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Abstract 

  
In the 21st century sustainability reporting has become increasingly central among companies 
and the materiality principle from Global Reporting Initiative has been given a larger focus. 
This is because there has been criticism about the companies’ reports being to standardized 
and that they do not reflect their specific business. This criticism is met by the companies 
through continuous work with a materiality analysis. 
  
The purpose of this essay is to identify which impact the materiality principle has had on the 
work with the materiality analysis. The essay also seeks to explain which other institutional 
factors that may have affected the materiality analysis. This essay also aims to investigate the 
importance of the context in which the companies operate. This is done by looking at how the 
work with the materiality analysis has changed between two chosen sectors. The chosen 
sectors are the banking industry and metal industry.     
  
The foundation in this essay is based on institutional theory. By using three forms of 
isomorphism this essay seeks to explain the underlying factors to the development of how the 
materiality analysis is done. A qualitative method has been conducted in the form of six semi-
structured interviews and a content analysis on eight sustainability reports from large Swedish 
companies. 
  
The conclusion in this essay is that the change in how companies work with their materiality 
analysis has been relatively similar between the two sectors. The main reason for this being 
GRI’s materiality principle. There are also other factors such as norms and imitation that have 
had an impact on the work with the materiality analysis, but not as a great impact as GRI’s 
materiality principle. Another conclusion to be drawn is therefore that the context in which 
companies operate cannot explain why companies work with the materiality analysis in a 
certain way. 
  
Key words: Global Reporting Initiative, materiality principle, materiality analysis, 
institutional theory and isomorphism. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

  
Hållbarhetsredovisning har under 2000-talet blivit alltmer central hos företag och Global 
Reporting Initiatives väsentlighetsprincip har på senare år fått ett ökat fokus. Detta i och med 
att kritik har riktats mot att företagens rapporter varit för standardiserade och inte speglat den 
specifika verksamheten. Genom att arbeta med en väsentlighetsanalys kan företagen bemöta 
denna kritik. 
  
Syftet med denna uppsats är att identifiera vilken påverkan väsentlighetsprincipen har haft på 
arbetet med väsentlighetsanalysen i praktiken. Utöver detta avser uppsatsen att förklara vilka 
andra institutionella faktorer som har påverkat arbetet. Denna uppsats avser även att 
undersöka branschkontextens betydelse genom att se hur utvecklingen av arbetet med 
väsentlighetsanalysen har skiljt sig åt mellan företag inom två utvalda branscher.   
  
Grunden i denna uppsats bygger på nyinstitutionell teori. Genom tre typer av isomorfism 
avser uppsatsen att förklara de bakomliggande faktorerna till utvecklingen av arbetet med 
väsentlighetsanalysen. En kvalitativ metod har genomförts genom sex stycken 
semistrukturerade intervjuer och en innehållsanalys på åtta stycken hållbarhetsrapporter från 
större svenska företag. 
  
Slutsatsen i denna uppsats är att utvecklingen av företagens arbete med väsentlighetsanalysen 
skett relativt likartat mellan de olika branscherna. Den huvudsakliga förklaringen till detta är 
utvecklingen av GRIs väsentlighetsprincip. Det finns vissa andra faktorer såsom normer och 
imitation som har påverkat arbetet med väsentlighetsanalysen, men inte i lika stor grad som 
GRIs väsentlighetsprincip. Ytterligare en slutsats som kan dras är att branschkontexten 
därmed inte kan ses som en förklarande faktor till genomförandet av väsentlighetsanalysen. 
  
Nyckelord: Global Reporting Initiative, väsentlighetsprincipen, väsentlighetsanalysen, 
nyinstitutionell teori och isomorfism. 
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1. Inledning 
I följande inledningskapitel presenteras först en bakgrund till väsentlighetsanalysen. Utifrån 
bakgrunden diskuteras ämnet i form av en problematisering som mer ingående belyser 
analysens betydelse. Problematiseringen leder sedan fram till uppsatsens forskningsfråga. 
Kapitlet avslutas sedan med en presentation av syftet och ett avsnitt om uppsatsens 
avgränsningar. 
  

1.1 Bakgrund till väsentlighetsanalysen 

Under 2000-talet har det blivit allt mer aktuellt att hållbarhetsredovisa (Frostenson, Helin & 
Sandström 2015). KPMG (2002) har under flera år genomfört undersökningar angående hur 
många av Sveriges hundra största företag som upprättar hållbarhetsredovisningar. År 2002 var 
det endast 26 procent av de svenska företagen som upprättade någon form av 
hållbarhetsredovisning (ibid). År 2017 hade det ökat till 88 procent av företagen som 
hållbarhetsredovisar (KPMG 2017). Det kan därmed ses som att det skett en 
institutionalisering av att hållbarhetsredovisa (Shabana, Buchholtz & Carroll 2016). 
Ytterligare en undersökning har genomförts av McKinsey & Company (2010) där cirka 
tvåtusen företagsledare intervjuades kring hållbarhet.  Resultatet av undersökningen visade att 
drygt 70 procent av företagsledarna värderade hållbarhet som en essentiell faktor för 
företagets välmående (ibid). En annan undersökning som genomförts av PWC kom fram till 
liknande slutsatser (Adams & Zutshi 2004). 
  
På senare år har det pågått en debatt kring att företagens rapporter är för omfattande och 
standardiserade (Marton 2016). Det har funnits en uppfattning om att rapporterna inte är 
tillräckligt företagsspecifika och därmed inte ger en relevant bild till läsarna av rapporten. 
Rapporterna har varit för generella och mycket av den information som redovisats har varit 
oväsentligt för det redovisade företaget (ibid). Tidigare har till exempel alla företag behövt 
redovisa på utsläpp även om en del av företagen är tjänsteproducerande med en liten 
miljöpåverkan. För dessa företag kan det vara mer givande att redovisa på de delar där 
företaget har en större påverkan på sin omgivning.  På grund av detta har väsentlighet blivit 
ett allt mer centralt begrepp (Marton 2016). Väsentlighetsprincipen, som enligt GRI (2013) 
handlar om att företagen ska arbeta med och redovisa på sina viktigaste frågor, är intressant 
att studera med bakgrund av det ökade fokus som hållbarhetsredovisning har fått. 
  
För att kunna studera väsentlighetsprincipen inom en hållbarhetskontext är det av intresse att 
förstå vilka typer av företag det är som följer denna princip. En undersökning av EY (2016) 
visar att det främst är större företag som väljer att hållbarhetsrapportera på grund av att de har 
en större exponering mot samhället och omvärlden. Det är även de större företagen som 
ansetts ledande inom hållbarhetsredovisning och kunnat förutse trender som sedan anammats 
av övriga företag (KPMG 2017). Större företag har ofta också mer resurser för att 
hållbarhetsredovisa än små företag (Smith 2013). Utöver storleken på företagen har tidigare 
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forskning visat på att det är vanligare inom en del branscher än andra att redovisa på icke-
finansiell information (Kolk 2010). Det är främst inom branscher vars produktion har en stor 
miljöpåverkan (ibid). Bland dessa branscher kan nämnas gruvindustrin, oljeindustrin och 
bilindustrin (Lynch, Lynch & Casten 2014). Genom att hållbarhetsredovisa kan företag inom 
branscher som är förknippade med hög risk, såsom branscher med många personskador eller 
stora mängder utsläpp, försäkra sina intressenter om att de hanterar riskerna på ett sätt som 
stämmer överens med det som intressenterna förväntar sig (Shabana et al. 2016). 
  
Global Reporting Initiative (GRI) är den organisation som arbetat fram väsentlighetsprincipen 
inom en hållbarhetskontext. Organisationen avser att hjälpa företag och även regeringar att 
förmedla vilken påverkan som dess verksamhet har på omvärlden till dess intressenter (GRI 
2017). GRI önskar därmed få organisationer att arbeta mer med hållbarhet och redovisa för 
sina intressenter hur detta arbete går till (ibid). Sedan år 2000 har GRI gett ut ett antal 
generationer av riktlinjer i form av G1, G2, G3, G4 (GRI u.å. a). Den 1 juli 2018 kommer 
nuvarande G4 ersättas med GRI Standards (GRI 2016). 
  
Av de riktlinjer som finns är GRIs riktlinjer de som används i störst utsträckning och kan ses 
som institutionaliserade av företagen (Roca & Searcy 2012). Med andra ord kan det ses som 
att normen bland företagen är att använda GRIs riktlinjer vid upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen. Det är i företagens intresse att följa dessa normer för att samhället 
ska se företagen som legitima (Suchman 1995). Företagens strävan efter att anses som 
legitima leder därmed till att de följer normerna samtidigt som företagen själva är med och 
skapar normera. Då det kan anses som ett rationellt beslut att vilja anses vara legitim kommer 
majoriteten av företag att närma sig dessa normer och det blir därmed institutionaliserat att 
använda sig av GRI. GRIs riktlinjer avser att forma organisationers hållbarhetsredovisningar 
så att de som följer riktlinjerna redovisar liknande information men även tar upp det som är 
väsentligt för företaget (Frostenson et al. 2015). Globala riktlinjer är enligt vissa forskare en 
stor bidragande faktor till utvecklingen av företags hållbarhetsredovisningar (Fortanier, Kolk 
& Pinkse 2011). De globala riktlinjerna leder bland annat till att fler företag väljer att redovisa 
men även till att redovisningarna blir mer lika varandra. Detta innebär att det sker en 
institutionalisering av hållbarhetsredovisningarna (ibid). 
  
Väsentlighetsprincipen har tidigare associerats med den finansiella redovisningen men har 
under senare år blivit allt mer relevant inom hållbarhet och icke-finansiella redovisningar 
(Jones, Comfort & Hillier 2015). Väsentlighetsprincipen innefattar flera olika delar varav en 
del är processen att definiera intressenterna och dess intressen för att veta vad som anses 
väsentligt för dem. En annan del inom väsentlighetsprincipen handlar istället om vad det kan 
omfatta. Kopplat till hållbarhet kan det omfatta ekonomiska- sociala- och miljömässiga 
aspekter (ibid). GRI (2016) beskriver att det finns många olika ämnen inom hållbarhet att 
rapportera på. Ämnen som anses relevanta för organisationen är de som kan anses spegla 
organisationens ekonomiska-, sociala- och miljömässiga påverkan. Den påverkan som 
organisationen har inom dessa delar kan vara både av positiv och negativ karaktär. De delar 
som anses relevanta och spegla organisationens påverkan på ett rättvist sätt är de delar som 
bör tas upp i rapporten (ibid). 
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GRI har olika rekommendationer för hur väsentlighetsprincipen ska tillämpas (Hsu, Lee & 
Chao 2013). En av dessa rekommendationer är att en väsentlighetsanalys ska genomföras för 
att företag ska kunna fokusera på sina viktigaste frågor (ibid). Väsentlighetsanalysen kan 
därmed ses som en praktisk tillämpning av principen och beskrivs i forskning som en mycket 
viktig del för företagen (Jones et al. 2015). De delar som identifieras och anses vara 
väsentliga för företaget är det som utgör grunden för bland annat hållbarhetsstrategi och 
målsättningar. Utöver att väsentlighetsanalysen strukturerar upp arbetet med hållbarhet kan 
arbetet med analysen föra med sig många fördelar för företagen. Arbetet med hållbarhet 
innefattar det arbete i företaget som har en direkt koppling till hållbarhetsrelaterade processer. 
Det finns forskning som visar att arbetet med väsentliga frågor hjälper till att bygga upp ett 
förbättrat företagsvärde genom att man identifierar viktiga aspekter för organisationen. Det 
kan bland annat handla om att identifiera möjligheter för företaget, att integrera finansiella 
och icke-finansiella delar och att öka företagets anseende hos intressenterna (ibid). När 
företagen utgår från väsentlighetsanalysen och rapporterar på de faktorer som är väsentliga 
beskriver GRI (2013) att företagen får ett större värde i att rapportera och en större avkastning 
på de resurser som de investerar i rapporteringen. 
  

1.2 Problematisering 

GRI har gett ut olika generationer av riktlinjer och väsentlighetsprincipen har förändrats med 
åren och fått en allt mer central roll (GRI u.å. b). I GRIs G4 riktlinjer beskrivs det att en 
hållbarhetsrapport är ett sätt att konkretisera abstrakta delar och redovisa dessa delar på ett 
påtagligt sätt. För att hjälpa företagen med detta har GRI i de senare riktlinjerna lagt extra stor 
vikt vid väsentlighetsprincipen (GRI 2013). Det ökade fokuset på principen har även 
tillkommit för att ge en ökad trovärdighet till rapporterna (Jones, Comfort & Hillier 2016). 
Väsentlighetsprincipen ska ses som en grundsten i företagens hållbarhetsredovisningar (GRI 
u.å. b). När principen ligger till grund för hållbarhetsrapporten redovisas endast de delar som 
anses kritiska för att uppnå företagens mål inom området (Cox, Derks & LeFevre 2013). Detta 
innebär att rapporterna blir mer fokuserade på relevanta delar (ibid). 
  
Det finns forskning som visar att väsentlighetsanalysen är ett måste för att presentera 
relevanta hållbarhetsrapporter (Calabrese, Costa, Ghiron & Menichini 2017). 
Hållbarhetsrapporten ska visa på organisationens kort- och långsiktiga påverkan inom 
området. För att kunna redovisa på de delar som företaget har en påverkan på krävs det att 
organisationen anammar ett synsätt som värderar väsentlighet. Det krävs då någon form av 
väsentlighetsanalys för att kunna identifiera de olika delarna som ska utgöra innehållet i 
hållbarhetsrapporten (ibid). Väsentlighetsanalysen kan anses vara en tröskel för vad som 
bedöms vara tillräckligt relevant för att involveras i rapporten och vad som inte anses relevant 
(Hsu et al. 2013). 
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Mio (2010) har utfört en undersökning på vad som presenteras i olika 
hållbarhetsredovisningar och om detta representerar det som är väsentligt i verksamheten. 
Författaren visar på att det fanns tydliga brister i hur företag använder sig av 
väsentlighetsprincipen och kom med två bakomliggande förklaringar. Den ena är att det finns 
en brist av transparens i företagen och att de inte visar hela verksamheten som den är. 
Företagen visar med andra ord en förskönad bild av verksamheten. Den andra förklaringen är 
att det funnits brister i väsentlighetsanalysen när företagen har identifierat deras väsentliga 
delar. Den senare förklaringen kan då bero på brister i kommunikationen med deras 
intressenter (ibid). Wagner och Seele (2017) håller även de med om att det funnits brister i 
kommunikationen med företagens intressenter. Författarna menar på att bristen på 
kommunikation kan bero på att GRI endast uppmuntrar att företagen tar kontakt med sina 
intressenter för att få fram vad som är väsentligt för dessa men inte hur de bör ta denna 
kontakt. Med andra ord kan det finnas en viss otydlighet i hur kommunikationen bör ske och 
på så sätt skapas en osäkerhet. En effekt av detta har blivit att ett flertal rapporter saknat en 
förklaring kring hur företagen har identifierat sina intressenters viktigaste frågor (ibid). 
 
Ytterligare en undersökning som har gjorts på innehållet i olika redovisningar genomfördes av 
De Villiers, Low och Samkin (2014). Denna undersökning lade vikt vid hur innehållet skiljde 
sig åt mellan olika företag inom gruvbranschen. Resultatet av studien visade på att innehållet i 
många fall var väldigt liknande mellan de olika företagen. En förklaring till detta grundar sig i 
att det sker en institutionalisering i redovisningsbeteendet. Författarna utvecklar detta genom 
att förklara att en bransch ofta drivs av normer kring hur någonting ska genomföras. Dessa 
normer påverkar då både innehållet och processerna i hållbarhetsredovisningen (ibid).  
  
Processen att identifiera företagens väsentliga delar är en stor utmaning (Hsu et al. 2013). När 
utgångspunkten i hållbarhetsredovisningen är väsentlighetsanalysen är det inte bara företagets 
åsikter kring vad som är väsentligt som ligger till grund för vad som redovisas i rapporterna 
(GRI 2013). Viktiga intressenter som investerare, kunder, leverantörer och anställda spelar en 
stor roll i företagets bedömning kring vad som är väsentligt. Intressenternas åsikter behövs för 
att bilda en tydlig uppfattning över vilka delar inom de ekonomiska-, sociala- och 
miljömässiga aspekterna som är relevanta att redovisa på (ibid). Alla intressenter utgör dock 
inte alltid lika stor vikt för företagen (Nishant, Goh & Kitchen 2016). Även Hsu et al. (2013) 
beskriver att en del intressentgrupper är viktigare än andra och att det är främst behovet hos 
dessa grupper som informationen i hållbarhetsredovisningen ska tillfredsställa. Viktiga 
intressentgrupper anses här vara de grupper som kan påverka företagets långsiktiga värde. 
Både investerare, företagsledningen och andra intressenter påverkar företaget på olika vis och 
kräver därmed viss icke-finansiell information (ibid). 
  
Det finns forskning som visar att det finns en viss risk med en bristande process kring att 
identifiera väsentliga frågor (Hsu et al. 2013). Det är då troligt att det endast är 
företagsledningens åsikter kring vad som är väsentligt som redovisas. Forskning har 
genomförts inom gruvindustrin där resultatet visade att företagens hållbarhetsrapporter hade 
tydliga brister i kvalitet och information om omtvistade frågor. Detta trots att 
företagsledningen tyckte att rapporterna visade en tydlig och balanserad bild av företaget. 
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Slutsatsen av detta var att det främst var företagsledningens åsikter kring vad som var 
väsentligt som redovisades. För att undvika detta problem måste innehållet utvärderas utifrån 
intressenternas åsikter kring vad som är väsentligt (ibid). 
 
Det finns en stor del tidigare forskning som tyder på vikten av väsentlighetsanalysen och 
problematiken med att få till en analys som passar företaget (Hsu et al. 2013; Mio 2010; 
Wagner & Seele 2017). Problematiken med att få till en analys som fungerar i företaget kan 
skapa en hel del osäkerheter. Osäkerheter kring hur en process ska gå till i en organisation 
leder många gånger till att företaget kollar på hur andra organisationer genomför sina 
processer för att imitera dem (Mizruchi & Fein 1999). Detta resonemang går väl i linje med 
det som Hahn och Kühnen (2013) beskriver gällande att hållbarhetsredovisningens processer 
blir mer och mer lika varandra. I och med att vissa organisationer tar inspiration från andra 
organisationer skapas processer som är allt mer lika varandra. Då hållbarhetsredovisningen 
sker allt mer likartat mellan olika företag kan det ses som att det sker en institutionalisering av 
processerna (De Villiers et al. 2014).  
  
Kritik har riktats mot GRIs väsentlighetsprincip då den öppnar upp för företag att välja vad de 
vill redovisa på och inte redovisa på (Knebel & Seele 2015). På så sätt kan det redovisas en 
felaktig bild av företaget. Företag tar själva och upprättar en väsentlighetsanalys och kommer 
fram till vad som är väsentligt för dem. Detta kan leda till att det blir ett extra fokus på delar 
som ökar företagets anseende. De delar som kan förväntas äventyra företagets anseende 
riskeras att få ett mindre utrymme än de är berättigade till eller i värsta fall att helt utelämnas 
(ibid). Kritik har även riktats kring att väsentlighetsprincipen enligt G4 försvårar 
jämförbarheten mellan företag i större utsträckning än tidigare generationers riktlinjer gjort 
(Wagner & Seele 2017). G4 och väsentlighetsprincipen har samtidigt fört med sig positiva 
delar som att intressenter lättare kan få en förståelse för företagets påverkan på sin omgivning 
samt att kvalitet i rapporten prioriteras före att ett visst antal indikatorer bör redovisas på 
(ibid). 
  
Som tidigare redogjorts för i uppsatsen har det funnits en positiv utvecklingen av svenska 
börsnoterade företag som hållbarhetsredovisar. Majoriteten av dessa företag använder sig av 
GRIs riktlinjer när de upprättar sina hållbarhetsredovisningar. Det har även skett en 
förändring i betydelsen av begreppet väsentlighet och det har blivit ett större fokus på att 
företag endast ska redovisa på det som är relevant för företaget i fråga. Väsentlighetsanalysen 
förklaras som en av de viktigaste processerna i hållbarhetsredovisningen som bygger upp 
arbetet och rapporteringen. Utvecklingen av den vetenskapliga litteraturen har tidigare inte 
skett i samma takt som fokuset på väsentlighet i praktiken (Whitehead 2017). Utvecklingen 
har dock förbättrats och väsentlighet ses idag som ett aktuellt ämne inom den vetenskapliga 
litteraturen (ibid). Denna utveckling öppnar upp för att studera väsentlighetsanalysen på ett 
sätt som tidigare inte varit möjligt. Det är därför av intresse för författarna av denna uppsats 
att närmare undersöka hur GRIs princip om väsentlighet tar sig i uttryck i arbetet med 
väsentlighetsanalysen. 
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Utifrån det som är skrivet tidigare i detta kapitel har tre olika delar av väsentlighetsbegreppet 
identifierats. För att förtydliga dessa tre delar och förklara hur de hänger samman görs därför 
här en vidare beskrivning av dem. Den första delen är GRIs väsentlighetsprincip vilken är en 
del av GRIs riktlinjer och kan till viss del ses som är grunden till uppsatsen, denna princip 
bygger upp problemet som ställs i denna uppsats. Nästa del är företagens väsentlighetsanalys 
som är det faktiska arbetet hos företagen. Den sista delen är innehållet i 
hållbarhetsredovisningen vilket ses som ett resultat av väsentlighetsanalysen. Dessa tre delar 
beskrivs i figur 1 för att ge en djupare förståelse till deras samband. Denna uppsats fokuserar 
på arbetet med väsentlighetsanalysen men de andra två delarna behövs för att förstå helheten 
och sammanhanget.  

  
Figur 1 - Egenkonstruerad modell som visar begreppet väsentlighet i kontexten av: riktlinje, 

arbete och innehåll. 
  

Väsentlighetsprincipen har utvecklats i GRIs riktlinjer och det är därmed av intresse att 
studera om det finns någon förändring i hur företagen arbetar med väsentlighetsanalysen. För 
att undersöka hur förändringen sett ut i arbetet är det av intresse att undersöka tiden innan och 
efter riktlinjerna förändrades och G4 trädde i kraft. Genom att undersöka om det finns en 
förändring i företagens väsentlighetsanalyser finns det möjlighet att se om det faktiska arbetet 
följt samma trend som riktlinjerna. 
  
Väsentlighetsprincipen bygger på att endast redovisa de relevanta delarna för det egna 
företaget. Forskning visar på att processen med att identifiera företagets väsentliga aspekter 
kan skilja sig beroende på kontexten. Bellantuono, Pontrandolfo och Scozzi (2016) beskriver 
bland annat att interaktionen med intressenterna varierar beroende på vilken typ av kontext 
företaget befinner sig i. Liknande idéer tas upp av Hahn och Kühnen (2013) som även de 
beskriver att hållbarhetsredovisningen kan skilja sig beroende på typ av kontext och närmare 
bestämt vilken bransch företaget verkar i. Även Shabana et al. (2016) är inne på samma linje 
med att hållbarhetsredovisningen har fungerat som ett viktigt instrument inom vissa särskilda 
branscher. Författarna beskriver att hållbarhetsredovisningen har varit en essentiell metod för 
att kommunicera ut företagets påverkan på omvärlden till sina intressenter.  
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Den betydelse som branschkontexten har på hållbarhetsredovisningen enligt Bellantuono et 
al. (2016) är något som kan sättas i kontrast till den institutionalisering som De villiers et al. 
(2014) diskuterar. Branschkontextens betydelse tyder på en individualisering av 
hållbarhetsredovisningen mellan olika branscher. En institutionalisering av 
hållbarhetsredovisningen tyder snarare på en mer uniform hållbarhetsredovisning överlag. De 
två synsätten behöver dock inte nödvändigtvis stå i helt kontrast till varandra. Bellantuono et 
al. (2016) diskuterar bland annat att interaktionen med intressenterna skiljer sig mellan 
branscherna, detta tyder då indirekt på att det finns likheter bland företag inom samma 
bransch. Synsättet på att branschkontexten har en påverkan på hållbarhetsredovisningen kan 
därmed tyda på en institutionalisering av företagen inom samma bransch.  
 
Branschkontexten kan, med grund i det som Bellantuono et al. (2016), Hahn och Kühnen 
(2013) och Shabana et al. (2016) diskuterar, ha en påverkan på företagens arbete med 
väsentlighetsanalysen. Författarna till denna uppsats anser dock att det saknas tidigare 
forskning kring hur väsentlighetsprincipens utveckling har påverkat arbetet med 
väsentlighetsanalysen i olika branscher. Den forskning som finns på området handlar mer om 
hur branschkontexten kan påverka interaktionen med intressenterna (Bellantuono et al. 2016) 
och hur innehållet i rapporterna kan skilja sig (Hahn & Kühnen 2012). Detta resonemang 
grundar sig i den litteraturgenomgång som genomförts för att samla relevant teori till denna 
uppsats.  
 
För att kunna säga något om skillnaderna har två relativt olika branscher valts att undersöka, 
bankbranschen och metallindustrin. Det två olika branscherna karaktäriseras av olika faktorer. 
Bankbranschen representerar tjänsteföretag då deras verksamhet går ut på att leverera en 
tjänst och inte en vara. I och med att företagen inom branschen karaktäriseras av att vara 
tjänsteproducerande och kunskapsintensiva företag råder en hög grad av intellektuellt kapital 
(Al-Musalli & Ismail 2012). Författarna beskriver även att det intellektuella kapitalet är det 
som driver företagets värde och konkurrensfördelar framåt. För banker finns det många risker 
som är förknippade med branschen (Hämmerli 2012). Dessa risker är främst finansiella och 
berör bland annat kreditrisker och marknadsrisker (ibid).  
 
