressenter vid val av innehåll att presentera i hållbarhetsredovisningen 

jämfört med de privata företagen. Detta sker genom att statliga företag i större grad tillämpar 

en tvåvägskommunikation, vilket resulterar i att innehållet klassas som mer relevant för 

intressenterna då hänsyn tagits till deras olika förväntningar. Att de statliga företagen i denna 

undersökning uppvisar bättre intressenthänsyn under de undersökta åren, kan tänkas vara en 

effekt av statens regleringskrav och hårdare uppföljning på att GRI:s riktlinjer efterföljs. 

  

Studien visar även att de statliga företagen under samtliga undersökta år fått sin 

hållbarhetsredovisning externt granskad till skillnad från de privata företagen där enbart 

Boliden fått sin hållbarhetsredovisning externt granskad under ett av de tre undersökta åren. 

Externt granskad redovisning bidrar till ökad trovärdighet för redovisningens innehåll 

gentemot användaren av redovisningen. Att statliga företag genomgående fått sin 

hållbarhetsredovisning externt granskad förmodas vara en direkt effekt av regleringskravet, 

då ett av kraven var just extern granskning. 

  

6.2 Avslutande reflektion och förslag till vidare studier 

  

Studiens slutsatser bidrar med argument för reglering till den pågående debatten om huruvida 

regleringskrav gällande hållbarhetsredovisning är nödvändigt för att förse intressenter med 

relevant information. Studien visar att ett regleringskrav leder till att mer väsentlig 
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information blir tillgänglig vilket resulterar i bättre beslutsunderlag för intressenter. 

Resultatet av denna undersökning är dock specificerat till de företag studien omfattar, varför 

det är svårt att dra slutsatser på en generell nivå utan att inkludera fler företag. Vidare har 

urvalet av företag till denna undersökning bidragit till att spridningen mellan olika branscher 

begränsats. För att få ut ett mer generaliserbart resultat bör därför fler studier genomföras där 

fler statliga och privata företag inom ett fler antal branscher jämförs med samma metodik 

vilken tillämpats i denna studie.  

 

I denna undersökning har det framkommit att företagen verksamma inom samma bransch 

uppvisar flera likheter i det innehåll som valts att presentera i hållbarhetsredovisningen. 

Studien har exempelvis visat att de undersökta företagen i skogsbranschen generellt är bättre 

på att uppfylla GRI:s innehållsliga principer jämfört med företagen i gruv- och 

metallbranschen. Studien visar även att inget av företagen i skogsbranschen redovisar 

verksamhetens negativa påverkan ur ett hållbarhetssammanhang, vilket båda företagen i 

gruv- och metallbranschen gör. Utifrån dessa resultat kan det vara intressant att se om 

tillämpningen av GRI:s innehållsliga principer kan förklaras av isomorfism, vilket är ett 

fenomen inom nyinstitutionell teori. Då studien finner likheter mellan företagen inom samma 

bransch avseende det innehåll som presenteras i hållbarhetsrapporterna kan isomorfism 

tänkas förklara varför företagen i samma bransch på senare år tenderat att bli alltmer lika 

varandra. 

 

Under studiens gång insåg författarna att det även hade varit intressant att undersöka 

skillnader i vilket innehåll statliga respektive privata företag redovisade innan 

regleringskravet infördes jämfört med efter. Detta för att få en större uppfattning kring hur 

regleringskravet påverkat innehållet i hållbarhetsredovisningen utifrån ett 

intressentperspektiv. Detta lämnas därför som ett förslag på vidare studier inom området. I 

framtiden vore det även intressant att undersöka effekterna av det nya lagkravet avseende 

hållbarhetsredovisning för privata företag med samma metodik vilken tillämpats i denna 

undersökning.  
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 BILAGOR 

 

 
 
Bilaga 1. Översikt av GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative, RG, 2006 sid. 4) 
 
 
Innehållsliga principer/test enligt GRI Frågor formulerade utifrån GRI-Test 
Väsentlighet  

Interna faktorer  

Organisationens viktigaste värderingar, principer, 
strategier, operativa styrsystem, ambitioner och 
mål.  

Intressen och förväntningar hos de intressenter som 
särskilt berörs av organisationens framgång (t.ex. 
anställda, aktieägare och leverantörer). 

● Har företaget tydligt förklarat hur de valt ut 
prioriterade områden och frågor att lyfta i 
hållbarhetsredovisningen? 

