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   Vidare studeras ovanstående område givet introduktionen av nya 
   ramverk. 
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1. Inledning 
  

  
I följande kapitel presenteras bakgrund tillsammans med ett avsnitt om problematiseringen 
inom området. Problematiken mynnar sedan ut i studiens forskningsfråga och syfte. Vidare 
behandlas studiens avgränsning samt de urval som gjorts.  
 

 

1.1 Bakgrund 
 
I slutet på 80-talet utvecklades begreppet hållbar utveckling (Ingdahl & Påhlsson, 2015). 
Intresset för området tog ytterligare fart under 90-talet vilket kan kopplas till två händelser 
inom de Förenta nationerna. Dessa är igenkända som Brundtlandrapporten 1987 samt FN-
konferensen om miljö och utveckling som ägde rum i Rio de Janeiro 1992 (ibid).  
Brundtlandrapportens syfte var att det omöjligt skulle gå att uppnå social och ekonomisk 
hållbarhet om vi inte värnar om miljön (Andrews & Granath, 2016), samtidigt som 
konferensen i Rio de Janeiro ledde till att ett flertal nationer fick ökad medvetenhet om 
miljöfrågor samt stärkte sina miljölagar (Sveriges Riksdag, 1992).  
 
Ett begrepp som idag är vedertaget när man diskuterar hållbar utveckling är Corporate Social 
Responsibility [CSR], vilket bäst kan översättas till företagens sociala ansvar. Tian, Wang 
och Yang (2011) hävdar att den vanligaste definitionen är att man delar in CSR i fyra olika 
kategorier; ekonomisk, juridisk, etisk och filantropisk CSR, där dessa tillsammans utgör 
företagets fullständiga bidrag till hållbarhet.  
 
Debatten kring den hållbara utvecklingen har också haft inflytande på redovisningen. 
Frostenson (2015) menar att företagens inverkan på miljön och samhället i stort också lett till 
att de fått större krav på sig att redovisa deras ekonomiska, sociala och ekologiska påverkan 
på samhället. Frostenson och Helin (2015) menar att lagstiftning, nationernas egna 
regleringar eller globala organisationer som FN eller EU, inte lyckats kontrollera de 
omfattande problem som finns kring miljöförstöring, mänskliga rättigheter eller andra 
områden som är nödvändiga för ett hållbart samhälle. Detta menar de har lett till att fler ögon 
riktas mot aktörerna och deras ansvar. Företagens roll har blivit central med tanke på hur 
många som bedriver en global verksamhet och deras stora möjligheter till att påverka. De 
väljer att definiera hållbarhetsredovisning som den redovisade informationen om företagets 
påverkan på ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer (Frostenson & Helin, 2015). Vid 
millennieskiftet blev det allt vanligare att utomstående krav ställdes på att företagens 
redovisning. Den ska, bortsett från sin finansiella information, också behandla sociala och 
miljömässiga upplysningar (Gray, 2001). Frostenson (2015) menar att utvecklingen av 
hållbarhetsredovisningen har varit enorm de senaste åren och att det i flera länder är ett 
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lagkrav att stora företag också är skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. Faktum är att det 
sedan 2016 enligt ÅRL (1995:1554) också är en skyldighet för större företag i Sverige att 
upprätta en hållbarhetsrapport i samband med sin årsredovisning. 
 
Enligt lag ska företag redovisa deras hållbarhetsrapporter i förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen alternativt separat på företagets hemsida, vilket då kräver en hänvisning till 
rapporten angivet i årsredovisningen (KPMG, 2016). Enligt ÅRL (1995:1554) ska 
hållbarhetsrapporten, som numera är av tvingande form för stora företag, bland annat 
innehålla hur företaget arbetar med frågor vad gäller miljö, sociala frågor och motverkande 
av korruption. I den 12:e paragrafen, 6:e kapitlet, upplyses vidare olika punkter som ska 
finnas med i företagets hållbarhetsrapport, vilka är företagets affärsmodell, granskning och 
resultat av företagets policy, risker och konsekvenser som härstammar i företagets 
verksamhet, hur företaget handskas med dessa risker och slutligen olika resultatindikatorer 
som är av väsentlig betydelse för verksamheten. Lagens 14:e paragraf bör uppmärksammas, 
vilket förklarar hur en granskning av hållbarhetsrapportering sker. Paragrafen lyder: 
“...ska företagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala sig om huruvida en 
sådan rapport som avses där har upprättats eller inte” 
Mot denna bakgrund kan konstateras att det inte ligger i revisorns uppgift att granska 
innehållet utan endast uttrycka om en rapport har upprättats eller ej.  

 
Det har flitigt diskuterats hur den praktiska hållbarhetsredovisningen skiljer sig från den 
teoretiska. Searcy och Buslovich (2014) menar att det först och främst har radats upp en hel 
del olika definitioner av vad hållbar redovisning egentligen innebär. Konsekvensen av detta 
blir att företagen, där ingen kontrollerad reglering råder, rättar sig efter den definition som 
passar deras behov bäst. I syfte att göra hållbarhetsredovisningen mer standardiserad bildades 
Global Reporting Initiative [GRI] i Boston 1997 (GRI, 2019), en organisation som ger ut 
världsomfattande riktlinjer för hur hållbarhetsredovisningen bör se ut. År 2016 lanserades 
deras första standarder för hållbar redovisning, till skillnad från deras tidigare publicerade 
rekommenderade riktlinjer (GRI, 2019). Frostenson (2015) menar att GRI nu är dominerande 
inom hållbarhetsredovisningen. Redovisningsstandarderna GRI tagit fram har baserats på 
bidrag av intressenter, vilket medverkar till att standarderna går att applicera på en generell 
nivå. Av världens 250 största bolag är det 92 procent av dessa som hållbarhetsredovisar, där 
majoriteten av dessa följer de riktlinjer och standarder GRI givit ut (GRI, 2019). GRI har 
givetvis inte klarat sig utan att behöva motstå viss kritik. Dumay, Farneti och Guthrie (2010) 
menar att deras riktlinjer är formulerade utifrån antagandet att det inte skulle finnas någon 
motsättning alls mellan de klassiska ekonomiska kriterierna och social och ekologisk 
hållbarhet. Detta leder till att riktlinjerna inte bidrar till hållbarhet. Experter har också varit 
kritiska till hur effektivt ramverket egentligen är, då det kan leda till att beslutsfattare ser 
hållbarheten som en stor angelägenhet blir vilseledda, eller att hållbarhetsredovisningen till 
och med döljer ohållbara metoder (Fitzpatrick, Fonseca & Mcallister, 2014). 
 
Frostenson och Helin (2015) har dessutom diskuterat användarna av hållbarhetsredovisningen 
och problematiken i att tillgodose samtliga intressenter som hållbarhetsredovisningen gör 
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nytta för. De har plockat ut tre grupper vilka generellt anses vara de faktiska användarna av 
en hållbarhetsrapport, då exempelvis studenter och forskare ofta ställer frågor till företag om 
deras hållbarhetsarbete, men då främst i annat syfte än av rent intresse. Dessa grupper består 
av investerare och ägare, organisationer i civilsamhället och konsulter med intresse hur 
företag behandlar frågor om hållbarhet. Om företagen försöker att framställa en 
hållbarhetsrapport där innehållet är jämbördigt fördelat mellan samtliga intressenter löper 
hållbarhetsrapporten en risk att bli överflödig. Kommunikationskonsulter har därför en 
tendens att råda företagen att identifiera och prioritera målgrupp. Då den nya lagstiftningen 
heller inte konkretiserar i detalj vad som ska framkomma i hållbarhetsrapporten, blir 
påföljden att det blir problematiskt för företagen att prioritera information och att väsentlig 
information kan gå förlorad (Frostenson & Helin, 2015).  

1.1.1 Väsentlighetsanalys 
Årsredovisningslagen skriver översiktligt vad företag ska redovisa i deras finansiella 
rapporter för att intressenter ska få möjlighet att ta del av händelser och siffror under 
företagets aktuella räkenskapsår. Inom redovisningen finns ett antal principer som företag ska 
följa för att säkerställa att den information som presenteras ska vara användbar för 
användarna för att kunna ta ställning i olika frågor (FAR, 2018). En av dessa principer är 
väsentlighetsprincipen som förklarar att företag får avvika från vissa bestämmelser vad gäller 
upprättandet av redovisningen i de fall de inte är väsentliga för företaget. Med andra ord ska 
det redovisade materialet i de finansiella rapporterna endast redovisas så länge användarna 
har användning av informationen (ibid).  
 
GRI ger riktlinjer om vad företag bör ha med i sin hållbarhetsrapport. Standardupplysningar 
är något som är av stor betydelse där företaget redovisar uppgifter om till exempel företagets 
strategi, styrning, hållbarhetsaspekter med mera (Frostenson, 2015). Dessa 
standardupplysningar baseras på den grundläggande principen om väsentlighet. GRI:s 
riktlinjer tar utgångspunkt i områdena ekonomi, miljö och socialt vilket är de tre aspekterna 
som förklaras med hjälp av “Triple Bottom Line”-teorin (Slaper & Hall, 2011). 
 
Då hållbarhetsrapporten riktas till företagets intressenter är syftet att tillfredsställa deras 
behov på information för att möjliggöra beslutsfattning och bedömning av företaget. Något 
intressenterna har rätt att begära från företag är en så kallad väsentlighetsanalys vilket är en 
redogörelse för företagets viktigaste punkter inom hållbarhetsområdet (Slaper & Hall, 2011). 
Företag har ett behov att se till att den hållbarhet man redovisar är av väsentlig betydelse för 
intressenterna. För att företaget ska kunna identifiera vad det är intressenterna har användning 
av, tar man hjälp av dessa och tillsammans identifierar företagets viktigaste 
hållbarhetsaspekter, vilket innebär att intressenterna ligger till grund för företagets 
hållbarhetsrapportering (Font et al., 2015). Analysen görs ofta i fyra steg där det första steget 
är att identifiera de intressenter som är av störst betydelse för företaget. Med hjälp av 
kommunikation med intressenterna identifierar man de viktigaste hållbarhetsaspekterna i steg 
två för att senare kunna klassificera de aspekter vilka är störst av rang i steg tre. Slutligen kan 
företaget ta fram en matris som tydligt presenterar vilka punkter som är av högst respektive 
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lägst väsentlighet för företaget (Företagarna, 2019). Uppmärksammas bör, att definitionen på 
väsentlighet är något företag får gestalta utifrån deras egna verksamhet och därmed blir 
betydelsen för begreppet något bristfällig.  
 

 
Figur 1. Generell illustration av en väsentlighetsanalys. Källa: Företagarna (2019)  

1.2 Problemdiskussion  
Enligt GRI:s riktlinjer bör företag redovisa hållbarhetsinformation som har sin utgångspunkt i 
väsentlighetsprincipen. Med andra ord bör företag redovisa information av betydelse för 
användarna, det vill säga de som tar del av företagets hållbarhetsrapport, för att möjliggöra 
ställningstaganden i olika frågor (Frostenson, 2015). Att företag redovisar sitt 
hållbarhetsarbete har länge varit av företagens egna intresse, för att tillgodose intressenternas 
och samhällets krav men även de möjligheter vilka gynnar företaget (Företagarna, 2015). 
Genom att investera i aktiviteter som gynnar företagets hållbarhetsarbete kan företag minska 
kostnader och risker men också bli mer attraktivt och skapa så kallade synergieffekter 
(Brown & Forster, 2012). Det innebär att man genom en investering erhåller fördelaktiga 
effekter på faktorer som redan härstammar i företaget (ibid). Konstateras kan att det är 
samhället som bidrar till den utveckling CSR och hållbarhetsredovisningen genomgått. Enligt 
Larsson & Ljungdahl (2008) förklaras utvecklingen av att alla företag berörs av ansvarsfullt 
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företagande oavsett storlek. Påståendet motiveras genom att eftersom de större företagen 
hållbarhetsredovisar leder detta till att mindre företag “tvingas” hållbarhetsredovisa. 
Konstaterandet förklaras genom att större företagen har underleverantörer och det sker 
samarbeten mellan företag som leder till att fler och fler företag blir påverkade av hållbarhet 
(Larsson & Ljungdahl, 2008).  
 
Som tidigare nämnts bör företagens hållbarhetsrapporter, enligt GRI:s riktlinjer, endast 
innehålla information av väsentlig betydelse för företagets intressenter (Frostenson, 2015). 
Utan att ha vetskap om vad intressenterna anser vara väsentligt blir det problematiskt för 
företagen att utveckla sina strategier och skapa värde för samhället (Font et al., 2015). För att 
redovisa användbar information krävs att företaget integrerar sina intressenter i arbetet att ta 
fram de viktigaste frågorna för företaget, både utifrån företagets perspektiv och 
intressenternas. Det är inte ovanligt att intressenternas syn på vad de anser är viktigast 
kolliderar (Larsson & Ljungdahl, 2008) och i dessa fall kan det underlätta för företaget att 
implementera en väsentlighetsanalys (Företagarna, 2019). Trots väsentlighetsanalysens 
integrering mellan företag och intressenter finns det ingen lagreglering som specifikt 
uttrycker vad väsentlighet egentligen är. Väsentlighet som begrepp är något som gestaltas 
inom varje företag för sig och därmed blir betydelsen för ordet annorlunda beroende vilket 
företag du frågar. Med detta sagt finns en brist i både forskning och praktik gällande vad som 
menas med väsentlighet. Företagarna (2019) menar att en fråga blir av väsentlig karaktär då 
företaget prioriterar denna i deras hållbarhetsrapport. Då denna studie studerar 
hållbarhetsrapporter blir väsentlighetsprincipen av stor betydelse i och med att innehållet i 
rapporterna ska spegla företagets väsentliga områden. Uppmärksammas bör även att det inte 
ingår i revisorns uppgift att granska det innehåll som presenteras i hållbarhetsrapporten 
(FAR, 2019). Föreningen Auktoriserade Revisorer [FAR] skriver att revisorn endast har till 
uppgift att upplysa om en hållbarhetsrapport har gjorts eller inte, samt att ledningen själva 
bestämmer vad de väljer att uppmärksamma respektive utelämna.  
 
Från och med 31 december 2016 har en ny lagreglering trätt i kraft som sätter krav på stora 
företags hållbarhetsrapporter. Regleringen har sin utgångspunkt i EU-direktiv 2014/95 och 
FN:s globala mål där syftet är att företags hållbarhetsrapporter ska bli lättare att jämföra 
(Pwc, 2016). De berörda företagen är de som klassificeras som “stora” företag. Ett stort 
företag har mer än 250 stycken anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor 
eller en nettoomsättning på mer än 350 miljoner kronor. Det är krav på att mer än ett av de tre 
villkoren är uppfyllda (ibid). Trots detta lagkrav har ändock inte granskningen av 
hållbarhetsrapporter förändrats. Det är fortsättningsvis ledningen som har ansvaret och styr 
vilken information som ska presenteras (FAR, 2019) och revisorn har endast skyldighet att 
lämna information om en rapport har upprättats eller inte, enligt ÅRL (1995:1554). 
 
Härav följer en avsaknad av forskning vad gäller väsentligheten i hållbarhetsrapporter och 
hur den visualiserats de senaste åren på grund av att nya ramverk har introducerats. Hur 
hållbarhetsrapporter har utvecklats går att återfinna i tidigare forskning, främst innan de nya 
globala målen trädde i kraft 2015. Samtidigt som de globala målen haft en påverkan på 
hållbarhetsområdet har även den nya lagen kommit att påverka hållbarhetsrapporter. Hur 
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dessa två händelser påverkar innehållet i rapporterna vad gäller företags mest väsentliga 
områden går att forska vidare kring. Vidare behandlar tidigare forskning ofta specifikt 
utvalda branscher men huruvida företag inom olika branscher förhåller sig till varandra 
saknas. Med detta sagt kommer företagen i denna studie verka inom olika branscher för 
utökad differentiering.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att, med hjälp av en innehållsanalys, skapa förståelse för den 
påverkan väsentlighetsanalyser har på hållbarhetsrapportering. Närmare bestämt ska studien 
åskådliggöra hur företag väljer att tillämpa informationen i de väsentlighetsanalyser som tas 
fram tillsammans med företags intressenter. Detta genom att granska det innehåll som 
presenteras i hållbarhetsrapporteringen. Vidare studeras ovanstående område givet ny 
lagreglering.  