Metallindustrin representerar olika former av producerande företag. Företagen inom industrin 
har som primär verksamhet att på något sätt bryta eller bearbeta mineraler. Dessa företags 
verksamheter karakteriseras av att de är kapitalintensiva och energiintensiva (Europeiska 
Gemenskapernas Kommission 2008). Med kapitalintensiv menas det att det krävs stora 
fysiska investeringar i teknik och utrustning. Med energiintensiv menas det att produktionen 
kräver stor mängder energi och är en stor kostnad för dessa företag (ibid). Lynch et al. (2014) 
beskriver också att industrier, såsom metallindustrin, kännetecknas av höga miljörelaterade 
risker. 
 
Det kan därmed konstateras att branscherna är olika i deras verksamheter och att de 
karaktäriseras av olika faktorer. Detta i relation till att viss tidigare forskning tyder på att 
branschkontexten är av betydelse för hur väsentlighetsanalysen genomförs gör det intressant 
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att studera om det finns några skillnader i hur väsentlighetsanalysen har genomförts i de olika 
branscherna. 
  
Tidigare forskning och uppsatser har till stor del lagt fokus på att identifiera hur 
organisationer genomför en väsentlighetsanalys på bästa sätt och att identifiera vilka faktorer 
som anses väsentliga för olika företag och branscher. Denna uppsats avser inte att bedöma hur 
väl väsentlighetsanalysen utförts utan istället att med hjälp av nyinstitutionell teori förklara 
hur arbetet med väsentlighetsanalysen har förändrats och varför. Detta leder fram till 
uppsatsens forskningsfråga. 
  

1.3 Forskningsfråga 

Vilka institutionella faktorer har påverkat arbetet med väsentlighetsanalysen inom 
bankbranschen och metallindustrin? 
  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera vilken påverkan väsentlighetsprincipen har haft på 
företagens arbete med väsentlighetsanalysen i praktiken. Utöver detta avser uppsatsen att 
förklara vilka andra institutionella faktorer som har påverkat arbetet. Med hjälp av 
nyinstitutionell teori avser uppsatsen att förklara vad det är som har påverkat arbetet med 
väsentlighetsanalysen. 
  

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen har det gjorts en avgränsning till att studera en av GRIs innehållsmässiga 
principer för hållbarhetsredovisning. Med anledningen av detta har endast företag som 
redovisar efter GRIs riktlinjer undersökts. Då tidigare forskning visar på att det främst är stora 
företag som väljer att hållbarhetsredovisa har valet gjorts att studera större företag då dessa 
kan förväntas redovisa mer utförligt. Valet av större företag kan därmed underlätta 
möjligheten att undersöka en eventuell påverkan som utvecklingen av väsentlighetsprincipen 
haft på hållbarhetsredovisningen mellan år och branscher. Svenska företag har valts då de 
bedriver sin verksamhet i liknande miljöer och påverkas av liknande påtryckningar från 
samhället. Valet av svenska företag underlättar jämförbarheten och möjligheten att uttala sig 
om en homogen grupp. Avgränsningen till större svenska företag kan påverka utfallet av 
uppsatsen och en djupare diskussion kring denna påverkan förs vidare under avsnittet 
metodreflektion. 
  
De svenska större företagen kan delas in i olika branscher efter vilken verksamhet de 
bedriver. I denna uppsats har två branscher, bankbranschen och metallindustrin, identifierats 
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där det funnits ett flertal större företag inom respektive bransch som redovisat efter GRIs 
riktlinjer. Dessa två branscher har även valts då deras primära verksamhet skiljer sig åt 
markant. Bankbranschen består av tjänsteproducerande företag medan metallindustrin består 
av varuproducerande företag. Valet att studera två branscher grundar sig i den tidigare 
forskningen som belyser kontextens betydelse för hållbarhetsredovisning. En följd av att 
studera två specifika branscher för därmed med sig möjligheten att identifiera kontextens 
innebörd vidare. Populationen som undersöks blir också smalare och möjliggör konkreta och 
välmotiverade slutsatser vilket hade kunnat vara svårare i en stor population. 
  
Ytterligare en avgränsning har gjorts till att studera de hållbarhetsredovisningar som avser år 
2012 och år 2016. Dessa år har valts på grund av att det skett en förändring i GRIs riktlinjer 
som har övergått från G3 till G4 under denna tidsperiod. En av de stora förändringarna i 
denna övergång är det ökade fokuset på väsentlighetsanalysen. Med anledning av detta 
möjliggörs det att identifiera en potentiell utveckling av det praktiska arbetet med 
väsentlighetsanalysen i företagen. År 2012 var även första året som samtliga företag 
publicerade rapporter där GRIs riktlinjer använts fullt ut (GRI database 2016). Året utgör 
därmed en naturligt tidsmässig utgångspunkt för denna uppsats. År 2016 är sista året som 
samtliga företag har publicerat rapporter som följer GRI G4. Tidsomfattningen är därmed fyra 
år och innefattar en förändring i riktlinjerna vilket möjliggör en identifiering av utvecklingen i 
arbetet med väsentlighetsanalysen. En kortare tidsperiod hade kunnat göra det svårare att 
identifiera en förändring och en längre tidsperiod hade inte varit möjlig då denna tidsperiod 
utgör den längsta möjliga kopplat till användningen av riktlinjerna G3 och G4.  
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2. Teoretisk referensram 
Nyinstitutionell teori utgör grunden i denna uppsats där olika former av isomorfism förklarar 
hur organisationer rör sig mot samma normer. Det finns tre former av isomorfism som det 
redogörs för nedan: tvingande, mimetisk och normativ. Dessa tre former används för att 
förklara vad som påverkar hur företagen hållbarhetsredovisar. Detta följs av en beskrivning 
kring hur organisationer genomför en väsentlighetsanalys. Kapitlet avslutas med en 
analysmodell som förklarar hur de olika delarna förhåller sig till varandra. 
  

2.1 Nyinstitutionell teori 

Forskare inom organisationsteori har länge ställt sig frågan varför organisationer tenderar att 
vara lika eller olika andra organisationer (Boxenbaum & Jonsson 2017). Ett svar som en del 
forskare kom fram till var att organisationer som är lika varandra ofta delar samma 
omgivning. Nyinstitutionell teori har byggt på denna grund med ett nytt antagande om 
organisationers beteende (ibid). Forskare inom nyinstitutionell teori antar att organisationer 
anpassar sig och rör sig mot socialt konstruerade normer och omgivningar (Meyer & Rowan 
1977; Greenwood, Oliver, Lawrence, & Meyer 2017). Resultatet av detta blir att 
organisationer rör sig mot samma normer om de delar omgivning och det uppstår då en 
institutionell isomorfism (Boxenbaum & Jonsson 2017).  
 
Kopplat till hållbarhet finns det olika åsikter huruvida det sker en institutionalisering av 
hållbarhetsredovisning (Hahn och Kühnen 2013). Författarna beskriver att det finns tidigare 
forskning som tyder på att hållbarhetsredovisning inte bara styrs utifrån rationella beslut. 
Istället styrs hållbarhetsarbetet av institutionella förväntningar av omgivningen. Detta innebär 
då att hållbarhetsredovisningen rör sig mot samhällets konstruerade normer. De Villiers et al. 
(2014) visar i deras undersökning på gruvbolag att det finns en enhetlighet i presentationen av 
olika företags hållbarhetsredovisningar. Författarna beskriver att detta bland annat beror på att 
det sker en institutionalisering av hållbarhetsredovisningarna.  Men det finns olika sidor av 
denna fråga och andra forskare hävdar att styrningen av hållbarhetsfrågor sker utifrån 
rationella beslut och att det därmed inte sker någon institutionalisering (Hahn och Kühnen 
2013). 
  
Enligt Boxenbaum och Jonsson (2017) är det inte ovanligt att de företag som liknar varandra 
delar omgivning. Att företagen delar omgivning betyder att de har liknande intressenter som 
påverkar och blir påverkade av företagets verksamhet (ibid). Intressenterna kan påverka hur 
företag drivs genom att bestämma om de ska komma med “inputs” till företagen i form av till 
exempel investeringar (Frostenson et al. 2015). Intressenterna förväntar sig något tillbaka från 
företagen, “outputs”, vilket historiskt sett har varit i form av utdelning. Numera förväntar sig 
intressenter outputs i andra former utöver utdelning. Denna output kan vara information kring 
hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor och om företaget förhåller sig till de lagar och 
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riktlinjer som finns (ibid). Dessa intressenter påverkar därmed hur företag utvecklas och vilka 
normer som bildas inom en bransch eller i ett samhälle. 
  
När idéer och arbetssätt inom samma omgivning blir till norm börjar det anses vara “det rätta 
sättet” att göra saker på (Greenwood et al. 2017). Detta innebär att organisationer mer eller 
mindre tvingas att anpassa sig efter dessa normer. De företag som misslyckas med denna 
anpassning riskerar att inte längre anses vara legitima (Greenwood et al. 2017)). Detta sker 
genom att det bildas ett legitimitetsgap mellan vad samhället förväntar sig av företaget och 
företagets verkliga agerande och aktiviteter (O’Donovan 2002). Företag bör ha som mål att i 
möjligaste mån minimera gapet och därmed minska risken för att legitimiteten tar skada 
(ibid). De företag som lyckas med att anpassa sig å andra sidan kan njuta av många fördelar 
som tillgång till fler resurser, en ökad legitimitet och större chans till överlevnad (Meyer & 
Rowan 1977). Företag vars aktiviteter stämmer väl överens med samhällets förväntningar har 
ett litet legitimitetsgap och därmed också en bra legitimitet (O’Donovan 2002). Dessa 
resonemang grundar sig i att det kontinuerligt sker en institutionalisering av beteendet för att 
anses som legitima. Detta går emot det Hahn och Kühnen (2013) diskuterar om att det är 
rationella beslut som styr strategin. Å andra sidan skulle det kunna ses som ett rationellt beslut 
att följa samhällets förväntningar då det enligt Meyer och Rowan (1977) för med sig fördelar 
för organisationen. De två synsättet behöver därmed inte nödvändigtvis stå emot varandra, det 
kan vara rationellt att bli institutionaliserad.  
  
I en del fall kan samhällets förväntningar, eller mer bestämt den lagstiftande maktens 
förväntningar, vara orimligt höga (Campbell 2007). Ett exempel på detta är när både Sverige 
och USA skulle reglera utsläppen av avgaser på 60- och 70-talet. De båda länderna hade 
liknande mål, att minska utsläppen, men de hade olika sätt att arbeta mot detta mål. I Sverige 
sattes rimliga mål som gick att nå av företagen och implementering av reglerna var lyckad. I 
USA däremot sattes orimligt höga krav på företagen vilka var omöjliga att nå upp till och 
företagen var motvilliga till förändringen, vilket gjorde att regleringen misslyckades (ibid). 
Detta är ett exempel på att när samhällets förväntningar är för höga leder det till ingen 
förändring alls istället för att en mindre förändring genomförs. 
  

2.2 Isomorfism 

Meyer och Rowan (1977) beskriver att isomorfism som sker mellan organisationer inom en 
institutionaliserad omgivning har ett flertal följder. För det första så övergår organisationerna 
från att legitimera sin verksamhet genom att vara produktiva till att få legitimitet från sin 
omgivning. För det andra använder sig företagen av externa bedömningar på hur företaget 
skapar värde istället för interna tester. Slutligen leder isomorfism till att organisationen lättare 
kan bedriva en stabil verksamhet (ibid). Begreppet diffusion inom nyinstitutionell teori 
innebär att ett företags idéer, arbetssätt och organisationsstrukturer sprids till andra företag 
inom samma omgivning (Boxenbaum & Jonsson 2017). Diffusion ansågs först vara något 
som leder till isomorfism men allt fler forskare har lämnat detta tankesätt för att istället 
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förespråka ett omvänt förhållande, att isomorfism leder till diffusion (ibid). Inom den 
nyinstitutionella teorin beskrivs tre olika typer av isomorfism och dessa är tvingande-, 
mimetisk- och normativ isomorfism (Dimaggio & Powell 1983). 
  
Den tvingande isomorfismen grundar sig i politiska influenser och strävan efter legitimitet 
(Weir 2009). Denna del kan uttrycka sig på formella och informella sätt (Martínez-Ferrero & 
García-Sánchez 2017). Den formella aspekten handlar om lagar och regleringar på området 
medan den informella aspekten handlar om informella regler kring hur någonting ska ske. 
Företagen vill uppfylla de formella och informella reglerna för att skapa legitimitet 
(ibid).  Detta tankesätt går väl i linje med Peng (2002) som lägger stort fokus på informella 
regler i sin forskning. Peng beskriver att de informella reglerna ses som ett socialt accepterat 
beteende som ligger rotat i organisationernas sätt att agera. En hög grad av både formella och 
informella regler leder till färre osäkerheter och ett mer likartat beteende mellan 
organisationer, det vill säga en institutionalisering av beteendet. Författaren beskriver att 
relationen mellan de formella och informella reglerna kan skilja sig beroende på vilket 
samhälle man befinner sig i. Vissa samhällen lägger en stor vikt i de formella reglerna medan 
andra samhällen värderar informella regler i större grad (ibid). 
 
Chen och Bouvain (2009) beskriver i sin forskning att en faktor som har påverkat 
organisationers hållbarhetsredovisningar är dess politiska omgivning. Den politik som förs 
och de regleringar som finns påverkar framställandet och utvecklingen av 
hållbarhetsredovisningarna. En observation som har gjorts är att innehållet i redovisningarna 
skiljer sig mellan olika länder och att det till stor del matchar bilden som de politiska 
aktörerna har på en hållbarhetsredovisning (ibid). Frumkin och Galaskiewicz (2004) är här 
inne på samma spår och beskriver även de att regleringar och extern granskning leder till att 
företags praxis genomgår en isomorf förändring för att stämma överens med förväntningar 
från yttre aktörer.  
 
Mizruchi och Fein (1999) diskuterar att det inom tvingande isomorfism finns två sorters 
krafter som påverkar företag att agera på ett särskilt önskvärt sätt. Den första kraften handlar 
om influenser från andra organisationer som företaget är beroende av. Dessa organisationer 
anses på ett eller annat sätt ha kontroll över resurser som företaget är beroende av vilket gör 
att organisationerna kan påverka företagets styrning. Den andra kraften kommer från 
samhället i stort och handlar om att företaget ska leva upp till de förväntningar som finns hos 
olika intressentgrupper (ibid). Frumkin och Galaskiewicz (2004) undersöker i sin forskning 
om det finns en skillnad mellan å ena sidan statliga och icke-vinstdrivande verksamheter och 
å andra sidan privata bolag i hur stor utsträckning dessa företag påverkas av isomorfa krafter. 
Författarna kommer fram till att statliga och icke-vinstdrivande verksamheter påverkas i 
mycket större utsträckning av dessa isomorfa krafter än privata bolag. Detta härleds till att de 
privata bolagen har ett huvudsyfte, att generera vinst till ägarna, och påtryckningar från andra 
intressenter gällande andra frågor anses inte lika betydande bland dessa bolag. De statliga 
bolagen och icke-vinstdrivande verksamheter skiljer sig mot de privata bolagen genom att de 
inte delar ut vinst och verksamheten drivs därmed framåt med andra mål än strikt finansiella. 
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Dessa företag letar därför efter alternativa sätt att legitimera sina verksamheter och blir också 
då lättare påverkade av isomorfa krafter (ibid).  
 
Den mimetiska isomorfismen grundar sig istället i en viss osäkerhet i organisationen 
(DiMaggio & Powell 1983). Dessa idéer framförs även av Martínez-Ferrero och García-
Sánchez (2017) som beskriver att det finns en osäkerhet hos organisationer och att denna 
osäkerhet leder till att de imiterar andra liknande organisationer som har ett önskat beteende. 
När det finns oklarheter i hur företaget ska bedriva sin verksamhet, vilka mål som företaget 
har och vilka samhällets förväntningar är kan det leda till mimetisk isomorfism (DiMaggio & 
Powell 1983). Företagsledare som står inför beslut som de inte vet den bästa lösningen på kan 
välja att efterlikna sina framgångsrika konkurrenter (Mizruchi & Fein 1999). Detta innebär att 
osäkerheten är det som avgör i vilken grad den mimetiska isomorfismen kan yttra sig (Perez-
Batres, Miller och Pisani 2011). En hög grad av osäkerhet leder således till att organisationer 
vill leva upp till önskvärda sociala värderingar vilket innebär en högre grad av imitation 
(ibid).  
 
Martínez-Ferrero och García-Sánchez (2017) diskuterar att företag inom branscher som 
präglas av hög imitation tenderar att ha en högre kvalitet på deras arbete med hållbarhet. Detta 
beror på att företagen legitimerar sin verksamhet genom att imitera processer från företag som 
anses vara allmänt accepterade i samhället. Detta innebär att processerna i de företag som 
imiterar tenderar att likna de “allmänt accepterade” processerna. Därmed anses de då vara av 
högre kvalitet (ibid). De Villiers et al. (2014) har gjort en undersökning på 
hållbarhetsredovisningar från olika gruvföretag. Där diskuterar författarna att vissa större 
företag som är ledande inom sitt område utgör en form av standard. De mindre företagen som 
inte har lika stor säkerhet ser då det större företagets redovisning som ett riktmärke och 
försöker efterlikna den så mycket som möjligt. När det större företagets rapporter förändras 
över tid förändras hela marknadens rapporter på samma vis och detta är då ett typexempel på 
mimetisk isomorfism. Författarna diskuterar även att de mimetiska influenserna skapar en typ 
av standard i samhället, i och med att företagen tenderar att likna varandra. Författarna 
beskriver vidare att dessa typer av influenser bildar normer i samhället vilket då bidrar till en 
annan typ av isomorfism, den normativa. Författarna förklarar vidare att när ett större 
gruvföretag valde att använda GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering blev detta en norm 
och även de mindre företagen började använda dessa riktlinjer.  
  
Den tredje och sista typen av isomorfism är den normativa isomorfismen (Martínez-Ferrero & 
García-Sánchez 2017). Denna typ av isomorfism grundar sig istället i de normer som finns i 
samhället. Den normativa isomorfismen handlar alltså om att leva upp till de normer, kulturer 
och värderingar som samhället i sin helhet har . Det rör sig bland annat om de normer som 
finns bland professionella organisationer inom området (ibid). Även Perez-Batres et al. (2011) 
för ett resonemang kring professionella organisationer. Dessa författare tar upp Non 
Governmental Organizations (NGOs) som en stor bidragande faktor till normerna som råder i 
ett samhälle. NGOs försöker bidra till ett sätt som anses vara korrekt att genomföra saker 
vilket påverkar organisationsstrukturen. Martínez-Ferrero och García-Sánchez (2017) 
diskuterar även att ett samhälles sociala och ekonomiska utveckling kan ha en stor påverkan 
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på vilka värderingar som råder. Ett exempel som nämns av författarna är en studie som 
gjordes på hållbarhetsredovisningar av företag från olika samhällen. Studien visade att företag 
som verkar i samhällen som haft en stark social och ekonomisk utveckling tenderar att forma 
sina hållbarhetsrapporter efter att minimera de politiska kostnaderna. Detta innebär därmed att 
de försöker följa de politiska värderingarna till så stor del som möjligt (ibid).  
 
Den kulturella aspekten inom den normativa isomorfismen är något som Chen & Bouvain 
(2009) diskuterar har en påverkan på organisationerna. Kulturen som råder på en plats 
påverkar lätt de moraliska värderingarna i ett samhälle. De moraliska värderingarna som råder 
i ett samhälle är ofta en stor bidragande faktor till vad som anses tillräckligt relevant att 
presentera i hållbarhetsrapporterna. Ett exempel på detta är att det historiskt sett funnits en 
hög medvetenhet kring miljömässiga delar bland samhället i de nordiska länderna vilket det 
till stor del saknats i de sydeuropeiska länderna. Detta har då lett till att de nordiska länderna i 
större grad rapporterat på miljömässiga delar för att leva upp till de normer som ställs från 
samhället. Därmed kan olika länders kulturer leda till att hållbarhetsredovisningarna skiljer 
sig markant mellan olika länder (ibid). Detta går i linje med vad Martínez-Ferrero och García-
Sánchez (2017) diskuterar angående de kulturella aspekterna. Dessa författare tar även 
resonemanget vidare och diskuterar att den kulturella aspekten är något som påverkar den 
organisatoriska strategin för hållbarhetsredovisning. Då alla organisationer verkar inom någon 
typ av kultur anses denna påverkan vara en viktig del. Författarna tar även upp flertalet 
tidigare empiriska undersökningar som har belyst att organisatoriska strukturer kopplade till 
hållbarhetsredovisning skiljer sig åt beroende på vilken typ av kultur de verkar i (ibid).  
  

2.3 Institutionalisering av GRI 

Fortanier et al. (2011) diskuterar globala riktlinjer för hållbarhetsredovisning och dess 
påverkan på hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna som finns, däribland GRIs riktlinjer, har en 
isomorf dragning vilket skapar en institutionalisering av redovisningen hos större företag. 
Riktlinjerna, som har blivit så pass accepterade bland företagen, har en stor påverkan på 
utformningen av hållbarhetsredovisningen. Den institutionalisering som sker på grund av 
riktlinjerna skapar också färre skillnader mellan länder (ibid). GRI’s riktlinjer är de mest 
kända och de som förekommer mest i hållbarhetsredovisningar (Brown, De Jong och Levy 
2009). Riktlinjerna som GRI presenterar kan till stor del ses som institutionaliserade (ibid). 
Även Shabana et al. (2016) beskriver GRI som institutionaliserat och att följa organisationens 
riktlinjer är ett exempel på en tvingande isomorfism. I strävan efter att uppnå legitimitet väljer 
företagen att följa de globala riktlinjerna för att ses som legitima av intressenterna (Fortanier 
et al. 2011). 
  
Vilka riktlinjer som företagen väljer att följa inom hållbarhetsredovisning är ett tydligt 
exempel på den mimetiska isomorfismen (Perez-Batres, Miller, Pisani, Henriques & Renau-
Sepulveda 2012). Företag väljer att efterlikna andra branschledande organisationer med gott 
rykte och följa samma principer som de använt (ibid). GRIs riktlinjer är de som används av 
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majoriteten av företagen som väljer att hållbarhetsredovisa (Roca & Searcy 2012). En 
anledning till att företag följer GRI är att det finns en osäkerhet kring vad som skall redovisas 
(De Villiers & Alexander 2014). På grund av osäkerheten väljer då vissa företag att följa 
GRI’s riktlinjer som används av majoriteten av företag (ibid). 
  
Brown et al. (2009) beskriver även att GRI som organisation har blivit så pass 
institutionaliserad att den både är med och skapar nya normer och påverkar de befintliga 
normerna. Detta är ett exempel på en normativ isomorfism. GRI har bland annat varit med 
och påverkat normer när det kommer till intressentdialogen. Organisationen har bidragit till 
ett ökat fokus på att involvera intressenter när det kommer till hållbarhetsfrågor. GRI har även 
arbetat fram väsentlighetsprincipen som ses allt mer som en norm i arbetet med hållbarhet. 
Utvecklingen av normerna som GRI varit med att utveckla har bidragit till mer likartade 
redovisningar. Undersökningen som har gjorts av författarna visar även på att dessa begrepp 
är allmänt accepterade och att det inte finns några tvetydigheter bland företagen kring vad de 
faktiskt innebär. Brown et al. (2009) tar upp väsentlighetsprincipen som ett exempel på detta 
där deras intervjupersoner var helt överens om dess innebörd. 
  

2.4 Väsentlighetsanalys 

GRIs riktlinjer innehåller instruktioner för hur företag med hjälp av insamlad information från 
externa intressenter och internt inom organisationen ska komma fram till vad som är 
väsentligt för företaget att ta upp i sin hållbarhetsredovisning (Font, Guix & Bonilla-Priego 
2016). Att identifiera vilka ämnen som är väsentliga för företagen att ta upp i rapporten 
genomförs lämpligast genom en process som innefattar tre olika steg (Hsu et al. 2013). Dessa 
steg är identifiering, prioritering och validering. Då syftet med denna process är att ta fram 
vad som är väsentligt för företaget finns väsentligheten med i samtliga steg. Denna process 
visas i figur 2 nedan.  

  

  
  

Figur 2 - Egenkonstruerad modell kring väsentlighetsanalysens processer baserad på Hsu et 
al. (2013). 
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Första steget i processen innefattar två olika sorters identifieringar (Hsu et al. 2013). Den 
första delen är att identifiera olika intressenter och avgöra vilka som är viktiga att ha med i 
intressentdialogen. Det som avgör hur viktiga intressenterna är innefattar bland annat hur stor 
makt de har över företagen, vilken legitimitet relationen kan medföra och om intressenten 
kräver direkt uppmärksamhet (Mitchell, Agle & Wood 1997). Steget identifiering innebär 
även att identifiera vilka sociala- miljömässiga- och ekonomiska aspekter som är väsentliga 
både inom företaget och bland dess intressenter (Hsu et al. 2013). För att identifiera väsentliga 
frågor för det enskilda företaget krävs det att man ser även bortom företaget och identifierar 
frågor som de potentiellt sett har en indirekt påverkan på, t.ex. genom val av leverantörer. 
  
Nästkommande steg i processen är prioritering vilket innebär att rangordna vilka delar som är 
mest väsentliga för företaget (Hsu et al. 2013). Detta steg kräver ett systematisk 
tillvägagångssätt där man tar hänsyn till både externa och interna åsikter. För att genomföra 
detta används vanligtvis en väsentlighetsmatris av företagen (Font et al. 2016). GRI har gett ut 
råd kring hur företagen med fördel genomför detta (Hsu et al. 2013). Där beskrivs det att 
delarna “väsentligt för intressenterna” och “väsentligt för organisationen” bör utgöra de två 
olika variablerna. Genom att kombinera dessa två variabler får företaget fram vad som anses 
som mer och mindre väsentligt (ibid). Ett exempel på hur en väsentlighetsmatris kan se ut 
illustreras i figur 3. I figuren utgör den vertikala axeln intressenternas värderingar kring vad 
som är mer och mindre väsentligt. Den horisontella axeln utgör istället organisationens 
värderingar kring vad som är mer och mindre väsentligt. Detta innebär att frågorna som 
placeras långt upp till höger utgör de mest väsentliga frågorna och de frågor som placeras 
långt ner till vänster utgör de minst väsentliga frågorna.  

