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Abstract 

Title: Correlation between the quality of reporting and underlying mechanisms for Sustainability 

reporting 

Authors: Emil Haglund, Henrik Leandersson 

Supervisor: Per Forsberg 

Background and purpose: In 1987, presented at the UN through the Brundtland report, a series of 

measures required if society of today is to survive to the next generation. Among other things, global 

participants was required take responsibility for their own and other ecological, social and economic 

sustainability. This resulted in more and more companies beginning to reveal their impact on 

sustainability and measures to solve these problems. In Sweden it is currently voluntary for non-state 

enterprises to submit a sustainability report, but a number of companies are still opting to do so, foremost 

with the reporting standard: GRI. In Sweden and the EU, introduction of mandatory sustainability reports 

are now being debated, but there are questions about how it would affect the quality of the sustainability 

reports. The quality of sustainability reports vary greatly between companies but it has been difficult to 

determine what it is that has affected the quality. The purpose of this study, is to identify any correlation 

between the mechanisms driving forces that affect when the company chooses to voluntarily report their 

sustainability, and quality of these sustainability reports to help understand what affects the quality of 

sustainability reports. 

Method: The approach of this study was to qualitatively analyze interviews from a number of selected 

companies to identify in which way these mechanisms affects the construction process of a sustainability 

report. The companies in which the mechanics were identified was categorized with the purpose of 

finding similarities in quality of the sustainability reports, this was achieved by content analysis and the 

results were latter compared against GRI quality criteria. 

Results: The study concluded that the various mechanisms affect different parts of the quality of 

sustainability reports to a varying degree. State-owned companies and institutional companies showed 

higher overall quality than the companies with more legitimizing or sustainability driven mechanisms. 

It is therefore impossible to say that the introduction of mandatory sustainability reports, will decrease 

the quality of said report. 

Keywords: sustainability, sustainability reporting, mechanisms, drivers, stakeholder, legitimacy 

theory, institutional theory, quality, voluntary reporting
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1 Inledning 
Hållbar utveckling är ett begrepp som introducerades i samband med att den så kallade 

Brundtlandrapporten släpptes av The World Commission on Environment and Development, 1987, 

som på uppdrag av FNs generalförsamling studerade möjligheten till mindre miljöförstöring i världen 

samtidigt som tillväxten inte skulle hämmas (Moneva et al., 2006; Gray, 1993). I rapporten framgick 

det att om vårt samhälle ska finnas kvar även i framtiden måste flera intressen kunna kombineras, 

dessa var förutom ett miljömässigt ansvar t.ex. bekämpning av fattigdom och andra sociala och 

ekonomiska faktorer (Gray, 1993). Med andra ord innebär hållbar utveckling att samhället ska 

tillgodose det behov som världen har idag utan att riskera att inte kunna uppfylla framtida 

generationers behov. Det var dock inte förrän FNs konferens i Rio de Janeiro 1992 om miljö och 

utveckling som visioner och riktlinjer presenterades utifrån Brundtlandrapporten för hur världen 

skulle agera, dessa benämns Agenda 21 (Panitchpakdi, 2013). 

Hållbar utveckling är något som bör finnas i alla delar av samhället för att det ska ske någon 

förändring (Moneva, et al., 2006). Företag och organisationer utgör en stor del av samhället och därför 

är det viktigt att tankesättet om hållbar utveckling implementeras hos företagen (Carroll, 1991). 

Utifrån detta resonemang växte idén om Corporate social responsibility (CSR) fram (Carroll, 1991; 

Buchholz, 1991; Falck och Heblich, 2007). CSR är en idé om hur företag ska ta ansvar över sin 

påverkan på resten av samhället och omfattar ekonomiskt-, socialt-, ekologiskt-, och till viss del även 

etiskt ansvarstagande, dvs. hur företag bör förhåller sig till hållbar utvecklingen i samhället (Bazillier, 

2014). Detta bygger på att företagen frivilligt implementerar idén om hållbar utveckling (Marcel, 

2003). 

Socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt ansvar är de tre grundpelarna i hållbarhetsarbetet och forskare 

inom CSR menar att det bör finnas en balans mellan dessa tre för att uppnå en hållbar utveckling 

(Carroll, 1991; Bazillier, 2014). Denna trio benämns i litteraturen som Triple Bottom Line (Elkington, 

1999). Det miljömässiga ansvaret fokuserar på det ansvar som samhällsmedborgare har för att bevara 

det djur- och växtliv som finns idag, vilket ska se genom minskande av utsläpp och på så sätt minska 

påverkan på miljön. Det sociala ansvaret syftar till att företagen har ett ansvar för att bedriva en 

verksamhet som inte påverkar människor i företagets närhet negativt, exempelvis att anställda inte 

utnyttjas, eller att verksamheten leder till fattigdom och misär för människor. Ett ekonomiskt ansvar 

innebär att företagets affärer sker utifrån sunda värderingar, dvs. att de transaktioner som sker i 

företaget inte är brottsliga eller bidrar till brottslighet.  

För att göra företagens verksamheter mer hållbara utvecklades metoder för företagen att redovisa för 

omvärlden och sig själva vad de gör för att ta ansvar. En hållbarhetsredovisning utgör ett exempel på 

en sådan metod, dvs. en rapport där företag sammanställer och rapporterar sitt ekologiska fotavtryck 

(Brown, et al., 1987; Joseph, 2012). På samma sätt som en årsredovisning avser att redogöra för det 

finansiella läget i företaget ämnar en hållbarhetsredovisning att redogöra för hållbarheten och det 
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ekologiska fotavtrycket för företaget (Sprinkle & Maines, 2010). Det som ingår i hållbarhetsansvaret 

är ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvar som kommer från begreppen hållbarhetsutveckling 

och CSR (Carroll, 1991; Bouten, et al., 2011). I hållbarhetsredovisningen bör även företagets 

värderingar rörande hållbarhet finnas och information om hur företaget arbetar för att som en del i 

samhället uppnå de internationella miljömålen som finns framtagna (Hahn och Kühnen, 2013). 

Hållbarhetsredovisning är en frivillig typ av rapportering där resultat ur ett 

hållbarutvecklingsperspektiv presentera på liknande sätt som finansiella resultat i en årsredovisning. 

Det finns flera olika riktlinjer att följa för företagen när de utformar sin hållbarhetsredovisning. En 

av de mest framgångsrika riktlinjerna är Global Reporting Initiative (GRI) som är en global 

organisation som har tagit fram internationella riktlinjer för organisationer och företag att 

hållbarhetsredovisa utifrån (Hahn och Kühnen, 2013; Kolk, 2010; Vormedal och Ruud, 2009). GRIs 

riktlinjer finns i flera versioner och den senaste släpptes i april, 2013, och benämns som G4 (GRI, 

2014). Majoriteten av företag som hållbarhetsredovisar idag har dock upprättat en 

hållbarhetsredovisning utifrån den tidigare versionen G3 eftersom att de inte hunnit skifta över till 

den nya versionen än (KPMG, 2013).  

En hållbarhetsredovisning delas in en presentationsdel som i text presenterar företagets visioner och 

mål med sitt hållbarhetsarbete och en del som i siffror redogör för olika framtagna indikatorer som 

lätt ska gå att jämföra mellan åren. Vilka indikatorer som ska tas med redogörs för i GRIs versioners 

respektive mallar. Målet är att så mycket som möjligt ska presenteras för att få en rättvis bild över 

företagens hållbarhetsarbete och sociala fotavtryck (GRI, 2014). De flesta av de stora bolagen i 

Sverige hållbarhetsredovisar i dagsläget och trenden är tydlig och pekar på att fler och fler företag 

både i Sverige och i de flesta industriländer hållbarhetsredovisar och idag är det i princip ett måste 

med hållbarhetsredovisning för att kunna genomföra internationella affärer (KPMG, 2011; Mahoney 

et al., 2013). I nuläget är det inte obligatoriskt för privata företag i Sverige att hållbarhetsredovisa, 

vilket det exempelvis är i både Norge och Danmark (Frostensson, et al., 2010). Sverige röstade 

emellertid för ett införande av obligatorisk hållbarhetsredovisning för en viss storlek av bolag i EU-

kommissionen (Europakommissionen, 2014). Detta kan i framtiden tyda på att ett införande av 

liknande reglering i Sverige som redan finns i Norge och Danmark. För statligt ägda bolag i Sverige 

är det dock sedan 2008 obligatoriskt att hållbarhetsredovisa (Frostensson, et al., 2010).  