1.4 Forskningsfråga 

●   Hur visualiseras väsentlighetsprincipen i företags hållbarhetsrapporter givet 
introduktionen av nya ramverk?   

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till fyra företag som verkar inom de olika branscherna 
livsmedelsbranschen, textilbranschen, telekommunikationsbranschen och bankbranschen. Att 
undersöka antingen fler företag inom samma bransch eller fler branscher hade inneburit att 
den tid för att uppnå ett djup i undersökningen inte räckt till. En avgränsning till att endast 
undersöka svenska företag har gjorts. Detta har varit essentiellt för studien då det har varit av 
stor betydelse att samtliga företag har varit bundna till samma lagar och regler gällande 
årsredovisningar för att undersökningen ska ge en rättvisande bild. Lagar, riktlinjer och 
normer kan skilja mellan länder och om en jämförelse skulle ske mellan länder föreligger 
risken att studien blir vriden. Anledningen till att fyra företag inom olika branscher har 
prioriterats att studera framför fyra företag inom samma bransch grundar sig främst i att det 
öppnar upp större möjligheter för att se vilka branscher som är beroende och påverkas av 
vilka intressenter. En bransch kan visa ett visst resultat, samtidigt som en annan bransch visar 
på ett helt annat resultat, vilket i sin tur öppnar upp möjligheten för ett djup i studien.   
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2. Teoretisk referensram 

 
 
I följande kapitel introduceras begreppen Triple bottom line och GRI vilka ger en förklaring 
till vad hållbarhetsrapporter omfattas av. Vidare förklaras teori som ger en inblick till varför 
företag hållbarhetsredovisar.  
 

 

2.1 Val av teori 
I denna studie analyseras hållbarhetsrapporter från fyra olika företag, där syftet är att 
undersöka förändringar gällande väsentligheten i deras rapporter. För att förklara 
förändringar i utformandet av hållbarhetsrapporter måste man också förstå vad det är som 
påverkar den. Triple Bottom Line redogör för tre områden som utgör den generella basen för 
hållbarhetsrapporter. Studien tar stöd av ramverket för att identifiera vilka områden företagen 
fokuserar på. Triple Bottom Line utgör också basen för de riktlinjer och principer GRI givit 
ut som stöd för upprättandet av en hållbarhetsrapport. För att förstå och förklara de 
förändringar som uppstår i hållbarhetsrapporter tar studien stöd av intressentteorin och 
legitimitetsteorin. Intressentteorin redogör för olika intressenters inflytande på ett företag 
medan legitimitetsteorin förklarar samhällets påverkan på vilken information företag väljer 
att presentera.   

2.2 Triple Bottom Line 
Triple Bottom Line är ett ramverk där tre dimensioner lägger grunden för 
hållbarhetsredovisningen. Här talar man om de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekterna som ger förklaringar till hur företag ska arbeta med hållbarhet (Slaper & Hall, 
2011). Vidare förklarar Slaper och Hall (2011) att man kan värdera ett företags påverkan på 
omvärlden genom att mäta effekterna inom dessa tre aspekter. Vid förklaring av Triple 
Bottom Line tas ofta “de tre P:na” upp som ett komplement till ramverket, vilka består av 
people, planet och profits. Profits, det vill säga företagets ekonomiska vinster, mäts i 
monetära enheter men hur de sociala och miljömässiga områdena mäts är dock alltmer 
otydligt. Enligt Slaper & Hall (2011) ses dock denna otydlighet som en styrka i och med att 
företag har olika syn på vad som är viktigt inom respektive område. Exempelvis har inte ett 
vinstdrivande företag och en ideell organisation samma mått på företagets ekonomiska vinst 
då dessa inte går att jämföra. Med andra ord kan företag välja hur man vill mäta sin påverkan 
inom de olika områdena mot en tydlig förklaring (ibid).  
 
Norman & McDonald (2004) förklarar ytterligare att Triple Bottom Line används för att 
uppnå långsiktig hållbarhet. Tidigare var det endast den ekonomiska aspekten som 
redovisades i de finansiella rapporterna, vilken författarna benämner som “Bottom Line”. På 
senare tid kompletteras det ekonomiska perspektivet med de sociala och miljömässiga 
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aspekterna för att åstadkomma långsiktig hållbarhet, vilket utvecklades till “Triple Bottom 
Line”. Långsiktig hållbarhet förklarar Norman & McDonald (2004) är när företag lyckas 
tillgodose intressenternas olika behov av information, vilket ofta inkluderar alla tre 
perspektiven. På grund av utvecklingen att fler aspekter presenteras i de finansiella 
rapporterna gör att omfånget expanderats.  

2.3 Global Reporting Initiative 

Triple bottom line och dess tre områden ekonomiskt, socialt och miljö lade grunden för GRI. 
Moneva, Archel och Correa (2006) menar att utgångspunkten för GRI grundar sig i 
definitionen av Triple Bottom Line-theory som framställdes i Brundtlandsrapporten. Avsikten 
är också att detta ska kombineras med att inkludera intressenterna, förbättra 
hållbarhetsrapporterna samt öka dess användning och trovärdighet. När intressenterna 
inkluderas i hållbarhetsrapporten är det också lättare att uttrycka det som anses vara 
väsentligt. Att GRI utgår från Triple Bottom Line-theory försvaras utifrån antagandet att det 
generellt är den mest accepterade tolkningen av hållbarhet (Moneva, Archel & Correa, 2006).  
 
Moneva, Archel och Correa (2006) diskuterar också betydelsen av att en hållbarhetsrapport 
utifrån GRI ska vara transparent, möjlig att granska och framställd med hänsyn till 
intressenterna. Detta för att hållbarhetsrapporten ska vara trovärdig och av hög kvalitet. De 
menar också att det råder en obalans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
dimensionerna. GRI:s riktlinjer är inte tillräckligt konkreta för att företagen ska återge en 
balanserad mängd information gällande de tre dimensionerna, utan är fria att fokusera på det 
område företagen mest behagar. Detta innebär också att företagen har möjligheten att 
koncentrera sin hållbarhetsrapport på sådant som också genererar ett bättre rykte (Moneva, 
Archel & Correa, 2006).  
 
GRI har utifrån de tre dimensionerna tagit fram vilka områden hållbarhetsrapporten bör 
omnämna. Dessa är företagen berättigade att välja fritt mellan, där det inte finns något tvång 
att behandla samtliga områden (GRI, 2015). Det är märkbart att trots kvantiteten av riktlinjer 
och principer att förhålla sig till, är de inte tillräckliga för att ge önskad effekt. Moneva, 
Archel och Correa (2006) menar att ramverket måste genomgå en del förändringar. Företagen 
behöver stöd att upprätta sina hållbarhetsrapporter, samtidigt som innehållet också måste 
koncentreras och kontrolleras i en högre utsträckning för att den presenterade informationen 
ej ska vara subjektiv (Moneva, Archel & Correa, 2006). För att bäst förstå GRI:s riktlinjer för 
hur en hållbarhetsrapport bör framställas, konstrueras här en modell för att illustrera 
sambanden. Med hjälp av riktlinjerna från GRI har en modell framtagits där syftet är att 
illustrera hur företagen upprättar en hållbarhetsrapport med stöd av GRI. Modellen har med 
andra ord inte konstruerats för att förklara vad förändringar kan bero på, utan illustrerar vilka 
faktorer som påverkar en hållbarhetsrapport. 
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Figur 2. Egen tolkning av vilka faktorer som påverkar utformningen av en hållbarhetsrapport 
baserade på GRI samt Monevas, Archels och Correas tidigare forskning. 
 
Modellen visar vilka faktorer som påverkar företagens hållbarhetsrapporter, vilket mynnar ut 
i att det är GRI:s riktlinjer och väsentlighetsprincipen som har en direkt påverkan på hur 
företagen framställer sina hållbarhetsrapporter. De tre dimensionerna miljö, sociala och 
ekonomiska är de som utgör basen till de riktlinjer GRI ger ut till företagen (Moneva, Archel 
& Correa, 2006). Att ta hänsyn till GRI och dess riktlinjer är relevant för undersökningen då 
över 90 procent av de svenska företagen upprättar sin hållbarhetsrapport utifrån GRI och dess 
ramverk (Hąbek & Wolniak, 2016). Faktorerna i modellen visualiseras i olika färger för att 
tydligare visa hur de är kopplade till varandra. De miljömässiga, sociala och ekonomiska 
faktorerna åskådliggörs i samma färg då de tillsammans utgör grunden för GRI:s riktlinjer 
och därmed har de alla tre områden påverkan på de framtagna riktlinjerna vilket pilarna 
åskådliggör. Samma sak gäller intressenter och företaget, där bägge faktorerna påverkar hur 
företagens väsentlighetsanalys framställs. Pilarna i modellen härleder hur faktorerna påverkar 
varandra, där de faktorer pilarna pekar på blir påverkade av den faktorn pilen utgår från.  
 
När ett företag ska göra en väsentlighetsanalys i syfte att tillfredsställa intressenternas behov 
av väsentlig information, identifierar företaget tillsammans med sina intressenter de områden 
som anses vara de mest väsentliga för båda parter (Font et al., 2015). Detta sker bäst genom 
kommunikation med intressenterna, vilket efter företagen tagit hänsyn till både 
intressenternas och sina egna åsikter och värderingar, mynnar ut i en väsentlighetsanalys 
(Företagarna, 2019). Då väsentlighetsanalysen utformas av intressenter och företag blir 
därmed integrationen och kommunikationen mellan dessa grupper intressant att studera i 
studien. 
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2.4 Intressentteori 
Det har under en längre tid diskuterats vilken roll aktieägare spelar för företag och hur 
företagen bör värna om relationen till sina aktieägare för fortsatt överlevnad. Aktieägarna är 
dock inte den enda intressenten som har ett direkt inflytande på företagen. Freeman (1983) 
vidgar bilden av vad som påverkar företagen och går från ett koncentrerat fokus på aktieägare 
till flera olika komponenter, exempelvis anställda, kunder och leverantörer. Dessa olika 
komponenter väljer Freeman att kalla för “intressenter”. Intressent som begrepp definierades 
första gången år 1963 i Stanford och syftar på de grupper som är nödvändiga för 
organisationens existens. Intressenter har sedan dess förblivit en viktig beståndsdel för hur 
företagen planlägger sin verksamhet (Freeman, 1983).  
 
Utvecklingen av intressenter har fortsatt i form av en kategorisering av intressenter. Clarkson 
(1995) tog fram två olika varianter vilka han kallade för “primära intressenter” och 
“sekundära intressenter”, där skillnaden ligger i intressenternas grad av påverkan på 
företaget. Primära intressenter är direkt nödvändiga för företagets existens, där ett missnöje 
kan generera i avgörande konsekvenser. Hit hör till exempel aktieägare, kunder, leverantörer 
och anställda. Sekundära intressenter syftar på de grupper som har ett inflytande på företaget, 
alternativt de som blir påverkade av företaget, utan att vara involverade i några av företagets 
transaktioner. Ett allmängiltigt exempel på en sekundär intressent brukar vara media. Media 
har inverkan på samhällets åsikter och värderingar, vilket kan ha både gynnsamma och 
ofördelaktiga konsekvenser på företaget, samtidigt som ett företag sällan är direkt beroende 
av media för dess överlevnad (Clarkson, 1995).  
 
Donaldson och Preston (1995) har varit noga med att illustrera skillnaderna mellan det 
klassiska “input-output-perspektivet” och den utvecklade intressentteorin. “Input-output-
perspektivet” innebär att investerare, leverantörer och anställda ger företaget input, vilket 
genererar i ett output till företagets kunder. Detta skiljer sig mot intressentteorin som dels 
behandlar fler faktorer, men även syftar på att input och output går åt bägge håll i relationen 
mellan företaget och dess intressenter (Donaldson & Preston, 1995).  
 
Intressentteorin gör sig bäst som hjälpmedel för att förstå och förklara interna och externa 
förändringar inom ett företag. Utöver detta kan den också användas för att bibehålla ett 
gynnsamt ekonomiskt resultat, tillväxt och stabilitet, samt vägleda företag hur de bör bemöta 
sina intressenter (Ellerup-Nielsen & Thomsen, 2007). Även fast hanteringen av intressenter 
är frivillig för företagen menar Ellerup-Nielsen och Thomsen (2007) att majoriteten av 
företagen ändå väljer att ta hänsyn till dessa. Det grundar sig mest i att det visat sig leda till 
försämrad samverkan med intressenter för de företag där det inte funnits något samband 
mellan mål, strategier och processer, och intern och extern kommunikation. Att ta hänsyn till 
intressenter bidrar till ökad samverkan (Ellerup-Nielsen & Thomsen, 2007). Då studien utgår 
från företag som verkar i olika branscher kommer arbetet inte fokusera på några specifika 
intressenter av den anledning att företag kan identifiera olika nyckelintressenter. 
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2.5 Legitimitetsteori 
Legitimitetsteorin fokuserar på det sociala och miljömässiga inom hållbarhetsredovisningen 
med syfte att företag ska lyckas presentera den information som läsarna vill ta del av (Hoque, 
2006). Teorin grundas uttryckligen på samhällets förväntningar på företaget och därmed ges 
strategier för hur man ska lyckas tillgodose de förväntningar som finns. I de fall företags 
legitimitet känns hotad används ofta strategier vilka tyder på att en viss information ska 
förmedlas till syfte att upprätthålla alternativt bygga upp företagets legitimitet på marknaden 
igen (ibid). Tilläggas kan, eftersom samhället ständigt utvecklas krävs även att företag 
anpassar sin verksamhet till samhällets utveckling för att överleva marknadens konkurrens, 
detta för att vara legitima. Varför företag frivilligt hållbarhetsredovisar i deras finansiella 
rapporter menar O’Donovan (2002) beror på att företag måste agera på det sätt som är 
framtaget av samhället, vilket legitimitetsteorin förklarar. Att samhällets krav påverkar vad 
företag väljer att informera är något som uppmärksammas som effekten av legitimitetsteorin 
(O’Donnovan, 2002).  
 
Hoque (2006) upplyser begreppet legitimitetsgap vilket förklaras genom att det finns en lucka 
mellan vad samhället förväntar sig av ett företag och hur företaget uppfattas av samhället. 
Detta gap förklarar författaren främst uppstår i två situationer. Den första menar han 
uppkommer när samhällets förväntningar förändras men företaget fortsätter arbeta som det 
tidigare gjort. Den andra situationen är när tidigare okänd information om företaget 
offentliggörs, exempelvis via media. Samhället kan då få en annan bild av företaget och det 
tidigare nämnda gapet, som förklaras med skillnad i förväntan på och uppfattning av 
företaget, blir därmed ett faktum (ibid). 

2.6 Samband mellan begrepp  
För att bäst förstå studien är det viktigt att man också förstår sambanden och funktionen med 
studiens teoretiska referensram. Triple Bottom Line är essentiellt att förstå för att vidare 
begripa vad GRI och dess riktlinjer har för funktion. Dessa kombinerade med varandra utgör 
senare ett komplement till studiens analyskapitel i form av ökad förståelse för ämnet. Utan en 
redogörelse kring Triple Bottom Line samt GRI uppstår en avsaknad av nödvändig 
information, vilket leder till att mottagarna av studien inte erhåller tillräckligt med kunskap 
för att greppa undersökningen. Intressentteorin och legitimitetsteorins funktion skiljer sig 
något från Triple Bottom Line och GRI. De är mer av förklarande syfte, vilka kan användas 
för att ge stöd åt generella fenomen. Dessa två kombinerar varandra och kan frambringa 
klarhet kring det den andra teorin inte lyckas åstadkomma.     
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3. Metod 

 
 
I detta kapitel beskrivs metoden för studien. Kapitlet börjar med en förklaring till 
forskningsansats och forskningsmetod. Vidare beskrivs innehållsanalysens centrala aspekter 
som kompletteras med olika tillvägagångssätt, vilka sedan används för att motivera studiens 
val av metod. Kapitlet avslutar med aspekter som är av mer källkritisk karaktär.  
 