   
 Figur 3 - Egenkonstruerad väsentlighetsmatris 

 
Det tredje och sista steget i processen innan rapporten presenteras är validering (Hsu et al. 
2013). Detta steg innebär att organisationen utvärderar samtliga delar som identifierats som 
väsentliga. Utifrån detta gör organisationen sedan en slutgiltig bedömning om de utvalda 
delarna under prioriteringen visar en balanserad bild av företaget. Under valideringen ska 
även organisationen se till att intressenterna har varit inkluderade i processen med att 



	 17	

identifiera väsentliga aspekter. Som visas i figur 2 leder dessa tre steg fram till en rapport. 
Rapporten bör med andra ord byggas upp av de tre stegen som väsentlighetsanalysen 
innefattar (ibid). Den färdiga rapporten fungerar inte bara som ett sätt att redovisa sina 
väsentliga aspekter utan utgör även ett form av underlag inför nästa rapporteringsperiod (Font 
et al. 2016). 
  

2.5 Analysmodell 

En analysmodell har framställts som beskriver sambandet mellan den teori som redogjorts för 
tidigare i kapitlet. Modellen har skapats för att tydligt redogöra för hur teorin kan bidra till att 
uppfylla uppsatsens syfte. Teorin som bygger upp analysmodellen visar hur och varför det 
sker en institutionalisering av ett beteende. Analysmodellen grundar sig till viss del i de idéer 
som Burns och Scapens (2000) har angående rutiner och regler och hur de blir 
institutionaliserade. Den centrala delen i analysmodellen beskriver därmed på vilket sätt 
rutiner och regler blir ett institutionaliserat beteende. 
 
Rutiner beskrivs av Burns och Scapens (2000) som mönster av både handling och tanke. För 
att det ska ses som en rutin är det nödvändigt att dessa mönster sker i grupper av flertalet 
individer. Rutiner kan även definieras som sättet vilka olika handlingar faktiskt genomförs på. 
Sättet som handlingar utförs på skapar då en accepterad rutin vilket leder till en 
institutionalisering av beteendet. Beteendet ifrågasätts då inte längre utan ses mer som ett 
självklart och lämpligt beteende (ibid). I denna uppsats är rutiner de sätt som de undersökta 
företagen arbetade med sina väsentlighetsanalyser i början av den undersökta perioden.  
 
De rutiner som individer har är inte sällan ett resultat av en regel (Burns & Scapens 2000). 
Dessa regler anses nödvändiga för att rutiner från ett flertal olika individer ska kunna 
samordnas. Genom att sätta regler för hur saker ska göras kan det undvikas att diskussioner 
uppstår mellan olika individer inför varje tillfälle ett beslut ska tas. Medan rutiner är något 
som ständigt förändras i en pågående process är regler mer statiska och ändras endast vid 
fasta tidpunkter (ibid). I denna uppsats skulle en sådan regel vara att använda sig av GRIs 
väsentlighetsprincip.  
 
Ett begrepp som är centralt i denna uppsats är isomorfism. Detta begrepp skrivs dock inte 
uttryckligen ut i analysmodellen. Detta grundar sig i att isomorfismen handlar om hur vissa 
beteenden blir institutionaliserade. Beteendena som isomorfismen handlar om byggs upp av 
rutiner och regler. Därmed används dessa begrepp för en djupare förståelse och en mer 
konkret betydelse av vad det är som blir ett institutionaliserat beteende. Begreppen rutiner och 
regler har en mycket nära relation och påverkar varandra som tidigare nämnt. Tillsammans 
kan dessa två utvecklas och med hjälp av isomorfa dragningar bli institutionaliserade vilket 
visas i analysmodellen. Detta innebär att beteendet blir lika andra organisationer och det blir 
ett socialt accepterat beteende.  
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Genom analysmodellen nedan avser denna uppsats att analysera hur företagsspecifika rutiner 
och regler påverkas av yttre förhållanden som så småningom leder till att rutinerna och 
reglerna blir institutionaliserade. Institutionaliseringen av dessa regler och rutiner förklaras 
främst av isomorfa dragningar. Genom användningen av analysmodellen möjliggörs det även 
att analysera data utifrån tidigare teori på området, för att uppfylla uppsatsens syfte.   

 
Figur 4 - Egenkonstruerad analysmodell baserad på Burns och Scapens (2000) 
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3. Metod 
Inledningsvis redogörs för hur de undersökta företagen i denna uppsats valts ut. Sedan 
redovisas de två olika metoderna som använts i uppsatsen, innehållsanalys och intervjuer. I 
detta kapitel redovisas även en operationalisering som har genomförts för att få en tydlig 
koppling mellan teori och de frågor som ställts i intervjuerna. Kapitlet avslutas med en 
metodreflektion där potentiella brister i metodvalet tas upp. 
  

3.1 Urval 
Det första steget i att identifiera och välja ut undersökningsobjekt till denna uppsats låg i att 
välja vilka företag som skulle studeras. Utgångspunkten har varit att hitta företag som hade 
befintliga hållbarhetsredovisningar som utgick ifrån GRIs riktlinjer för år 2012 och år 2016. 
Dessa år valdes ut på grund av att det skett en förändring i betydelsen av GRIs 
väsentlighetsprincip i och med övergången från G3 till G4. GRIs G3 riktlinjer användes fullt 
ut för första gången i samtliga företag år 2012. GRIs G4 riktlinjer användes för sista gången 
av samtliga företag år 2016 innan vissa företag övergick till GRI Standards. Ett annat 
kriterium för att komma med i urvalet var att företagen skulle vara större svenska företag. 
Större företag har valts att undersökas då Smith (2013) hävdar att resurserna som läggs på 
hållbarhetsredovisning är mer omfattande än för mindre företag. Svenska företag har valts ut 
då de är verksamma inom en liknande omgivning. Då företagen verkar inom en liknande 
omgivning kan de enligt Chen och Bouvain (2009) antas påverkas av liknande faktorer.  Med 
hjälp av GRIs databas och en lista över Sveriges största företag från Veckans Affärer har två 
branscher identifierats: bankbranschen och metallindustrin. Dessa branscher valdes ut med 
anledning av att de är relativt olika i deras verksamheter och att de innefattar flertalet företag 
som uppfyllde urvalets kriterier. Åtta företag, fyra från respektive bransch, har valts ut att 
studera närmare i denna uppsats. De företag inom bankbranschen som valts ut är: Nordea, 
Swedbank, Handelsbanken och SBAB. Inom metallindustrin har SKF, SSAB, Boliden och 
LKAB valts ut. 
  
Respondenterna för intervjuerna inom företagen valdes ut genom ett målstyrt urval. Ett 
målstyrt urval beskrivs av Tongco (2007) som ett sätt att välja ut respondenter efter deras 
kompetens för att få trovärdig data. För att kunna besvara forskningsfrågan i detta arbete 
behövs respondenter som har stor kunskap inom hållbarhet och kring hur arbetsprocessen ser 
ut inom företagen. De utvalda respondenterna är en kombination av personer med olika 
funktioner inom företagen. Dels valdes personer ut som dagligen arbetar med 
hållbarhetsfrågor och med att upprätta en hållbarhetsredovisning. Sedan valdes även personer 
ut som är hållbarhetschefer och som har andra liknande positioner. Den senare gruppen har ett 
mer övergripande ansvar för arbetet och att det görs enligt GRIs riktlinjer.  Kombinationen av 
respondenter ansågs därmed besitta den kompetens som krävdes för att svara på 
intervjufrågorna. Då respondenterna är anonyma i denna uppsats kommer de inte vidare 
presenteras.  
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3.2 Insamling av data 
Vid insamlingen av data användes en kvalitativ metod i form av innehållsanalys och semi-
strukturerade intervjuer. Innehållsanalysen har använts för att bearbeta och analysera datan 
från hållbarhetsrapporterna. Denna data har kodats utifrån processerna som 
väsentlighetsanalysen innefattar. Genom användningen av denna metod går det att studera 
informationen som presenteras i företagens hållbarhetsrapporter. Utifrån denna information 
har det sedan varit möjligt att se vilka förändringar som har skett i arbetet med 
väsentlighetsanalysen. Intervjuerna har fungerat som ett komplement till innehållsanalysen i 
det avseende att de förtydligar hur arbetet gått till där informationen har varit bristfällig i 
hållbarhetsrapporterna. Utöver detta möjliggör intervjuerna att gå in på djupet och studera 
bakomliggande faktorer till varför det kan ha skett en förändring i arbetet. Metodvalet av både 
en innehållsanalys och intervjuer möjliggör därmed en djup förståelse för hur och varför det 
skett en förändring i arbetet med väsentlighetsanalysen i och med att datan kommer från två 
olika håll. Två olika metoderna fungerar därmed som en försäkring för att den data som 
samlats in är  trovärdig och pålitlig.  
  

3.2.1 Innehållsanalys 

I denna uppsats har en innehållsanalys genomförts på rapporter från åtta stycken företag. 
Metoden att genomföra en innehållsanalys har historiskt sett använts främst i kvantitativ 
forskning men användningen har på senare tid ökat markant inom den kvalitativa forskningen 
(Rossi, Serralvo & Joao 2014). Den kvalitativa innehållsanalysen är idag ett vanligt 
tillvägagångssätt för att kvalitativt analysera olika textmaterial (Hsieh & Shannon 2005). En 
anledning till att forskningsmetoden övergått till den kvalitativa forskningen är på grund av 
att det görs en viss grad av subjektiva tolkningar på innehållet i de dokument som analyseras 
(Rossi et al. 2014). 
  
Innehållsanalysens huvudsakliga process är att utgå från en text och klassificera delar av den i 
kategorier som är enklare att förstå (Hsieh & Shannon 2005). Både det manifesta och det 
latenta innehållet kan analyseras i innehållsanalysen. Det manifesta innehållet är det som 
uttryckligen står i texten och det latenta innehållet är det som kan läsas mellan raderna (ibid). 
I denna uppsats har texterna som innehållsanalysen utgått från varit de olika 
hållbarhetsredovisningarna. Fokuset har legat på att analysera det manifesta innehållet i 
hållbarhetsredovisningarna då det är mest konkret. Genom att analysera det manifesta 
innehållet har utgångspunkten varit det som företagen uttryckligen skrivit och kommunicerat 
ut. Processen att välja ut meningsenheter kan innebära ett visst inslag av subjektiva 
tolkningar. (Graneheim & Lundman 2003). Detta eftersom att personen som väljer ut 
meningsenheterna tolkar vad som sägs i dem. På grund av denna subjektivitet finns det en risk 
att det latenta innehållet analyseras trots att fokuset ligger på det manifesta innehållet (ibid). 
För att motverka denna typ av subjektiva tolkningar av det latenta innehållet har stort fokus 
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legat på att analysera det som uttryckligen står i texten. Innehållsanalysen har fungerat som ett 
verktyg för att välja ut det manifesta innehållet. För att få en tydlig struktur i hur 
innehållsanalysen ska genomföras har en kontinuerlig dialog förts mellan författarna till 
denna uppsats. Genom denna dialog har principer för sortering och kategorisering skapats. 
Principerna grundar sig bland annat i att hitta text och figurer som innefattar särskilda 
nyckelord såsom “identifierar”, “prioriterar” och “validerar”.  
  
Genomförandet av innehållsanalysen innefattar flera olika processer (Graneheim & Lundman 
2003). Den inledande processen i en innehållsanalys är att identifiera och välja ut de olika 
enheterna som skall undersökas. I detta steg valdes företagen ut som skall undersökas i denna 
uppsats. Hur denna process gick till beskrivs mer grundläggande under avsnittet “urval”. 
Nästkommande steg var att identifiera meningsenheter i hållbarhetsredovisningarna. En 
meningsenhet är en sammansättning av ord som representerar ett visst fenomen för de 
personer som gör undersökningen (ibid). Denna process genomfördes genom att läsa igenom 
redovisningarna och identifiera och klassificera meningsenheter efter dess innebörd. 
Meningsenheterna som valdes ut representerar olika processer som företagen genomfört vid 
arbetet med väsentlighetsanalysen. Processerna som meningsenheterna representerade är 
identifiering, prioritering, validering och slutligen arbetet med väsentliga frågor. Programmet 
som användes för att koda det empiriska materialet var NVivo. Texterna fördes i sin helhet 
över till programmet och meningsenheterna markerades ut och rangordnades i noder.  
  
Meningsenheterna kan i vissa fall vara relativt långa och innefatta delar som inte är av 
särskild betydelse (Graneheim & Lundman 2003). På grund av detta följer ett steg som heter 
kondensering och som innebär att meningsenheterna kortas ner utan att tappa värdefull 
information. Detta steg genomfördes genom att stoppa in meningsenheterna i Excel och 
noggrant välja ut det som ansågs nödvändigt och ta bort det som ansågs överflödigt. Det som 
ansågs nödvändigt att behålla är det som utgör kärnan i meningsenheterna, det som faktiskt 
beskriver hur en process har gått till. Genom detta steg kan meningsenheterna kortas ned utan 
att förlora dess innebörd. Kondenseringen följdes upp av en process som heter kodning och 
som även den genomfördes i Excel. Denna process innebär att de kondenserade 
meningsenheternas innebörd kodas utifrån dess innehåll (Graneheim & Lundman 2003). 
Kodningen har inneburit att de kondenserade meningarna kortas ner till ett fåtal ord som kort 
och koncist beskriver innebörden från den kondenserade meningsenheten.  
 
Det sista steget i innehållsanalysen innebär att skapa subkategorier och kategorier utifrån 
kodningen. Detta steg är det som representerar kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen. Vid 
skapandet av kategorier klustras koderna samman för att ge homogenitet i de olika 
kategorierna (ibid) När denna process genomfördes skapades kategorier för de olika delar som 
identifierats i innehållsanalysen.  Koder med liknande innebörd fördes först samman i 
subkategorier som motsvarar de processer som arbetet med väsentlighetsanalysen innebär. De 
subkategorier som innehållsanalysen identifierar är härledda ur den teoretiska referensramen 
och består av identifiering, prioritering, validering och arbetet med väsentlighet. Dessa 
subkategorier placerades sedan in i en övergripande kategori vilken är “väsentlighetsanalys”. 
Nedan i figur 5 visas ett exempel på de olika stegen från meningsenhet till kategori.  
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 Figur 5 - exempel på hur en meningsenhet kan kategoriseras 

 

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

I denna uppsats har även sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts. 
Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman och Bell (2013) en form av intervju där 
intervjuaren har förberett ett antal frågor men har friheten att ställa frågorna i olika ordning 
till olika respondenter. Intervjuaren kan även ställa följdfrågor till respondenten för att få ett 
mer utförligt svar (ibid). Enligt Hox och Boeije (2005) är det fördelaktigt med intervjufrågor 
för att få ut relevant information från respondenten. Vid genomförandet av de 
semistrukturerade intervjuerna i denna uppsats har en intervjuguide använts som 
utgångspunkt. Hur intervjuguiden är uppbyggd beskrivs mer ingående i ett senare avsnitt. 
Intervjuguiden har gett en frihet till respondenterna att själva välja hur de vill lägga upp 
svaren på frågorna. Följdfrågor har ställts till respondenten vid behov för att få svar på 
frågorna vilket går i linje med vad Bryman och Bell (2013) diskuterar. 
  
Telefonintervjuer har valts då det enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) är 
mer kostnadseffektivt och är relativt tidsbesparande gentemot personliga intervjuer. Detta då 
respondenten kan befinna sig långt ifrån intervjuaren och att resan till respondenten då kan bli 
lång. I denna uppsats har respondenterna varit utspridda i stora delar av Sverige och ett annat 
nordiskt land. Därmed hade det varit problematiskt att genomföra personliga intervjuer på 
grund av långa avstånd. Telefonintervjuer ansågs därmed som ett mycket lämpligt alternativ. 
En annan fördel är enligt Bryman och Bell (2013) att respondenten inte får se hur intervjuaren 
ser ut då respondenten kanske har fördomar vilka kan påverka dennes svar. Telefonintervjuer 
har däremot sina svagheter såsom att intervjuaren inte kan se det fysiska kroppsspråket hos 
respondenten när denna svarar på frågorna och kan därmed till exempel inte se om 
respondenten verkar förstått frågan eller ej (ibid). Osäkerheten i respondentens kroppsspråk 
har i denna uppsats minimerats genom att formulera frågorna tydligt så att utrymmet för 
missförstånd blir så litet som möjligt. När det har behövts har även respondenterna fått ett 
förtydligande på innebörden av frågan. En annan begränsning med telefonintervjuer är att de 
är begränsade till en viss tidsram medan personliga intervjuer ofta kan vara något längre 
(Bryman & Bell 2013). Tidsbegränsningen som telefonintervjuer kan medföra har inte varit 
ett hinder då tidsomfattningen varit tillräcklig för att hinna med att insamla nödvändig data. 
  
Innan intervjuaren genomför en telefonintervju är det viktigt att denne skriftligt har kontaktat 
respondenten i förväg (Bryman & Bell 2013). Detta för att respondenten ska få en förståelse 
för vad intervjun ska handla om och ha möjlighet att ta ställning till om hon eller han vill 
lägga sin tid på att medverka. I denna uppsats kontaktades respondenterna initialt genom e-
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post där de fick en skriftlig bakgrund kring uppsatsens ämne och även en kortare beskrivning 
om vad intervjun skulle beröra. Innan intervjuerna har även respondenterna fått ta del av 
intervjufrågorna för att kunna förbereda sig inför intervjun. Andra delar som en intervjuare 
kan tänka på är att vara flexibel för när intervjun ska genomföras och vara villig att anpassa 
sig efter respondentens schema (Bryman & Bell 2013). När intervjuerna planerades in gavs 
det stor frihet till respondenterna att välja tid och datum inom en viss tidsram för att 
möjliggöra deras medverkan i uppsatsen. 
 
Vid genomförandet av intervjuerna har en av författarna till denna uppsats varit 
huvudansvarig för att genomföra intervjun. Den andra författaren har dock suttit bredvid och 
flikat in när den personen ansett att det funnits några frågetecken eller något som kan 
utvecklas. Den person som har haft huvudansvaret för intervjun har sett till så att tidsramen 
hålls men även så att respondenten fått möjlighet att ge svar på samtliga frågor. 
Huvudansvaret har delats upp så att båda författarna har ansvarat för tre intervjuer vardera. 
För att intervjuerna skulle ske så likartat som möjligt oavsett vem som hade huvudansvaret 
har intervjuguiden agerat som ett viktigt hjälpmedel.  
  
Samtliga intervjuer har spelats in för att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen. 
Utifrån dessa inspelningar har sedan transkriberingar utförts för att kunna analysera det som 
framkom i intervjuerna. Bryman och Bell (2011) beskriver transkriberingar som ett bra sätt 
för att kunna veta exakt vad som sagts i intervjun. Författarna beskriver även att en nackdel 
kan vara att det är tidskrävande. Trots detta har valet gjorts att utföra transkriberingar på 
grund av de fördelar som det för med sig. 
  

3.3 Operationalisering av intervjuguide 
En intervjuguide användes i arbetet för att få en tydlig struktur i vilka frågor som skulle 
ställas. Bryman och Bell (2013) beskriver att intervjuguiden fungerar som ett verktyg för att 
strukturera upp vilka delar som skall beröras i intervjun. Intervjuguiden behöver dock inte 
fungera som ett dokument som ska följas till punkt och pricka utan det är snarare ett 
hjälpmedel för intervjuaren som visar vilka teman och frågor som bör beröras under intervjun 
(Bryman & Bell 2013). Därmed har intervjuguiden följts till så stor del som möjligt men om 
respondenten under intervjuerna kom in på en del som var tänkt att komma senare togs det 
ämnet upp direkt. 
 
Intervjuguiden i denna uppsats har grundat sig i den nyinstitutionella teorin som uppsatsen 
utgår ifrån och har även varit kopplad till den frågeställning som ska besvaras i uppsatsen. 
När frågorna har formulerats har utgångspunkten varit att täcka in samtliga delar som den 
teoretiska referensramen omfattar. Genom att ha intervjufrågor nära kopplade till uppsatsens 
teoretiska referensram möjliggörs det att dra teoretiskt förankrade analyser i ett senare skede.  
 
De inledande frågorna i intervjuguiden handlar om hur företagen har arbetat med sina 
väsentlighetsanalyser under perioden år 2012 till år 2016. Dessa frågor berör hur företagen 
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har identifierat sina intressenter och sedan identifierat, prioriterat och validerat företagets mest 
väsentliga frågor. Frågorna som ställs byggs upp av teori kring väsentlighetsanalysens 
processer. En avslutande fråga behandlar väsentlighetsanalysens roll i arbetet med hållbarhet. 
Frågorna i detta avsnitt har ställts för att komplettera den information som framkommit i 
innehållsanalysen gällande utvecklingen av väsentlighetsanalysen.  
 
De inledande frågorna följs sedan av ett antal frågor gällande beteenden kopplade till 
tvingande isomorfism. Frågorna berör vilka yttre faktorer, som påtryckningar och 
förväntningar, som företaget upplevt funnits på att använda GRI och att göra en 
väsentlighetsanalys. Dessa frågor ställs eftersom det framkommer i teorin att intressenter 
såsom politiska aktörer men även andra organisationer kommer med formella eller informella 
regler som företag måste följa. Utöver detta framkommer det i tidigare forskning att företag 
måste ta hänsyn till sina intressenters åsikter för att anses legitima. Detta testas i denna 
uppsats genom en fråga gällande kopplingen mellan företagets legitimitet och arbetet med 
väsentlighetsanalysen. Även en fråga ställs kring hur utvecklingen av GRIs riktlinjer har 
påverkat arbetet med väsentlighetsanalysen. Denna fråga ställs med anledningen av att se om 
det finns ett samband mellan väsentlighetsprincipens ökade fokus i riktlinjerna och 
väsentlighetsanalysens utförande.  
 
Nästkommande avsnitt undersöker beteenden kopplade till den mimetiska isomorfismen. 
Avsnittet inleds med en fråga som berör osäkerhet gällande väsentlighetsanalysen i företaget, 
som i teorin beskrivs som grunden till mimetisk isomorfism. Genom att ställa denna fråga 
möjliggörs det därmed att se om det finns förutsättningar för mimetisk isomorfism att yttra 
sig. Detta följs sedan av en fråga som undersöker om det funnits andra organisationer, och i så 
fall vilka, som har influerat företaget i arbetet med väsentlighetsanalysen. Denna fråga 
möjliggör ett konkret svar som kan visa på en mimetisk isomorfism i form av imitation av 
andra företags processer. Avsnittet avslutas sedan med en fråga som berör andra forum där 
idéer kan ha spridits mellan företagen. Denna fråga ställs med anledning av att undersöka om 
det förekommit diffusion men även för att se om den mimetiska isomorfismen har yttrat sig 
genom andra forum. 
 
De avslutande frågorna i intervjun handlar om beteenden som kan kopplas till den normativa 
isomorfismen. Frågorna som ställs under denna del tas upp med anledning av att de täcker 
upp de mest centrala delarna inom normativ isomorfism, vilka tidigare har identifierats under 
teorikapitlet. Frågorna handlar främst om huruvida det funnits normer, både inom branschen 
och bland intressenter, som har påverkat företagens processer som väsentlighetsanalysen 
innefattar. En fråga ställs även för att ta reda på huruvida normerna har påverkat 
väsentlighetsanalysens roll. Dessa frågor ställs för att möjliggöra identifieringen av en 
eventuellt normativ påverkan. En avslutande fråga ställs sedan som berör huruvida det har 
varit möjligt att uppfylla förväntningarna och normerna som funnits. Denna fråga ställs med 
anledning av att viss teori hävdar att för högt ställda förväntningar inte leder till någon 
utveckling.  
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Samtliga respondenter har fått en förklaring till att företagen kommer vara anonyma i 
presentationen av empirin. Respondenterna har även fått en bakgrund till att det är en 
förändring mellan år 2012 och 2016 som undersöks. Trots att årtalen inte nämns uttryckligen i 
frågorna utgör de hållpunkterna när det talas om förändringar eller skillnader. Nedan i figur 6 
redovisas en operationalisering av ett urval av frågorna som har ställts i intervjuerna där det 
visas vilken del av teorin som bygger upp frågorna. Den fullständiga intervjuguiden återfinns 
i bilagorna till denna uppsats.  
 

 
Figur 6 - Operationalisering av intervjufrågor. 

  

3.4 Anonymitet 
Vid presentationen av empirin i denna uppsats är företagen anonyma. Företagen redovisas 
som B inom bankbranschen och M inom metallindustrin följt av en siffra. När citat tas upp 
från företagens hållbarhetsredovisningar nämns ej från vilket företag citatet kommer ifrån för 
att behålla deras anonymitet. Det finns flera anledningar till att företagen är anonyma i 
uppsatsen. En av dessa anledningar är att svaren som respondenterna ger i intervjuerna ska 
vara så sanningsenliga som möjligt. Ytterligare en anledning är att företagen redovisas 
branschvis vilket innebär att det inte är av intresse att veta vilket specifikt företag som har 
svarat vad. Det som är av intresse för uppsatsen är vad som är specifikt för vardera bransch. 
 

3.5 Analysmetod 
Den teoretiska referensramen i denna uppsats har fungerat som en grund för vad som anses 
relevant att undersöka i datainsamlingen. Som tidigare nämnt i uppsatsen har teorin byggt upp 
både intervjufrågor och de delar som har undersökts i innehållsanalysen. Datan från 
intervjuerna har sedan transkriberats utifrån ljudinspelningar för att få en tydlighet i vad som 
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sagts i intervjuerna. Utifrån transkriberingarna har sedan citat och information nära kopplat 
till den teoretiska utgångspunkten valts ut för att tas upp i empirikapitlet. Det skulle därmed 
kunna se som att en lättare form av innehållsanalys har gjorts utifrån 
transkriberingarna.  Datan från innehållsanalysen av hållbarhetsrapporterna har kodats från 
meningsenheter till specifika kategorier. Dessa kategorier beskriver de centrala delarna 
kopplat till den teoretiska utgångspunkten. Kategorierna har sedan utgjort grunden för vad 
från innehållsanalysen som tas upp i empirikapitlet. 
 