Väsentliga risker för organisationen  

Viktiga framgångsfaktorer för organisationen  



  

Organisationens kärnkompetens och hur den kan 
bidra till hållbar utveckling. 

● Har företaget beaktat både externa och interna 
faktorer vid val av prioriterade områden? 

Externa faktorer  

Viktiga områden och indikatorer som 
organisationens intressenter visat intresse för. 

● Speglar valet av GRI-indikatorer de områden och 
frågor som identifierats som viktiga? 

Viktiga områden och framtida utmaningar för 
branschen som andra, liknande organisationer på 
marknaden eller konkurrenter har redovisat  

Relevanta lagar, bestämmelser, internationella avtal 
eller frivilliga överenskommelser av strategisk 
betydelse för organisationen och dess intressenter.  

Rimligt uppskattningsbar hållbarhetspåverkan, – 
risker och – möjligheter (t.ex. global uppvärmning, 
hiv/aids, fattigdom) som identifierats genom 
grundlig undersökning av personer med erkänd 
expertis, eller av expertorgan med erkända meriter 
inom området.  

Kommunikation med intressenterna  

Organisationen har identifierat och kan beskriva de 
intressenter som den anser sig vara ansvarig inför. 

● Har företaget identifierat sina intressenter? 
 

Innehållet i redovisningen bygger på resultatet av 
processer för intressentengagemang som 
organisationen använt i sina pågående aktiviteter, 
enligt de institutionella och legala ramverk inom 
vilka organisationen arbetar. 

● Har företaget beskrivit de intressenter de ser sig 
ansvariga inför? 

 
● Redogör företaget på ett tydligt sätt för sina 

dialoger med intressenterna? 

Innehållet i redovisningen bygger på den 
kommunikation med intressenter organisationen 
haft specifikt för redovisningen. 

● Framkommer på ett tydligt sätt frekvensen av 
intressentdialoger? 

De processer för intressentengagemang, som lett till 
besluten om redovisningen, är i linje med 
omfattningen och avgränsningen för redovisningen 

● Framkommer på ett tydligt sätt intressenternas 
rimliga förväntningar och intressen? 

 

Hållbarhetssammanhang  

Organisationen presenterar sin syn på hållbar 
utveckling och använder objektiv och tillgänglig 
information, såväl som mått på hållbar utveckling 
för de områden som redovisningen täcker. 

● Framkommer företagets syn på hållbarhet i 
företagets strategi och målsättning? 

Organisationen presenterar sina resultat mot 
bakgrund av villkor och målsättningar för hållbar 
utveckling, så som de speglas i erkända bransch-, 
lokala, regionala och/eller internationella 
publikationer 

● Redovisar företaget hur de bidrar till att förbättra 
eller försämra hållbarhetsområden ur ett lokalt, 
regionalt såväl som globalt perspektiv? 

Organisationen presenterar sina resultat, så att 
storleken på dess påverkan och bidrag sätts in i sitt 
geografiska sammanhang.  



  

Redovisningen beskriver hur hållbar utveckling 
hänger samman med organisationens långsiktiga 
strategi, risk och möjligheter, vilket också 
inkluderar leverantörskedjan.  

Fullständighet  

Hela kedjan av enheter uppströms och nedströms 
har tagits med i bedömningen när redovisningen 
tagits fram. Redovisningen täcker och prioriterar all 
information som rimligen kan anses vara väsentlig 
utifrån principerna för väsentlighet, 
hållbarhetssammanhang och kommunikation med 
intressenter. 

 
 
 

Redovisningen omfattar alla enheter som uppfyller 
kravet på att den redovisande organisationen har 
kontroll eller väsentligt inflytande, om inte annat 
har angetts. 

 
● Har företaget tydligt förklarat hur redovisningen 

har avgränsats? 

Informationen i redovisningen innefattar alla 
betydande åtgärder och händelser under 
redovisningsperioden, samt rimliga uppskattningar 
av betydande framtida påverkan, orsakad av tidigare 
händelser när denna framtida påverkan är rimlig 
förutsägbar och kan bli oundviklig eller irreversibel. 

 
● Har åtgärder, händelser och påverkan gällande 

hållbarhetsarbetet periodiseras till den tid de 
ägde rum? 

Redovisningen undanhåller inte relevant 
information som skulle kunna påverka eller ge 
underlag för intressenters bedömningar eller beslut, 
eller som skulle beskriva en betydande ekonomisk, 
miljömässig och social påverkan.  

 
Bilaga 2. Konstruerade datainsamlings frågor utifrån GRI:s tester för innehållsliga 
principer. 
 
 