 

3.1 Forskningsansats 
Begreppsparet deduktiv och induktiv är väl omtalat inom vetenskap och forskning som två 
olika metoder för att nå resultat och slutsats. Den deduktiva ansatsen tar utgångspunkt i 
antingen teori, hypotes eller möjligen regler och praxis som används för att kunna ge 
förklaring till vald studie (Frostenson, 2015). Eftersom studien baseras på valda företags 
hållbarhetsrapporter kommer den teori och de lagregleringar och ramverk som finns inom 
hållbarhetsområdet att ligga till grund för studiens slutsatser och på så sätt motiveras val av 
forskningsansats. 

3.2 Forskningsmetod 
I tidigare stycke presenteras den forskningsansats studien kännetecknar för att nå resultat och 
slutsats. Något som ytterligare diskuteras är hur man väljer att samla in den informationen 
studien ska behandla (Jacobsen, 2015). Kvalitativ och kvantitativ data är ett begreppspar som 
har olika utgångspunkt vad gäller informationsinsamling. Den kvantitativa metoden tar hjälp 
av siffror medan den kvalitativa metoden går in djupare i texter och teman. Vilket av dessa 
två synsätt som är mest fördelaktig skiljer sig beroende på vad det är för typ av studie som 
ska genomföras (ibid).  
 
Studien tar utgångspunkt i den kvantitativa metoden vilken generellt består av slutna frågor 
där man kategoriserat det sökta området redan innan man studerar materialet (Jacobsen, 
2015). Fördelen med metoden är den precision ansatsen resulterar i eftersom man får en exakt 
siffra eller procentsats, vilket bidrar till ett konkret resultat. Vidare är metoden effektiv då 
dataprogram har öppnat möjligheten att erhålla ett resultat på kort tid. Den kritik som riktas 
mot metoden är att man får ett resultat som till viss del har påverkats av de val man gjort 
(ibid). Arbetets kvantitativa metod genererar en kvantitativ analys samt en kvalitativ analys 
där det senare erhåller en mer djupgående analys av det kvantitativa resultat som presenteras i 
studiens empirikapitel. Detta för att komplettera den kvantitativa analysens bidrag till studien 
med en analys som ger en mer nyanserad bild av resultatet.  
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Figur 3. Kvantitativ metod. Källa: Jacobsen, 2015.  

3.2.1 Diskussion av andra metoder 

Det finns naturligtvis flera olika tänkbara metoder man kan tillämpa för att genomföra 
studien. En av de vanligaste metoderna för att genomföra en undersökning är en metod 
baserad på intervjuer. Givetvis finns det flera olika typer av intervjutekniker. Man kan 
exempelvis genomföra en strukturerad intervju vilket grundar sig i att en intervjuare ställer 
frågor utifrån ett redan bestämt underlag, där syftet är att samtliga respondenter ska få samma 
frågor (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) redogör även för semistrukturerad 
intervju, där intervjuaren har frågor att utgå från men där ordningsföljd inte är bestämd samt 
att det finns möjligheter att skräddarsy frågor med hänsyn till respondenterna och dess svar. 
Trots den breda uppsättningen av olika former att intervjua kan man bryta ut några generella 
problem med metoden, inte minst för den här studien. Risken att egenskaper hos 
intervjupersonerna kan ha en viss påverkan på respondenterna är påtaglig. Olika intervjuare 
löper stor sannolikhet att konstruera olika frågor (Bryman & Bell, 2013). Det finns även en 
risk för “skevhet” i svaren vid en intervju, där studier visat att somliga generellt ger samtycke 
eller motsäger frågor, oavsett vad de handlar om (Bryman & Bell, 2013).  
 
Då nödvändig information för studien bedömts återfinnas i företagens hållbarhetsrapporter 
har det inte funnits någon anledning till genomföra intervjuer då rapporterna är offentlig 
handling. För att säkerställa valet av metod har även en del efterforskning kring liknande 
studier gjorts för att se vilka metoder de använt sig av. Efter att ha tagit del av ett flertal 
uppsatser från “Diva-portal” kan det konstateras att majoriteten av liknande undersökningar 
också baserat sin avhandling på företags årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter, samt 
använt sig av en innehållsanalys för att bearbeta dessa. 

3.3 Innehållsanalys 
Studien har genomförts med hjälp av en innehållsanalys för att bearbeta och analysera 
informationen i företagens hållbarhetsrapporter. En innehållsanalys öppnar upp möjligheten 
att göra avgränsningar och indelningar av längre texter, för att åstadkomma kategorisering 
utifrån de områden man undersöker (Drisko & Maschi, 2016). Processen att hitta rätt 
kategorier lägger grunden för att sålla relevant information (Rossi et al., 2014). Bryman och 
Bell (2013) har tagit fram en vedertagen definition, vilka menar att en innehållsanalys är en 
metodik som behandlar en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av det påtagliga 
innehållet i kommunikationen. Duriau, Reger och Pfarrer (2007) menar att det centrala i en 
innehållsanalys är att dra slutsatser utifrån språket som uttrycks. För att få en distinkt 
förståelse över innehållet kategoriseras informationen direkt efter materialet granskats, vilket 
underlättar processen att identifiera väsentlig data och sortera dessa i kategorier för att sedan 
lättare navigera bland informationen (Hansson, 2011). För att underlätta processen att samla 
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in data har digitala mjukvaruprogram använts, vilket gör det simpelt att finna väsentliga ord 
och innehåll. Det diskuteras idag att utfallet av att använda sig av digitala verktyg sällan blir 
bättre än den information man förser det digitala verktyget med. Det är av betydelse att ha 
grundläggande förståelse för den analytiska processen och för hur man ska gå tillväga för att 
fullt begripa användningen av digitala verktyg (ibid). Inspiration av liknande studier har 
hämtats för att få en god förståelse av vilka digitala verktyg som är tillämpningsbara och hur 
man bör hantera dessa. 
 
Det finns tre tillvägagångssätt att utgå från för att genomföra en innehållsanalys, vilka utgörs 
av “Basic Content Analysis”, “Interpretive Content Analysis” samt “Qualitative Content 
Analysis” (Drisko & Maschi, 2016). “Basic Content Analysis” behandlar kvantitativ data, 
“Qualitative Content Analysis” hanterar kvalitativ data, samtidigt som “Interpretive Content 
Analysis” lägger större fokus vid egna reflektioner (ibid). Studien har använt sig av de två 
första tillvägagångssätten i innehållsanalysen.  

3.3.1 Basic Content Analysis 
Forskare använder tillvägagångssättet “Basic Content Analysis” som är av deduktiv ansats 
för att analysera existerande material (Drisko & Maschi, 2016). Inte ovanligt är att 
kategorisera området man studerar för att kvantitativt analysera materialets innehåll på ett 
systematiskt sätt. Detta kan ske genom att räkna antalet gånger ett specifikt begrepp återfinns 
i texten eller genom att åskådliggöra den mängd i sidantal alternativt procentandel som 
området man studerar diskuteras i materialet (Drisko & Maschi, 2016). Det primära intresset 
är att studera frekvenser och mängd av data snarare än att göra egna bedömningar och 
värderingar av data. Detta är precis vad det första avsnittet i studiens empirikapitel behandlar 
då studien kommer undersöka frekvensen i hållbarhetsrapporterna av specifikt utvalda 
begrepp.  
 
Valet av kvantitativ analys kan motiveras med att tillvägagångssättet idag både är effektivt 
utifrån kostnad och tid. Den teknologiska utvecklingen har öppnat dörrar för metoder som 
denna då man idag kan använda sig av dataanalysprogram som med enkelhet kan beräkna hur 
många gånger ett ord eller en fras benämns i en publikation (Bryman & Bell, 2013). Trots att 
beräkning av ord kan uppfattas enformig, är det ofta användningen av vissa ord framför andra 
är betydande. Bryman och Bell (2013) menar att val av ord kan visa på vilka tolkningar och 
intentioner utgivaren har. Med detta sagt har resultatet av studiens “Basic Content Analysis” 
blivit en kodlista med ett antal relevanta kategoriseringar av begrepp, närmare bestämt ett 
vokabulär, vilket också blivit utgångspunkten för analysen. Då studien syftar till att studera 
hur väsentlighetsprincipen tar uttryck i företags hållbarhetsrapporter är “Basic Content 
Analysis” effektiv att använda sig av. 

3.3.2 Qualitative Content Analysis 
För att få ett djup i studien har det använts en “Qualitative Content Analysis”. Analysen 
kompletterar den kvantitativa analysen eftersom den koncentrerar sig mot underliggande 
teman och idéer som nödvändigtvis inte uttrycks i materialet (Drisko & Maschi, 2016). Detta 
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har lett till möjligheter för studien att besvara frågor den kvantitativa analysen inte har 
kapaciteten till att göra. Drisko och Maschi (2016) menar också att tekniken är lämplig för att 
utforska nya ämnen, beskriva komplexa fenomen, jämföra och finna olikheter mellan 
grupper, samt för att utveckla och testa nya teorier. Eftersom denna avhandling också har för 
avsikt att redogöra för jämförelser mellan olika branscher, anses “Qualitative Content 
Analysis” vara till hjälp. Det går att använda sig av tekniken oavsett om man ska analysera 
skriftlig, muntlig eller elektronisk data. Vidare kan denna data upptas genom muntliga svar, 
halvöppna frågor, intervjuer, kategorisering av grupper, observationer eller genom artiklar, 
magasin, böcker eller läroböcker (Rossi et al, 2014). Med detta sagt har denna kvalitativa 
analys varit lämplig för studien eftersom det är företagens hållbarhetsrapporter som har 
bearbetats och kategoriserats. Bekymret med tekniken är dock dess likhet med andra 
kvalitativa analyser, vilket leder till att den kan vara svår att urskilja (Drisko & Maschi, 
2016). 

3.3.3 Val av metod  
Valet av innehållsanalys motiveras utifrån flera aspekter. Bryman och Bell (2013) anför att en 
innehållsanalys underlättar för forskare att analysera värderingar i företaget och vilka spår de 
efterlämnar i materialet som granskas. En innehållsanalys är generellt även lätt att replikera, 
vilket underlättar processen för att utföra liknande eller identiska studier. Utöver detta är det 
en lämplig metod för analyser som sträcker sig över tid, inte minst då man vill undersöka hur 
ofta någonting anträffats (Bryman & Bell, 2013). De menar också att en innehållsanalys är 
praktiska i de situationer det är problematiskt att få direkt kontakt med respondenterna. Då 
studien behandlar stora företag är det effektivt att hämta information från deras offentliga 
publikationer. Detta istället för att direkt kontakta företagen i ett försök att samla in 
nödvändigt material. 
 
Rådande kritik mot innehållsanalyser är att den gör sig beroende av det studerade materialet. 
Om innehållet är av klen karaktär, genererar det till att det heller inte finns en utförlig grund 
att basera analysen på, vilket kan resultera i en svag analys (Bryman & Bell, 2013). Detta var 
en avgörande anledning till att endast utgå från företag med enskilt upprättade 
hållbarhetsrapporter, istället för enbart en ordinär årsredovisning. Det medför till en bredare 
bas av redovisad information, nödvändig för studien. När data kategoriseras och kodas är det 
i princip omöjligt att en viss egen tolkning inte sker av de som analyserar (Bryman & Bell, 
2013). De ord som utsetts ligga till grund för den kvantitativa analysen har baserats på de sex 
mest väsentliga, vilket man kunnat utläsa i varje företags väsentlighetsanalys. Bryman och 
Bell (2013) menar även att en innehållsanalys sällan kan besvara “varför” någonting sker, 
utan istället öppnar upp för spekulationer.  

3.4 Tillvägagångssätt 
Tidigare framgick det att två analyser har genomförts av studiens kvantitativa metod där den 
första analysen utgår från det tidigare förklarade synsättet “Basic Content Analysis. Denna 
analys kompletteras sedan med en mer djupgående analys vilket förklarades under rubriken 
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“Qualitative Content Analysis”. Utifrån företagens hållbarhetsrapporter har innehållet 
studerats med hänsyn till valda teorier som återfinns under den teoretiska referensramen samt 
till regler och praxis. Detta för att åstadkomma en strukturering av studiens relevanta 
områden vilket är innehållsanalysens centrala förutsättning.  

3.4.1 Basic Content Analysis  
Genomförandet av den kvantitativa metoden bidrar till två olika analyser. Första analysen 
består av en ordsökning, där begreppen har baserats på varje enskilt företags 
väsentlighetsmatris. De mest väsentliga begreppen i matrisen är också de som har prioriterats 
att söka efter i hållbarhetsrapporterna. De sex mest väsentliga områden från respektive 
företags väsentlighetsanalys har valts och används i studien. Urvalet motiveras med att ett av 
företagen endast hade sex områden i analysen de ansåg vara viktiga. Övriga områden var 
rankade till mindre väsentliga och bedömdes istället av företaget till “ganska viktigt”. Då 
studien fokuserar på företags mest väsentliga områden har därför ett urval att inte fokusera på 
ej lika väsentliga områden gjorts. Eftersom studien visar företag i olika branscher har samma 
antal områden för samtliga företag valts. Detta för att fokusera i samma utsträckning på 
samtliga företag. Utifrån dessa begrepp har företagens hållbarhetsrapporter studerats och en 
jämförelse i ordantal gjorts i respektive företag för 2015 och 2017.  
 
Värt att notera är dock att det emellanåt har varit nödvändigt att justera vissa begrepp för att 
få med alla träffar i hållbarhetsrapporterna som kännetecknas av området. Ytterligare har det 
förekommit att vissa områden presenterats med hjälp av flera begrepp i väsentlighetsmatrisen 
och i de fall har begrepp justerats genom att dela upp i flera olika sökningar. Exempelvis 
“motverka korruption och penningtvätt” har delats upp i två sökningar för att få ett utfall 
motsvarande hela det sökta området. För att analysen i studien ska kännas meningsfull och 
skälig, ansågs det inte finnas någon poäng med att välja begrepp med en markant låg 
kvantitet i företagens hållbarhetsrapporter. Resultatet av ordsökningen har sammanställts i en 
tabell för varje företag, där man tydligt kan urskilja hur många gånger begreppet påträffats i 
respektive hållbarhetsrapport. Då en strukturering och kategorisering har genomförts för att 
åskådliggöra utfallet i informationskällan, kommer denna forskningsanalys vara av 
kvantitativ karaktär, vilket tidigare har beskrivits i kapitlets början. 

3.4.2 Qualitative Content Analysis  
Den andra analysen är aningen mer djupgående än den första. Utifrån företagens 
väsentlighetsmatris har det konstruerats ett antal frågor vars ändamål är att bidra med 
kompletterande underlag till analysen. Jacobsen (2015) menar att utformandet av frågorna i 
en kvalitativ analys är avgörande för vilket resultat studien kommer att nå. Processen för att 
konstruera frågorna för studien har utgått i synnerhet från studiens syfte och vilket teoretiskt 
fenomen man är intresserad av att mäta. För att bäst förmå detta har frågorna tagits fram i 
sådan form att svaren inte skulle leda studien till en oönskad riktning (Jacobsen, 2015). 
Bryman och Bell (2015) betonar också värdet av att frågorna inte ska bli för specifika, vilket 
då gör de svåra att besvara. När frågorna i denna studie framställdes, var avsikten att hålla de 
korta och koncisa, men samtidigt inte för avancerade vilket kunnat resultera i att de blivit för 
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svåra att besvara. I och med att det är studiens skribenter som har besvarat frågorna utifrån 
företagens hållbarhetsrapporter, har så kallade dubbelfrågor undvikits för att minimera risken 
att en fråga inte besvaras (Jacobsen, 2015). En dubbelfråga är när man inom en fråga måste 
besvara eller förhålla sig till flera olika frågor eller saker samtidigt (ibid). För att besvara 
dessa frågor har hållbarhetsrapporternas innehåll navigerats utifrån sökfunktionen på datorn 
tillsammans med innehållsförteckningen. Efter att ha funnit relevanta delar av texten, 
bearbetades materialet till svar på frågorna. Detta tillvägagångssätt identifieras som en 
kvalitativ analys i och med att öppna frågor har konstruerats för att ge en bild av hur 
väsentlighetsprincipen tar uttryck i företagens hållbarhetsrapporter. Utifrån denna analys har 
svaren på frågorna jämförts mellan företagets respektive år som vidare har jämförts mellan de 
fyra företagen för att dra slutsatser gällande eventuella förklaringar till respektive bransch. 
För att erhålla mer omfattande svar på hur väsentlighetsprincipen tar uttryck i företags 
hållbarhetsrapporter har följande frågor konstruerats: 
 
●   Hur kommunicerar företaget med deras intressenter för att hitta de mest väsentliga 

områdena att fokusera på? 
●   Upplyser företaget vad syftet är att de integrerar intressenterna i deras arbete med 

väsentlighetsanalys och hållbarhetsrapport?  
●   GRI:s riktlinjer ligger till grund för att redovisa företagets väsentliga områden. Hur 

integreras GRI i företagets hållbarhetsrapport? 