Själva analysen i denna uppsats grundar sig i den teoretiska utgångspunkten genom att 
analysen utgår från tidigare teori och förklarar den data som samlats in i denna uppsats. 
Teorin utgör därmed en central del för att kunna förklara och förstå den insamlade datan. Rent 
praktiskt har den insamlade datan relaterats till teori kopplat till den specifika frågan och 
analyser gjorts i form av förklaringar till varför det finns likheter och skillnader i utvecklingen 
av arbetet med väsentlighetsanalysen. Utifrån dessa analyser har sedan slutsatser kopplat till 
uppsatsen forskningsfråga dragits.  

3.6 Metodreflektion 
Då denna uppsats har varit av begränsad karaktär, både tids- och resursmässigt, kan det finnas 
vissa delar i metoden som har brister. Nedan redovisas potentiella brister som kan uppstå vid 
genomförandet av en studie med denna metod och även de åtgärder som tagits för att minska 
risken för eventuella brister. 
  
Användning av en kvalitativ metod var ett beslut som gjordes för att kunna besvara 
frågeställningen och uppfylla syftet med uppsatsen på bästa sätt. Som tidigare beskrivet i 
uppsatsen har både innehållsanalys och intervju använts, anledningen till detta är att få ett mer 
tillförlitligt resultat. Dessa två metoder har både fördelar och nackdelar men författarna till 
denna uppsats anser att fördelarna väger tyngre och att kombinationen av de två fungerar bra. 
De två metoderna kompletterar varandra och användningen av dessa två kan minska 
subjektiviteten som kan uppstå vid användningen av en kvalitativ metod. Det möjliggör även 
att undersöka offentliga dokument i form av hållbarhetsrapporter i innehållsanalysen och gå in 
mer på djupet hos personerna som står bakom rapporten i intervjuerna. 
  
Kvalitativa intervjuer syftar till att undersöka respondenternas syn på hur någonting är 
(Bryman & Bell 2013). Uppsatsens syfte är att undersöka branschernas utveckling och med 
kvalitativa intervjuer kan det finnas subjektiva inslag i respondenterna svar. Därmed har stor 
noggrannhet vidtagits vid urvalet av respondenter för att de ska ha relevant kunskap inom 
området. Innan genomförandet har även en intervjuguide skapats med intervjufrågor som 
formuleras så objektivt som möjligt och som ger respondenterna möjlighet att ge konkreta 
svar på hur utvecklingen sett ut. Den grad av subjektivitet som kan ha uppstått genom 
intervjuerna anses vara acceptabel då respondenterna besitter tillräcklig kunskap för att uttala 
sig i frågan. I och med att respondenten vet om att den deltar i en undersökning finns det en 
risk att den ändrar sina svar efter vad den tror att intervjuaren förväntar sig att denne ska svara 
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(Hox & Boeije 2005). Då det blev förklarat för respondenterna i början av intervjun att deras 
svar kommer vara anonyma anses denna risk minimerad. 
  
En av sex intervjuer har genomförts på engelska med en utländsk person som arbetat för det 
svenska företag som vi undersökt. Det faktum att personen befinner sig i ett annat land och 
därmed påverkas av andra faktorer kan ha spelat in på respondentens arbete och på de svar 
som personen gett oss. Då personen befunnit sig i ett annat skandinaviskt land anses dock 
denna felkälla förhållandevis liten då kulturerna är relativt lika. Företaget är registrerat i 
Sverige och är därmed också verksam under svensk lag. Att en intervju genomfördes på 
engelska kan även det vara problematiskt då författarna till denna uppsats då har varit tvungna 
att översätta respondentens svar. I översättningen kan det ske en tolkning av författarna och 
den nya texten kan då riskera att säga något annat än på originalspråket. I denna uppsats har 
dock översättningen genomförts med stor försiktighet för att texten ska säga samma sak på 
båda språk. 
  
Det finns en uttalad kritik mot innehållsanalysen då det finns en viss subjektivitet i vilka 
meningsenheter som väljs ut (Graneheim & Lundman 2003). Kritikerna menar på att det kan 
skapas en viss snedvridning av resultatet om meningsenheterna tas ur sitt sammanhang. Detta 
är en aspekt som har tagits hänsyn till i uppsatsen vid genomförandet av innehållsanalysen. 
Vid valet av meningsenheter sågs det till att meningarna inte plockades ur deras sammanhang 
och de fortfarande representerade samma innebörd som de gjorde i deras ursprungliga 
sammanhang. Det kan även ha uppstått en viss grad av subjektivitet då båda författare till 
denna uppsats har genomfört innehållsanalys på olika företag. För att tolkningen i 
innehållsanalysen ska ske så likartat som möjligt har en löpande dialog skett mellan 
uppsatsens författare för att skapa en praxis. Tack vare denna dialog har det varit möjligt att 
sätta upp gemensamma principer för kategorisering och kodning. En sådan princip har 
inneburit att författarna till denna uppsats använt sig av nyckelord såsom “identifierar” och 
“väsentlighetsanalys” för att hitta meningsenheter. Dessa nyckelord är på ett eller annat sätt 
kopplade till de processer som väsentlighetsanalysen innefattar. Genom denna dialog och de 
principer som satts upp har det varit möjligt att vara konsekvent i genomförandet av 
innehållsanalysen. En viss grad av subjektivitet kan finnas kvar vilket inte ses som fel då detta 
är en kvalitativ undersökning. 
  
I uppsatsen har som tidigare beskrivet ett målstyrt urval använts. Denna typ av urval kan i 
vissa fall försvåra möjligheten att generalisera resultatet till hela den population som 
undersöks (Bryman & Bell 2013). Detta grundar sig i att de stickprov som väljs ut för att 
undersökas inte nödvändigtvis representerar hela populationen. För att motverka detta 
fenomen har stor noggrannhet vidtagits vid urvalet. De företag som valts ut är stora företag 
och representerar en betydande del av antalet stora företag som hållbarhetsredovisar inom 
respektive bransch (GRI database 2016). I och med att de utvalda företagen representerar en 
betydande del av totala antalet företag inom respektive bransch anses de vara representativa 
för branscherna. Valet av stora företag kan även det ha påverkat resultatet av uppsatsen. De 
Villiers et al. (2014) diskuterar att de större företagens redovisningar ses som en standard 
vilken de mindre företagen imiterar på grund av osäkerhet. Därmed skulle ett urval med små 
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företag kunna visa på mimetiska faktorer till större grad än vad ett urval med stora företag 
gör. Då majoriteten av antalet företag som hållbarhetsredovisar är större företag anses dock 
urvalet representera populationen på ett bra sätt vilket möjliggör ett representativt resultat.  
 
Användningen av ett målstyrt urval kan ha påverkat resultatet av undersökningen även på 
andra vis. Företagen har valts ut på grund av att det verkar inom samma bransch vilket 
innebär att de är relativt lika varandra sett till verksamheten de bedriver. Detta skulle kunna 
leda till att det går att utläsa liknande resultat från företag som är verksamma inom samma 
bransch. Att två relativt olika branscher valts ut kan innebära att det potentiellt kan finnas 
skillnader i arbetet med deras väsentlighetsanalyser beroende på kontexten som de verkar i. 
Som Kolk (2010) diskuterar har det främst varit företag inom branscher med en stor 
miljöpåverkan som varit tidiga med att hållbarhetsredovisa. Då metallindustrin är en bransch 
med stor miljöpåverkan kan det förväntas att företagen inom denna bransch varit tidigare med 
att hållbarhetsredovisa än företagen inom bankbranschen. Den förändring som skett under den 
relativt sena perioden mellan år 2012 och år 2016 kan därmed förväntas vara större inom 
bankbranschen då de inte kommit lika långt i sitt arbete. Då branschkontextens betydelse är 
av intresse i denna uppsats ansågs det därmed som ett rimligt urval. 
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4. Empiri 
Kapitlet disponeras på så vis att branscherna redovisas var för sig, först bankbranschen följt 
av metallindustrin. Redovisningen av vardera bransch består av två delar. Den första delen 
handlar om utvecklingen av arbetet med väsentlighetsanalysen och består av insamlad data 
från både innehållsanalys och intervjuer. Nästkommande avsnitt handlar om förklarande 
faktorer till utvecklingen av väsentlighetsanalysen och består endast av information insamlad 
från intervjuer. Detta då det handlar om varför en förändring har skett vilket inte går att 
utläsa från innehållsanalysen.   
  

4.1 Väsentlighetsanalysen inom bankbranschen 
4.1.1 Identifiering 

Bankernas arbete med att identifiera och prioritera sina viktigaste intressenter har förändrats 
med åren. Redan i början av den undersökta perioden hade en majoritet av företagen klart för 
sig vilka deras viktigaste intressentgrupper var och dessa grupper har företagen sedan haft 
under hela perioden. Bankerna identifierade dessa intressentgrupper genom ett internt arbete 
och för samtliga av de tillfrågade företagen föll sig dessa grupper naturligt. Att valet föll sig 
naturligt innebar enligt företagen att de inte behövde göra någon större utredning för att ta 
reda på vilka intressentgrupper som företaget har. Företagen förklarar att identifieringen av 
intressentgrupperna skedde genom en enklare kartläggning över vilka intressentgrupper som 
kan ha något intresse i företaget. Intressentgrupperna vars frågor anses viktiga av bankerna att 
arbeta med är de intressenter som företaget vänder sig till främst. B1 beskriver det som att: 
  

“Det känns ganska logiskt och självklart för oss, vi behövde inte göra en jättestor 
analys kring det utan snarare en kartläggning över vilka beröringspunkter har vi i 

samhället.” 
- Intervju B1 (2018) 

 
Resonemanget att identifieringen av intressenter faller sig naturligt styrks även av de andra 
bankerna. B2 beskriver bland annat att deras intressenter identifierades för väldigt länge 
sedan. Respondenten beskriver vidare att när intressenterna identifierades för första gången 
skedde en intern bedömning av vilka intressenter som företaget har en påverkan på. Det 
skedde ingen större analys utan handlade mer om de självklara intressenterna såsom kunder, 
investerare och samhälle/omvärld.  
 
Även om företagen upplevt att de i början av den undersökta perioden hade koll på vilka deras 
viktigaste intressenter var har denna syn på intressenter kommit att ändras sedan dess. I en 
intervju med B1 framkommer att företaget idag tänker mer brett och att det finns ett flertal 
intressenter som företaget påverkar, fler än vad man hade trott tidigare. Även B3 uttrycker att 
det skett en förändring men då snarare på vilka intressentgrupper som företaget prioriterar i 
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sin dialog. Investerare och kunder prioriterades främst under de tidigare åren medan 
allmänheten och reglerande organ har blivit allt viktigare intressentgrupper på senare tid. 
Huvudintressentgrupperna hos företagen är många gånger liknande mellan de olika åren 
vilket till exempel syns i bilaga 1 och 2. Men i intervjuerna framkommer det som ovan 
beskrivet att vissa andra intressenter som företaget fokuserar på skiljer sig mellan åren. 
Definitionen av en intressent har även den förändrats från att vara de som blir påverkade av 
företagets verksamhet. Bland majoriteten av företagen definieras numera företagets 
intressenter som de som blir påverkade av dess verksamhet men även de som i sin tur 
påverkar företaget vilket visas tydligt i bilagorna 2, 4 och 6. En av bankerna skriver följande i 
sin hållbarhetsredovisning: 
  
  

“Bankens fyra huvudintressentgrupper har identifierats utifrån att de väsentligt 
antingen påverkas av eller påverkar bankens verksamhet, eller både och.” 

- Hållbarhetsredovisning (2016) 
 
I bilaga 4 och 6 formulerar sig även två av företagen på liknande sätt kring att intressenter är 
de som påverkar företaget verksamhet och blir påverkade av företagets verksamhet. I 
intervjun med B1 uttrycker respondenten även att begrepp som intressentanalys och 
väsentlighetsanalys tidigare varit okända i den utsträckning som de är idag och att hållbarhet 
har fått ett allt större fokus. Detta har lett till att hållbarhet gjort ett större avtryck i 
verksamheten och att valet av intressenter grundar sig i den analys som genomförts. 
 
Samtliga av de fyra bankerna har under den undersökta perioden identifierat de mest 
väsentliga frågorna hos sina intressenter på ett eller annat sätt vilket går att utläsa från bilaga 
1,3,5 och 7. I början av perioden identifierades frågorna främst genom en löpande kontakt 
med intressenterna i den dagliga verksamheten. Det var däremot otydligt hur denna kontakt 
gick till. Flera företag har inte uttryckligen skrivit ut i sina hållbarhetsredovisningar hur denna 
kontakt gått till, utan snarare beskrivit att den sker genom löpande dialog vilket framgår i 
bilaga 1. I intervjuerna belyser respondenterna att det saknades en lika genomarbetat 
systematik i identifieringen av väsentliga frågor och att processen var mindre omfattande. B3 
berättar till exempel i en intervju att identifieringsprocessen var mindre systematisk i början 
av den undersökta perioden och att den löpande dialogen var i fokus för att identifiera 
företagets mest väsentliga frågor. Denna systematik förbättrades dock i takt med att företagen 
började arbeta med väsentlighetsanalyser. Ett flertal av företagen uttrycker även att processen 
kring identifieringen av viktiga frågor har förbättrats. En anledning till varför bankerna 
började arbeta med väsentlighetsanalyser beskrivs av B2: 
  

  “Första gången vi gjorde en väsentlighetsanalys var 2013 och det var på grund av 
att vi gick över till GRI G4” 

 - Intervju B2 (2018) 
 
Av de tre tillfrågade företagen var det två, B1 och B2, som år 2013 utförde sin första 
systematiska väsentlighetsanalys. B3 uttrycker i intervjun att de genomförde en första 
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omfattande intressentdialog år 2015. Även om processerna funnits där sen innan till en viss 
del så var det inte alltid benämnt som en väsentlighetsanalys. Samtliga banker har på senare år 
redovisat för genom vilka kanaler som de för sin dialog. B2 berättar att företaget utgår från 
interna workshops för att ta fram frågor som tros vara intressanta för sina intressenter. Banken 
genomför även olika undersökningar med interna och externa intressenter som sedan 
kompletteras med djupintervjuer med ägarna. I intervju med ett av företagen beskriver 
respondenten att intressentdialogerna utgör en grund för att identifiera de viktigaste frågorna 
bland samtliga intressenter men att det sedan är frågor som är viktiga internt genom hela 
organisationen som väljs ut. Detta stämmer väl överens med den bild som företaget förmedlar 
i sin rapport för 2016 och som går att återfinna i bilaga 4. Det är genom intervjuer med 
utvalda grupper såsom styrelserepresentanter och andra inom verksamheten som banken får 
en bild av vilka frågor som är mest väsentliga. B3 utgår från en lista med frågor som tagits 
upp från olika håll i verksamheten. Dessa frågor får sedan bankens intressenter rangordna för 
att få fram de mest väsentliga frågorna. B4 har genom bland annat intervjuer och 
skrivbordsanalyser identifierat intressenternas mest väsentliga frågor.  
 

4.1.2 Prioritering  

Dialogen med intressenterna har de senaste åren fått en allt mer betydande roll i företagets 
arbete med att prioritera sina mest väsentliga frågor. Tre av bankerna använde redan i början 
av den undersökta perioden intressentdialogerna som ett underlag för vilka frågor som 
företaget skulle utgå från i prioriteringen. Detta resonemang visas tydligt i bilaga 1,3 och 7 
där bankerna uttryckligen skriver att intressentdialogen fungerar som ett underlag för den 
prioritering som sker i företaget. Detta innebär att informationen som framkommit i 
intressentdialogerna utgör en viktig del när företaget ska prioritera vilka frågor som anses 
väsentliga. En bank skriver i sin hållbarhetsredovisning att: 
  
“Dialogen med företagets intressenter underlättar rätt prioriteringar i utformningen 

av fokusområden inom CR.” 
- Hållbarhetsredovisning (2012) 

  
Den slutgiltiga prioriteringen skedde sedan internt i dessa bolag för att komma fram till vad 
som var det mest väsentliga för verksamheten. Även detta går att utläsa i 
hållbarhetsredovisningarna vilket till exempel visas i bilaga 1. Den interna prioriteringen 
skedde bland annat genom interna hållbarhetsråd som tog hänsyn till vad som framkommit i 
intressentdialoger för att kunna prioritera företagets mest väsentliga frågor. Den fjärde banken 
har inte uttryckligen skrivit att intressentdialogerna utgör underlag för prioriteringen vilket 
visas i bilaga 5. Denna bank utgick tidigare från de interna affärsprocesserna för att prioritera 
sina frågor. I detta företag har inte intressentdialogen lyfts fram lika tydligt som något som 
företaget tar hänsyn till vid prioriteringen. 
  
Det framkommer tydligare i slutet av den undersökta perioden att intressentdialogen spelat en 
stor roll vid prioritering av väsentliga frågor hos samtliga företag. Som det redogörs för i 
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bilaga 8 har ett av företagen till exempel arbetat fram en positionspyramid där de identifierade 
frågorna rangordnas och där de mest väsentliga frågorna placerats längst upp i pyramiden. 
Resterande undersökta banker för även fram att det finns interna hållbarhetsgrupper som 
sammanställer information från intressentdialogerna och prioriterar de viktigaste frågorna. B2 
förklarar att företaget har genomfört enkätstudier som kompletterats med intervjuer med 
ägarna och att detta legat till grund för den interna prioriteringen som företaget genomfört. B1 
låter sina externa och interna intressenter se över de frågor som företaget framställt och sedan 
prioritera dessa frågor. Vad intressenterna prioriterar ligger sedan till grund för den interna 
prioritering som sker högst upp inom organisationen. 
  
 

4.1.3 Validering 

Endast två av de undersökta bankerna redovisar i början av den undersökta perioden om de 
har en valideringsprocess och hur denna går till i så fall vilket visas i bilaga 1 och 7. Bland de 
två företagen som har validerat sina väsentliga frågor har ett av dem gjort en intern validering 
och det andra gjort en extern validering. Den interna valideringen sker genom att en medlem i 
koncernledningen ser till så att företaget adresserar de mest väsentliga frågorna. Den externa 
valideringen å andra sidan sker genom intressentkontakt för att validera att företaget arbetar 
med frågor som anses vara väsentliga. Hos de två andra företagen redovisas ingen information 
i hållbarhetsrapporterna kring valideringsprocessen vilket syn i bilagorna 3 och 5. Det 
framkom även i intervjuerna att dessa bolag inte haft någon strukturerad valideringsprocess i 
början av denna period.  
 
B1s valideringsprocess har blivit mer strukturerad på senare år och de frågor som prioriteras 
av företagets intressenter har sedan valideras internt av företagsledningen. Både företag B2 
och B3 redogör också för att de numera har en mer strukturerad process men för dessa företag 
gäller en omvänd ordning än för B1. Dessa banker utgår ifrån frågor som tagits fram internt 
och låter sedan sina intressenter validera att dessa frågor är de mest väsentliga. I ett av 
företagens hållbarhetsredovisningar står följande: 
  
“Resultatet från workshopen användes som underlag i en extern valideringsenkät med 

bankens intressenter där cirka 600 privatkunder, 750 företagskunder, omkring 700 
medarbetare ingick” 

 - Hållbarhetsredovisning (2016) 
  
Det citerade företaget har därmed haft en extern validering under detta år. B4 har genom en 
intern validering sett till så att de väsentliga frågorna överensstämmer med företagets strategi 
och värderingar. Gemensamt för samtliga banker är att det under slutet av den undersökta 
perioden tydligare framkommit hur bankerna kontrollerar sina väsentliga frågor vilket tydligt 
visas i bilagorna till denna uppsats. Det skiljer sig däremot fortfarande kring hur denna 
validering går till mellan företagen, vissa företaget har en intern valideringsprocess medan 
andra har en extern valideringsprocess. 
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4.1.4 Väsentlighetsanalysens roll 

Arbetet med hållbarhet styrs i allt större grad av väsentlighetsanalysen på senare år än det 
gjort tidigare, det är samtliga tillfrågade företagen överens om och det syns tydligt i 
företagens hållbarhetsrapporter. Bland majoriteten av bankerna har intressenterna spelat en 
viktig roll i vad företagen redovisar på sedan många år tillbaka. Fokus har därmed legat på 
hur intressenternas åsikter påverkar den rapport som företagen redovisar men inte det faktiska 
arbetet. Detta kan ses i bilaga 1,5 och 7 där företagen beskriver på ett eller annat vis att 
hållbarhetsrapporteringen sker med intressentdialogen som underlag. Det fjärde företaget 
skiljer sig dock från de andra bankerna och beskriver att det har varit bolagets värderingar 
under denna period som ligger till grund för hållbarhetsarbetet vilket visas i bilaga 3. På 
senare år har intressentdialogen och väsentlighetsanalysen fått en ännu mer betydande roll i 
företagens arbete med hållbarhet. Ett av företagen skriver i sin hållbarhetsredovisning: 
  

“Vårt hållbarhetsarbete centreras till stor del till de väsentliga aspekter som 
identifierades under den väsentlighetsanalys som genomfördes 2015 och hur vi, med 

utgångspunkt i våra kärnprocesser, arbetar med dessa.” 
- Hållbarhetsredovisning (2016) 

  
Det som i dialog med intressenterna har framkommit som väsentligt har också varit det som 
företagen sedan har arbetet efter. Arbetet med hållbarhet har därmed i stor utsträckning 
baserats på väsentlighetsanalysen. Även B1 belyser väsentlighetsanalysens allt mer betydande 
roll i arbetet på följande sätt: 
 
“Analysen har blivit mer central idag än vad den var förr. Förr paralellarbetade man 
mer. Man presenterade hållbarhetsmål och affärsmål, och då är frågan, vad kommer 
organisationen driva mot. Man kan väl tänka sig att det är lättare för organisationen 

att driva mot samma mål. 
 - Intervju B1 (2018) 

  
Företaget uttrycker därmed att det tidigare funnits en konflikt mellan olika mål inom 
organisationen och att arbetet med hållbarhet kanske inte i alla fallen prioriterades om arbetet 
inte var ekonomiskt försvarbart. Numera ses arbetet med hållbarhet som en drivande faktor 
för att vara lönsam och väsentlighetsanalysen har därmed blivit allt mer viktig. B2 uttrycker 
att analysen utvecklats med åren och ligger numera till grund för arbetet med hållbarhet men 
att den även påverkar andra delar inom företaget som traditionellt ofta ses som rent 
ekonomiska delar. Enligt B3 är det mycket viktigt att företagets faktiska arbete med hållbarhet 
stämmer överens med förväntningarna hos intressenterna. Väsentlighetsanalysen är därmed 
viktigt i verksamheten för att styra arbetet. 
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4.1.5 Sammanställning av förändringen 

Nedan, i figur 7, visas en sammanställning av hur förändringen av väsentlighetsanalysen sett 
ut inom bankbranschen. Tabellens utgångspunkt är de olika processerna som 
väsentlighetsanalysen innefattar vilka visas i kolumnen längst till vänster. Tabellen beskriver 
en statisk bild över hur arbetet såg ut 2012 vilket följs av en statisk bild över hur arbetet såg ut 
2016. I kolumnen längst till höger sammanfattas sedan förändringen som har varit möjlig att 
urskilja med hjälp av den information som samlats in genom intervjuer och den information 
som analyserats med hjälp av innehållsanalyser.  
 
 

  
Figur 7 - Förändringen av väsentlighetsanalysens processer i bankbranschen. 
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4.2 Förklarande faktorer inom bankbranschen 
Följande avsnitt är uppdelat efter den nyinstitutionella teorin som uppsatsen grundar sig på. 
De tre typerna av isomorfism utgör strukturen i detta avsnitt. 
  

4.2.1 Tvingande isomorfism i praktiken 

Det finns en tydlig gemensam uppfattning inom bankbranschen att GRIs riktlinjer är de som 
är mest använda bland de företag som hållbarhetsredovisar. Flera respondenter uttrycker att 
det ses som en typ av praxis bland de större företagen att använda sig av och redovisa med 
hjälp av dessa riktlinjer. Flertalet respondenter uttrycker att denna praxis är en stor bidragande 
faktor till att de har valt att redovisa efter GRIs riktlinjer. Ett exempel på detta är B3 som 
framför att GRIs riktlinjer är de mest förekommande bland företag generellt inom Europa och 
företaget därmed valde att använda riktlinjerna från en första början. Flera respondenter 
betonar även att de statliga bolagen, vilka haft som krav att hållbarhetsredovisa sedan en 
längre tid tillbaka, använder sig av GRI. Detta bildar en typ av standard som många företag 
väljer att följa då de statliga företagen varit långt fram i arbetet med hållbarhet. B2 berättar att 
de statliga bolagens ses som en föregångare inom hållbarhetsredovisning vilket innebär att 
företaget till viss del följer deras sätt att redovisa.  
  
Huruvida det finns krav från intressenter att använda sig av GRI råder det relativt samlade 
uppfattningar om inom branschen. Majoriteten av företagen inom bankbranschen är överens 
om att det finns krav från vissa intressenter på att använda sig av GRI. B2 betonar vikten av 
investerare på följande vis: 
  
“Även om vi även riktar vår redovisning mot våra kunder också så är våra viktigaste 

intressenter vad gäller påtryckning av GRI våra investerare.” 
- Intervju B2 (2018) 

  
I företagets dialog med investerarna har det kommit fram att det finns tydliga krav på att GRIs 
regelverk används. B1 talar om deras ägare och att de till stor del ställer krav på att använda 
redovisningsramar och att GRI nämns aktivt i dessa krav. Genom att det ställs vissa krav från 
ägarna på att använda sig av GRI är det en bidragande faktor till valet av riktlinjer. B3 anser 
att det inte funnits allt för mycket krav från intressenterna än så länge. Resonemanget 
utvecklas vidare genom en beskrivning av att intressenterna kanske är vana vid att se 
information presenterad enligt GRIs riktlinjer, men att de inte reflekterar över att det är just 
dessa riktlinjer. Respondenten anser att intressenterna lämnar det upp till företagen att välja 
redovisningsramar. Men B3 betonar att det utvecklas dag för dag och att kraven till stor del 
ökar från vissa intressenter. 
  