1.1 Problematisering 

Hållbarhetsredovisning är resurskrävande och ofta förenat med kostnader för företaget och eftersom 

att det är frivilligt borde det finnas incitament och orsaker till varför företagen ändå väljer att upprätta 

en sådan (Unerman, 2007; Mahoney, et al., 2013). Forskning visar att det förenklat finns två 

anledningar till varför företag hållbarhetsredovisar, det ena benämns som "signalerande", att företaget 

är hållbarhetsmedvetet och vill kommunicera detta till sina intressenter (Mahoney, et al., 2013). Den 

andra benämns som "greenwashing" och innebär att ett företag försöker att legitimera organisationen 

för omvärlden genom att presentera sig som mer hållbarhetsinriktade än vad de egentligen är 

(Mahoney, et al., 2013).  
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Signalering och greenwashing ses som två anledningar till varför företagen upprättar en 

hållbarhetsredovisning, t.ex. om företaget vill signalera för omvärlden att de arbetar aktivt med 

hållbar utveckling finns det en anledning till att upprätta en hållbarhetsredovisning.   I denna studie 

ses dessa anledningar som mekanismer som driver företaget till att hållbarhetsredovisa eller på något 

sätt påverkar hållbarhetsredovisningen. Mekanismer skulle kunna jämföras med motiv där skillnaden 

är att mekanismer syftar på processer och beslutsfattande i en organisation snarare än individers 

motiv. En beslutssituation är ett exempel på en mekanism i ett företag där det förekommer aktiviteter 

som påverkar hållbarhetsredovisningen. I beslutsprocessen ingår individers värderingar, åsikter och 

motiv men det som påverkar hållbarhetsredovisningen är inte individerna enskilt utan gruppen 

sammantaget. Mekanismer är dvs. en aktivitet som sker inom organisationen som på något sätt 

påverkar hållbarhetsredovisningen. En djupare redogörelse för vad som ingår i begreppet mekanismer 

återfinns i den teoretiska referensramen (Griffin och Prakash, 2014, jmf: Nair, 2005). 

Mekanismerna påverkar vad företagen presenterar i sin hållbarhetsredovisning, vilket gör att 

företagen har möjlighet att vinkla presentationen och exempelvis lyfta fram sina styrkor för att få den 

egna verksamheten att framstå som mer hållbar snarare än att redovisa en rättvis bild (Mäkelä, 2013; 

Mahoney, et al., 2013; Clarkson et al., 2013; Moneva, 2006; Raiborn et al., 2011). Företag tenderar 

att redovisa de positiva aspekterna och eventuellt tona ner de negativa aspekterna, vilket är en 

konsekvens av att det är frivilligt att hållbarhetsredovisa samtidigt som intressenterna tar del av 

hållbarhetsredovisningen. Syftet med en hållbarhetsredovisning är att vara en kanal för företag att 

presentera både positiva och negativa aspekter i verksamheten angående hållbarhetsarbetet, vilket 

fallerar om företagen endast redovisar de positiva aspekterna (Hahn & Lülfs, 2013). Det innebär att 

hållbarhetsredovisningarnas utseende i hög grad kan variera och ändå tillåts benämnas som 

hållbarhetsredovisning. Om företaget hållbarhetsredovisar efter GRIs standard finns det dock tydliga 

och omfattande riktlinjer (dock inte lagstadgade) för vad en hållbarhetsredovisning bör innehålla. 

Samtidigt erbjuder flera revisionsbyråer tjänster där de granskar hållbarhetsredovisningar för att 

säkerställa att de upprättats på rätt sätt där granskningen av hållbarhetsredovisningar sker i enlighet 

med FARS “Oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning” (RevR 6). 

Företagen bestämmer själva vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla och det gör att det uppstår en 

risk för att hållbarhetsredovisningen endast används av företaget som marknadsföring till sina 

intressenter och vilket inte är syftet enligt CSR (Bazillier et al., 2014). En sådan användning av 

hållbarhetsredovisningen skulle eventuellt kunna medföra en urholkning av begreppet 

hållbarhetsredovisning, vilket bekräftas av Christiansen et al., 2013, som menar att företagen hellre 

berättar om vad de gör för den hållbara utvecklingen än att faktiskt agera. Detta medför att 

hållbarhetsredovisningens CSR-kärna blir bortprioriterad till förmån för att få verksamheten att 

framstå som hållbar (Patten & Cho, 2013). 