3.5 Datainsamling 
Studien tar sin utgångspunkt i företags årsredovisningar. Årsredovisningar klassas som 
sekundärdata, vilket är den information som redan finns tillgänglig för offentligheten 
(Bryman & Bell, 2013). Företags årsredovisningar finns att hämta från databasen “Retriever 
Business” samt från företagens egna hemsidor. Till en början användes tidigare nämnd 
databas för att åskådliggöra att de valda företagen uppfyller kriterierna för att få klassificeras 
som stora företag. Vidare användes företagens hemsidor för att få ett bredare perspektiv kring 
respektive företags hållbarhetsarbete då mer information än själva rapporten finns att undfå. 
Sekundärkällor har länge setts som mindre tillförlitligt i jämförelse med primärdata, dock 
uppmärksammar Bryman & Bell (2013) att sekundärdata på senare år har ökat både i mängd 
och kvalitet. Detta menar de beror på att tillgängligheten har ökat samtidigt som allt fler 
använder internet och elektronik. Uppmärksammas bör dock att trots en ökad kvalitet ökar 
även antalet sekundärkällor som inte nödvändigtvis behöver vara lika tillförlitliga (ibid). 
Tidsmässigt krävs mer granskning gällande vilket material från internet man väljer att 
använda sig av, dock spar forskaren tid då man inte behöver genomföra en egen 
undersökning. Valet av sekundärkällor motiveras genom att syftet och forskningsfrågorna 
kan besvaras med hjälp av informationen som finns i företagens årsredovisningar. 
Anledningen att inte tillämpa ett metodval med primärdata som exempelvis intervjuer 
motiveras med samma förklaring som tidigare nämnts. Vidare tar Jacobsen (2015) även upp 
fördelen att insamling av information från offentlig data inte blir lika kostsam som andra 
metoder i och med att det idag är relativt lättillgänglig information med tanke på internets 
användning. Då studien tar sin utgångspunkt i företags årsredovisningar som är en offentlig 
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handling har tillgången till data i följande studie varit kostnadseffektiv. Denna slutsats är 
möjlig att tillämpa på studien då de företag som valts inte befinner sig geografiskt lokalt och 
därmed hade resekostnader blivit en utgift att ha i beaktning.  

3.6 Urval 
Till att börja med har ett urval av tidsperiod gjorts. Valet av granskningar av företagens 
hållbarhetsrapporter från 2017 fastställdes förhållandevis naturligt då studiens syfte baseras 
på att undersöka skillnader efter det nya lagkravet 2016. Eftersom lagen hunnit ge effekt på 
hållbarhetsredovisningen 2017 och där en del av företagens årsredovisningar från 2018 ännu 
inte blivit publicerade återstod inte längre många alternativ. Då studien ämnar att beröra 
hållbarhet inom en viss utsträckning ansågs det även intresseväckande att göra nedslag år 
2015, då Agenda 2030 tillsammans med de globala målen upprättades. Bryman och Bell 
(2013) menar att om studien berör en frågeställning som omfattar ett pågående fenomen, är 
det mer en öppen fråga om vilken tidsperiod studien bör avse. I förhållande till studiens syfte 
och vad tidigare studier behandlat, kändes de två årtalen lämpliga för denna studie. 
 
Det har även gjorts ett urval av svenska företag och dess branscher. Urvalet av företagen har 
dels baserats utifrån den nya lagen om hållbarhetsredovisning då den enbart gäller “större 
företag”, vilket är ett kriterium för denna avhandling. Företagen ska även vara relevanta för 
studien och för den aktuella tidsperioden. För att stärka studiens objektivitet har endast 
företag som upprättat en hållbarhetsrapport både 2015 och 2017 valts. Nedan kommer en 
kortare redogörelse och motivation för var och en av de företag undersökningen berör. 

3.6.1 Swedbank 
Swedbank är en svensk bank som ofta har rubriceringar i media angående penningtvätt. 
Banken skriver själva om det aktuella fallet på deras hemsida där de förklarar att penningtvätt 
är något som banken arbetar med dagligen inom företaget (Swedbank, 2019). 
Ekobrottsmyndigheten (2016) förklarar penningtvätt enligt följande: 
“Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att 
omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet”  
Att motverka verksamheter som agerar på följande sätt är något som banker försöker arbeta 
emot varje dag genom att identifiera transaktionsmönster som kan ha en koppling till 
penningtvätt och hitta så kallade riskindikatorer (Swedbank, 2019). Banken säger att 
penningtvätt är bankens svåraste utmaning (ibid). Swedbank har valts av den anledning att de 
uppmärksammats i media om misstanke om penningtvätt under åren 2007-2015 i de baltiska 
länderna samt att banken har uppmärksammats nyligen igen gällande penningtvätt (SVT, 
2019). Förtroendet för företaget sjunker i samband med händelser som dessa och det är 
vanligt förekommande att det sker omjustering i företaget vad gäller styrelsemedlemmar och 
VD. Att studera årsredovisning och hållbarhetsfrågor som ledningen i företaget upprättat blir 
därför intressant gällande vad man väljer att lyfta upp och hur man presenterar information. 
Vidare är teknik och IT något som utvecklas hela tiden inom banker för att tillgodose 
användarnas behov gällande tillgänglighet (Realtid, 2017). 
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3.6.2 Findus 
Findus är ett välkänt svenskt bolag inom livsmedelsbranschen. De koncentrerar sin 
verksamhet mot frysta produkter, där grönsaker, färdigmat, fisk och bageriprodukter utgör 
den största delen av produktionen (Findus, 2018). För många är den så kallade 
“hästköttskandalen” fortfarande färskt i minnet, då det 2013 uppdagades att köttet i Findus 
djupfrysta lasagne bestod av upp till 100 procent hästkött. Detta ledde till att flera ton mat 
drogs tillbaka från både butiker och konsumenter (SVT, 2013). Trots att Findus 
kommunikationschef varit tydlig med att beskylla sina leverantörer, har de varit oroliga över 
att händelsen ska skada förtroendet för deras varumärke (Thomsen, 2013). Med Findus i en 
central roll i en händelse som skakade även andra länder i Europa känns företaget och dess 
hållbarhetsrapportering som ett intresseväckande område att granska. Naturvårdsverket 
menar också att utsläppen hänförliga till hushållens konsumtion av livsmedel motsvarar 
ungefär samma andel utsläpp som hushållens transporter (Naturvårdsverket, 2017), vilket gör 
livsmedelsindustrin högst relevant att undersöka. 

3.6.3 Telia 
Turerna kring Telia har de senaste åren varit omfattande. År 2012 uppdagades det att Telia, 
som Sverige största teleoperatör sett till både omsättning och antalet anställda, var inblandade 
i en omfattande muthärva i Uzbekistan (SVT, 2019). Det uppstod misstankar om att Telia 
skulle ha erbjudit regimen enorma summor pengar i utbyte mot att få etablera sitt 3G-nätverk 
i landet. Uppståndelsen tog heller inte slut där, då de 2015 misstänktes för en mutskandal i 
Azerbajdzjan för ett flertal miljarder kronor, vilket också hade inneburit den största 
muthärvan i svensk historia (SVT, 2019). Med hänsyn till omständigheterna är Telia ett 
relevant företag att studera och hur de efter dessa anklagelser utformar sin hållbarhetsrapport. 
Telekommunikationsbranschen i sig upplevs också som angelägen att undersöka då ett flertal 
bolag är med på listan för Sveriges största bolag (VA, 2017) och därmed har goda 
möjligheter till att göra avtryck. 

3.6.4 H&M 

H&M är relevanta för studien eftersom de 2017 var Sveriges största företag inom 
textilbranschen sett till både omsättning och antal anställda (VA, 2017). Företaget har även 
stått i centrum i media de senaste åren i form av anklagelser för barnarbete och dåliga 
arbetsvillkor hos deras underleverantörer (Yttergren, 2018), bränt upp stora mängder fullt 
dugliga kläder samtidigt som de också tar emot kläder för återvinning (Andersson Åkerblom 
& Fegan, 2017), samt de senaste åren haft en skröplig utveckling på börsen med ett fallande 
värde på deras aktier (VA, 2017). Samtliga av dessa händelser har också en direkt påverkan 
på företagets hållbarhet, vilket gör det till ett intressant företag att studera. Textilindustrin är 
också ett verksamhetsområde som generellt utgör en stor belastning för världens resurser, där 
förbrukning av råvaror, energi, vatten och kemikalier gör avtryck (Naturvårdsverket, 2018). 
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3.7 Kritiskt förhållningssätt 

3.7.1 Etiska aspekter 
Tidigare upplystes kritik gentemot innehållsanalysen gällande det material man baserar 
analysen på, i och med att allt material som används inte nödvändigtvis behöver vara för 
offentligt bruk (Drisko & Maschi, 2016). I studien har sekundärkällor i form av företags 
årsredovisningar använts, där respektive företags hållbarhetsrapporter återfinns. Företags 
årsredovisningar är en offentlig handling som lämnas in årligen där ett antal punkter måste 
behandlas för att rapporten ska vara av giltig karaktär. Finansiella rapporter är ursprungligen 
riktade mot företagens intressenter som har ett intresse av att veta hur företaget går 
ekonomiskt (Frostenson & Helin, 2018). I själva hållbarhetsrapporten är det inte specifikt den 
ekonomiska delen som är av intresse, istället är det tal om hur företaget påverkar dess 
intressenter (ibid). Följaktligen är hållbarhetsrapporten obligatorisk för stora företag att ha 
med i sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och därmed är dessa rapporter av offentlig 
karaktär och kritiken mot innehållsanalysen, att materialet som studeras inte är av offentlig 
handling, blir därför inte tillämpningsbar i denna studie. Följden blir att trovärdigheten för 
källorna som använts i undersökningen ökar, som i sin tur medför att studien blir mer 
tillförlitlig. Dock bör tilläggas att trots att informationskällorna är offentlig handling behöver 
inte innehållet per automatik bli trovärdigt men eftersom årsredovisningar är lagreglerat ökar 
tillförlitligen.  

3.7.2 Källkritisk diskussion 
När en avhandling upprättas är en vital del att materialet och informationen som presenteras 
också är tillförlitlig. Ett sätt att säkerställa tillförlitligheten är att se till att de vetenskapliga 
artiklar man tagit som stöd till uppsatsen har gått igenom en så kallad “peer review” (Moberg, 
2019). Det är en process där innan en vetenskaplig artikel publiceras, granskas den av andra 
oberoende forskare inom det aktuella området. Detta innebär en form av kvalitetsgranskning 
där man säkerställer att publikationen upprätthåller en viss kvalitet (Moberg, 2019). När 
denna uppsats upprättades har man i möjlig mån kontrollerat att de vetenskapliga 
publikationer som använts som stöd också blivit granskade av andra oberoende, 
ämneskunniga experter. 
 
För att säkerställa att valet av teorier också är relevanta för studien samt har goda möjligheter 
till att förklara den problematik, det syfte och de frågeställningar som har tagits fram i 
studien, har också en översiktlig undersökning av liknande studier gjorts. Studierna har 
hämtats från “DiVA-portal”, vilka har valts baserat på deras syften och frågeställningar. 
Dessa studier har givit stöd till denna studies val av teorier då ett flertal har använt sig av 
samma eller likartade teorier.  
 
I och med att lagkravet på att större företag har en skyldighet att upprätta en 
hållbarhetsrapport inte följs upp av att någon granskar om innehållet faktiskt stämmer, finns 
det en risk att informationen i företagens hållbarhetsrapporter kan bli snedvridna.  
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I studiens “Basic Content Analysis” har en ordsökning genomförts i hållbarhetsrapporterna 
där begreppen har valts utifrån företagens väsentlighetsanalyser. Det frekvensmässiga 
resultatet har utgått från att respektive begrepp omfattar det område som företaget menar är 
väsentligt. Resultatet kan brista i den mån det finns synonymer till det begrepp som har 
använts i sökningen. Dock anses ändå den ökning eller minskning som skett i antal spegla 
huruvida det väsentliga området har förändrats rent frekvensmässigt. 

3.7.3 Validitet 
Intern validitet innebär att de observationer som utförs i studien ska motsvara de teoretiska 
ramverken vilka används för att förklara observationerna (Bryman & Bell, 2013). Jacobsen 
(2015) kompletterar bestämningen huruvida undersökningen och dess slutsatser stämmer 
överens med verkligheten. För att studien ska representera verkligheten betonas vikten av att 
använda sig av de rätta källorna, då dessa källor utgör grunden för studien (ibid). Denna 
studie har utgått från fyra olika företags hållbarhetsrapporter. Datainsamlingen har inte varit 
beroende av andra dokument, vilket rimligen innebär att rätt källor för studien har använts. I 
de flesta fall har företagens hållbarhetsrapporter blivit externt granskade. Ifall företagen 
faktiskt infriar det som redovisas eller ej har ingen betydelse för den här studien, då det inte 
berör väsentligheten i rapporterna, utan är snarare någonting som kan undersökas i framtida 
studier.  
  
Extern validitet behandlar graden av hur man kan generalisera sitt resultat och sina slutsatser 
på andra miljöer eller liknande situationer (Bryman & Bell, 2013). Jacobsen (2015) bekräftar 
definitionen och framhäver styrkan av att kunna applicera det på andra konstellationer än de 
som blivit berörda i studien. För att avgöra hur väl man kan generalisera studien finns det 
enligt Jacobsen (2015) två faktorer som är avgörande. Dessa består av antalet enheter som 
undersöks i studien och hur dessa enheter valts ut. Eftersom denna studie endast har utgått 
från fyra olika företag, verksamma inom fyra olika branscher, är det svårt att generalisera 
studiens slutsatser överlag. Eftersom lagändringen är relativt ny finns det heller inte många 
andra studier som tidigare undersökt dess konsekvenser. För att lättare kunna applicera 
studiens slutsatser hade det krävts ett större antal liknande studier, där flera företag berörs 
(Jacobsen, 2015). Då val av företag har grundats efter hur aktuella de varit, snarare än hur 
representativa de är för sin bransch, är det problematiskt att generalisera slutsatserna till andra 
situationer och miljöer (Jacobsen, 2015).  

3.7.4 Reliabilitet 
En studies reliabilitet mäter graden av tillförlitlighet. Mer specifikt menar man huruvida 
studiens resultat skulle bli detsamma om liknande undersökningar genomförs (Bryman & 
Bell, 2013). Vidare uttrycker Jacobsen (2017) att tillförlitligheten kan påverkas av själva 
undersökningen i form av den design man väljer att utgå från för att nå studiens resultat. I 
kvantitativa studier kommer begreppet observatöreffekt på tal när man tittar på den effekt 
undersökaren kan ha på materialet som studeras. I de fall undersökaren endast observerar 
data, det vill säga motsatsen till intervjuer, kan den miljö undersökaren råder i påverka det 
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resultat som erhålls (ibid). Då denna studie har utgått från företags offentliga 
hållbarhetsrapporter är det undersökarna, vilka är de som tolkar och studerar rapporterna, som 
eventuellt kan påverka den empiri som presenteras. Jacobsen (2017) uppmärksammar dock 
att då fler än två personer, i detta fall observatörer, kommer fram till samma resultat blir 
studien tillförlitlig. Då denna studie har undersökts av två personer kan tillförlitligheten öka 
något.  
 