Respondenterna talar även om att det funnits ett visst tryck från politiska aktörer på att 
redovisa på det som är väsentligt. B3 förklarar bland annat att det funnits ett tryck på 
företagen inom bankbranschen på följande vis: 
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“Jag tycker att det finns ett starkt politiskt tryck på finansbranschen, i alla fall i 

Sverige.” 
- Intervju B3 (2018) 

  
B3 beskriver vidare att staten bidrar med ett visst tryck på att företagen ska arbeta med de 
frågor som är väsentliga för företaget. Trycket handlar om att företagen ska arbeta med frågor 
som är relevanta för företaget vilket innebär att företaget måste arbeta med någon form av 
väsentlighetsanalys för att identifiera deras väsentliga frågor. Ett ökat fokus på indirekta 
effekter av verksamheten tas upp som ett exempel på vad som har förändrats i och med det 
politiska trycket. Därmed måste företaget kunna identifiera deras indirekta påverkan genom 
en väsentlighetsanalys. Även B2 beskriver att det politiska trycket visat sig genom att staten 
tidigt ställde krav på de statliga bolagen att hållbarhetsredovisa. Genom att det funnits krav på 
de statliga bolagen har det satts en viss standard för hur hållbarhetsredovisningen ska gå till. 
Denna typ av standard som har uppkommit finns det en förväntan på att andra företag inom 
branschen ska leva upp till. Det kan ses som att de statliga bolagen utgör goda exempel för 
hur politikerna vill att hållbarhetsredovisningen ska se ut.  
  
Utvecklingen av GRIs riktlinjer är även den någonting som påverkat företagens arbete med 
hållbarhet fundamentalt. Respondenterna beskriver att riktlinjerna har ett allt större fokus på 
väsentlighet mot senare år trots att det funnits ett visst fokus på väsentlighet även under de 
tidigare åren. Riktlinjerna ger företagen större möjlighet än tidigare att arbeta med de frågor 
som är relevanta för det specifika företaget snarare än att arbeta med samtliga frågor inom 
området. B1 beskriver att GRIs riktlinjer påverkat företagets arbete på följande sätt: 
  
“Det bygger mer på väsentlighet, det har gett bolagen tillåtelse att ta ut svängarna lite 

mer och trycka på det som verkligen är väsentligt” 
- Intervju B1 (2018) 

  
Även B2 och B3 talar om ett ökat fokus och en ökad tydlighet i riktlinjerna gällande 
väsentligheten. B3 diskuterar att det nu på senare år blivit allt viktigare att arbeta in 
väsentligheten i företagets processer och styrning. B2 tar upp att det tidigare var 
standardiserat på ett annat sätt men att standarden har vuxit fram till att idag fokusera på 
väsentlighet i företagets processer. GRIs riktlinjer målas därmed upp som någonting vilket har 
påverkat företagens arbete med hållbarhet till stor del. Företagen måste genomföra en 
väsentlighetsanalys och identifiera deras mest väsentliga frågor för att ha möjlighet att följa 
riktlinjerna. Det blir även en individualisering i rapporterna då företagen har möjlighet att ta 
ut svängarna. 
  
Det finns en gemensam uppfattning bland respondenterna att företagets legitimitet ses som en 
viktigt del när man talar om väsentlighet. Samtliga respondenter är överens om att det finns en 
positiv koppling mellan att redovisa på det som är väsentligt och företagets legitimitet. De 
beskriver att det handlar att leva upp till de förväntningar som finns och att visa en transparent 
verksamhet. Genom att vara lyhörda för de önskemål och krav som ställs på verksamheten 
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kan företagets legitimitet påverkas på ett positivt sätt. Detta illustreras bland annat av B2 som 
berättar att hållbarhetsredovisningen egentligen handlar om att bidra till en transparent 
verksamhet som visar företagets processer för intressenterna. Genom att använda sig av en 
väsentlighetsanalys kan man därmed uppnå en transparent verksamhet och på så sätt få 
legitimitet från sina intressenter.  
  

4.2.2 Mimetisk isomorfism i praktiken 

Vid genomförandet av väsentlighetsanalysen finns det en gemensam uppfattning om att det 
har förekommit vissa osäkerheter kring hur processen ska gå till. B3 beskriver att det inte 
finns någon patenterad metod som fungerar för alla företag. Trots att det finns ett stort fokus 
på att man ska genomföra en väsentlighetsanalys så lämnas det stor frihet åt företagen kring 
hur man ska genomföra den. Det handlar om att hitta ett sätt att genomföra analysen på som 
fungerar för det enskilda företaget. I och med att det lämnas en stor frihet och att processerna 
kan skilja sig mellan olika företag skapas vissa osäkerheter. B3 fortsätter resonemanget med 
att beskriva att osäkerheterna som uppkommer handlar om att ta fram egna metoder för att 
utföra sin väsentlighetsanalys.  
 
För att hantera de osäkerheter som finns beskriver respondenterna att det finns flera lösningar. 
Vissa företag har arbetat med externa konsulter för att se till att processen går rätt till medan 
andra har arbetat i större grad internt. B3 belyser att man genom interna diskussioner försöker 
se till så att de faktiska processerna i företaget stämmer överens med bilden över de 
önskvärda metoderna. Både B1 och B2 å andra sidan belyser vikten av externa parter i denna 
fråga. B2 har använt sig mycket av deras revisorer för att kontrollera att processerna 
överensstämmer med de externa parternas förväntningar. B1s kontinuerliga arbete med 
väsentlighetsanalysen har till stor del skett med externa konsulter och de anser då att detta 
fungerar som en form av kontroll över att processerna i företaget fungerar som de ska. Dessa 
interna och externa dialoger fungerar därmed som ett sätt för företagen att minska 
osäkerheterna kring väsentlighetsanalysens utförande.  
  
För att minimera de osäkerheter som finns vid genomförandet av väsentlighetsanalysen 
beskriver B2 att företaget bland annat har kollat på flera andra företags processer. Detta för att 
kunna ge en form av bekräftelse på företagets egna processer. När B2 får frågan om det finns 
organisationer som utgör goda exempel och som företaget tar inspiration från svarar 
respondenten: 
  
“Ja absolut, vi tittar såklart mycket på våra konkurrenter eller andra aktörer i samma 
bransch… Eller bolag som har fått väldigt bra rating i olika undersökningar där man 

rankar hållbarhetsredovisningar mot varandra.“ 
- Intervju B2 (2018) 

  
Även de andra respondenterna beskriver att det finns vissa organisationer som de tar 
inspiration ifrån. Respondenterna berättar att det kan handla både om företag inom samma 
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bransch eller företag inom andra branscher. B3 beskriver att företaget kollat en hel del på hur 
andra företag arbetar för att kunna positionera sig. Företaget betonar dock att de frågor som är 
väsentliga inom bankbranschen är lite speciella och att det är svårt att ta inspiration från till 
exempel företag som har fått bra rating i hållbarhetsindex om dessa företag verkar inom andra 
branscher. Detta beror på branschens karaktäristika vilket innebär att frågorna som är 
väsentliga inom bankbranschen kanske inte är väsentliga inom andra branscher och vice 
versa.  Därmed beskriver respondenten att företag inom bankbranschen utgjort en större 
inspiration än andra företag. Men B3 beskriver även att det är viktigt att hitta sitt eget sätt att 
utföra väsentlighetsanalysen utifrån den inspiration som företaget har fått från andra inom 
branschen. Det går därmed inte bara att kolla på andra företags processer utan det krävs en 
individuell process som passar det specifika företaget.  
  
Det är inte bara genom att kolla på andra företags processer och redovisningar som idéer 
sprids inom branschen. Samtliga respondenter betonar att det finns många andra kanaler som 
bidrar till en spridning av tankar och idéer kring hållbarhetsredovisning. B1 tar till exempel 
upp att: 
  

“Det finns en branschförening som heter bankföreningen som samlar banker kring 
bland annat branschinitiativ och andra frågeställningar som man kan diskutera 

bankerna emellan.“ 
- Intervju B1 (2018) 

  
Även B2 och B3 förklarar bankföreningen som ett forum där hållbarhetschefer från olika 
företag träffas för att diskutera branschens viktiga frågor inom hållbarhet. Frågorna som 
diskuteras varierar beroende på vad som är aktuellt vid den tidpunkten. Utöver 
bankföreningen finns det flertalet konsultföretag som håller seminarier angående 
hållbarhetsfrågor. Dessa seminarier riktar sig främst till större bolag generellt, oavsett vilken 
bransch de verkar i. Bankföreningen tillsammans med de olika seminarierna är exempel på 
forum som olika idéer kopplade till hållbarhet sprider sig på. När idéer sprider sig genom 
dessa forum förklarar respondenterna att det blir som en viss inspiration till de egna 
processerna. B2 beskriver bland annat att de brukar medverka på olika typer av seminarier för 
att kunna identifiera trenderna kring hållbarhetsredovisning.  
  

4.2.3 Normativ isomorfism i praktiken 

Samtliga respondenter är överens om att det inom branschen råder en typ av norm att följa 
GRIs riktlinjer då majoriteten av företagen använder sig av just dessa riktlinjer. Trots detta är 
samtliga respondenter även överens om att det inte funnits någon norm kring hur processen 
med väsentlighetsanalysen ska gå till. De beskriver att det är upp till varje företag att följa 
riktlinjerna och att ta hjälp av de hjälpmedel som finns. Utifrån detta kan då företaget 
bestämma hur de ska genomföra sin väsentlighetsanalys. B1 beskriver däremot att det finns 
vissa tendenser till att resultatet i hållbarhetsredovisningen, det vill säga vad företagen väljer 
att redovisa mot, blir ganska likvärdigt. Respondenten tar upp att en förklaring till detta ligger 
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i att företagen verkar inom samma bransch. Trots att respondenterna anser att det inte funnits 
en norm kring hur väsentlighetsanalysen ska genomföras tyder därmed likheten i rapporterna 
på att det ändå funnits någon typ av gemensam syn på hur analysen ska genomföras. Denna 
gemensamma syn kan därmed ses som en norm i sig.  
  
Intressenterna har enligt respondenterna inte heller några större krav eller förväntningar på 
hur en väsentlighetsanalys ska gå till. Däremot finns det vissa förväntningar på att företagen 
ska redovisa enligt GRI och därmed redovisa på det som är väsentligt. B2 beskriver detta som 
att det inte finns några konkreta krav på hur processen ska gå till men att man förväntas 
redovisa på det som är väsentligt. Hur företaget kommer fram till vad som är väsentligt 
lämnas till företaget att bestämma. Respondenterna beskriver att det är upp till företaget att ta 
hjälp av de hjälpmedel som finns och därefter komma fram med en egen metod för att 
genomföra väsentlighetsanalysen. Även B1 diskuterar att vissa intressenter, som till exempel 
staten, har en positiv uppfattning om de företag som väljer att redovisa på deras väsentliga 
frågor men att det inte ses som ett krav. B3 beskriver att både interna åsikter och 
intressenternas åsikter om vad som är väsentligt har förändras kontinuerligt. På så sätt finns 
det en form av indirekta krav på att redovisa på det som är väsentligt för stunden för att kunna 
uppfylla dessa förväntningar. 
  
Trots att det inte funnits några tydliga normer kring hur en väsentlighetsanalys ska 
genomföras är samtliga respondenter överens om att analysens roll blivit allt större i 
företagens arbete med hållbarhet. Detta grundar sig i att väsentlighetsanalysen numera styr 
företagens arbete till större del än vad den gjorde tidigare. Väsentlighetsanalysen är numera 
det som strukturerar upp både redovisningen och arbetet enligt respondenterna. B2 beskriver 
bland annat att den ökade rollen yttrar sig genom att olika investerargrupper framhäver 
väsentlighet vid deras analyser av företagen. B2 beskriver följande: 
  

“Vi rapporterar ganska mycket till olika investerargrupper under året, utöver vår 
hållbarhetsredovisning. Bland annat till Dow-Jones sustainability index och där har 

man faktiskt ökat trycket ganska mycket på just väsentlighet, under de senaste två 
rapporteringsåren.” 

- Intervju B2 (2018) 
  
Detta innebär därmed att det finns ett yttre tryck på att ha med väsentlighetsanalysen som en 
central del i företagens arbete med hållbarhet. I och med att väsentlighet ses som ett 
bedömningskriterium i analyser för hur väl ett företag arbetar med hållbarhet finns det ett 
visst tryck på att arbeta med en väsentlighetsanalys. Genom att arbeta med en 
väsentlighetsanalys kan företagen därmed placera sig högre på dessa hållbarhetsindex och 
uppfylla omvärldens förväntningar på ett bättre sätt.  
 
B1 tar upp att väsentlighetsanalysens roll kan bero på vilken bransch företaget befinner sig i. 
Respondenten berättar att det för bankbranschen handlar mycket om att följa lagar, motverka 
korruption och finansiell brottslighet. Dessa lagar och regler förändras relativt långsamt vilket 
innebär att delarna som företaget förväntas redovisa på inte heller utvecklas allt för mycket. 
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Respondenten belyser även att det har funnits en del aktuella ämnen som bör rapporteras på 
men kraven på företaget förändras inte på samma sätt inom bankbranschen som de kan 
förändras i till exempel producerande branscher. Väsentlighetsanalysen kan utgöra en stor roll 
i båda branscher men att det kan krävas mer frekventa väsentlighetsanalyser i producerande 
branscher än vad det gör i bankbranschen för att uppfylla de förväntningar som finns. Detta 
resonemang grundar sig i att det inom producerande branscher sker större förändringar i vad 
som intressenterna förväntar sig att företagen redovisar på. 
 
Samtliga företag inom bankbranschen upplever att de har kunnat leva upp till de 
förväntningar som funnits på dem när det kommer till att redovisa på det som är väsentligt. 
B3 beskriver till exempel att företaget har kunnat bekräfta att de lever upp till förväntningarna 
genom olika typer av dialoger med sina intressenter. Även B2 tar upp att företaget genom sina 
kontinuerliga väsentlighetsanalyser har kunnat förstå sina intressenters förväntningar och att 
företaget på så sätt har haft möjlighet att leva upp till dem. B1 betonar att GRI är ett 
hjälpmedel för att kunna redovisa företagets väsentliga frågor. Arbetet inom företaget finns 
ofta redan där och sedan kan man redovisa det utåt med hjälp av GRIs riktlinjer. De 
förväntningar som funnits har därmed främst varit att företagen ska redovisa enligt GRI och 
att redovisa på det som är väsentligt för intressenterna. Utöver det upplever inte 
respondenterna att det finns några förväntningar kring hur arbetsprocessen ska gå till. 
Förväntningarna kring att redovisa enligt GRI och att redovisa på det som är väsentligt 
upplever företagen att de kunnat uppfylla.  
  

4.3 Väsentlighetsanalysen inom metallindustrin 
4.3.1 Identifiering  

Inom metallindustrin hade samtliga företag redan från början av den undersökta perioden 
identifierat sina viktigaste intressentgrupper vilket framgår i bilagorna 9,11,13 och 15. Dessa 
intressentgrupper identifierades då genom definitionen att det var de grupper som påverkas i 
stor grad av företagets verksamhet. En illustration av detta visas i bilaga 9 där företaget 
skriver att en intressent definieras som en grupp som har intresse i och påverkas av företagets 
verksamhet. Synen var med andra ord att det främst var ett ensidigt beroende mellan 
företagen och dess intressenter. Hur processen att identifiera sina intressenter gick till utöver 
denna definition varierar mellan företagen. I intervjuerna framkommer det att vissa företag 
har haft en intern grupp som identifierat intressentgrupper. Vissa andra företag har haft en 
mer informell process där valet av intressenter har kommit naturligt. En av respondenterna 
beskriver identifieringsprocessen som: 
  

“Jag tror inte det har funnits en formell process för att identifiera våra intressenter. 
Det har kommit väldigt naturligt i den löpande dialogen med intressenterna. Det är de 

intressenter som vi interagerar mest med och det är där jag tror det kommer ifrån” 
- Intervju M2 (2018 översättning) 
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Processen att identifiera sina intressenter har mot slutet av den undersökta perioden inte 
förändrats till så stor del. Företagen riktar in sig mot samma intressenter som man gjorde i 
början av den undersökta perioden. Detta grundar sig i att de inte utfört någon ny identifiering 
av intressenter utan utgår ifrån den identifieringen som skett tidigare i bolaget. En intern 
grupp i företagen verifierar snarare att intressentgrupperna fortfarande anses vara aktuella. 
Däremot har definitionen av vilka som är företagens viktigaste intressenter förändrats mot 
slutet av den undersökta perioden. Bland samtliga undersökta metallindustriföretag definieras 
intressenterna som de som påverkas av verksamheten men även de som företagen är beroende 
av vilket framgår i bilaga 12 och 16 men även i intervjuerna. Hur viktiga intressenterna anses 
vara är beroende på hur stor denna ömsesidiga påverkan är mellan företagen och dess 
intressenter. I intervju med M1 framför respondenten att företaget arbetar med en matris där 
en av axlarna har de intressenter som påverkas av verksamheten. På den andra axeln finns de 
intressenter som påverkar företaget och som företaget är beroende av. De intressenter som är 
viktiga i båda hänseenden är de som företaget väljer som sina mest väsentliga intressenter. 
  
I bilagorna 9-16 framgår det att samtliga av företagen inom metallindustrin har under hela den 
undersökta perioden identifierat deras väsentliga frågor hos sina intressenter. Majoriteten av 
företagen hade redan från början av den undersökta perioden visat på hur de identifierat dessa 
väsentliga frågor. M2 redogör för att företaget haft kontakt med sina intressenter genom till 
exempel investerarträffar och möten. I dessa möten med intressenterna har de diskuterat 
frågor som anses vara väsentliga för verksamheten för att företaget ska få en bild över vilka 
frågor som intressenterna prioriterar som mest väsentliga. M1 förklarar i intervjun att 
företaget identifierat sina mest väsentliga frågor genom att genomföra olika 
kundundersökningar. Även detta företag beskriver att de har haft kontinuerliga möten med 
vissa intressenter. Ett av de undersökta företagen skriver i sin hållbarhetsredovisning: 
  
“För att fånga upp synpunkter och frågeställningar genomför företaget återkommande 

intressentdialoger. Dagliga möten och kontakter sker hela tiden med medborgarna 
bland annat på informationskontoren.” 

- Hållbarhetsredovisning (2012) 
  
På senare år har det framkommit ännu tydligare bland företagen, både i hållbarhetsrapporterna 
och i intervjuerna, genom vilka kanaler de för dialog med sina intressenter. Företagen har 
förtydligat att det sker en löpande dialog men även strukturerade undersökningar för att 
identifiera deras mest väsentliga frågor. En illustration av detta visas i bilaga 12 där företaget 
skriver att företagets arbete med väsentlighetsanalysen omfattar både löpande dialoger och 
undersökningar. Utöver den externa dialogen framkommer den även att företagen på senare år 
haft en intern identifieringsprocess för att fånga upp de interna frågorna. Ett exempel på detta 
är i bilaga 14 där det framkommer att företaget fångat in väsentliga frågor genom att ha en 
dialog med externa såväl som interna intressenter. M4 till exempel redogör att företaget haft 
både djupintervjuer med externa intressenter och workshops internt. M1 förklarar att företaget 
bland annat skickar ut enkäter till sina intressenter där frågor kan rangordnas. Resultatet av 
enkäterna ligger sedan som underlag till företagets interna rangordning. Processen beskrivs av 
M1 som mer vetenskaplig idag än den tidigare varit.   
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4.3.2 Prioritering   

I början av den undersökta perioden betonar samtliga företag inom branschen att 
intressentdialogen låg till grund för prioriteringen av väsentliga frågor. Utifrån det som 
framkommit i intressentdialogerna har företagen gjort en intern bedömning av vad som skall 
tas med i rapporten. Ett av företagen skriver följande i sin hållbarhetsredovisning: 
  

“Baserat på tidigare arbete, det som framkommit i dialog med interna och externa 
intressenter och med en viktning mot de övergripande koncernmålen, har företaget 

identifierat fyra strategiska fokusområden och ett antal väsentliga frågor inom dessa.” 
 - Hållbarhetsredovisning (2012) 

  
Stort fokus ligger därmed på intressenternas värderingar kring vad som är väsentligt. Men 
majoriteten av företagen tar även upp att de interna åsikterna om vad som är väsentligt utgör 
ett underlag för vilka frågor som ska prioriteras. I intervju med M3 framkommer till exempel 
att prioriteringen av väsentliga frågor sker efter en intern strategisk plan. Den strategiska 
planen och företagets affärsmodell styr tillsammans de frågor som prioriteras. Intressenternas 
åsikter tas också med i beslutet av prioriterade frågor men i slutet är det den strategiska planen 
som avgör vilka frågor som prioriteras.  
  
Prioriteringsprocessen är relativt likartad under slutet av den undersökta perioden. Samtliga 
företag lägger fokus på att de värderar både interna och externa åsikter kring vad som är 
väsentligt. Företagen är mycket tydliga med att det är en intern grupp som tillsammans 
utvärderar den insamlade datan och kommer fram till vilka frågor som skall anses väsentliga 
för verksamheten. Ett exempel på detta är ett företag som år 2016 redovisar i sin rapport för 
att de har haft en intern arbetsgrupp för hållbar utveckling som arbetat fram företagets 
prioriterade frågor, vilket går att se i bilaga 10. M1 betonar att processen blivit allt mer 
strukturerad och att man gör en hårdare prioritering där färre frågor rapporteras på mot de 
senare åren. M1 beskriver prioriteringen som att: 
  

“Det blir ett resultat av intressenternas input och den interna riskbedömningen” 
- Intervju M1 (2018) 

  
M2 förklarar att det som framkommit i identifieringsprocessen genom bland annat intervjuer 
och enkäter utgör grunden till den prioritering som görs. I företaget genomförs sedan en intern 
workshop där det görs en samlad bedömning om all information och en prioritering kring 
vilka frågor som skall anses väsentliga för företaget. Denna beskrivning speglar branschen 
väl. 
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4.3.3 Validering 

Validering av de väsentliga frågorna förekom endast i hälften av företagen i början av den 
undersökta perioden vilket visas i bilagorna 9 och 13. Av dessa två företag som hade en 
valideringsprocess finns det både inslag av intern och extern validering. Som beskrivs av 
företaget i bilaga 13 skedde en intern valideringen med motiveringen att prioriteringar ändras 
med tiden. Därmed har företaget valt att genomföra interna kontroller för att säkerställa att 
företagets väsentliga frågor fortfarande anses vara väsentliga. I det andra företaget som hade 
en valideringsprocess skedde istället en extern validering där processen beskrivs som en del 
av intressentdialogen vilket visas i bilaga 9. Företaget beskriver vidare att genom 
intressentdialogen får företaget återkoppling på sitt hållbarhetsarbete och kan därmed validera 
det. I de andra två företagen saknas det helt information i hållbarhetsrapporterna huruvida det 
skett en valideringsprocess eller inte. I Intervjuerna har det inte heller framkommit att det 
fanns en valideringsprocess under denna tidsperiod.  
  
I bilagorna 10,12,14 och 16 går det att utläsa att det finns någon typ av validering i samtliga 
företag inom branschen mot slutet av den undersökta perioden. Valideringsprocessen har 
därmed utvecklats från att två företag hade en sådan process i början av perioden till att 
samtliga företag har en sådan process i slutet av perioden. Det förekommer dock olika former 
av validering inom branschen. Ett av företagen använder sig av en intern validering där de 
internt kontrollerar om de väsentliga frågorna fortfarande anses vara väsentliga. Ett exempel 
på att valideringen sker internt visas i bilaga 10 där företaget beskriver att de har en intern 
validering där företagets väsentliga frågor jämförs med interna intressenters åsikter. Företaget 
får feedback kontinuerligt från interna intressenter för att validera att deras processer stämmer 
överens med deras önskvärda beteende.  Andra företag använder sig istället av en extern 
validering där de på något sätt interagerar med deras externa intressenter för att genomföra 
denna process vilket visas i bilagorna 12,14 och 16. Dessa företag beskriver att den externa 
intressentdialogen spelar en stor roll i valideringsprocessen. Vid den externa valideringen 
utgör intressenternas åsikter grunden i huruvida frågorna anses relevanta eller inte längre. M1 
förklarar bland annat att: 
  

“Vi frågar intressenterna om de fortfarande anser att det fortfarande är samma 
relevanta frågor eller om det finns frågor som de vill lägga till eller om en del frågor 

har blivit irrelevanta.” 
- Intervju M1 (2018) 

  
I många fall är det också en kombination av extern och intern validering. Fokus ligger ofta på 
en typ av validering men det finns vissa delar inom valideringsprocessen som är av det andra 
slaget. I intervjuerna framkommer det till exempel att M2 har daglig kontakt med investerare 
för att se till att företagets frågor fortfarande ses som väsentliga. Men företaget genomför 
även interna kontroller och möten för att validera sina väsentliga frågor. Ytterligare ett 
exempel på ett företag som använder en kombinationen av intern och extern validering visas i 
bilaga 16. Företaget redovisar att de har en dialog med både externa och interna intressenter 
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som man tar hänsyn till. Sedan har företaget en intern arbetsgrupp som arbetar med 
valideringen för att se till att de interna och externa intressenternas förväntningar uppfylls.  
 