Tidigare studier visar att företag ofta redogör för det ansvar de har för hållbarheten. Eftersom det inte 

finns något krav på granskning av hållbarhetsredovisning finns det en överhängande risk att 

företagens redogörelser inte överensstämmer med verkligheten (Mäkelä, 2013). Det finns flera 
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mekanismer som påverkar företaget angående hållbarhetsredovisningen och när företag med helt 

olika förutsättningar och mål redovisar utifrån en relativt lös normativ standard uppstår variationer i 

kvaliteten och utformningen. I den här studien ställs kvalitet i relation till de bakomliggande 

mekanismerna med målsättningen att se hur kvaliteten varierar mellan företag med olika typer av 

mekanismer. 

1.1.1 Forskningsfråga 

Vilka samband går det att identifiera mellan hållbarhetsredovisningskvalitet och de mekanismer som 

gör att företagen hållbarhetsredovisar? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap till den befintliga teorin inom området för 

hållbarhetsredovisning genom en undersökning om de eventuella samband som kan finnas mellan 

kvaliteten på hållbarhetsredovisningar samt vilka mekanismer som driver införandet av 

hållbarhetsredovisningar i svenska företag. Syftet är även att praktiskt bidra med kunskapen för 

användning vid upprättande av nya standarder och regleringar för hållbarhetsredovisning genom 

bedömning av kvalitetsaspekter hos hållbarhetsredovisningar. Relationen mellan drivande 

mekanismer och utfallet på kvaliteten i hållbarhetsredovisning ämnar även att bidra till diskussionen 

kring en eventuell reglering för obligatorisk hållbarhetsredovisning i Sverige. Om ett företag enligt 

lag är tvunget att upprätta hållbarhetsredovisningen försvinner eventuellt företagets egna drivande 

mekanismer och detta skulle kunna påverka kvaliteten, vilket resultatet av denna studie indikerar.  

Studien är utformad för att kunna generalisera resultatet på resterande del av populationen. Beaktning 

har tagits till antalet företag i urvalet samt att försiktighet har iakttagits vid slutsatser i resultatet, 

exempelvis har slutsatser endast dragits då ett övervägande antal företag uppfyller ett visst kriterier 

och inte när ett udda företaget ger ett alternativ majoritet. Detta resonemang utvecklas i metodkapitlet.  

1.3 Avgränsningar  
Studien avgränsas till ett urval med svenska företag som har infört hållbarhetsredovisning enligt GRI. 

Vidare i studien fokuseras det endast på företagens perspektiv på hållbarhetsredovisningen och det 

perspektiv som de oberoende organisationerna för hållbarhetsredovisningsstandarder har. D.v.s. 

kommer inte intressenternas eller andra parters perspektiv tas i hänsyn utan endast de utvalda 

företagens perspektiv. 
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen består av tre avsnitt som ska redogöra för det teoretiska perspektivet i 

studien. Första avsnittet i kapitlet syftar till att precisera den situation som företagen står inför 

angående hållbarhet. De andra två avsnitten definierar begrepp som ligger till grund för den 

framtagning och analys av empirin som krävs för att svara på studiens syfte. Relevanta teorier som 

förklarar fenomen inom hållbarhetsredovisningen kopplas därför ihop för att erhålla en tydlig och 

relevant teoretisk referensram. 

2.1 Hållbarhetsredovisning 

En hållbarhetsredovisning är ett sätt för ett företag att presentera resultat och tillvägagångssätt som 

inte handlar om de finansiella delarna i verksamheten, utan istället hållbarhetsaspekterna i företaget 

och den påverkan som företaget eventuellt har på samhällets fortlevnad. Det här avsnittet behandlar 

hur hållbarhetsredovisningen har utvecklats sedan införandet och vilka standarder och metoder som 

används idag av företag för att redovisa sin påverkan på hållbarheten. 