Gällande den kvalitativa analysens av det kvantitativa resultat som har erhållits bör 
uppmärksammas att tolkningen av informationen genomförs av oss som skribenter. Huruvida 
snedvriden och påverkad av personliga aspekter studien kan har blivit kan diskuteras vidare 
kring. Enligt Jacobsen (2015) finns det vid insamling och analys av sekundärdata risk att 
forskare applicerar sina egna uppfattningar och fördomar. För att förebygga detta kan man 
dels konfrontera de studien väljer att undersöka, samt kritiskt granska studiens resultat och 
analys (ibid). Med tanke på den rådande tids- och resursbristen för studien, har man inte 
kontaktat företagen för att verifiera innehållet i hållbarhetsrapporterna. Studiens resultat och 
analys har jämförts med företagens hållbarhetsrapporter för att undvika att studiens 
upphovsmän påverkat studien på ett opålitligt sätt. 
 
Vidare diskuteras även forskarnas tillförlitlighet i form av noggrannhet vid empiri och analys 
(Jacobsen, 2017).  Då följande studie inte har valt att utgå från intervjuer finns redan det 
material som har använts att ta del av på internet. Den data som har studerats är redan 
offentlig och urvalet av vad som presenteras i hållbarhetsrapporterna har gjorts av företagen. 
Med detta sagt kan dock tillförlitligheten istället ifrågasättas i form av att den information 
som finns att ta del av i rapporterna är utformade av respektive företag själva. Eventuell 
försköning av företaget kan förekomma.  
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4. Resultat  

 
  
I kommande kapitel presenteras det resultat som studien har erhållit utifrån den 
innehållsanalys som genomförts. Utfallet från studiens “Basic Content Analysis” och 
“Qualitative Content Analysis” är uppdelat efter respektive företag.  
  

  

4.1 Swedbank  

4.1.1. Basic Content Analysis 
Tabell 1. Swedbank  

  
 
I Swedbanks väsentlighetsanalys finns en matris för att enkelt kunna åskådliggöra företagets 
mest väsentliga punkter. Matrisen har en skala från ett till tio utifrån deras kommunikation 
med intressenter, där X-axeln värdesätter vilken betydelse området har utifrån intressenternas 
synpunkter. Y-axeln åskådliggör istället huruvida banken instämmer med punkterna, också 
utifrån en skala mellan ett till tio. Med andra ord visar punkten längst upp till höger i matrisen 
området av högst betydelse för både intressenterna och banken. Där återfinns begreppet 
“Ekonomiskt stabil bank” vilket således blir det mest väsentliga begreppet för Swedbank, 
utifrån deras väsentlighetsmatris. I innehållsanalysen har begreppet “stabil bank” använts för 
att resultatet ska motsvara det område som söks. Detta motiveras genom att de gånger enbart 
“stabil bank” tas upp i hållbarhetsrapporten återfinns begrepp såsom lönsam eller finansiell i 
meningen, vilket är snarlika betydelser i den mån företaget menar “ekonomiskt stabil bank”. 
Utifrån ovanstående tabell kan konstateras att det har skett en ökning av begreppet 2017 
jämfört med 2015 från en gång till sju gånger.  
 
Det näst väsentliga området banken fokuserar på är tillgänglighet. Swedbank förklarar 
begreppet i sammanhang som omfattas av den nuvarande teknologiska utvecklingen och 
menar på att banken måste säkerställa att deras tillgänglighet efterlever tekniken i samband 
med utvecklingen. Vidare belyses även tillgänglighet i den mån att banken ska ha öppettider 
för att kunderna oavsett tid ska få hjälp vid behov. I hållbarhetsrapporten från 2017 
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uppmärksammar banken att prioriteringen under året varit att ha en fullt digitaliserad 
låneprocess men också att upprätta ny internetbank och mobilbank. Begreppet har haft en 
lägre frekvens år 2017 jämfört med 2015.  
 
De två ovanstående nämnda begreppen “ekonomiskt stabil bank” och “tillgänglighet” 
förklaras i företagets väsentlighetsanalys som viktiga och kännetecknar Swedbank helt och 
hållet. Resterande fyra begrepp i ovanstående tabell rubriceras viktiga och är någonting 
Swedbank levererar. Områdena längst till vänster i matrisen, det vill säga de av mindre 
betydelse för intressenterna och Swedbank, klassificeras “mindre viktigt och kännetecknar 
inte Swedbank”. Med andra ord är dessa begrepp inte väsentliga för företaget och följaktligen 
inte väsentliga för studien.  
 
“Motverka korruption och penningtvätt” är det området vilket förändrats mest 
frekvensmässigt mellan 2015 och 2017. Resterande tre begrepp utifrån tabellen har inte haft 
en noterbar stor förändring mellan åren.  

4.1.2 Qualitative Content Analysis 
Swedbank har utvecklat väsentlighetsanalyser för både 2015 och 2017 där man får en 
förklaring till hur dialogen mellan intressent och företag skett. I de bägge rapporterna 
upplyser banken att det dagligen sker dialoger mellan företaget och deras intressenter för att 
erhålla vägledning och bekräftelse att Swedbank fokuserar på rätt områden. Vidare nämner 
de att det är genom kontakten med intressenterna de har möjlighet till utveckling och 
förbättring. Med andra ord menar Swedbank att det är genom deras intressentdialoger de kan 
möta den förväntan intressenterna har, till syfte att utveckla deras värdeskapande. I båda 
rapporterna delar företaget in intressenterna i fyra kategorier vilka de menar är de fyra 
viktigaste intressenterna utifrån bankens perspektiv. Dessa är kunder, medarbetare, ägare och 
investerare samt samhälle och omvärld. Med andra ord är dessa fyra grupper de intressenter 
Swedbank använder sig av för att ta fram deras väsentlighetsanalys. År 2017 nämns dock att 
de har ett flertal andra intressenter företaget periodvis integrerar med men inte i lika stor 
utsträckning som de tidigare nämnda. Utformandet av väsentlighetsanalyserna har, både år 
2015 och 2017, skett med hjälp av enkätundersökningar där intressentgrupperna agerar 
respondenter. Uppmärksammas bör att 2015 genomfördes denna undersökning enbart i 
Sverige medan den även gjordes i de baltiska länderna i väsentlighetsanalysen från 2017. Här 
utgör de tre områdena inom Triple Bottom Line grunden för vilka företagets mest väsentliga 
områden är. 
 
I Swedbanks hållbarhetsrapport från 2015 ges en relativt omfattande beskrivning hur 
dialogen sker mellan företaget och dess intressenter. Att det dagligen sker möten tillsammans 
med deras kunder men också att banken får in över sex miljoner samtal till telefonbanken är 
två sätt att interagera med kunderna. Utöver detta menar banken att det sker många dialoger 
genom företagets sociala medier och webbplatser. Bortsett från kunddialogen förklaras vidare 
att det sker internationell integrering med myndigheter och samhälle samt att medarbetare har 
samtal tillsammans med chef för utveckling och återkoppling.  
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I rapporten från 2017 finns en något mer kortfattad förklaring angående dialogen mellan 
intressentgrupper och företaget. Swedbank skriver att det dagligen sker kommunikation med 
kunder fysiskt och digitalt via deras kundmöten, vilket är ett bra tillfälle att mottaga feedback 
från kunder runt om i Sverige och de baltiska länderna. Daglig intern kommunikation mellan 
medarbetare och chefer och en kontinuerlig kontakt med samhällsaktörer är något de nämner 
i den senare hållbarhetsrapporten. Här ges inga konkreta siffertal eller exempel.  
 
Utöver processen bakom företagets väsentlighetsanalys har även den kvalitativa metoden 
studerat hur GRI integreras i företagets hållbarhetsrapport. År 2015 följde Swedbank GRI 
version G4 nivå core och 2017 redovisade banken enligt GRI Standards nivå core. Hur 
Swedbank redovisar enligt GRI:s riktlinjer beskrivs i rapporterna med hjälp av tabeller som 
integrerar företagets väsentliga områden med GRI, så kallad GRI-index. Man bör i 
hållbarhetsrapporten från 2015 uppmärksamma att omfattningen av de ekonomiska, 
miljömässiga och sociala områdena skiljer sig. De ekonomiska indikatorerna förklaras med 
hjälp av sju olika aspekter i jämförelse med det miljömässiga som endast har en aspekt, där 
dock omfattningen i hållbarhetsrapporten är snarlik. Utöver dessa två är det det sociala 
perspektivet som utmärker sig mest i form av 14 olika aspekter och betydligt mer i 
omfattning vad gäller text i rapporten. Sammanfattningsvis kan man utläsa huruvida 
Swedbank arbetar med de olika tre områdena i olika stor utsträckning.  
 
På liknande sätt redovisar Swedbank även i 2017 års rapport deras arbete med GRI med hjälp 
av en tabell. Skillnaden i rapporten är att de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
perspektiven har relativt lika omfattning och omfång. Noteras här kan även att företaget 
uppmärksammar den nya lagförändringen och inkluderar en tabell om var detta kan läsas om 
i hållbarhetsrapporten.  
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4.2 Findus 

4.2.1 Basic Content Analysis 
Tabell 2. Findus 

 
 
Findus har i sin väsentlighetsanalys utformat en väsentlighetsmatris där ena axeln beskriver 
betydelsen för intressenterna och den andra axeln redogör betydelsen ur företagets perspektiv. 
De har valt att ta med tio olika områden vilka de tillsammans med sina intressenter anser vara 
de viktigaste för deras verksamhet. För förtydligandet av det mest betydelsefulla området har 
också en rangordning utformats. Värt att notera är att granskningen utgår från deras 
väsentlighetsmatris från 2015, då de valt att inte konstruera en ny för 2017. 
 
Det område Findus har rangordnat till det viktigaste är “hälsa och innovation”, med 
motiveringen att det överensstämmer med Findus vision om att erbjuda god och bra mat, där 
intressenterna också värdesätter den rådande hälsotrenden och värnar om hälsosam mat. För 
att lättare kunna åskådliggöra hållbarhetsrapporternas omfattning av “hälsa och innovation” 
separerades dessa två ord och en sökning för varje ord för sig genomfördes. Det skedde här 
en relativt kraftig minskning av användandet av dessa ord när hållbarhetsrapporten för 2017 
upprättades. 
 
Produktsäkerhet är rangordnat nummer två på listan av betydelsefulla områden. Detta 
motiverar Findus genom att det väger lika mycket för intressenterna som för företaget själva 
och att det är en förutsättning för samtliga att livsmedel inte ska utgöra någon fara. En brist i 
förtroendet för säkerheten hade varit skadligt för verksamheten. Inom detta område är 
förändringen inte lika dramatisk, men ändock sker det fortfarande en minskning 2017 i 
relation till 2015.  
 
I övrigt har det i samtliga fall förutom ett skett en minskning eller varit oförändrat av antalet 
väsentliga ord i hållbarhetsrapporterna. Eftersom “humankapital” knappt gav några träffar, 
korrigerades begreppet till “medarbetare”, vilket Findus menar är det centrala i 
“humankapital”. Detta område avvek också från övriga områden, då kvantiteten ökade från 
2015 till 2017.  
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4.2.2 Qualitative Content Analysis 

I Findus hållbarhetsrapport från 2015 har företaget tagit fram ett utförligt kapitel om deras 
intressenter. Närmare bestämt information om vilka det är, hur de kommunicerar med 
varandra och vad kommunikationen består av. Intressenterna består av åtta olika grupper, 
vilka är allt från konsumenter till certifieringsorgan. De menar att dialogerna med deras 
intressenter är avgörande för viktiga prioriteringar och utvecklingen av deras 
hållbarhetsarbete. Dialogerna lägger även grunden till de strategier Findus tar fram i deras 
arbete mot hållbarhet. För att deras hållbarhetsarbete ska kännas relevant och bringa värde till 
omvärlden och företaget själva är utformningen av en väsentlighetsmatris av vital karaktär. 
Tillsammans med rangordning av sådant Findus intressenter ansåg vara viktigt, tog 
företagsledningen fram en väsentlighetsmatris för att åskådliggöra hur angeläget varje 
område är. Varje intressentgrupp identifieras var för sig, där de också delger sina 
nyckelfrågor, hur de arbetar med frågorna samt genom vilka kanaler de använder sig av för 
att kommunicera med varje intressent. Dessa kanaler skiljer sig beroende på vilken 
intressentgrupp kommunikationen sker med. Findus menar exempelvis att en stor del av deras 
kontakt med konsumenterna sker genom sociala medier samt genom telefon- och 
mailkontakt. Ett generellt tillvägagångssätt 2015 är löpande dialoger med varierande 
intressenter.  
 
I företagets hållbarhetsrapport från 2015 är Findus vidare noga med att förtydliga att 
rapporten är framtagen utifrån de senaste standarderna från GRI och att det är första gången 
de konstruerar en väsentlighetsmatris. Deras fokus har i största del utgått från de 
hållbarhetsområden GRI specificerat, men poängterar att de även tagit med områden de anser 
vara betydande för deras verksamhet. Findus väljer att rapportera samtliga områden GRI 
rekommenderar för att ge en fullständig bild av deras verksamhet. Detta presenteras i ett så 
kallat GRI-index där de tydliggör hur stor del av rapporten som behandlar vilket område och 
var i hållbarhetsrapporten det framgår. De väljer att bryta ned materialet till de tre områdena 
vilka redogörs i Triple Bottom Line, ekonomisk, miljömässigt och socialt. Här tydliggörs det 
att större delen av hållbarhetsrapporten behandlar den sociala och miljömässiga dimensionen, 
samtidigt som den ekonomiska dimensionen utgör en relativt liten del av 
hållbarhetsrapporten. 
 
I Findus hållbarhetsrapport från år 2017 uttrycks det inte alls lika tydligt vilka deras 
intressenter är, hur de kommunicerar och vad de kommunicerar om. De framhåller att de 
tillsammans med intressenter, både interna och externa, framställt verksamhetens viktigaste 
sociala och miljömässiga frågor, utan att detaljerat precisera vilka intressenter det rör sig om. 
Frågorna utgör grunden för hållbarhetsrapporten, där strukturen består av att frågan först 
definieras, för att sedan redogöra för hur man arbetar med den. Findus går inte in i detalj på 
hur processen till frågorna gått till. I rapporten tar man i beaktning hur var och en av dessa 
frågor påverkar verksamheten och relevanta intressenter. Det framgår inte i rapporten om 
varför intressenterna involveras i hållbarhetsrapporten och det är generellt begränsad 
information om deras intressenter. Istället skriver Findus att rapporten grundar sig i deras 
egen regelbundna bevakning av omvärlden. De väljer också att lägga ett stort fokus på vad de 
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gör för att motverka korruption, fiska och producera ekologiskt hållbar, tillaga näringsrik 
mat, samt hur de tar ansvar för deras påverkan på planeten och samhället. Findus konstruerar 
inget GRI-index och GRI nämns heller inte mer i rapporten än då de skriver att de områden 
GRI givit ut används som stöd i deras hållbarhetsrapport. 

4.3 Telia 

4.3.1 Basic Content Analysis 

Tabell 3. Telia  

 
 
I Telias två hållbarhetsrapporter hänvisar de till sin hållbarhetsrapport från 2014 då deras 
första och hittills enda väsentlighetsanalys konstruerats. Dessa väljer de dock ej att 
åskådliggöra i en matris, utan radar endast upp de områden de kommit fram till de mest 
väsentliga för verksamheten. Telia formulerar tio stycken områden de tillsammans med sina 
intressenter anser vara de mest väsentliga. Generellt ger Telia inga motiveringar till varför 
något av de väsentliga områdena är utvalda, men menar att ett flertal områden är i behov av 
en förbättring från företagets sida.  
 
Det område Telia anser vara det mest väsentliga är “Etik och anti-korruption”, där 
ordsökningen delades upp på två olika begrepp. Båda begreppen förekom i en större kvantitet 
i deras hållbarhetsrapport från 2015, där det i samtliga rapporter saknas en motivering till 
varför just detta område är det som anses vara mest väsentligt.  
 