4.3.4 Väsentlighetsanalysens roll   

Majoriteten av företagen redovisade att väsentlighetsanalysen utgör en central roll i deras 
arbete med hållbarhet redan i början av undersökningsperioden. Flera företag beskriver att 
väsentlighetsanalysen bygger upp både rapportens innehåll men även arbetet med hållbarhet. 
En väldigt tydlig illustration av detta visas i bilaga 13 där företaget beskriver följande: 
 

“Hållbarhetsfrågor är en given del av företagets verksamhet och arbetet drivs med 
utgångspunkt i de frågor som är mest väsentliga för verksamheten.” 

- Hållbarhetsredovisning (2012) 
 
Detta citat lyfter fram att den centrala delen i företags hållbarhetsfrågor är de som är mest 
väsentliga för verksamheten. För att identifiera vilka frågor som är mest väsentliga för 
verksamheten krävs någon form av väsentlighetsanalys. Detta visar då på att 
väsentlighetsanalysen ses som central i arbetet med hållbarhet för företaget. Detta citat är 
endast ett exempel på väsentlighetsanalysens centrala roll i arbetet med hållbarhet men det 
representerar företagen inom branschen på ett tydligt sätt. 
 
Mot slutet av undersökningsperioden har väsentlighetsanalysen fortfarande en central roll i 
redovisningen av hållbarhetsfrågor, vilket framgår i bilagorna 10,12,14 och 16. Majoriteten av 
företagen har gjort det väldigt tydligt att väsentlighetsanalysen på senare år haft en väldigt 
central roll i arbetet. Resultatet av analysen ses som en grundsten i arbetet med och 
redovisning av hållbarhetsfrågor. Ett exempel på att väsentlighetsanalysen har en fortsatt, om 
inte ännu mer, central roll i arbetet med hållbarhet visas i företaget som citerades tidigare 
under detta avsnitt. Företaget har kvar exakt samma definition som beskriver att de väsentliga 
frågorna utgör utgångspunkten i företagets hållbarhetsfrågor, vilket visas i bilaga 14. I 
intervju med M3 framkommer också att väsentlighetsanalysen blivit en allt mer central 
process och att arbetet därav blivit mer seriöst.  
 

4.3.5 Sammanställning av förändringen 

Nedan, i figur 8, visas en sammanställning av hur förändringen av väsentlighetsanalysen sett 
ut inom metallindustrin. I kolumnen längst till vänster visas processerna som 
väsentlighetsanalysen omfattar. Kolumnen till höger om denna visar en statisk bild över 
arbetet med dessa processer år 2012. Sedan, kolumnen ett steg till höger, visas en statisk bild 
över hur arbetet med dessa processer såg ut 2016. Slutligen, i kolumnen längst till höger, 
illustreras den förändring som har varit möjlig att urskilja baserat på de statiska bilderna vid 
dessa två tidpunkter.  
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Figur 8 - Förändringen av väsentlighetsanalysens processer inom metallindustrin. 

  

4.4 Förklarande faktorer inom metallindustrin 
Följande avsnitt är uppdelat efter den nyinstitutionella teorin som uppsatsen grundar sig på. 
De tre typerna av isomorfism utgör strukturen i detta avsnitt. 
  

4.4.1 Tvingande isomorfism i praktiken 

Det framkommer i intervjuerna att valet att använda GRIs riktlinjer i hållbarhetsredovisningen 
har kommit naturligt för samtliga företag inom branschen. Beslutet att använda sig av GRIs 
riktlinjer har i flera fall tagits för många år sedan och var då självklart på grund av att dessa 
riktlinjer var de mest vedertagna riktlinjerna för hållbarhetsredovisning. M2 illustrerar detta 
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genom att berätta i intervjun att när valets togs att använda GRI så var det det mest använda 
riktlinjerna inom branschen, men även bland större företag generellt. På så sätt sågs det som 
en viss praxis att följa GRI vilket gjorde att det sågs som självklart att använda GRIs 
riktlinjer. Respondenten för detta resonemang vidare genom att förklara GRIs fortsatta 
centrala roll och att det inte funnits några anledningar att byta riktlinjer då det fortfarande är 
de mest använda riktlinjerna. Även M3 instämmer med dessa åsikter och framför i intervjun 
att GRIs riktlinjer setts som en vedertagen praxis. M2 betonar även att man förenklar för sina 
investerare genom att använda redovisningsstandarder som många andra företag använder. 
Investerarna kan lättare jämföra olika företag om de använder sig av samma riktlinjer. Då 
investerare många gånger ses som en viktig intressentgrupp kan det vara av intresse att 
tillfredsställa deras behov. Därmed är det också en bidragande faktor till valet av GRIs 
riktlinjer. 
  
Samtliga företag inom branschen är överens om att det inte har funnits några större krav från 
intressenter på att redovisa enligt GRI. Företagen anser även att politiska aktörer inte ställt 
några krav på att använda GRI. De olika respondenterna betonar att de flesta intressenter inte 
lägger någon värdering i vilka riktlinjer som används. M1 beskriver det som att intressenterna 
förväntar sig att företagen presenterar väsentlig information på ett lättillgängligt sätt. Sedan 
lägger intressenterna inte så stor vikt på vilka riktlinjer som används för att uppnå detta. Valet 
av riktlinjer spelar därmed en mindre roll för intressenterna enligt M1. Även M2 har samma 
tankar om detta och beskriver det på följande vis: 
  
“För många intressenter är det viktigt att de hittar relevant information i ett format 
som är enkelt att läsa. Jag tror inte att det spelar så stor roll vilka riktlinjer som 
används.” 

- Intervju M2 (2018 översättning) 
  
De andra företagens åsikter går väl i linje med ovanstående citat och innebär att den 
övergripande uppfattningen därmed är att det inte har funnits några krav bland intressenterna 
angående vilka riktlinjer som ska följas. Men flera av företagen tar upp att det har funnits 
vissa indirekta krav från investerare och aktieägare. Företagen beskriver att dessa indirekta 
krav grundar sig i att investerarna vill ha information på ett sätt som är lättillgängligt och gör 
det möjligt att jämföra olika företag. Det kan därmed ses som ett krav att följa GRIs riktlinjer 
då dessa är de mest vedertagna bland olika företag. Användning av GRIs riktlinjer förenklar 
på så sätt jämförbarheten mellan olika företag. 
  
Majoriteten av företagen är överens om att utvecklingen av GRIs riktlinjer har förbättrat 
arbetet med väsentlighetsanalysen. Respondenterna beskriver att den huvudsakliga 
förbättringen som riktlinjerna bidragit till är en ökad systematik och ett uppstrukturerat 
arbetssätt. M3 beskriver detta genom att berätta följande: 
  

“Det har systematiserat det hela. Så att det finns en riktning och en tydlighet i vad 
man vill göra, istället för att man gör väldigt många saker utan en riktning.” 

- Intervju M3 (2018) 
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Ovanstående citat innebär att GRIs riktlinjer har bidragit till att företagen går mot en tydligare 
riktning i deras arbete. Genom detta blir det ett arbete som har tydliga mål och som fokuseras 
till de mest relevanta delarna. M1 framför tankar så går väl i linje med M3 och belyser att det 
tidigare sågs som prestige att redovisa på många olika delar. Mycket av hållbarhetsarbetet 
handlade därmed om att arbeta med frågor som inte var så väsentliga för det specifika 
företaget. M1 utvecklar resonemanget genom att beskriva att utvecklingen av riktlinjerna har 
bidragit till ett mer fokuserat arbetssätt som tillåter företagen att redovisa på och arbeta med 
det som är väsentligt. 
  
Samtliga företag är överens om att legitimiteten är någonting som påverkas positivt av att 
redovisa på det som är väsentligt. M3 förklarar att företagen måste leva upp till samhällets 
förväntningar för att kunna ha en legitim verksamhet. Den positiva kopplingen mellan 
legitimitet och att redovisa på det som är väsentligt grundar sig i flera olika delar. Företagen 
belyser att det är viktigt att visa på en transparent verksamhet för intressenterna. Genom att 
redovisa på det som är relevant för företaget förbättrar man transparensen och därmed även 
legitimiteten. M1 betonar dock att detta grundar sig i att det finns en väsentlighetsanalys som 
är tillräckligt omfattande för att identifiera de frågor som verkligen är väsentliga för 
verksamheten. M1 beskriver: 
  
“... det bygger på att man har en okej väsentlighetsanalys. Om man kommer fram till 
att man bara har en väsentlig fråga, då blir man inte legitim. Man kommer ha andra 
påverkansfaktorer och andra områden som är väsentliga. Jag tror att om man gör en 

okej väsentlighetsanalys förankrad med några primära intressenter så har man 
kommit ganska långt med sin legitimitet. ” 

- Intervju M1 (2018) 
  
Resonemanget av M1 innebär att utförandet av en väsentlighetsanalys som anses vara 
tillräckligt omfattande kan förbättra företagets legitimitet. Detta innebär att det inte räcker 
med att säga att man har en väsentlighetsanalys. Det måste finnas en process i företaget som 
är någorlunda vedertagen och som innebär att företagets väsentliga frågor 
identifieras.  Företagen beskriver att ytterligare en del som påverkar legitimiteten är 
möjligheten för intressenterna att få en överblick i verksamheten. Genom att arbeta med 
väsentliga frågor får intressenterna en bättre överblick över verksamheten än om företaget 
skulle redovisa på alla olika delar som hållbarhet kan omfatta. 
  

4.4.2 Mimetisk isomorfism i praktiken 

Bland de tillfrågade företagen finns det en gemensam uppfattning att det funnits osäkerheter i 
hur företaget ska genomföra en väsentlighetsanalys. Denna osäkerhet har hanterats på olika 
sätt bland de olika företagen. M1 belyser att olika intressentgrupper har olika viktiga frågor 
och att beroende på vilka frågor som företaget fokuserar på så kommer väsentlighetsanalysen 
vara annorlunda. Detta försvårar för företaget att veta hur arbetet med väsentlighetsanalysen 
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ska genomföras. Resonemanget vidareutvecklas av M1 genom en beskrivning av att dessa 
delar leder till att osäkerheter bildas. Respondenten förklarar att osäkerheten uppkommer på 
grund av att det finns så många olika vägar att gå för att genomföra en väsentlighetsanalys. 
 
M1 beskriver även att de har hanterat osäkerheten genom att tydligt framföra att analysen i 
bästa fall är en indikation på vad som är väsentligt och att frågorna kan komma att förändras 
framöver. Respondenten vidareutvecklar detta och beskriver att det inte finns någon absolut 
kunskap om vad som är väsentligt, väsentlighetsanalysen definieras mer som ett verktyg för 
att kunna identifiera frågor som kan vara väsentliga för verksamheten. Majoriteten av 
företagen förklarar även att de har haft hjälp av externa experter när det internt funnits 
oklarheter i hur analysen ska genomföras. M3 beskriver att företaget hanterat osäkerheten 
genom externa konsulter på följande sätt: 
  
“Så jag kan säga att om det fanns en osäkerhet så har man hanterat det genom att ta 

in experter för att sätta en metod för det.” 
- Intervju M3 (2018) 

  
Bland de undersökta företagen skiljer det sig en aning kring om det funnits goda förebilder 
som företagen tagit inspiration från i sitt arbete med väsentlighetsanalysen. M2 beskriver i 
intervjun att de kollat på hur andra företag har redovisat de olika stegen i 
väsentlighetsanalysen men inte på hur de företagen faktiskt har arbetat. Detta innebär då att 
det är innehållet snarare än processerna som har inspirerat det egna arbetet. M1 förklarar att 
företaget gått utanför sin bransch för att hitta företag som de tar inspiration ifrån. M1 för 
resonemanget vidare genom att förklara att det grundar sig i att företagets konkurrenter inom 
branschen inte har samma krav på transparens och därmed inte kommit lika långt i arbetet 
som M1. Respondenten fortsätter med att förklara att även företag inom andra branscher kan 
vara konkurrenter när det kommer till att få kapital från investerare. Det gäller därmed att vara 
i framkant i hållbarhetsarbetet för att kunna locka kapital till företaget. Men M1 belyser att 
företaget inte har kollat allt för mycket på hur andra företag arbetar med 
väsentlighetsanalysen.  
 
M3 skiljer sig en aning från de övriga företagen på så sätt att de inte har kollat alls på hur 
andra organisationer arbetar. Företaget beskriver att anledningen till detta är att det inte 
funnits andra organisationer som besitter idéer som företaget kan lära sig av. De anser därmed 
att det inte skulle tillföra något till deras egna processer att undersöka hur andra företag 
arbetar. Respondenten berättar vidare att företaget använt sig av andra metoder för att försäkra 
sig om att arbetet med väsentlighetsanalysen utförs väl. En metod som detta företag har 
använt sig av är att vända sig till akademin för att få input till hur de kan genomföra sina 
processer.  
  
Det framkommer i intervjuerna att en gemensam nämnare bland de undersökta företagen 
inom metallindustrin är att de använder sig av ett flertal kanaler eller forum för att få och i sin 
tur sprida idéer till andra organisationer. M3 beskriver följande: 
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“Vår branschorganisation på gruvsidan heter SveMin. Där har vi just startat något 
som vi kallar för hållbarhetsrådet där jag sitter, där vi identifierar och diskuterar vad 

som är viktigt och relevant.” 
 - Intervju M3 (2018) 

  
Utöver att vara med i denna branschorganisation berättar M3 att företaget även håller och 
deltar i föredrag och seminarier för att sprida sina idéer i arbetet till andra aktörer. M2 
beskriver att företaget medverkar på seminarium varje år och att det finns ett flertal sådana 
seminarier som riktar sig till samtliga branscher. M1 förklarar att det finns olika nätverk som 
företaget valt att gå med i som startats av organisationer som FN och SIDA. Företaget har 
även varit med i Global Compact där arbetet med väsentliga frågor diskuteras mellan 
organisationer. Samtliga företag deltar därmed i flera kanaler där idéer kring hållbarhet sprids. 
Även om det till viss del finns branschspecifika forum som då till exempel 
branschorganisation SveMin framkommer det att majoriteten av dessa kanaler inte är 
branschspecifika utan riktar sig snarare till samtliga företag.  
  

4.4.3 Normativ isomorfism i praktiken 

Företagen inom branschen anser att det inte har funnits en norm kring hur 
väsentlighetsanalysen ska genomföras. Ett exempel på detta är M1 som beskriver att de inte 
har identifierat några normer kring väsentlighetsanalysens genomförande. Däremot anser 
företagen att det är en norm att använda sig av GRIs riktlinjer vid arbetet.  Hur själva arbetet 
sedan genomförs är upp till vardera företag att bestämma. M2 beskriver det som: 
  

“Jag anser att det är tillräckligt att man följer GRIs riktlinjer. Jag tror inte det för 
varje bransch finns ett specifikt sätt att göra en väsentlighetsanalys. Jag vet inte ett 
enda svenskt eller finskt publikt företag som inte använder sig av GRIs riktlinjer.” 

- Intervju M2 (2018 översättning) 
  
M1 förklarar att företaget inte har sett att det funnits en norm i hur arbetet ska genomföras 
mer än vad som står i GRIs riktlinjer som i sig anses vara relativt generella. M1 menar 
därmed att det är upp till företagen att genomföra sin väsentlighetsanalys men att man bör 
följa de riktlinjer som finns på området. Riktlinjerna i sig är ganska generella och ger inte så 
stor vägledning till hur analysen ska genomföras utan det handlar snarare om att hitta en egen 
företagsspecifik metod som fungerar. M3 uttrycker åsikter som står nära i linje med 
ovanstående företags åsikter. Respondenten beskriver att det inte finns någon särskild praxis 
för hur arbetet med väsentlighetsanalysen ska utföras utan att företaget snarare gör på sitt eget 
sätt oberoende av hur andra arbetar. Företagen redovisar därmed en samlad bild av att det inte 
finns några konkreta normer kring väsentlighetsanalysens utförande. 
  
Företagen inom metallindustrin upplever att det har funnits förväntningar från intressenterna 
på att arbeta med de delar som är relevanta. M3 beskriver detta genom att förklara att vissa 
intressenter förväntar sig att företaget använder vedertagna metoder för att arbeta med 
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hållbarhetsfrågor. Då det anses vara vedertaget att arbeta med väsentlighet anses det finnas 
vissa förväntningar på att arbeta med väsentliga frågor och en väsentlighetsanalys. Däremot 
ser företagen inte att det funnits förväntningar kring hur själva väsentlighetsanalysen ska 
genomföras. M1 berättar följande: 
  
“Jag tror det finns en förväntan på att man ska göra det som är relevant, att man har 
en tillräckligt robust process för att hantera de här frågorna och att det finns en tanke 

och strategisk plan. Sen så är det inte så många som vet vad en väsentlighetsanalys 
innebär egentligen” 

- Intervju M1 (2018) 
  
Även M3 framför att det finns en förväntan hos företagets intressenter att redovisa på det som 
är viktigt men att vilket regelverk som företaget använder sig av är mindre viktigt. 
Intressenterna har därmed inte heller något större intresse i hur processen ser ut när företaget 
genomför sin väsentlighetsanalys. 
  
Majoriteten av företagen är överens om att väsentlighetsanalysen är en mycket viktig del i 
deras eget hållbarhetsarbete. Ett exempel på detta är M2 som beskriver att 
väsentlighetsanalysen till stor del utgör det som företaget sedan rapporterar på. Huruvida den 
centrala rollen är en norm eller inte är någonting som samtliga företag är osäkra på. M1 
beskriver att rollen som väsentlighetsanalysen har kan variera mellan olika företag. Många 
gånger framstår det som att det är någonting som är en grund i företagens arbete med 
hållbarhet. Men det kan även vara på andra vis. Respondenten beskriver följande: 
 

“Många företag säger att de jobbar med en väsentlighetsanalys, det är lätt att få en 
bild av något väldigt akademiskt och vetenskaplig eller en bild av något som är 

ihopslängt. Men hur det egentligen ligger till är svårare att säga.” 
- Intervju M1 (2018) 

  
Uppfattningen av M1 är därmed att rollen kan variera väldigt mycket i olika företag när man 
tittar på det ur ett perspektiv utifrån. I vissa fall ser det väldigt bra ut och analysen har en 
central roll och i andra fall ser den inte lika central ut. Men att veta vad som driver arbetet i 
företaget är svårt att identifiera utifrån. M3 har liknande tankar och tar upp att många andra 
företag har väsentlighetsanalysen som en central roll i deras redovisning men att det är svårt 
att identifiera huruvida det är en norm eller inte. Företaget tar även upp exempel på andra 
företag inom branschen där respondenten vet att väsentlighetsanalysen vuxit fram på senare år 
och fått en allt mer central roll i arbetet vilket kan tyda på att det är en typ av norm. 
  
Utifrån de förväntningar som funnits från olika håll är alla tillfrågade företag överens om att 
det har gått bra att leva upp till de förväntningar som funnits. Trots förändringar och 
tillkommande delar i riktlinjerna upplever företagen att det har varit möjligt att leva upp till 
förväntningarna. M1 förklarar att: 
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“Än så länge tror jag att vi redovisar enligt förväntan med tanke på de 
frågeställningar vi får på årsstämman och från dialoger vi haft med intressenter. 
Kanske till och med att vi gör lite mer än vad vi kanske skulle förväntas göra i form av 
redovisning.” 

- M1 (2018) 
  
Företaget menar därmed att förväntningarna till och med gått att överträffa genom att 
företaget gör mer än vad som krävs av dem. Trots detta finns det områden som går att 
förbättra genom att fokusera ännu mer på det som är väsentligt och precisera redovisningen 
ännu mer. Genom att göra detta kan de få rapporter som är ännu mer tydliga och väsentliga 
för det specifika företaget. Flera företag beskriver att genom revidering av rapporterna och 
dialoger med olika intressenter har de försäkrat sig om att företaget lever upp till de befintliga 
förväntningarna. I intervju med M3 framkommer att företaget har haft en extern revision på 
deras GRI rapport och att det då endast förekom få avvikelser. Detta menar respondenten är 
ett tydligt tecken på att företaget lever upp till de förväntningar som ställs.  
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5. Analys 
Följande kapitel inleds med en kort redogörelse för utvecklingen av arbetet med 
väsentlighetsanalysen. Sedan genomförs en mer ingående analys av förklarande faktorer till 
utvecklingen av arbetet med väsentlighetsanalysen. Analysen grundar sig i uppsatsens 
analysmodell med fokus på de tre typerna av isomorfism. Genom att utgå från isomorfismerna 
förklaras ett flertal faktorer som har påverkat förändringen av arbetet med 
väsentlighetsanalysen. 
  

5.1 Förändring av arbetet med väsentlighetsanalysen 
Hsu et al. (2013) beskriver att arbetet med väsentlighetsanalysen ska innefatta tre delar: 
identifiering, prioritering och validering. Bland samtliga av företagen inom båda branscher 
går det att återfinna alla tre steg. Trots att båda branscher följer stegen finns det både 
skillnader och likheter i utvecklingen av arbetet med väsentlighetsanalysen och de rutiner och 
regler som analysen innefattar. Den skillnad som har gått att utläsa är att bankbranschen under 
perioden har haft en större utveckling än metallindustrin i vissa hänseenden vilket går att 
utläsa i en jämförelse av figur 7 och 8. Bankbranschen har bland annat fått en bredare syn på 
vilka sina intressenter är och fått en tydligare struktur i deras valideringsprocess. Trots att det 
skett större förändringar i bankbranschen arbetar båda branscher på liknande sätt i slutet av 
den undersökta perioden. 
  
Kolk (2010) beskriver att det historiskt sett har varit branscher med en stor miljöpåverkan 
som redovisat på icke-finansiell information. Detta kan vara en anledning till att 
bankbranschen haft en större utveckling än metallindustrin i och med att branschen inte hade 
kommit lika långt i sitt arbete i början av den undersökta perioden. Shabana et al. (2016) 
redovisar idéer som är nära sammankopplade till Kolk (2010) och författarna diskuterar att 
företagens verksamheter inom metallindustrin ofta är kopplade till höga miljömässiga risker. 
Genom att hållbarhetsredovisa försäkrar företagen sina intressenter att de arbetar med dessa 
risker. Bankbranschen kan ses som en bransch som har relativt liten miljömässig påverkan på 
omvärlden medan metallindustrin har en relativt stor påverkan. Skillnaderna i utvecklingen 
under den undersökta perioden skulle därmed kunna förklaras av den stora yttre påverkan som 
företagen inom metallindustrin har. Dessa företag tvingades tidigare än bankerna att utveckla 
sitt arbete med väsentlighetsanalysen. 
 
Frumkin och Galaskiewicz (2004) har i sin studie kommit fram till att statliga bolag och icke-
vinstdrivande verksamheter påverkas i större utsträckning än privata bolag av olika isomorfa 
krafter. De företag som undersökts i denna uppsats har bestått av både statliga och privata 
bolag och det har därmed gått att testa de resultat som Frumkin och Galaskiewicz (2004) kom 
fram till. I denna uppsats har det inte gått att se några skillnader i förändringen av arbetet med 
väsentlighetsanalysen som går att koppla till om företaget är privat eller statligt. Det ter sig 
därmed som att företagen har påverkats av isomorfa krafter i lika stor utsträckning. Denna 
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skillnad mellan tidigare forskning och det som gått att utläsa i denna uppsats kan bero på vilka 
undersökningsobjekten varit. Frumkin och Galaskiewicz (2004) har använt sig av National 
Organizations Study som baser sig på amerikanska företag. I denna uppsats har svenska 
företag undersökts vilket kan förklara skillnaderna. Däremot representerar de statliga bolagen 
endast en liten del av undersökningsobjekten i denna uppsats vilket kan ha påverkat 
resultatet.   
  
Hahn och Kühnen (2013) beskriver att det kontinuerligt sker en institutionalisering av 
hållbarhetsredovisningen och att företagen rör sig mot socialt konstruerade normer. I denna 
uppsats har det funnits flera bevis på en utveckling som tyder på ett institutionaliserat 
beteende. En utveckling som skett likartat i båda branscher är att väsentlighetsanalysen fått en 
större roll i arbetet med hållbarhet. Branscherna är tydliga med att det är 
väsentlighetsanalysen som ligger till grund för deras arbete med hållbarhet och som 
bestämmer vilka frågor som ska tas upp. Ytterligare en likhet i utvecklingen är att det finns en 
ökad struktur och tydlighet i processen. Branscherna har utvecklats från att ha en relativt 
ostrukturerad process i den dagliga verksamheten till att ha en tydlig och uppstrukturerad 
process. En analys av bakomliggande faktorer till utvecklingen av arbetet med 
väsentlighetsanalysen genomförs med grund i de olika isomorfismerna i följande tre avsnitt. 
  

5.2 Tvingande isomorfism 
Fortanier et al. (2011) men även Shabana et al. (2016) diskuterar att det sker en 
institutionalisering i användningen av GRIs riktlinjer. Detta är något som yttrat sig väldigt 
tydligt i den insamlade datan till denna uppsats. Samtliga företag i båda branscher upplever att 
GRIs riktlinjer har varit vedertaget bland större svenska företag och det har därmed varit 
naturligt för dem att även de följa GRI. Det har setts som en praxis att använda sig av GRI 
vilket har skapat en institutionalisering i användningen av riktlinjerna. Det kan ses som att det 
finns en viss förväntan på att arbeta med det som GRI föreskriver. En bidragande faktor till att 
tidigare teori och denna uppsats empiri stämmer väl överens kan ligga i utgångspunkten som 
dessa studier grundar sig i. Både Fortanier et al. (2011), Shabana et al. (2016) och denna 
uppsats grundar sig i nyinstitutionell teori och ämnar förklara en institutionell påverkan. 
Dessa författare har även utgått från liknande företag storleksmässigt i deras undersökningar 
som denna uppsats har gjort.  
 