2.1.1 Hållbarhetsredovisningens utveckling 

För att visa vad företagen har gjort för att bidra till den hållbara utvecklingen började vissa företag 

att presentera detta i form av rapporter (Hahn & Kühnen, 2013). Dessa redovisningar utgick ifrån 

Triple Bottom Line (TBL) och fungerade som en referensram för både rapportering och revidering 

av hållbarhetsrapporter (Rogers & Ryan, 2001). TBL blev allt populärare och blev således en 

vedertagen referensram för företag att använda sig av vid rapportering av deras hållbara utveckling 

(Vanclay, 2004; Elkington, 1997).  

TBL innehåller tre ansvarsområden som fortfarande idag används i hållbarhetsredovisningar. 

Ansvarsområdena inom TBL är sociala-, miljömässiga och ekonomiska aspekter, och dessa bildar de 

tre grundpelarna (bottom-lines) i hållbarhetsbegreppet (Elkington, 1997). Det som skiljer TBL 

jämfört med CSR är att TBL går att jämföras med en referensram som används vid framtagning av 

hållbarhetsredovisningar, medan CSR mer liknar en ideologi där företaget arbetar utifrån ett 

ställningstagande för att arbeta med ansvar i verksamheten (Carroll, 1991). CSR handlar om att det 

bör finnas en värdering hos företaget angående ansvarstagande om hållbar utveckling medan TBL 

mer konkret förklarar vilka delar hållbarhetsutvecklingen bör innehålla (Vanclay, 2004). 

CSR är utformat som en värderingsgrund och ideologi vilket innebär att företagen som är en del av 

samhället måste integrera sociala, ekonomiska, miljömässiga samt etiska tankesätt i deras dagliga 

verksamhet (Buchholz, 1991; Sprinkle & Maines, 2010). Dessutom innefattar CSR även 

kommunikationen med företagets intressenter. Ytterligare en aspekt är att hela idén med CSR som 

värdegrund är att den ska finnas på frivillig basis. CSR bygger på att företagen ska visa omvärlden 

att det går att påverka sitt avtryck i hållbarheten och är således ett sätt att sprida ett budskap för att få 

fler att ta hand om världen, företagen började sedan sprida budskapet genom olika former av 

hållbarhetsredovisningar (Sprinkle & Maines, 2010). Många av de företag som står för CSR anser 
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dock det mest akuta problemet världen står inför är det överhängande klimathotet och således är det 

miljön som flertalet tänker på när de överväger CSR (Sprinkle & Maines, 2010). 

2.1.2 GRI och standarder 

Global Reporting Initiative, eller GRI, är en internationell intresseorganisation som arbetar med 

utvecklingen av en standard för hållbarhetsredovisning och är världens största distributör av frivilliga 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI har i stor utsträckning grundat sina riktlinjer till på CSR 

och TBL, och har arbetat med att konkretisera och har framställt en metod med tydliga riktlinjer för 

hur hållbarhetsredovisningen bör se ut angående innehåll och presentation (GRI, 2013). Standarden 

erbjuder ett ramverk för företagen som använder GRI för att mäta, förstå och presentera information 

angående hållbarhet där den gemensamma målsättningen för organisationen är att öka företagens 

medvetenhet om behovet av en hållbar utveckling i den globala ekonomin (GRI, 2013). 

Ramverket består framförallt av de tre grundpelarna (TBL); sociala-, ekonomiska och miljömässiga 

aspekter. Skillnaden mot TBL är att GRI erbjuder utvecklade mallar och riktlinjer där 

tillvägagångssättet för företagens hållbarhetsredovisning framgår. Syftet med standarden är att så 

många företag och organisationer som möjligt ska redovisa utifrån samma standard för att möjliggöra 

jämförelse mellan olika organisationer eller företag. GRIs ramverk anger hur 

hållbarhetsredovisningarna bör se ut och vad den ska innehålla. Presentationen bör redogöra för 

information om företaget samt olika principer och händelser. Den centrala delen i 

hållbarhetsredovisningarna är de olika indikatorer som GRI har tagit fram för att mäta hållbarhet, 

presentationen tjänar som ett sätt att presentera mål och jämförelse samt åtgärder för dessa 

indikatorer. Indikatorerna går att hänföra till de ansvarsområden inom hållbarhet som GRI eftersträvar 

som är miljö-, socialt- och ekonomiskt ansvar, och kan t.ex. vara energiförbrukning i företaget eller 

antalet korruptionsmål som företaget varit inblandat i (GRI, 2014). 