Det andra området Telia anser tillhöra det mest väsentliga är “samhällsengagemang”. 
Kvantiteten av detta begrepp skiljer sig marginellt, där det benämns endast en gång mer i 
deras hållbarhetsrapport från 2017. Sett till resten av de väsentliga områdena, är de relativt 
jämt fördelade mellan de två rapporterna, med en svag fördel för hållbarhetsrapporten från 
2015.  

4.3.2 Qualitative Content Analysis  
Telia identifierar sju olika huvudsakliga intressenter för deras verksamhet. I sin 
hållbarhetsrapport från 2015 spaltar de upp intressenterna och redogör för hur de 
kommunicerar, vilka deras huvudfrågor är och hur Telia bemöter dessa frågor. Intressenterna 
består exempelvis av konsumenter, leverantörer och samhälle. Beroende på vilken intressent 



29 
 

det rör sig om skiljer det sig om hur kommunikationen går tillväga. Konsumenter möter de 
till exempel främst genom deras butiker, kundtjänst och sociala medier, samtidigt som 
kommunikationen med deras leverantörer sker genom avtalsdialoger. Telia visar även hur 
ofta olika typer av kommunikation sker med deras intressenter. En av deras 
kommunikationskällor gentemot deras investerare är exempelvis bolagsstämman, vilken de 
skriver sker årligen. Om inte kommunikationen sker årligen, förekommer den antingen 
regelbundet eller löpande.    
 
I Telias hållbarhetsrapport från 2017 identifieras endast sex istället för sju olika intressenter, 
då beslutsfattare och regulatorer inte längre påträffas. I övrigt illustreras intressenterna på 
samma sätt liksom i hållbarhetsrapporten från år 2015, där man förtydligar hur man 
kommunicerar, gällande vilka frågor och hur man arbetar med dessa frågor. Det framgår 
också hur ofta kommunikation sker beroende på med vilken intressent. Hur 
kommunikationen sker med intressenterna och hur ofta skiljer sig marginellt från 2015. 
 
I hållbarhetsrapporten från 2015 ser de samarbetet med deras intressenter som en angelägen 
del för att få insikt i hur de ska styra sin verksamhet på lång sikt. Den respons intressenterna 
ger tillbaka kan göra ett intryck på Telias prioriteringar och utformning av strategier. Syftet 
att samverka med deras intressenter menar Telia dels är för att kunna redogöra för det mest 
väsentliga, men även fokusera på det företaget har möjlighet till att påverka. Även i deras 
hållbarhetsrapport från 2017 menar de att samverkan med intressenter är av stor vikt då det 
hjälper Telia att få veta hur de långsiktigt ska styra sin verksamhet. Denna gång menar de att 
syftet främst är att få kännedom om deras nyckelintressenter har vetskap om företagets 
hållbarhetsarbete, samt hur de ska prioritera sina hållbarhetsområden. 
 
GRI benämns inte mer än i samband med deras framtagna GRI-index i hållbarhetsrapporten 
2015. De klarlägger att de även använder sig av GRI:s tillägg för telekommunikation. I deras 
GRI-index framgår det hur stor fördelning de lägger vid tre olika dimensionerna, vilket 
mynnar ut i en stor majoritet för den sociala dimensionen. Minst information finns om deras 
arbete för ekonomisk hållbarhet. Telias hållbarhetsrapport från 2017 uppger identisk 
information där fördelningen mellan dimensionerna dock skiljer sig en del från 2015. Den 
sociala dimensionen är fortsatt störst samtidigt som den ekonomiska dimensionen alltjämt tar 
minst plats, men det miljömässiga området har blivit bredare.  
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4.4 H&M 

4.4.1 Basic Content Analysis 
Tabell 4. H&M 

 
 
H&M har utformat en hållbarhetsrapport skilt från deras årsredovisning både för 2015 och 
2017. Rapporterna är skrivna på engelska och därav är väsentlighetsanalysen också på 
engelska. De områden företaget ser som mest väsentliga återfinns ovan och ingen 
översättning har gjorts på grund av att resultatet kan bli bristfälligt och inte lika trovärdigt om 
översättning av begreppen skulle gjorts. I företagets väsentlighetsmatris finns även en 
kategori kallad heter “boundaries” där företaget har skrivit begrepp vilka avgränsar det valda 
området för att läsarna ska få en bättre bild av vad begreppen omfattar.   
 
Det mest väsentliga området utifrån företagets väsentlighetsanalys är “economic 
performance” och utifrån matrisen skriver företaget “sales” som förklarande begrepp och 
därför används begreppet vid sökningen. Företaget, tillsammans med deras intressenter, 
menar att försäljningen är det viktigaste för H&M vilket är förståeligt då företaget måste sälja 
sina produkter för fortlevnad. Frekvensen har ökat det senare studerade året.  
 
Vidare kan utläsas av ovanstående tabell vilka begrepp som även är av störst väsentlighet för 
H&M. Det andra, “human rights”, har ingen större skillnad i ordantal. “Innovation” har ökat 
med nästan det dubbla frekvensmässigt. Företaget uppmärksammar i deras rapport från 2017 
att deras innovativa arbete ligger till grunden för att uppnå deras ambitioner samtidigt som de 
nämner att hitta innovation till den teknologiska utvecklingen tillräckligt snabbt är en av 
deras största utmaningar. Uppmärksammas kan även de två sista begreppen göras i och med 
att det där har skett en större förändring i jämförelse med övriga begrepp. Att agera 
transparent har ökat det senare året, medan att ha rättvisa löner har minskat drastiskt. Något 
företaget arbetat med under 2017 är ett nytt varumärke vid namn “ARKET”, där konsumenter 
har möjlighet att ta del av information gällande tillverkningsland och materialtyp, detta för att 
arbeta med sin öppenhet gentemot företagets kunder. Vid sökningen av det fjärde mest 
väsentliga området “Recycled and other sustainably-sourced materials” används “Recycl” i 
och med att begreppet på engelska kan ha olika ändelser och studien vill åstadkomma ett så 
rättvist resultat som möjligt. 
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4.4.2 Qualitative Content Analysis 

H&M uppmärksammar nio intressentgrupper i deras hållbarhetsrapport från år 2015. För att 
hitta de mest väsentliga områdena i deras verksamhet utformar H&M en lista bestående av 
möjliga väsentliga områden, där varje område sedan rangordnas för att finna de mest 
betydelsefulla områdena för företaget och dess intressenter. Rangordningen utgår från flera 
faktorer, exempelvis från betydelsen hos nyckelintressenter, förekomsten i media och 
betydelsen för företagets verksamhetsstrategier. För att verifiera denna rangordning erhåller 
H&M återkoppling från minst en representant hos varje intressentgrupp, men det framgår inte 
hur denna kommunikation sker.  
 
I företagets hållbarhetsrapport från 2017 skiljer sig identifieringen av intressenter och hur 
kommunikationen med dessa sker från deras hållbarhetsrapport från 2015. Denna gång 
identifierar de tio stycken olika intressentgrupper, där vetenskapliga akademier tagit sig in på 
listan. I denna rapport spaltas varje intressentgrupp upp var för sig, där H&M även redogör 
för vad intressenterna innebär, hur de kommunicerar och gällande vilka frågor. 
Kommunikationen skiljer beroende på vilken intressent det gäller. Kontakten med 
konsumenterna sker exempelvis genom sociala medier, när deras årsredovisningar utgör en 
kanal till deras investerare. Det framgår inte i hållbarhetsrapporten hur ofta man väljer att 
kommunicera med sina intressenter. 
 
I H&M:s hållbarhetsrapport från 2015 finns det ingen information gällande varför de väljer 
att engagera sina intressenter i arbetet kring hållbarhet då man enbart får en beskrivning av 
hur utformningen av väsentlighetsanalysen gått till. Däremot erhålls en förklaring till 
respektive intressentgrupp i 2017 års rapport där man beskriver betydelsen för att integrera 
med intressenten ur företagets perspektiv. Exempelvis menar de att förståelsen och 
bemötandet av kundernas behov är kärnan i deras verksamhet, samtidigt leder en god relation 
med deras leverantörer till gemensam tillväxt. 
 
Hur H&M integrerar deras hållbarhetsarbete med GRI finns att återfinna i separata dokument 
på deras hemsida med rubriceringen GRI-index. Under 2015 meddelar företaget att de utgår 
från GRI:s riktlinjer från version G4 medan man 2017 utgår från GRI Standards. H&M:s 
GRI-index börjar med allmänna punkter om företaget, exempelvis strategi, organisation, etik, 
integration och intressenter. Vidare kan urskiljas hur företaget arbetar med mer specifika 
områden vilka är indelade i de tre huvudgrupperna ekonomi, socialt och miljömässigt. I 
rapporten från 2015 börjar företaget presentera de ekonomiska aspekterna vilka består av fyra 
punkter. Fortsättningsvis erhålls betydligt mer information om H&M:s miljöarbete som 
består uppemot 20 olika punkter. Innehållet om företagets arbete inom det sociala området är 
av störst omfattning där man delat in området i underkategorier, exempelvis product 
responsibility, society, human rights. Det sociala arbetet blir mer än dubbelt så mycket 
information i jämförelse med det miljömässiga området vilket ger läsaren en bild av vad som 
är av störst intresse för företaget att fokusera på. Upplägget på dokumentet från 2017 är på 
liknande sätt som beskrivet ovan. En noterbar likhet är att det ekonomiska området 
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fortfarande är betydligt mindre fokus i jämförelse med det sociala och miljömässiga som i 
2017 års GRI index är mer lika i omfattning.  
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5. Analys 

 
 
Kommande kapitel ger en analys utifrån det resultat som tidigare presenterats i relation till 
de teorier och ramverk som återfinns i arbetets teoretiska referensram. Väsentliga begrepp 
utifrån empirikapitlet har valt att markeras i fetstil för förtydligande.  
 

 

5.1 Analysmetod 
Studiens analys inleds med att identifiera de väsentliga begrepp som genomgått den största 
förändringen inom varje företag, vilket också öppnar upp möjligheten för en djupare analys. 
Fastställandet att endast fokusera på de begrepp där omfånget av begreppen märkbart 
förändrats är viktig för att upprätta en distinkt och koncentrerad analys genom hela studien. 
Likt tillvägagångssättet för att upprätta resultatet, delas även analysen in i två delar. Den 
första delen baseras på det kvantitativa resultatet i form av företagens väsentliga begrepp. 
Beroende på resultatets utfall tar analysen stöd av någon av de utvalda teorierna i ett försök 
att uttrycka möjliga förklaringar till varför kvantiteten förändrats.  
 
Den andra delen av studiens analys baseras på den kvalitativa delen i resultatet. Till skillnad 
från den kvantitativa delen där strukturen är likartad oavsett företag, blir denna analys något 
mer anpassad efter det enskilda företaget. Här bryts den kvalitativa innehållsanalysen ned och 
mynnar ut i fenomen vilket även här kan förklaras med hjälp av studiens teoretiska 
referensram. Viktigt för både analysen och studien i helhet är att dra kopplingar till den nya 
lagen som trätt i kraft, eftersom den spelar en central roll gällande studiens syfte.  

5.2 Swedbank 

Resultatet från Swedbanks ordsökning i empirikapitlet tyder mestadels på en ökning av de 
väsentliga begreppen, vilket talar för att väsentligheten i den senare rapporten har tagit större 
plats. Två av de sex begrepp som tagits med i studien utmärker sig vilka är motverka 
korruption och penningtvätt samt tillgänglighet.  

5.2.1 Motverka korruption och penningtvätt 
Som tidigare nämnts har Swedbank uppmärksammats i media gällande penningtvätt både 
under perioden 2007-2015 och nu även på senare tid vilket än idag är aktuellt (SVT, 2019). I 
tabellen i avhandlingens empirikapitel kan utläsas att begreppen korruption och penningtvätt 
har ökat med mer än dubbelt det senare året i jämförelse med 2015 års hållbarhetsrapport. 
Som legitimitetsteorin förespråkar används ofta strategier för att förmedla nödvändig 
information för att företag ska lyckas upprätthålla sin legitimitet på marknaden i de fall den 
kan kännas hotad (Hoque, 2006). Således indikerar detta i ett behov för Swedbank att 
poängtera arbetet inom området för att skapa förtroende och göra läsarna medvetna om att det 
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dagligen sker kontroller inom verksamheten, i syfte att förebygga penningtvätt och korruption 
(Swedbank, 2019). Utöver legitimitetsteorins förklaring till ökningen kan även den nya 
lagregleringen förklara varför företaget valt att skriva mer om penningtvätt och korruption. 
Lagen säger att det ska finnas information gällande företagets arbete kring motverkande av 
korruption. Fortsättningsvis nämns i den 12:e paragrafen i lagens 6:e kapitel att företaget ska 
presentera risker och konsekvenser inom företagets verksamhet (ÅRL 1995:1554). Swedbank 
menar att identifiera transaktionsmönster som tyder på penningtvätt är en av bankens svåraste 
uppgifter (Swedbank, 2019) och kan därmed anses vara en riskindikator i företaget. 
Sammanfattningsvis kan ökningen av antalet ord inom området tänkas förklaras dels med 
hjälp av legitimitetsteorin men också då det krävs viss specifik information från 
årsredovisningslagen. Uppmärksammas kan även intressentteorin göras i detta fall då 
lagreglering samt media är intressenter till företaget. Med det sagt kan företagets agerande 
ytterligare förklaras i att man handlar utifrån vad intressenterna förväntas av företaget 
eftersom missnöjda intressenter kan leda till negativa konsekvenser för företaget (Clarkson, 
1995).  
 
Enligt intressentteorin är en sekundär intressent de grupper som har ett inflytande på företaget 
utan att vara inkluderande i företagets transaktioner (Clarkson, 1995). Media räknas in i 
ovanstående beskrivning och eftersom Swedbank uppmärksammats i media angående 
penningtvättsbrott kan ökningen även bero på att företaget vill klargöra att man dagligen 
arbetar för att motverka korruption och penningtvätt (Swedbank, 2019). Man kan säga att 
man bemöter den information som presenteras i media genom att uttrycka företagets arbete 
via offentliga handlingar. Eftersom lagregleringar beslutas av riksdagen vilket är en primär 
intressent till företaget (Clarkson, 1995), blir kravet från lagregleringen även hänförbar till 
intressentteorin då myndigheten i detta fall påverkar i tvingande form företagets agerande.  

5.2.2 Tillgänglighet 
Begreppet tillgänglighet har också förändrats då det minskade i kvantitet i 
hållbarhetsrapporten från 2017. Swedbank skrev i sin rapport från 2015 att de lyssnat på 
kunderna och erbjudit generösare öppettider vilket resulterade i en kundsupport dygnet runt 
(Swedbank, 2019). Clarkson (1995) menar att ett företags primära intressenter är nödvändiga 
för företagets existens och det krävs från företaget att man åtar sig den kritik man kan erhålla 
från företagets intressenter för att undvika missnöje. Med detta sagt är förståeligt att 
Swedbank vidtagit åtgärder och utökat den support man erbjuder kunderna för att 
åstadkomma nöjda kunder. Som intressentteorin förespråkar är det viktigt att företag tar 
hänsyn till företagets intressenter då tillväxt, stabilitet och ekonomiskt resultat är faktorer 
som kan bli lidande i de fall man väljer att inte agera utifrån intressenternas intresse (Ellerup-
Nielsen & Thomsen, 2007). Att begreppet tillgänglighet minskat till följd av detta med andra 
ord förklaras genom att man år 2015 vidtagit den åtgärd kunderna kräver och erbjuder 
support dygnet runt. Tidsmässigt är det svårt att erbjuda en mer generös support, huruvida väl 
supporten fungerar i praktiken är dock av annat intresse. Att Swedbanks förändring 2015 gav 
nöjdare kunder vid den tidpunkten kan innebära nöjda kunder ännu idag och att kunderna inte 
kräver någon ytterligare förändring. Att antalet träffar på tillgänglighet var högre 2015 kan 
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förklaras i att företaget beskrivit vad man vidtagit för åtgärd och därmed har antalet blivit 
högre jämfört med år 2017, men graden av väsentlighet kan fortfarande tänkas vara lika. Efter 
att ha analyserat den kvantitativa metodens resultat kan en sammanfattande tolkning bli att 
väsentligheten i största grad har ökat i företagets rapport 2017 jämfört med 2015.  