Institutionaliseringen i användningen av GRIs riktlinjer grundar sig i isomorfa dragningar 
bland de större företagen. Det vill säga att företagens beteende, i detta fall användningen av 
riktlinjer, blir allt mer lika varandra på grund av isomorfa dragningar. Martínez-Ferrero och 
García-Sánchez (2017) men även Peng (2002) anser att det finns informella regler som 
företagen bör följa. I denna uppsats har en informell regel i form av att följa GRIs riktlinjer 
visat sig vara en stor del av de isomorfa dragningarna. Denna informella regel, som är en typ 
av tvingande isomorfism, skapar en förväntan på att GRIs riktlinjer följs. Martínez-Ferrero 
och García-Sánchez (2017) undersökning som handlar om att identifiera isomorfa faktorer är 
av kvantitativ karaktär. Trots stora skillnader i metodvalet från denna uppsats finns det stora 
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likheter i vad som visas i resultatet. Likheterna kan bland annat grunda sig i att liknande 
företag i form av storlek undersöks. Resonemanget som Martínez-Ferrero och García-Sánchez 
(2017) för går väl i linje med Greenwood et al. (2017) som belyser att det ses som tvingande 
att följa en viss praxis för att företaget ska anses legitimt. I och med att det finns en förväntan 
från omgivningen på att företagen ska följa GRI bör de göra detta för att anses legitima. 
Denna informella regel är starkt rotad hos företagen och anses därmed vara en förklaring till 
användandet av GRIs riktlinjer. Därmed ses den även som en stor bidragande faktor till 
utvecklingen av de regler och rutiner som väsentlighetsanalysen omfattar.  
  
Weir (2009) beskriver att institutionalisering i form av tvingande isomorfism grundar sig i 
påtryckning från politiska aktörer. I denna uppsats visar resultatet att det skiljer sig mellan 
företagen i bankbranschen och metallindustrin i synen på om det funnits krav från 
intressenterna att följa GRIs riktlinjer. I bankbranschen är synen att det funnits tydliga krav 
från olika intressentgrupper att använda sig av GRIs riktlinjer och inte minst från staten. Det 
är därmed möjligt att urskilja en direkt påverkan i bankbranschen vilket går väl i linje med 
Weir (2009). Även en indirekt påverkan skulle möjligen kunna tolkas i statens påtryckning att 
använda sig av GRI. Ett flertal av bankerna beskrev att statliga bolag tidigt var tvungna att 
följa GRI och att övriga bolag sedan även har börjat följa GRI då detta har setts som en 
standard. De politiska påtryckningarna har därmed i viss mån påverkat utvecklingen av de 
rutiner och regler som är kopplade till väsentlighetsanalysen i bankbranschen. Det som Weir 
(2009) utgår från, gällande att påtryckningar från politiska aktörer leder till 
institutionalisering, grundar sig i mycket vedertagna idéer inom institutionell teori. Det kan 
därmed ses som trovärdigt och rimligt att resultatet av denna studie stödjer dessa 
grundläggande idéer.  
 
I metallindustrin är synen att det inte funnits påtryckningar från staten kring att följa GRI 
vilket inte nödvändigtvis behöver gå emot det som Weir (2009) argumenterar för. Det saknas 
politiskt tryck enligt metallindustrin och det sker därmed ingen institutionalisering på grund 
av detta. Men det behöver dock inte betyda att ett eventuellt politiskt tryck inte skulle leda till 
en institutionalisering.  Resonemanget kring att det inte funnits några påtryckningar från 
staten kan dock tolkas som att det går emot vad Chen och Bouvain (2009) beskriver. Dessa 
författare talar om att företagens hållbarhetsredovisning påverkas av dess politiska 
omgivning. En förklaring till att resultatet inom metallindustrin visar på andra delar än vad 
Chen och Bouvain (2009) hävdar kan grunda sig i att deras undersökning görs på företag i 
andra länder än Sverige. Det kan därmed finnas fundamentala skillnader i de politiska 
omgivningarna som därmed påverkar företagen på ett annat vis. Utifrån det som framkommit 
i denna uppsats har det direkta politiska trycket inte haft någon större påverkan på företagen 
inom metallindustrin och det kan därmed inte förklara utvecklingen av arbetet med 
väsentlighetsanalysen. 
 
Det finns däremot andra sätt som den politiska omgivningens påverkan som Chen och 
Bouvain (2009) talar om tar sig i uttryck. Företagen inom metallindustrin uttrycker att de 
statliga företagen var tidiga med att följa GRI och satte en standard för svenska företag. Det 
skulle därmed vara rimligt att belysa sambandet mellan statens krav på statliga bolags 
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användning av GRI och metallindustrins val av GRI. Den politiska omgivningen som Chen 
och Bouvain (2009) diskuterar skulle därmed kunna vara en indirekt faktor som påverkar 
företagens val av riktlinjer. Detta visar då även på en likhet mellan de två branscherna där 
båda branscher påpekar att statliga företag ses som en föregångare och som har en påverkan 
på redovisningen. Den politiska faktorn kan därmed i viss mån även ha påverkat 
metallindustrin även om det inte är lika tydligt som i bankbranschen. Anledningen till att det 
skiljer sig mellan de två branscherna kan grunda sig i flera faktorer. Branschernas 
karaktäristika kan vara en förklarande faktor i form av att de har olika risker som politiska 
aktörer har olika intresse att reglera. Som det har visat sig i uppsatsen har även metallindustrin 
legat i framkant med hållbarhetsarbetet vilket därmed kan indikera på att det inte behövs lika 
mycket tryck från politiska aktörer.  
  
GRI (u.å. b) beskriver att de nyare generationerna av riktlinjer har haft ett större fokus på 
väsentlighet. I denna uppsats identifieras detta som en stor bidragande faktor till utvecklingen 
av de regler och rutiner som är kopplade till väsentlighetsanalysen inom båda branscher. 
Företagen beskriver att riktlinjerna blivit mer fokuserade på det som är väsentligt och även att 
det interna arbetet därmed smalnats av till att fokusera på väsentliga delar. Där företagen 
tidigare redovisade på nästan allt redovisar de nu istället på ett mindre antal utvalda 
frågor.  Företagens åsikter går därmed nära i linje med GRIs åsikter vilket kan förklaras av att 
samtliga företag arbetar med GRIs riktlinjer och är präglade av denna syn.  I och med att 
väsentlighetsanalysens centrala roll har utvecklats i riktlinjerna och att företagen följer 
riktlinjerna har detta därmed bidragit till väsentlighetsanalysens utveckling.  
 
Som Calabrese et al. (2017) beskriver ses väsentlighetsanalysen idag som en mycket viktig 
del för att kunna presentera relevanta hållbarhetsrapporter. Denna syn stämmer väldigt väl 
överens med vad som framkommit i resultatet av denna uppsats då samtliga företag betonar 
väsentlighetsanalysen som en viktig faktor. I och med att väsentlighetsanalysen ses som 
väldigt central i riktlinjerna så arbetar företagen med att utveckla deras egna processer med 
analysen. Då studien av Calabrese et al. (2017) är väldigt aktuell med ett stort fokus på G4 
riktlinjerna ligger den nära i linje med denna uppsats och kan förklara varför denna uppsats 
funnit liknande resultat. Både tidigare teori och denna uppsats, som till stor del bygger på G4 
riktlinjerna, tyder på att väsentlighetsanalysens roll utvecklas i riktlinjerna vilket därmed även 
påverkar det praktiska arbetet.  
  
Weir (2009) belyser även att en grund till tvingande isomorfism är strävan efter legitimitet. 
Detta går väl i linje med resonemanget av Meyer och Rowan (1977) som beskriver att 
isomorfism mellan olika företag leder till att företagen får legitimitet från sin omgivning. 
Inom båda branscherna framkommer det tydligt att företagen legitimerar sig genom att arbeta 
med och redovisa på relevanta delar. Att arbeta med en väsentlighetsanalys och redovisa på 
företagets väsentliga frågor ger legitimitet från företagens omgivning i form av dess 
intressenter. I och med att företagen ständigt vill öka sin legitimitet så krävs en konstant 
utveckling av väsentlighetsanalysen för att matcha omgivningens förväntningar. Strävan efter 
legitimitet ses som väldigt viktig för utvecklingen av väsentlighetsanalysen inom båda 
branscher. Meyer och Rowan (1977) grundar sin studie på en väldigt vedertagen 
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nyinstitutionell teori och förklarar legitimitetsskapande med hjälp av isomorfism. Den 
teoretiska grunden i denna uppsats är väldigt likartad vilket kan förklara att det gått att se 
liknande resultat i denna uppsats.  
 
Frostenson et al. (2015) beskriver att företagets förmåga att få kapital styrs av hur väl 
företaget visar hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta resonemang går väl i linje med 
resultatet av denna uppsats. I datainsamlingen visade det sig att transparens också är något 
som värderas högt bland företagen och genom att redovisa på dess väsentliga frågor anser 
företagen att de blir mer transparenta. Företagen vill redovisa på det som är väsentligt för att 
visa en på en transparent verksamhet och anses därmed anses som legitima. Företag som inte 
anses legitima kan riskera att förlora investeringar enligt Frostenson et al. (2015) vilket då 
ligger väldigt nära det som framkommer i denna uppsats. Väsentlighetsanalysen utförande 
och de regler och rutiner som är kopplade därtill är därmed centrala i företagens förmåga att 
locka kapital från investerare. Då den finansiella delen många gånger ses som väldigt viktig i 
ett företag kan detta därmed vara en stor bidragande faktor till att företagen har utvecklat 
deras arbete med väsentlighetsanalysen. 
  

5.3 Mimetisk isomorfism 
DiMaggio och Powell (1983) beskriver att den mimetiska isomorfismen grundar sig i en 
osäkerhet i en organisation. Även Martínez-Ferrero och García-Sánchez (2017) argumenterar 
för att det finns osäkerheter och att organisationer därmed imiterar andra med önskvärt 
beteende. Vid en analys av den insamlade datan finns det flera indikationer på att det har 
förekommit olika typer av mimetisk isomorfism. Till en början är den gemensamma 
uppfattningen inom båda branscher att det funnits osäkerheter kring hur en 
väsentlighetsanalys ska genomföras. Osäkerheten som företagen upplever bekräftar detta 
grundläggande antagande och skapar möjlighet för mimetisk isomorfism att yttra sig.  
En förklaring till varför företagen har känt en osäkerhet kan grunda sig i det som Knebel & 
Seele (2015) diskuterar kring att väsentlighetsprincipen har öppnat upp för företagen att välja 
vad de vill och inte vill redovisa på. Detta styrks av empirin där företagen beskriver att det 
inte funnits ett “rätt sätt” att rapportera på som passar alla företag och att detta legat till grund 
för den osäkerhet de upplevt.  
  
Mizruchi och Fein (1999) samt Martínez-Ferrero och García-Sánchez (2017) diskuterar att 
företag som inte vet vilken den bästa lösningen är inför ett beslut kan vända sig utåt för att få 
inspiration. Det är inte sällan då som företag kollar på andra framgångsrika konkurrenter. Det 
har gått att urskilja tydliga tecken på detta i uppsatsens insamlade data då företagen inom 
bankbranschen till stor del tittar på andra företag för att bekräfta deras egna processer och 
styra deras redovisning åt rätt håll. Detta kan vara en förklaring till att företagen inom 
bankbranschen utvecklats väldigt likartat i deras arbete med väsentlighetsanalysen. Martínez-
Ferrero och García-Sánchez (2017) har genomfört en kvantitativ undersökning på ett flertal 
hållbarhetsrapporter för att förklara hur olika typer av isomorfism påverkar frivillig 
redovisning. Denna uppsats har använt en kvalitativ metod för att förklara liknande fenomen 
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och har kommit fram till liknande resultat gällande osäkerhet och imitation. Det ter sig 
därmed som att undersökningsmetoden inte har en betydelse för vad som hittats i respektive 
undersökning.   
 
Till skillnad från det som Mizruchi & Fein (1999) diskuterar kring att företagsledare som är 
osäkra inför ett beslut tenderar att efterlikna framgångsrika konkurrenter går detta inte att 
utläsa i metallindustrin. Företagen inom metallindustrin beskriver att de inte hämtat 
inspiration från andra konkurrenter inom samma bransch till sin egen redovisning. Företagen 
inom metallindustrin påpekar att man hanterat osäkerheten på andra sätt än genom att kolla på 
andra företags redovisningar. Företagen har bland annat tagit in externa experter på området 
för att minimera osäkerheten. Även bankbranschen har använt sig av externa experter för att 
få hjälp. Det har därmed i denna uppsats gått att urskilja ett alternativt sätt som osäkerheten 
kring att arbeta med en väsentlighetsanalys yttrar sig i. Enligt de undersökta företagen 
arbetade de externa experterna med andra stora företag inom samma bransch men även inom 
andra branscher. Då det kan förväntas att företag får liknande råd som andra företag av dessa 
experter leder det till att liknande val görs bland företagen och att arbetet institutionaliseras 
även över branschgränser.  
 
Det kan därmed konstateras att det finns skillnader i hur bankbranschen och metallindustrin 
bemöter sin osäkerhet. Perez-Batres et al. (2011) beskriver att en hög grad av osäkerhet inom 
en organisation bidrar till en önskan om att leva upp till de sociala värderingarna i ett 
samhälle. Det kan därmed ses som att branscherna har olika lösningar på hur de ska leva upp 
till dessa sociala värderingar. Bankbranschen anser att dessa värderingar speglas i andra 
organisationers arbete vilket skiljer sig åt från metallindustrin som anser att de externa 
experterna bidrar till att organisationen lever upp till förväntningarna. Då båda branscher rört 
sig mot att ha väldigt liknande processer indikerar detta på att imitationen och de externa 
experterna antingen har en väldigt liten påverkan båda två, eller att de två olika metoderna 
leder mot liknande sätt att agera.  
 
Ett annat sätt som denna imitation över branschgränser yttrar sig och som är i stil med det 
som Mizruchi och Fein (1999) beskriver kring imitation av konkurrenter framkommer bland 
företagen i metallindustrin. Definitionen av en konkurrent anses bland dessa företag inte 
endast vara konkurrenter inom samma bransch utan även andra företag som de konkurrerar 
om kapital med. Investerare efterfrågar idag allt mer att företagen ska hållbarhetsredovisa och 
jämför företagen efter hur väl de redovisar. De företag som kan visa på att de lever upp till 
investerarnas förväntningar har en större chans att få investeringar (Frostenson et al. 2015). 
Utifrån ovan definition skulle företagen inom både bankbranschen och metallindustrin kunna 
ses som konkurrenter. Vissa företag inom metallindustrin väljer att kolla på konkurrenter 
utifrån denna definition. Även bankbranschen talar till viss del om att de kollar på andra 
företag som fått bra rating i hållbarhetsindex och som inte nödvändigtvis verkar inom samma 
bransch. En förklaring till att det finns flera likheter i utvecklingen av arbetet med 
väsentlighetsanalysen mellan de olika branscherna kan därmed förklaras av att imitation i 
arbetet sker även över branschgränser.  
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Som De Villiers et al. (2014) visar i deras undersökning är det främst mindre företag som 
påverkas av hur de större företagen arbetar. Detta stämmer inte överens med den data som 
insamlats i denna uppsats. Det har framkommit att även de undersökta stora företagen kollar 
på hur andra stora företag presenterar sitt arbete med väsentlighetsanalysen. De stora 
företagen är långt fram i arbetet med väsentlighetsanalysen och det fungerar därmed mer som 
en bekräftelse på de egna processerna snarare än att ta idéer från andra företag. Detta kan då 
vara en förklaring till att utvecklingen av de olika stegen som väsentlighetsanalysen omfattar 
är relativt likartat mellan branscherna. Likheter på hur arbetet med väsentlighetsanalysen 
inom bankbranschen och metallindustrin har utvecklats syns bland annat i den ökade 
strukturen och tydligheten i de olika processerna som väsentlighetsanalysen innefattar enligt 
Hsu et al. (2013). 
  
Den mimetiska isomorfismen tar sig även i uttryck på andra vis, även om det inte är lika 
tydligt som att faktiskt kolla på andra företags redovisningar. Som Perez-Batres et al. (2012) 
beskriver kan valet av riktlinjer vara ett tecken på mimetisk isomorfism. Samtliga undersökta 
företag har valt att följa GRIs riktlinjer. Som Roca och Searcy (2012) förklarar har det ansetts 
vara en typ av praxis bland större företag att använda sig av dessa riktlinjer. Detta har även 
gått att utläsa i båda de branscher som undersökts. Utöver att det funnits en praxis 
argumenterar De Villiers och Alexander (2014) för att valet att följa GRIs riktlinjer grundar 
sig i en osäkerhet i hur företag ska hållbarhetsredovisa. Detta påstående styrks i denna uppsats 
genom att det funnits flera delar inom båda branscher som tyder på att de använder sig av 
dessa riktlinjer för att minska osäkerheter.  
 
Boxenbaum och Jonsson (2017) beskriver att företag som delar samma omgivning och har 
liknande intressenter tenderar att likna varandra. Resultatet av detta blir att företagen blir 
institutionaliserade om de delar samma omgivning (ibid). Den praxis som finns kring att följa 
GRIs riktlinjer anses bland de undersökta företagen som en praxis som gäller generellt för 
stora bolag. Att följa riktlinjerna kan därmed ses som ett institutionaliserat beteende. Frågan 
som uppkommer då är om stora företag inom båda branscher delar samma omgivning. Om 
omgivning innebär att företagen påverkas av liknande intressenter så finns det belägg för att 
de delar omgivning. I den insamlade datan har det framkommit att företagen konkurrerar över 
branschgränserna om investeringar och det är därmed i deras intresse att hållbarhetsredovisa 
minst lika bra som andra stora företag.  
  
Boxenbaum och Jonsson (2017) argumenterar för att det mellan företag sker en spridning av 
idéer och arbetssätt till andra företag inom samma omgivning, vilket författarna kallar för 
diffusion. I denna uppsats har det också varit möjligt att se tecken på diffusion mellan företag. 
Båda branscher belyser att det finns olika former av forum och seminarier där tankar om 
hållbarhetsredovisning sprids. Bland dessa finns det både forum som är branschspecifika och 
forum som riktar sig till alla typer av företag. De tankar som sprids bidrar även till 
utvecklingen och institutionaliseringen av väsentlighetsanalysen. Då det finns både forum 
inom branschen och utanför branschen kan detta påverka väsentlighetsanalysen på olika 
sätt.  Men som det visas i figur sju och åtta har utvecklingen mellan branscherna varit relativt 
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likartad vilket tyder på att det är liknande tankar som sprids både inom och utanför 
branscherna. 
  
 

5.4 Normativ isomorfism 
Företagen inom de olika branscherna har en väldigt liknande uppfattning kring hur olika 
normer har påverkat deras väsentlighetsanalyser. Normerna har till stor del varit begränsade 
kring hur en väsentlighetsanalys ska gå till. Brown et al. (2009) beskriver att GRI som 
organisation har blivit institutionaliserad hos företagen och denna organisation är med och 
påverkar normerna genom bland annat ett ökat fokus på väsentlighetsanalysen. Detta 
resonemang stämmer väl överens med det som yttrar sig i empirin. Normen som båda 
branscher har kunnat identifiera är främst att företagen bör använda sig av GRIs riktlinjer då 
majoriteten av företagen redovisar med hjälp av dessa. Detta verkar vara en påverkande faktor 
som är grundläggande till utvecklingen av väsentlighetsanalysen. GRI framförs som en 
organisation vilken har haft en stor betydelse för utvecklingen av väsentlighetsanalysen inom 
båda branscher. En anledning till att studien av Brown et al. (2009) stämmer väl överens med 
denna uppsats kan grunda sig i att de utgår från GRI som organisation och undersöker dess 
påverkan på institutionaliseringen av hållbarhetsredovisningen. Det är därmed en studie som 
grundar sig i väldigt liknande idéer som denna uppsats.  
 
Resonemanget kring GRIs stora påverkan kan även förklaras av Perez-Batres et al. (2011) 
som diskuterar att NGOs kan vara normsättande. Författarna förklarar att dessa organisationer 
försöker skapa ett sätt som andra bör agera efter. Dessa tankar är väldigt nära med vad som 
framkommit i denna uppsats då de olika företagen anser att GRI har skapat ett ökat fokus på 
väsentlighetsanalysen och ger vissa råd kring hur den ska genomföras. Organisationen GRI 
har blivit så pass inflytelserik att de sätter normer för vad som ska fokuseras på i arbetet med 
väsentlighetsanalysen. GRI kan därmed anses vara en bidragande faktor till utvecklingen av 
de regler och rutiner som är kopplade till väsentlighetsanalysen. Organisationen har skapat ett 
ökat fokus på väsentlighetsanalysen och kommit med vissa råd om processen. Att Perez-
Batres et al. (2011) visar på liknande resultat som denna uppsats ses som rimligt då de utgår 
från institutionell teori och att förklarar hur professionella organisationer påverkar 
hållbarhetsredovisningen. En viktig del i denna uppsats är normer vilket till stor del styrs av 
professionella organisationer enligt tidigare forskning. Perez-Batres et al. (2011) utgår dock 
från andra länders redovisningar än vad denna studie gör men det verkar inte ha någon 
betydelse i detta fall. Det kan grunda sig i att GRI är en global professionell organisation som 
verkar inom flertalet länder och påverkar organisationer inom dessa länder.  
 
Båda branscher påpekar dock att själva arbetet med väsentlighetsanalysen är väldigt 
individuellt. GRI sätter vissa riktlinjer för hur arbetet skall utföras men beskriver inte allt för 
ingående hur analysen ska genomföras rent praktiskt. Med andra ord har dessa normer haft en 
viss påverkan som kan förklara utvecklingen av arbetet med väsentlighetsanalysen. Men det 
handlar då mer om att följa riktlinjerna snarare än hur analysen skall genomföras. Detta kan i 
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viss mån ses som att det inte helt stämmer överens med Perez-Batres et al. (2011) och Brown 
et al. (2009). Företagen i denna uppsats lägger mer fokus på att GRI styr att organisationerna 
ska arbeta med en väsentlighetsanalys men att det finns vissa begränsningar i de praktiska 
anvisningarna hur företagen ska göra det. Det kan därmed ses som att normerna från GRI har 
haft en påverkan men det finns en diskussion kring hur pass stor påverkan är. Det handlar 
snarare om att GRI styr företagen mot väsentlighet men att de måste hitta egna lösningar. Då 
det inte finns några absoluta förklaringar för tillvägagångssättet kan det då öppna upp för 
andra isomorfa dragningar att yttra sig.  
  
Företagen inom båda branscherna delar åsikten om att intressenterna och samhället inte ställer 
några direkta krav på hur en väsentlighetsanalys ska genomföras. Det finns krav från vissa 
intressenter att följa GRI men fokuset ligger främst på att de vill ha väsentlig och 
lättillgänglig information. Företagen måste kunna leva upp till de förväntningar som finns 
vilket gör att de använder sig av GRIs riktlinjer. Detta kan förklaras av Brown et al. (2009) 
som beskriver att GRI är så pass institutionaliserad och att riktlinjerna ses som en typ av 
praxis bland större företag. Dessutom lägger riktlinjerna stort fokus på att redovisa det som är 
väsentligt. På grund av detta väljer företagen att följa dessa riktlinjer för att kunna leva upp 
till intressenternas förväntningar på att redovisa på det som är väsentligt. Den påverkan som 
trycket från intressenterna har haft kan därmed ses som begränsad. Det har inte funnits några 
starka normer från intressenterna som har en konkret påverkan på utförandet av reglerna och 
rutinerna för väsentlighetsanalysen. Det rör sig snarare om en indirekt påverkan på att följa 
GRIs riktlinjer. Det finns därmed ett visst inslag av denna normativa isomorfa dragning men 
den har inte yttrat sig konkret i arbetet med väsentlighetsanalysen. 
 
Chen och Bouvain (2009) tar upp att kulturen, som byggs upp av samhället, påverkar arbetet 
med hållbarhetsredovisningen. Resultatet i denna uppsats motsäger detta till viss del då en 
sådan påverkan inte har gått att identifiera på ett tydligt sätt. Några normer från utomstående 
parter kring hur väsentlighetsanalysen rent praktiskt ska genomföras har egentligen inte 
funnits. Utifrån det som framkommit i denna uppsats vill omvärlden snarare att företagen 
arbetar aktivt med en väsentlighetsanalys och redovisar på frågor som framkommit i denna 
analys. De normer som finns från intressenter har med andra ord inte en stor påverkan på 
arbetet med väsentlighetsanalysen. Däremot kan det hela tolkas som en indirekt faktor då 
intressenterna har förväntningar på att företagen jobbar med det som är väsentligt. På så sätt 
måste företagen arbeta med en väsentlighetsanalys och frågor som är väsentliga för dem för 
att leva upp till förväntningarna. Som tidigare nämnt utgår Chen och Bouvain (2009) från 
andra länder i deras undersökning. Även i denna del kan det vara en bidragande faktor till att 
resultatet skiljer sig mellan deras studie och denna uppsats. Det kan råda helt andra kulturer i 
dessa länder som därmed har en annan påverkan än vad som har visats i denna uppsats. Det 
finns dock vissa inslag som överensstämmer med Chen och Bouvain (2009) och däribland 
den indirekta påverkan som grundar sig i omvärldens förväntningar på att företagen arbetar 
med en väsentlighetsanalys. 
  
Det går dock att urskilja en form av kulturell påverkan i väsentlighetsanalysens roll. Genom 
att intressenterna och omvärlden värderar redovisningen av väsentliga frågor högt har detta 
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till stor del påverkat väsentlighetsanalysens roll i företagens arbete med hållbarhet. Rollen har 
blivit allt mer central hos samtliga företag inom båda branscher vilket kan förklaras av de 
ökade förväntningarna som funnits. Detta är ett resonemang som går väl i linje med Chen och 
Bouvain (2009). Men i denna uppsats visar det sig att den kulturella påverkan handlar mer om 
väsentlighetsanalysens centrala roll än om hur den skall genomföras. Det här kan relateras till 
Martínez-Ferrero och García-Sánchez (2017) som beskriver att det är viktigt för företagen att 
leva upp till dessa förväntningar. Detta kan vara en stor bidragande faktor till att rollen blivit 
så pass central som den blivit. Viktigt är därmed att återigen poängtera att förväntningarna 
som har funnits på väsentlighetsanalysen innebär endast att analysen ska genomföras och ha 
en central roll, inte hur den ska genomföras. Den analys som görs av detta är att normerna har 
en påverkan på vilka delar som företaget bör arbeta med men normerna inte påverkar själva 
tillvägagångssättet i betydande omfattning.  
 
Som O’Donovan (2002) diskuterar bör företagen försöka minska sitt legitimitetsgap genom 
att uppfylla de förväntningar som finns. I denna uppsats redovisar samtliga företag att det gått 
att uppfylla de förväntningar som har funnits på väsentlighetsanalysen utan några problem. 
Med anledning av detta har företagens legitimitetsgap varit möjligt att minska. På grund av att 
gapet har minimerats har företagen kunnat ses som legitima av sin omgivning. Som Campbell 
(2007) beskriver kan för höga krav leda till att ingen förändring sker och vice versa. Då 
förväntningarna har legat på en rimlig nivå har en stor förändring skett. Detta ses därmed som 
en av förklaringarna till att det varit möjligt att urskilja en förändring i de rutiner och regler 
som väsentlighetsanalysen innefattar. Det har funnits förväntningar som av företagen ansetts 
vara på en rimlig nivå och de har därmed kunnat utveckla sina väsentlighetsanalyser mot 
slutet av den undersökta perioden till något annat än vad de var i början av den undersökta 
perioden. Campbell (2007) grundar en del av sin undersökning på svenska företag vilket även 
denna uppsats gör. Valet av företag kan därmed vara en grundläggande förklaring till att det 
finns delar som överensstämmer. 
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6. Slutsats  
Syftet med denna uppsats var att identifiera vilken påverkan väsentlighetsprincipen har haft 
på företagens arbete med väsentlighetsanalysen i praktiken. Utöver detta avsåg uppsatsen att 
förklara vilka andra institutionella faktorer som har påverkat arbetet. Resultatet av denna 
uppsats tyder på att det finns flera institutionella faktorer som har haft olika påverkan på 
förändringen av arbetet med väsentlighetsanalysen. 
  
Likt tidigare forskning visar även denna uppsats på att GRIs väsentlighetsprincip fått ett ökat 
fokus, vilket även har tagit sig i uttryck i företagens arbete med väsentlighetsanalysen. 
Väsentlighetsanalysen har i samtliga undersökta företag fått en allt mer central roll i deras 
verksamhet. Detta grundar sig, likt tidigare forskning, i isomorfa dragningar som bidrar till ett 
institutionaliserat beteende. Tidigare forskning belyser relevansen av den tvingande, 
mimetiska och normativa isomorfismen. Dessa tre typer återfinns även i denna uppsats som 
förklarande faktorer till institutionaliseringen som skett i företagens regler och rutiner med 
väsentlighetsanalysen. 
 
Denna uppsats identifierar den tvingande isomorfa dragningen som den främsta faktorn till att 
väsentlighetsanalysens rutiner och regler blivit institutionaliserade. Begreppet har varit 
möjligt att bryta ner i mindre beståndsdelar och likt tidigare forskning identifieras denna 
isomorfa dragning i form av en informell regel. Den informella regeln väljer företagen att 
följa för att uppnå legitimitet från deras omgivning. I detta fall handlar den informella regeln 
främst om att följa GRIs riktlinjer då det ses som en vedertagen praxis. Denna faktor har 
påverkat båda branschernas väsentlighetsanalyser på liknande sätt. I linje med tidigare 
forskning identifierar denna uppsats även en tvingande isomorf dragning i form av ett 
politiskt tryck. Denna faktor har visat sig vara större i bankbranschen än i metallindustrin med 
anledning av branschernas karaktäristika och deras nivå på redovisningen. 
 
Utöver dessa ovanstående faktorer identifieras även andra isomorfa dragningar som har 
påverkat utvecklingen av arbetet med väsentlighetsanalysen. En viss grad av normativ 
isomorfism har gått att identifiera. Likt tidigare forskning identifierar denna uppsats GRI som 
en organisation med stort inflytande över väsentlighetsanalysen. Detta yttrar sig främst genom 
en förväntan på att företagen ska arbeta med väsentliga frågor men inte hur tillvägagångssättet 
ska se ut. Denna påverkan är därmed inte lika stark som tidigare forskning belyser. En 
normativ isomorf dragning i form av det kulturella inflytandet anser denna uppsats även ha en 
viss påverkan på rutinerna och reglerna med väsentlighetsanalysen vilket är i linje med 
tidigare forskning. Denna påverkan är dock begränsad till väsentlighetsanalysens roll och 
berör inte dess tillvägagångssätt. Normerna som funnits har visat sig vara väldigt likartade i 
de olika undersökta branscherna och några signifikanta skillnader går inte att utläsa från 
resultatet. 
 
Tidigare forskning belyser att mimetiska isomorfa dragningar påverkar institutionalisering av 
ett beteende vilket denna uppsats är i linje med. Likt tidigare forskning identifierar denna 
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uppsats en osäkerhet i företagen som leder till en imitation av andra företag. Resultatet av 
denna uppsats skiljer sig däremot från tidigare forskning genom att imitationen handlar mer 
om en bekräftelse på de egna processerna än att ta idéer från andra. Trots att det finns en 
större grad av imitering inom bankbranschen än inom metallindustrin identifieras denna 
påverkan som liten då det endast rör sig om en bekräftelse. 
     
Som svar på forskningsfrågan identifieras GRIs väsentlighetsprincip som den institutionella 
faktor vars påverkan varit störst på utvecklingen av arbetet med väsentlighetsanalysen inom 
båda branscher. Det finns även andra institutionella faktorer i form av normativa och 
mimetiska isomorfa dragningar som har en mindre påverkan på utvecklingen av 
väsentlighetsanalysen. För att återkoppla till analysmodellen är det tvingande isomorfismen 
som är den främsta anledningen till att företagens regler och rutiner blivit institutionaliserade.  
 
Ytterligare en slutsats som dras i denna uppsats är att branschkontexten inte har någon större 
betydelse för institutionaliseringen av de rutiner och regler som är kopplade till 
väsentlighetsanalysen. Detta går emot viss tidigare forskning och visar snarare på en 
institutionalisering av samtliga företag, än företag inom samma bransch. Denna slutsats 
styrker det tidigare resonemanget kring att GRIs riktlinjer ses som den främsta institutionella 
faktor som har påverkat utvecklingen av arbetet med väsentlighetsanalysen. Detta grundar sig 
i att GRIs riktlinjer sträcker sig till samtliga företag oavsett bransch vilket har tagit sig i 
uttryck i en liknande påverkan oavsett bransch. 
 
Det teoretiska bidraget i denna uppsats består av en förklaring till utvecklingen av arbetet med 
väsentlighetsanalysen och vilka institutionella faktorer som påverkat utvecklingen. 
Uppsatsens har även bidragit praktiskt genom att visa på en likartad utveckling av arbetet med 
väsentlighetsanalysen inom bankbranschen och metallindustrin. Den främsta förklaringen till 
denna likartade utveckling grundar sig i informella regler i form av GRIs väsentlighetsprincip. 
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 7. Diskussion  
En intressant del som visar sig i denna uppsats är att fastän branscherna i slutet av 
undersökningsperioden är lika i många hänseenden så har de förändrats olika mycket. 
Anledningen till detta grundar sig i att bankbranschen inte befann sig riktigt lika långt fram 
som metallindustrin i arbetet med väsentlighetsanalysen i början av den undersökta perioden. 
Därmed går det att se en större förändring i bankbranschen. Trots att branscherna har 
utvecklats olika mycket har de på många sätt utvecklats inom samma områden och är i slutet 
av undersökningsperioden relativt lika varandra. Därmed är det även möjligt att se att samma 
faktorer har påverkat de olika branscherna men i olika grad beroende på utgångsläget. 
Anledningen till att metallindustrin låg längre fram i arbetet med väsentlighetsanalysen i 
början av den undersökta perioden kan grunda sig i den verksamhet som de bedriver. 
Metallindustrin är en bransch med stor direkt miljöpåverkan där det historiskt sett funnits ett 
stort intresse från intressenterna att arbeta med dessa frågor. 
 
Branschernas karaktäristika beskrevs i början av denna uppsats och det var på ett flertal 
områden som branscherna skiljde sig åt. Metallindustrin identifierades som en fysiskt 
kapitalintensiv och energiintensiv bransch med höga risker kopplade till miljöfrågor. 
Bankbranschen identifierades som en kunskapsintensiv bransch med ett högt intellektuellt 
kapital och höga finansiella risker som bland annat kreditrisker. Resultatet som hittats i denna 
uppsats skulle därmed kunna appliceras på andra branscher med liknande karaktäristika.  
  
I och med att användningen av GRIs riktlinjer sågs som ett kriterium för att komma med i 
urvalet till denna uppsats kan det ha påverkat resultatet. GRI identifieras som den enskilt 
största faktorn som påverkat arbetet med väsentlighetsanalysen. En eventuell undersökning av 
företag som inte använder sig av GRI skulle kunnat ge andra resultat. Däremot använder sig 
majoriteten av svenska företag som hållbarhetsredovisar GRIs riktlinjer. Valet av företag som 
följer dessa riktlinjer ansågs därmed ge en rättvisande bild av vilka faktorer som påverkar 
arbetet med väsentlighetsanalysen bland större svenska företag. 
  
En begränsning med uppsatsen är att endast ett urval av företag har undersökts inom 
respektive bransch och att endast två branscher har undersökts. Den data som samlats in visar 
däremot på ett entydigt resultat. Genom att kombinera innehållsanalys och intervjuer har 
uppsatsen lyckats skapa en bild av hur arbetet med väsentlighetsanalysen har förändrats och 
även varför förändringen skett. Efter insamlingen av all data upplevdes därmed en mättnad 
och att undersökning av fler företag inte skulle ge en ytterligare förståelse eller förändra 
bilden. 
  
Ett förslag till vidare forskning skulle vara att undersöka hur företags arbete med 
väsentlighetsanalysen ser ut i andra branscher för att se om det finns andra faktorer som 
påverkat förändringen. Även att undersöka utländska företag skulle kunna ge ett annat resultat 
än denna uppsats resultat då de kan ha andra kulturer och andra påverkande faktorer. 
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Annorlunda resultat inom andra branscher eller i utländska företag skulle kunna tyda på att 
kontexten har en påverkan på resultatet. 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



	 66	

8. Källor 
  

8.1 Litterära källor 
  
Adams, C., & Zutshi, A. (2004). Corporate social responsibility: why business should act 
responsibly and be accountable. Australian Accounting Review, 14(34), 31-39. 
 
Al-Musalli, M. A. K., & Ismail, K. N. I. K. (2012). Corporate governance, bank specific 
characteristics, banking industry characteristics, and intellectual capital (IC) performance of 
banks in Arab Gulf Cooperation Council (GCC) countries.. Asian Academy of Management 
Journal of Accounting & Finance, 8. 115-135 
  
Bellantuono, N., Pontrandolfo, P., & Scozzi, B. (2016). Capturing the stakeholders’ view in 
sustainability reporting: a novel approach. Sustainability, 8(4), 379. 
  
Boxenbaum, E., & Jonsson, S. (2017). Isomorphism, diffusion and decoupling: Concept 
evolution and theoretical challenges. The SAGE handbook of organizational institutionalism, 
2, 79-104. 
  
Brown, H. S., de Jong, M., & Levy, D. L. (2009). Building institutions based on information 
disclosure: lessons from GRI’s sustainability reporting. Journal of cleaner production, 17(6), 
571-580. 
  
Bryman, A., & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2., uppl. edn, 
Stockholm: Liber. 
  
Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Stockholm: Liber. 
 
Burns, J., & Scapens, R. W. (2000). Conceptualizing management accounting change: an 
institutional framework. Management accounting research, 11(1), 3-25. 
  
Calabrese, A., Costa, R., Ghiron, N. L., & Menichini, T. (2017). Materiality Analysis in 
Sustainability Reporting: A Method for Making it Work in Practice. European Journal of 
Sustainable Development, 6(3), 439-447. 
  
Campbell, J. (2007). Why would corporations behave in socially responsible ways? An 
institutional theory of corporate social responsibility. Academy of Management Review, 32(3), 
946-967. 
  
Chen, S., & Bouvain, P. (2009). Is corporate responsibility converging? A comparison of 
corporate responsibility reporting in the USA, UK, Australia, and Germany. Journal of 
Business Ethics, 87(1), 299-317. 
  
Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2010), Marknadsundersökning: en 
handbok, Studentlitteratur, Lund. 
  



	 67	

De Villiers, C., & Alexander, D. (2014). The institutionalisation of corporate social 
responsibility reporting. The British Accounting Review, 46(2), 198-212. 
  
De Villiers, C., Low, M., & Samkin, G. (2014). The institutionalisation of mining company 
sustainability disclosures. Journal of Cleaner Production, 84, 51-58. 
  
DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147-
160 
  
Font, X., Guix, M., & Bonilla-Priego, M. J. (2016). Corporate social responsibility in 
cruising: Using materiality analysis to create shared value. Tourism Management, 53, 175-
186. 
  
Fortanier, F., Kolk, A., & Pinkse, J. (2011). Harmonization in CSR Reporting. Management 
International Review, 51(5), 665-696. 
  
Frostenson, M., Helin, S., & Sandström, J. (2015). Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik 
och funktion, Stockholm: Liber. 
  
Frumkin, P., & Galaskiewicz, J. (2004). Institutional isomorphism and public sector 
organizations. Journal of public administration research and theory, 14(3), 283-307. 
 
Graneheim, U. & Lundman, B., (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 
105-112. 
  
Greenwood, R., Oliver, C., Lawrence, T. B., & Meyer, R. E. (Eds.). (2017). The Sage 
handbook of organizational institutionalism. Sage. 
  
Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: a review of results, 
trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. Journal of cleaner 
production, 59, 5-21. 
  
Hox, J. J., Boeije, H. R., (2005). Data collection, primary versus secondary. Encyclopedia of 
social measurement, 1, 593-599. 
  
Hsieh, H.-F. & Shannon, S. E., (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. 
Qualitative health research, 15(9), 1277-1288. 
  
Hsu, C. W., Lee, W. H., & Chao, W. C. (2013). Materiality analysis model in sustainability 
reporting: a case study at Lite-On Technology Corporation. Journal of cleaner production, 
57, 142-151. 
  
Hämmerli, B. (2012). Financial services industry. In Critical Infrastructure Protection 
Springer, Berlin, Heidelberg, 301-329 
 
Jones, P., Comfort, D., & Hillier, D. (2015). Materiality and external assurance in corporate 
sustainability reporting: An exploratory study of UK house builders. Property Management, 
33(5), 430-450. 



	 68	

  
Jones, P., Comfort, D., & Hillier, D. (2016). Managing materiality: A preliminary 
examination of the adoption of the new GRI G4 guidelines on materiality within the business 
community. Journal of Public Affairs, 16(3), 222-230. 
  
Knebel, S., Seele, P. (2015). “Quo vadis GRI? A (critical) assessment of GRI 3.1 A+ non-
financial reports and implications for credibility and standardization”, Corporate 
Communications: An International Journal, 20(2), 196-212. 
  
Kolk, A. (2010). Trajectories of sustainability reporting by MNCs. Journal of World 
Business, 45(4), 367-374. 
  
Lynch, Nicholas C., Lynch, Michael F., & Casten, David B. (2014). The expanding use of 
sustainability reporting: Standards setting and assurance opportunities for CPAs. The CPA 
Journal, 84(3), 18-24. 
  
Martínez-Ferrero, & García-Sánchez. (2017). Coercive, normative and mimetic isomorphism 
as determinants of the voluntary assurance of sustainability reports. International Business 
Review, 26(1), 102-118. 
  
McKinsey & Company. (2010). The McKinsey global survey (Focus Report). Business and 
the Environment 21(10), 1-3. 
  
Meyer, J., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 
and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363. 
  
Mio, C. (2010). Corporate social reporting in Italian multi‐utility companies: an empirical 
analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 17(5), 247-271. 
  
Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder 
identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of 
management review, 22(4), 853-886. 
  
Mizruchi, M. S., & Fein, L. C. (1999). The social construction of organizational knowledge: 
A study of the uses of coercive, mimetic, and normative isomorphism. Administrative science 
quarterly, 44(4), 653-683. 
  
Nishant, R., Goh, M., & Kitchen, P. J. (2016). Sustainability and differentiation: 
Understanding materiality from the context of Indian firms. Journal of Business Research, 
69(5), 1892-1897. 
  
O’Donovan, G. (2002), Environmental disclosures in the annual report: Extending the 
applicability and predictive power of legitimacy theory, Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, 15(3), 346 - 347. 
 
Peng, M. W. (2002). Towards an institution-based view of business strategy. Asia Pacific 
Journal of Management, 19(2-3), 251-267. 
 



	 69	

Perez-Batres, L. A., Miller, V. V., & Pisani, M. J. (2011). Institutionalizing sustainability: an 
empirical study of corporate registration and commitment to the United Nations global 
compact guidelines. Journal of Cleaner Production, 19(8), 843-851. 
  
Perez-Batres, L., Miller, V., Pisani, M., Henriques, I., & Renau-Sepulveda, J. (2012). Why Do 
Firms Engage in National Sustainability Programs and Transparent Sustainability Reporting?. 
Management International Review, 52(1), 107-136. 
  
Roca, L. C., & Searcy, C. (2012). An analysis of indicators disclosed in corporate 
sustainability reports. Journal of Cleaner Production, 20(1), 103-118. 
  
Rossi, G. B., Serralvo, F. A., & Joao. B. N., (2014). Content Analysis. Remark: Revista 
Brasileira De Marketing, 13(4), 39-48. 
  
Shabana, K. M., Buchholtz, A. K., & Carroll, A. B., (2016) The Institutionalization of 
Corporate Social Responsibility Reporting. Business & Society, 56(8), 1107-1135. 
  
Suchman, M. (1995). Managing legitimacy - Strategic and institutional approaches. Academy 
Of Management Review, 20(3), 571-610. 
  
Tongco, M. D. C. (2007). Purposive sampling as a tool for informant selection. Ethnobotany 
Research and applications, 5, 147-158. 
  
Wagner, R., & Seele, P. (2017). Uncommitted deliberation? Discussion regulatory gaps by 
comparing GRI 3.1 to GRI 4.0 in a political CSR perspective. Journal of Business Ethics, 
146(2), 333-351. 
  
Weir, K. N. (2009). Countering the isomorphic study of isomorphism: Coercive, mimetic, and 
normative isomorphic trends in the training, supervision, and industry of marriage and family 
therapy. Journal of Family Psychotherapy, 20(1), 60-71. 
  
Whitehead, J. (2017). Prioritizing sustainability indicators: Using materiality analysis to guide 
sustainability assessment and strategy. Business Strategy and the Environment, 26(3), 399-
412. 
  

8.2 Webbaserade källor 
  
Cox, M., Derks, C. & Lefevre, K. (2013). The Fourth Generation of GRI. 
https://www.burnsmcd.com/insightsnews/insights/tech-briefs/2013-issue-3/the-fourth-
generation-of-gri [2018-02-05] 
 
Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008) Meddelande från kommissionen till rådet 
och Europaparlamentet.  
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2008)0108_/
com_com(2008)0108_sv.pdf [2018-06-04] 
 
EY (2016). Value of sustainability reporting. 



	 70	

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-
_Value_of_sustainability_reporting/$FILE/EY-Value-of-Sustainability-Reporting.pdf [2018-
02-02] 
  
GRI. (2013). Implementation manual. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf 
[2018-02-14] 
  
GRI Database. (2016). Sustainability disclosure database. 
http://database.globalreporting.org/search/ [2018-02-02] 
  
GRI. (2016). First Global Sustainability Reporting Standards Set To Transform Business. 
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/First-Global-
Sustainability-Reporting-Standards-Set-to-Transform-Business.aspx [2018-01-30] 
  
GRI. (2017). About GRI. 
https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx [2018-01-30] 
  
GRI. (u.å. a). GRIs History. 
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-
history/Pages/GRI's%20history.aspx [2018-01-30] 
  
GRI. (u.å. b). An introduction to G4- The next generation of sustainability reporting. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-introduction-to-G4.pdf [2018-02-
02] 
  
KPMG. (2002). International Survey of Corporate Sustainability Reporting 2002. 
https://www.researchgate.net/profile/Mark_Van_Der_Veen/publication/254746739_KPMG_I
nternational_Survey_of_Corporate_Sustainability_Reporting_2002/links/55d4478508ae0b8f3
ef94817/KPMG-International-Survey-of-Corporate-Sustainability-Reporting-2002.pdf [2018-
02-02] 
  
KPMG. (2017). The road ahead -The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 
2017. 
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/campaigns/csr/pdf/CSR_Reporting_2017.pdf 
[2018-01-17] 
  
Marton, J. (2016). Väsentlighet - ett klassiskt begrepp med förnyat intresse. 
https://www.tidningenbalans.se/kronika/vasentlighet-ett-klassiskt-begrepp-med-fornyat-
intresse/ [2018-05-09] 
  
Smith, N. C. (2013). When It comes to CSR, Size Matters. 
https://www.forbes.com/sites/insead/2013/08/14/when-it-comes-to-csr-size-
matters/#43834be52a2e [2018-02-07] 
  
 
 
 
 



	 71	

8.3 Rapporter 
  
Boliden GRI rapport 2012 
http://ir.boliden.com/afw/files/press/boliden/Boliden_GRI-2012.pdf [2018-03-05] 
  
Boliden årsredovisning 2012 
http://investors.boliden.com/files/press/boliden/201303076768-1.pdf [2018-03-05] 
  
Boliden GRI rapport 2016 
http://ir.boliden.com/afw/files/press/boliden/201703080018-2.pdf [2018-03-05] 
  
Boliden årsredovisning 2016 
http://ir.boliden.com/afw/files/press/boliden/201703080018-1.pdf [2018-03-05] 
  
Handelsbanken GRI-bilaga 2012 
https://www.handelsbanken.dk/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_gri_2012/
$file/2012_gri.pdf [2018-03-07] 
  
Handelsbanken hållbarhetsredovisning 2012 
https://www.handelsbanken.es/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hallbarhets
red_2012/$file/hbh_2012.pdf [2018-03-07] 
  
Handelsbanken hållbarhetsredovisning 2016 
http://www.industrivarden.se/globalassets/innehavsbolagen/hb-2016-sv-
hallbarhetsrapport_2016.pdf [2018-03-07] 
  
LKAB årsredovisning 2012 
https://www.lkab.com/sv/SysSiteAssets/documents/finansiell-
information/arsredovisning/2012_lkab_ars_och_hallbarhetsredovisning.pdf [2018-03-13] 
  
LKAB GRI bilaga 2016 
https://www.lkab.com/en/SysSiteAssets/documents/finansiell-information/en/annual-
reports/lkab_gri-appendix_2016_en.pdf [2018-03-13] 
  
LKAB årsredovisning 2016 
https://www.lkab.com/en/SysSiteAssets/documents/finansiell-information/en/annual-
reports/lkab_2016_annual_and_sustainability_report.pdf [2018-03-13] 
  
Nordea hållbarhetsredovisning 2012 
https://www.nordea.com/Images/33-35036/nordea-CSR-report-2012.pdf [2018-03-13] 
  
Nordea hållbarhetsredovisning 2016 
https://www.nordea.com/Images/37-169617/Nordea_Sustainability_Report_2016.pdf [2018-
03-13] 
  
SBAB hållbarhetsredovisning 2012 
http://mb.cision.com/Public/462/9391469/9c696ac489384082.pdf [2018-03-07] 
  
SBAB årsredovisning 2016 



	 72	

https://www.sbab.se/download/18.560afb0415aef310d3abdc/1491314304884/SBAB_AR_20
16_SVE.pdf [2018-03-07] 
  
SKF GRI väsentlighetsanalys 2012 
http://www.skf.com/irassets/sites/default/files/report/skf_materiality_analysis_gri_g3_0.pdf 
[2018-03-09] 
  
SKF- Hållbarhet i SKF 2012 
http://www.skf.com/irassets/sites/default/files/report/sustainability_in_skf-
policies_and_practices_0.pdf [2018-03-09] 
  
SKF årsredovisning 2012 
http://www.skf.com/irassets/afw/files/press/skf/SKF_2012_Swe.pdf [2018-03-09] 
  
SKF årsredovisning 2016 
http://www.skf.com/irassets/afw/files/press/skf/201703078204-1.pdf [2018-03-09] 
  
SSAB hållbarhetsredovisning 2012 
https://ssabwebsitecdn.azureedge.net/-/media/files/company/sustainability/sustainability-
reports/2012/ssab_har12_swe.pdf [2018-03-09] 
  
SSAB GRI rapport 2016 
https://ssabwebsitecdn.azureedge.net/-/media/files/company/investors/annual-
reports/2016/ssab-grireport-2016-en.pdf?m=20170313121126 [2018-03-09] 
  
SSAB årsredovisning 2016 
http://mb.cision.com/Public/980/2210938/9434dca21bcd9171.pdf [2018-03-09] 
  
Swedbank hållbarhetsredovisning 2012 
https://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@gs/@corpaff/@pubaff/docume
nts/presentation/cid_853476.pdf [2018-03-05] 
  
Swedbank GRI rapport 2016 
https://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_2
238214.pdf [2018-03-05] 
  
Swedbank årsredovisning 2016 
https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_223
8209.pdf [2018-03-05] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



	 73	

9. Bilagor 
Nedan redovisas för innehållsanalysen på ett av de undersökta företagen. Innehållsanalys har 
gjorts för både år 2012 och år 2016 för att komma fram till den förändring som undersöks i 
arbetet. Innehållsanalys har genomförts på samtliga åtta företag men endast ett av företagen 
redovisas nedan. Detta för att det räcker med ett företag för att få en förståelse för hur 
arbetsprocessen gått till. I detta kapitel redovisas även intervjuguiden som använts i denna 
uppsats. 
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9.3 Intervjuguide 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