5.2.3 Qualitative Content Analysis 
Vidare till den kvalitativa analysens resultat kan utläsas att kommunikationen med 
Swedbanks intressenter är relativt lik de bägge åren men att företaget själva skriver mer om 
hur kommunikationen går till år 2015. Som tidigare nämnts får man även 2015 en tydligare 
förklaring till hur väsentlighetsanalysen har utformats. Anledningen till omfattningens 
minskning av hur företaget går tillväga under processen till deras väsentlighetsanalys kan 
tänkas bero på att ÅRL (1995:1554) inte tar upp kommunikationen med företagets 
intressenter som ett informationskrav. Vidare kan även tänkas att företaget själva inte ser 
området som nödvändig information till läsarna av rapporten och helt enkelt valt att begränsa 
omfattningen av detta. Ytterligare kan även tänkas att det inte finns något krav från 
intressenterna att uttryckligen informera om det.  
 
Hur väl GRI integreras i Swedbanks hållbarhetsrapport presenteras de båda åren tydligt i 
form av en index-tabell. Här tar man upp “Triple Bottom Line”-teorins områden vilka är de 
områden som direkt har inflytande på GRI (Moneva, Archel & Correa, 2006). Fördelningen 
av respektive område skiljer något mellan åren där den sociala aspekten hade stor majoritet 
av omfattningen 2015 medan detta utjämnats under 2017. Här har de sociala och 
miljömässiga aspekterna istället relativt lik omfattning. Då ÅRL (1995:1554) skriver att man 
ska presentera upplysningar rörande miljö och sociala förhållanden kan tänkas att företag vill 
redovisa ungefärligt lika omfång av respektive område för att erhålla en jämnare fördelning 
och på så sätt inte spegla att man fokuserar mer eller mindre på något av respektive område. 
Att den ekonomiska delen är av minst mängd är vanligt i och med att ett företags ställning 
och resultat inte kan uttryckas i en drös med ord utan snarare siffror. I den senare rapporten 
har företaget valt att redovisa en tabell som säger var i rapporten man kan hitta information 
om de numera obligatoriska lagkraven som tillkommit. Med detta sagt kan påstås att ÅRL 
(1995:1554) har påverkan på rapporteringen.   

5.3 Findus 
Majoriteten av Findus mest väsentliga begrepp minskade i omfattning i deras 
hållbarhetsrapport från 2017. Nedan redogörs för tänkbara orsaker till varför utfallet ser ut 
som det gör. Två väsentliga begrepp som påverkas i störst utsträckning är hälsa och 
innovation samt leverantörskontroll. 

5.3.1 Hälsa och innovation och leverantörskontroll 
I Findus hållbarhetsrapporter framgår det att de tillsammans med sina intressenter plockar ut 
de mest väsentliga begreppen. Utifrån den kvantitativa analysen kan det urskiljas att dessa 
begrepp generellt sett minskar i omfattning i deras hållbarhetsrapport från 2017 jämfört med 
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hållbarhetsrapporten från 2015. Exempelvis minskar hälsa och innovation och 
leverantörskontroll med mer än hälften. Det är givetvis komplicerat att konkret säga vad det 
beror på, då det kan finnas flera betydelsefulla faktorer. Eftersom Findus tar fram de mest 
väsentliga områdena tillsammans med sina intressenter, är det rimligt att anta att 
intressenterna har ett inflytande på vad Findus väljer att redovisa i sin hållbarhetsrapport. Ett 
möjligt scenario är att Findus intressenter inte längre anser att hälsa och innovation och 
leverantörskontroll är särskilt väsentligt. Detta samtidigt som ÅRL (1995:1554) också 
fastlägger att företag ska redovisa nödvändig information och väsentliga riskfaktorer för att få 
förståelse för verksamheten, vilket möjligtvis längre inte är fallet. En kombination av dessa 
två intressenter kan ha inverkan på Findus hållbarhetsrapport (Clarkson, 1995). En ytterligare 
tänkbar faktor kan grunda sig i den händelse vilken gjorde Findus aktuella för studien, 
nämligen skandalen då det påträffades oannonserat hästkött i Findus livsmedel. I 
metodkapitlet framgår det i viss omfattning hur Findus själva ställde sig till händelsen, då de 
bland annat valde att beskylla sina leverantörer för incidenten (Thomsen, 2013). Eftersom 
fokuset riktades mot deras leverantörer i negativ bemärkelse, fanns det också anledning att 
beröra dessa i deras hållbarhetsrapport. Det är tänkbart att företagets legitimitet tagit skada av 
händelsen, vilket också skapar ett behov av att åter stärka legitimiteten igen. Detta sker 
genom medvetna strategier gällande vilken information som ska presenteras (Hoque, 2006). 
Det kan med andra ord vara en medveten strategi från Findus sida för att förbättra sin 
legitimitet hos allmänheten. Behovet av att stärka legitimiteten gällande deras leverantörer 
kan också mycket väl ha minskat till 2017 då de inte varit inblandade i någon ytterligare 
skandal eller annan händelse som skulle kunna ha påverkat deras leverantörer negativt.  

5.3.2 Qualitative Content Analysis  
I det kvalitativa resultatet framkommer det en tydlig skillnad i form av struktur mellan de två 
hållbarhetsrapporterna. I Findus hållbarhetsrapport från 2015 riktar de ett stort fokus mot 
deras intressenter. De upplyser vilka intressenter de har, hur dialogen går till och vilka frågor 
som diskuteras. Det pekar på hur rapporten är utformad utifrån intressenterna och dess 
betydelse för företaget. I det kvalitativa resultatet förekommer det även skillnader inom 
strukturen i Findus hållbarhetsrapport från 2017. I den lägger Findus inte alls lika stort fokus 
på deras intressenter, utan väljer att koncentrera sin utformning mot hur de arbetar för 
hållbarhet. Anti-korruption, ansvarsfullt fiskande, näringsrik mat och vad de gör för avtryck 
på planeten och samhället blir centralt. Detta är fenomen där intressentteorin kan användas 
för att ge stöd till förklaringar om varför denna förändring skett (Clarkson, 1995). En 
förklaring kan tänkas vara den nya lagen, ÅRL (1995:1554), eftersom den fastställer att stora 
företag måste redovisa hur de arbetar med frågor om miljö, sociala frågor och motverkande 
av korruption. Findus är också tvingade att ta hänsyn till sina intressenter i form av regering 
och myndigheter för att upprätthålla lagen. Denna lagändring är följaktligen något Findus 
tvingas till att följa, vilket innebär att intressenten tagit fram denna lag utgör en primär 
intressent som har en direkt påverkan på företaget (Clarkson, 1995). Däremot står det inte i 
lagkravet att företagets kommunikation med dess intressenter ska redovisas i rapporten, vilket 
ytterligare kan vara en möjlig förklaring till varför Findus har minskat omfattningen om 
området.   
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Utifrån den konstruerade modellen där det ges förklaringar hur företags hållbarhetsrapporter 
influeras av både GRI:s riktlinjer och väsentlighetsanalysen, finns det även stöd för att den 
balansen förändrats mellan 2015 och 2017. I deras första hållbarhetsrapport riktar de in sig 
mycket på att redogöra kring arbetet och relationen med deras intressenter. Strukturen på 
rapporten är anpassad efter deras intressenter och det väsentliga för intressenterna, vilket inte 
minst det kvalitativa resultatet styrker. Findus hållbarhetsrapport från 2017 är strukturerad på 
ett annat sätt. Den utgår inte från deras intressenter, utan fokuserar på framtagna områden 
som utgör strukturen för hållbarhetsrapporten. Dessa områden klassificeras inom de sociala 
och miljömässiga dimensionerna, vilket också är två av de tre områdena som lägger grunden 
till Tripple Bottom Line samt GRI:s riktlinjer. Detta innebär att man kan göra tolkningen att 
företagets fokus har flyttats från väsentlighetsanalysen till GRI:s riktlinjer när Findus 
framställt sin hållbarhetsrapport år 2017.   

5.4 Telia 
Generellt är kvantiteten av de väsentliga begreppen i Telias hållbarhetsrapporter relativt lika. 
Etik och anti-korruption sticker dock ut från mängden med en betydande minskning i 
omfång 2017. Denna minskning utgör grunden för den kvantitativa analysen nedan. 

5.4.1 Etik och anti-korruption 
I den kvantitativa analysen åskådliggörs det att kvantiteten av de väsentliga begreppen 
överlag minskar från 2015 till 2017. Den mest dramatiska minskningen är också av det mest 
väsentliga begreppet etik och anti-korruption, där omfattningen av etik nästan halveras. 
När Telia motiverades för den här studien framgick det hur Telia relativt nyligen fått utstå 
misstankar om muthärvor i såväl Uzbekistan som Azerbajdzjan (SVT, 2019). Att misstänkas 
vara inblandade i den största muthärvan i svensk historia kan också vara en anledning till att 
Telia dels värdesätter etik och anti-korruption till deras mest väsentliga område, samt 
varför kvantiteten av begreppen är höga i deras hållbarhetsrapport från 2015. Hoque (2006) 
menar att företag anpassar sin verksamhet utifrån de förväntningarna och kraven på företaget 
av samhället, inte minst när deras legitimitet upplevs hotad. I och med att misstankarna om 
mutor låg relativt nära i tid till när Telias hållbarhetsrapport för 2015 upprättades, är det 
enligt Hoque (2006) möjligen ett försök av Telia att förbättra sin legitimitet genom att belysa 
hur de arbetar med etik och anti-korruption. Det finns också anledning att reflektera kring 
huruvida detta även kan vara ett exempel på ett legitimitetsgap. Enligt Hoque (2006) 
utformas ett legitimitetsgap när samhället får ta del av tidigare okänd information om 
företaget, genom exempelvis media, vilket också är precis så situationen är framställd. Media 
rapporterar om misstänkta muthärvor från Telias sida, vilket var obekant information för 
allmänheten, vilket då rimligen leder till att samhället bildar en annan uppfattning om 
företaget. Denna uppfattning är någonting Telia då försöker förändra i form av belysa 
väsentliga begrepp i sin hållbarhetsrapport för att åter stärka sin legitimitet (Hoque, 2006). 
När händelserna inte längre är lika aktuella, finns det heller inte ett lika stort behov av att 
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stärka sin legitimitet inom det området, vilket kan tänkas vara en orsak till att begreppet 
minskar i omfattning i deras senare hållbarhetsrapport (ibid). 

5.4.2 Qualitative Content Analysis  
I den kvalitativa analysen visar det sig finnas skillnader med syftet att involvera företagets 
intressenter i deras två olika hållbarhetsrapporter. Intressenterna engageras i 
hållbarhetsrapporten från 2015 främst för att Telia ska redovisa det mest väsentliga. I deras 
senare hållbarhetsrapport resonerar de snarare kring att intressenterna ska få vetskap om deras 
hållbarhetsarbete. Den nya lagen, ÅRL (1995:1554), uttrycker ingenting om hur ett företag 
ska samverka med sina intressenter för att redovisa det som bedöms vara väsentligt, utan 
menar istället att man konkret ska redovisa affärsmodeller, policys och resultatet av detta 
gällande hållbarhetsfrågor. Det konstateras också att Telia riktar sin hållbarhetsrapport från 
2017 mer mot att redovisa handlingar angående deras hållbarhetsarbete, för intressenterna att 
ta del av. Denna förändring kan förklaras med hjälp av intressentteorin, där Clarkson (1995) 
menar att en primär intressent klivit in och förändrat förutsättningarna för Telia. Det har 
tagits fram en ny lag med en direkt påverkan på Telia, då de är skyldiga att följa den. 
 
Det uppdagas också skillnader i Telias GRI-index från de två hållbarhetsrapporterna. Den 
sociala dimensionen berörs mest i bägge rapporterna, medan den ekonomiska dimensionen 
innehåller minst information både 2015 och 2017. Den konkreta skillnaden är att 
omfattningen av den miljömässiga dimensionen ökar i deras senaste hållbarhetsrapport. Detta 
är någonting som skulle kunna bero på införandet av den nya lagen, där det framgår att 
företaget ska redogöra kring deras arbete inom miljön och sociala frågor, enligt ÅRL 
(1995:1554). Det nya ramverket kan möjligen vara anledningen till att informationen 
gällande miljön har ökat, då Clarkson (1995) likt tidigare stycke menar att företaget är 
tvingade att anpassa sig efter en viss intressent.  

5.5 H&M 
Liksom Swedbanks ordsökning kan utläsas att även H&M:s mest väsentliga områden har 
ökat i ordantal mellan 2015 och 2017. I detta fall utmärker sig tre av de sex studerade 
begreppen, vilka är innovation, transparency och fair living wages. Att företaget ska agera 
transparent har en frekvensökning på mer än dubbla antalet och att arbeta med nyskapande 
har knappt dubblerats.  

5.5.1 Innovation 
Tidigare förklarades hur legitimitetsteorin fokuserar på de sociala och miljömässiga 
områdena (Hoque, 2006) vilket man kan finna spår av i H&M:s hållbarhetsarbete. Det är 
tydligt att företaget anpassar sig efter de förväntningar samhället har när man väljer att 
fokusera på hur man ska skapa nytta och värde för kunderna och på så sätt vara legitima på 
marknaden. Med detta sagt finns det ett krav på företaget att arbeta med innovation för att 
lyckas tillgodose vad kunderna efterfrågar. I H&M:s rapport från 2017 kan utläsas att 
innovation ofta beskrivs och uppmärksammas under rubriker vilka behandlar företagets 
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vision och strategi. Mer specifikt återfinns begreppet under något de själva kallar för “our 
change-making program”. Ytterligare tar innovation ofta plats i stycken där företaget 
uppmärksammar deras största utmaningar och målsättningar (H&M, 2017). Den nya 
lagregleringen uttrycker att företag ska lämna uppgifter om risker och konsekvenser samt 
resultatindikatorer av väsentlig betydelse (ÅRL, 1995:1554) vilket skulle kunna vara en 
förklaring till varför företaget valt att utveckla presentationen av deras innovativa arbete. 
Detta skulle innebära att en primär intressent haft inverkan på hur H&M väljer att framställa 
sin hållbarhetsrapport, i form av deras anpassning till den nya lagen (Clarkson, 1995).  

5.5.2 Transparency 
Utöver företaget innovativa arbete uppmärksammas även deras öppenhet gentemot 
konsumenter, det vill säga deras transparenta arbete, mer i den senare rapporten. I 
empirikapitlet nämns det hur företaget lanserat ett nytt varumärke där konsumenter ges 
möjligheten att läsa varifrån materialet kommer och i vilket land tillverkningen skett. Att 
H&M väljer att publicera sådan information skulle kunna förklaras på grund av tidigare 
publicerad kritik om företagen gällande barnarbete och arbetsvillkor i tillverkningsländer. 
Genom att publicera information samhället förväntar sig kan företagets legitimitet byggas 
upp igen efter offentliga skandaler om företaget. Detta görs ofta i de fall då företagets 
legitimitet känns hotad och en ny strategi bör tillämpas, vilket legitimitetsteorin förespråkar 
(Hoque, 2006). Följaktligen får konsumenterna själva välja vilka arbetsvillkor de förespråkar 
vid val av klädesplagg. Det är tänkbart att företaget genom detta initiativ kan utläsa vilka 
plagg de bör prioritera efter att ha givit ut sådan information. Detta skulle kunna innebära att 
företaget i längden kan dra nytta av att de ser vad konsumenterna efterfrågar. Således skulle 
ovanstående förklaring kunna kopplas till intressentteorin vilken fokuserar på interaktionen 
med företagets intressenter (Clarkson, 1995). Genom förbättringar i det transparenta arbetet 
kan H&M tänkas dra ekonomisk nytta genom att tolka konsumenternas köpbeteende. 

5.5.3 Fair living wages  
Ett begrepp där det sker en kraftig minskning i omfattning i deras hållbarhetsrapport från 
2017 är fair living wages, vilket kan översättas till rättvis lön. I de båda rapporterna finns 
separata rubriker om området men det kan utläsas att omfattningen är betydligt större det 
första året. Då den nya lagregleringen inte nämner specifikt att företag måste uttrycka sig 
angående löner kan tänkas att H&M valt att lägga mindre fokus på området. Dock bör 
uppmärksammas att företaget fått kritik gällande arbetsvillkor och löner vilket tidigare 
nämnts. Eventuellt kan denna negativa kritik fått mindre uppmärksamhet och därmed gör 
H&M bedömningen att området inte är av lika väsentlig betydelse längre. ÅRL (1995:1554) 
säger att företag ska redovisa uppgifter av väsentlig betydelse för verksamheten. Med andra 
ord skulle kunna antas att företaget två år senare har valt att uppmärksamma andra områden 
av mer väsentlighet, exempelvis de tidigare två diskuterade begreppen innovation och 
transparency.  
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5.5.4 Qualitative Content Analysis  
Studien upplyser hur intressenterna och företaget tillsammans utformar 
väsentlighetsanalysen. H&M:s kommunikation med deras intressenter förklaras utförligt 
utifrån respektive intressent i rapporten från 2017. Två år tidigare identifierar företaget deras 
viktigaste intressenter men ingen beskrivning av hur de gått tillväga har skett. Här nämns 
istället att man valt att kontakta i snitt en intressent inom respektive intressentgrupp vilket 
kan tyckas vara något restriktivt i förhållande till företagets storlek. Att ÅRL (1995:1554) 
skriver att företag ska redovisa indikatorer av väsentlig betydelse kan tänkas förklara varför 
företag väljer att redovisa processen fram till en väsentlighetsanalys mer utförligt (Clarkson, 
1995). För att kunna motivera identifierade väsentliga områden kan företaget tänkas ta stöd 
genom att tydligt presentera interaktionen och kommunikationen med intressenterna. Vidare 
kan en god kommunikation med intressenter visa på en mer trovärdig analys i form av att 
företaget själva inte enbart tagit fram det man ser ur eget intresse. Dock nämns inget krav i 
lagen att företag måste upplysa om hur kontakten med intressenterna har skett vilket endast 
indirekt kan tänkas påverka väsentligheten i rapporteringen.  
 
I empirikapitlet gällande H&M:s arbete med GRI kan konstateras att företaget valt att lägga 
mycket fokus på tillämpningen av riktlinjerna då detta återfinns i separata dokument skilt från 
hållbarhetsrapporterna. Den förändring som går att identifiera är utvecklingen från version 
G4 till GRI Standards. I övrigt syns ingen uttrycklig skillnad mellan årens GRI-index. Efter 
att ha studerat dokumenten kan dock utläsas att företaget fokuserar mest på det sociala 
området när Triple Bottom Line-teorin tillämpas. Fortsättningsvis genomsyras detta i 2015 
och 2017, företaget har således inte gjort någon förändring i omfattning, vilket har 
konstaterats tidigare i studien bland andra företag. Eventuellt kan detta tänkas bero på att 
H&M vill förmedla till användarna av informationen att fokusområdet är det sociala.  
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6. Diskussion och slutsats 
 

 
I följande kapitel diskuteras studiens empiri- och analyskapitel för att erhålla slutsatser till 
studien. Kommande slutsatser baseras på den problematik som presenteras tidigare i arbetet 
med hänsyn till studiens syftesformulering och forskningsfråga. Efter en mer omfattande 
diskussion som mynnar ut i slutsatser ges avslutningsvis studiens bidrag och förslag till 
vidare forskning. 
 

 
 
I denna studie analyseras fyra företags hållbarhetsrapporter för att åskådliggöra hur 
företagens väsentliga områden tar uttryck i rapporterna. Hållbarhetsredovisning har länge 
upprättats utan lagreglering men då introduktionen av nya ramverk trätt i kraft fördjupar sig 
studien på tänkbara följder. Trots lagkrav finns en problematik då det inte ingår i revisorns 
uppgift att granska innehållet i rapporterna. Studien fokuserar på företagens 
väsentlighetsanalyser vilka upprättas av företaget tillsammans med dess viktigaste 
intressenter. Problematiken ligger dock i begreppet väsentlighet av den anledning att 
förklaring till begreppet gestaltas i varje företag för sig och därmed saknas specifik definition. 
Några menar att frågor blir väsentliga för företaget då de återfinns i hållbarhetsrapporten. 
Studiens kvalitativa analys belyser omfattningen av respektive företags väsentliga begrepp 
och tar utgångspunkt i att ökad frekvens leder till ökad väsentlighet i hållbarhetsrapporten. 
Således leder minskad frekvens till minskad väsentlighet (Font et al., 2015). 

6.1 Introduktionen av nya ramverk 
Studiens analyskapitel genomsyras av introduktionen av den nya lagreglering företag tvingas 
förhålla sig till. Med reservation för att inte rent konkret ha möjlighet att hävda vad 
förändringar i företagens hållbarhetsrapporter beror på, tycks den nya lagen ha en inverkan på 
vad företagen väljer att presentera. I analysen för respektive företag noteras att det enligt 
lagen inte finns något krav på att formulera hur företagen kommunicerar och samverkar med 
sina intressenter. Generellt framställs också samarbetet med intressenterna och hur de 
tillsammans tar fram väsentliga områden i en mindre grad. Lagen omnämner heller inte att 
sådan information ska återges, utan vill att företagen bland annat ska fokusera på miljö, 
sociala frågor och motverkan av korruption. Det har identifierats förändringar i strukturen i 
hållbarhetsrapporterna, där ett företag exempelvis tidigare utgått från sina intressenter, men 
senare upprättat hållbarhetsrapporten utifrån de sociala och miljömässiga faktorerna lagen 
benämner. Väsentligheten i företagens hållbarhetsrapporter baseras på innehållet och med 
dessa resonemang kan man åskådliggöra hur innehållet har förändrats efter introduktionen av 
nya ramverk, vilket i sin tur kan påverka väsentligheten.  
 
Utfallet av den påverkan ÅRL (1995:1554) haft på väsentlighetsprincipen i företagens 
hållbarhetsrapporter tenderar att variera. Vissa företag har efter införandet av den nya lagen 
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en ökad frekvens av väsentliga begrepp i sin senare hållbarhetsrapport. Detta kan förklaras 
genom att lagen uttryckligen berör företagens mest väsentliga områden alternativt de 
områden företagen väljer att fokusera på. Det har likväl indikerats att lagens krav på 
presentation av uppgifter kring risker, konsekvenser och resultatindikatorer av väsentlig 
betydelse, haft inverkan på väsentligheten i företags hållbarhetsrapporter. Som bekant har 
inte väsentligheten ökat i omfattning hos varje företag, vilket händelsevis också kan förklaras 
med lagen som utgångspunkt. ÅRL (1995:1554) yttrar att företag ska redovisa nödvändig 
information och väsentliga riskfaktorer. En minskning av väsentliga begrepp konstaterades, 
vilket möjligen grundar sig i att informationen inte längre anses vara lika nödvändig eller en 
väsentlig riskfaktor av lika stor grad. 
 
Utöver det nya lagkravet finns sedan tidigare ett ramverk vilket mer än 90 procent av de 
svenska företagen använder sig av vid upprättandet av hållbarhetsrapporter (Hąbek & 
Wolniak, 2016). Hur företagen i studien arbetar med GRI kan utläsas på liknande sätt för 
samtliga företag, nämligen i form av GRI-index, vilket ofta åskådliggörs i slutet av 
hållbarhetsrapporten alternativt i ett separat dokument. Det går även att konstatera att 
företagen utgår från de tre områdena miljö, socialt och ekonomiskt för att kategorisera deras 
arbete inom respektive område. Fördelningen mellan dessa tre områdena varierar mellan 
företagen, dock erhåller det ekonomiska området lägst omfattning i samtliga företags 
rapporter. Övriga två har betydligt mer fokus hos företagen men då inget mönster angående 
ökning, minskning eller samma omfattning som tidigare går att urskilja kan inga slutsatser 
dras angående integrationen mellan väsentlighet och GRI-index givet introduktionen av nya 
ramverk. Att den nya lagregleringen skulle ha påverkan på den presenterade informationen i 
företagens GRI-index går inte att konstatera. 

6.2 Legitimitetsteorin 
Utöver den effekt introduktionen av nya ramverk kan hänföras till studien finns ytterligare 
förklaringar. Legitimitetsteorin förespråkar att företag använder sig av strategier för att 
upprätthålla eller bygga upp dess legitimitet på marknaden (Hoque, 2006). Det är inte sällan 
företag omnämns i media och får negativ kritik riktat mot sig. Huruvida företagen väljer att 
agera mot sådan kritik varierar något men utifrån studien kan utläsas att företags arbete 
angående det uppmärksammade området prioriteras i rapporterna. Då studien omfattas av 
företag inom olika branscher blir erhållna resultat att man agerar på liknande sätt av intressant 
karaktär då man kan konstatera att beteendet inte enbart är på branschnivå. Med andra ord 
påverkas företags väsentlighet i hållbarhetsrapporten även av de förväntningar samhället har 
på företaget och huruvida företag kan tillgodose dessa förväntningar kan bli avgörande för 
företagets överlevnad. Således behöver inte introduktionen av nya ramverk ha ensamt 
inflytande på företagens presentation av information då man kan konstatera att samhällets 
krav på företag likväl kan förklara några av studiens empiriska bidrag. Ytterligare har studien 
åstadkommit resultat vilka kan hänföras både till lagkrav och förväntningar från omvärld. 
Exempelvis har Swedbanks väsentliga område “korruption och penningtvätt” visat på en 
frekvensökning i studien. Att det finns lagkrav på presentation av företagets arbete mot 
korruption samtidigt som företaget varit aktuellt i penningtvättsfrågor kan tänkas förklara 
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ökningen. Med detta sagt kan konstateras att väsentlighetsprincipens visualisering i 
rapporterna kan förklaras med hjälp av legitimitetsteorin i många fall men även tillsammans 
med introduktionen av nya ramverk i mindre utsträckning. På motsvarande sätt kan en lägre 
frekvens i empirikapitlet också motiveras med bakgrund till legitimitetsteorin. Vad samhället 
förväntar och aktuella trender kan variera från år till år vilket innebär att de krav samhället 
har på företagen inte nödvändigtvis är desamma de bägge år som studien fokuserar på. Att 
samhället har lägre krav på företag kan förklara frekvensminskningar av begrepp då företag 
inte behöver leva upp till lika höga förväntningar. Sammanfattningsvis kan legitimitetsteorin 
förklara både en ökning och minskning av väsentlighetsanalysers visualisering i 
hållbarhetsrapporter.  

6.3 Intressentteorin 
Intressentteorin används främst som hjälpmedel för förklaringar till effekten av att nya 
ramverk introduceras. Teorin bidrar med klargörande för vilken inverkan intressenter har på 
företag (Clarkson, 1995). Studiens analys visar på att flera företag blir påverkade av den nya 
lagen, där väsentligheten i hållbarhetsrapporterna också i viss mån berörs. Samtliga fall där 
företagen blir påverkade av lagen kan förklaras med stöd av intressentteorin, då en primär 
intressent i form av en myndighet haft direkt inverkan på företagen. Studien visar på att flera 
företag exempelvis efter införandet av lagen utformar sin hållbarhetsrapport mer utifrån 
sociala frågor och motverkan av korruption. Lagen skriver också uttryckligen att dessa 
områden ska beröras, vilket stödjer slutsatsen att företagen blir påverkade. Analysen påvisar 
effekten av vad som uttryckligen framkommer i lagen, tillika den potentiella effekten av vad 
som uttryckligen inte återfinns i lagen. Exempelvis framhävs det i flera fall hur redogörelsen 
kring kommunikationen och samverkan med intressenterna minskar i den senare 
hållbarhetsrapporten. En möjlig förklaring är att företagen istället koncentrerar sin 
utformning mot det lagen konkret yttrar, vilket påverkar omfattningen av innehållet som 
enligt lagen inte måste beröras. 

6.4 Slutsatser 

Studiens kvantitativa analys påvisar resultat där frekvensen både har ökat i vissa fall men 
även minskat i några företag. Utifrån ovanstående diskussion kan konstateras att studiens 
utfall kan förklaras utifrån olika aspekter och lika så forskningsfrågan. Då lagreglering trätt i 
kraft gällande hållbarhetsrapportering kan utläsas att företag anpassar sin rapport utifrån de 
krav lagen ställer på företaget. Med detta sagt kan lagkravet förklara både ökning och 
minskning i frekvens. Ökningarna kan konstateras då lagen uttryckligen upplyser vilka 
områden företag måste rapportera. På motsvarande sätt kan minskningar förklaras genom att 
lagen inte uttryckligen kräver rapportering angående det väsentliga område som har minskat i 
frekvens. Beroende på respektive företags väsentliga områden utifrån deras 
väsentlighetsanalys blir därmed lagens påverkan på företagets väsentliga områden olika. 
Huruvida studien kan besvara hur väsentlighetsprincipen uttrycks i företags 
hållbarhetsrapporter gör sig beroende av varje enskilt företag och vilka begrepp de 
identifierat som mest väsentliga. Med detta sagt kan konstateras att introduktionen av nya 
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ramverk haft dubbelsidig påverkan på hur väsentlighetsprincipen uttrycks i 
hållbarhetsrapporter men att en generell slutsats inte kan dras med hänsyn till det knappa 
urvalet.  

Efter en skildring av effekten på väsentligheten baserat på introduktionen av nya ramverk, är 
det viktigt att betona att det finns fler faktorer som påverkar hållbarhetsrapporteringen. Det 
finns exempel på hur omfattningen av väsentliga begrepp minskar, trots att det uttrycks i 
lagen att detta ska behandlas. Sådana exempel förklaras med hjälp av legitimitetsteorin vilket 
påpekar att innehållet kan baseras på behovet av att skapa legitimitet. Detta innebär 
svårigheter i att uteslutande studera effekter av nya ramverk. Sammanfattningsvis kan 
studiens insamlade empiri styrka valet av teorier gällande varför och vad företag väljer att 
presentera i hållbarhetsrapporter. 

6.5 Studiens bidrag 

Studien har bidragit med förståelse för hur väsentligheten tar uttryck och förändras i 
hållbarhetsrapporter när nya ramverk för företagen introduceras. Resultatet gynnar användare 
av hållbarhetsrapporter för att främja deras uppfattningar om vad som presenteras och varför 
omfånget av identifierade väsentliga begrepp kan skilja sig över tid. Studien bidrar även med 
ökad insikt hur en innehållsanalys kan appliceras på företags årsredovisningar för att bryta 
ned betydelsefulla begrepp och teman, för att med hjälp av teoretiska ramverk utveckla 
potentiella förklaringar till innehållet. 

6.6 Förslag till framtida forskning 
Studien baseras på fyra stora företag vilka verkar inom olika branscher. För att kunna 
generalisera resultaten bör rimligtvis fler företag studeras vilket förslagsvis kan göras i 
framtida forskning. Detta för att åstadkomma en ökad reliabilitet och tillförlitlighet. Vidare 
förhöjd reliabilitet kan även erhållas då olika personer undersöker och granskar 
informationen som studeras. Detta för att egna intressen och miljö som forskaren härstammar 
i kan komma att påverka tolkningen av informationen och således finns risk för snedvridna 
resultat. Då denna studies empiri baseras på företags årsredovisningar kan förslag till 
framtida studier vara att inkludera intervjuer i arbetet. Detta för att få olika perspektiv på 
studien, eventuellt både från företaget men också intressenter. Forskning gällande jämförelser 
av andra branscher är också av intresse för att åskådliggöra huruvida resultatet kan variera 
beroende på vilken bransch företag råder i. Även studier som fokuserar mer djupgående på 
specifika branscher skulle vara av intresse för att kunna dra generella slutsatser om en viss 
bransch. Slutligen kan uppmärksammas att en studie några år längre fram förslagsvis kan bli 
intressant av den anledning att det lagkrav som trädde i kraft 2017 haft tid att ta större uttryck 
i företags rapportering.  
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