2.1.3 Kommunikation 

Redovisning är ett kommunikationsmedel och det gäller även hållbarhetsredovisning (Artsberg, 

2005; jmf Connelly, et al., 2011). Den kommunikation som sker mellan företaget och deras 

intressenter genom hållbarhetsredovisningen förklaras av signaleringsteori (Connelly, et al. 2011). 

När två parter kommunicerar sker det ofta eftersom att det finns en obalans av information. Den ena 

parten har tillgång till information som den andra vill veta eller anser sig borde veta. Beträffande 

hållbarhetsredovisningen har företaget som hållbarhetsredovisar information angående 

miljöpåverkan, sociala aspekter för medarbetare och människor som påverkas av företaget och 

ekonomi som flera företags intressenter är intresserade av. Informationsasymmetrin kan påverka 

företaget eftersom att intressenter ständigt letar efter mer information och om 

informationsunderskottet hos intressenterna blir för stort leder detta till att företaget inte anses vara 

legitimt eftersom att information döljs för intressenter (Connelly, et al., 2011). 

Hållbarhetsredovisningen används för att mätta informationsunderskottet hos intressenter vilket gör 

att företaget anses vara mer legitimt så länge de delar med sig av tillräckligt med information 

(Artsberg, 2005). 
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2.2 Frivillig hållbarhetsrapportering   
I det här avsnittet presenteras teorier som avser att förklarar varför företag frivilligt väljer att 

hållbarhetsredovisa. Syftet med avsnittet är att generera en förståelse för vilka frivilliga mekanismer 

som driver upprättandet av hållbarhetsredovisning. Med hjälp av teorin kommer uppsatsen metodiskt 

att konstruera kategorier för att gruppera företag efter vilken typ deras drivande mekanismer är av.   

2.2.1 Teorier om frivillig redovisning   

Det finns teorier som förklarar anledningarna till varför företag eller organisationer frivilligt delar 

med sig av information angående sin verksamhet som de inte nödvändigtvis behöver göra, utan att 

det sker på frivillig basis. I Sverige kan hållbarhetsredovisningen till stor del förklaras av detta 

eftersom att det inte är obligatoriskt för svenska privata företag att hållbarhetsredovisa (Shehata, 

2014).   

Intressenter  

En av anledningarna till att företagen hållbarhetsredovisar är för att svara mot sina intressenter 

(Christiansen, 2013; Hahn & Lülfs, 2014). Hållbarhetsredovisningen har blivit en metod för företagen 

att kommunicera resultat mot intressenterna, och därmed har det blivit en strategi att hantera kraven 

på information från intressenterna (Shehata, 2014). Genom hållbarhetsredovisning får intressenter en 

inblick i företaget och tillgång till information om företaget vilket gör att de har lättare att fatta 

relevanta beslut angående transaktioner med företaget. Företag är exempelvis ofta i behov av extern 

finansiering i olika former där motparten ofta kräver tillgång till information för att erbjuda 

finansiering. Desto mer information om företaget som intressenter har tillgång till desto mindre risk 

blir mindre, vilket gör att relationen mellan frivillig redovisning (eng. Voluntary Disclosure) och 

minskade kapitalkostnader är positiv, dvs. ju mer information intressenterna får tillgång till desto 

lägre blir kostnaderna i form av räntekostnader och avkastningskrav (Shehata 2014; Segelod, 2013). 

Det finns dock andra studier som visar att viss typ av information snarare höjer kapitalkostnaderna 

för företaget (Botosan, 2006:3), dvs. att viss information är skadligt för företaget vilket gör att 

intressenterna kräver högre räntor och kapitalkostnaderna ökar eftersom att riskerna i verksamheten 

ökar.  Ökad information till omvärlden gör att omvärlden får en bättre insyn i företaget och gör att 

företaget blir mer utsatt för granskning samtidigt som konkurrenterna även har möjlighet att ta del av 

informationen (Shehata, 2014). Då informationen är frivillig att redovisa finns det påtaglig risk att 

företaget endast delar med sig av "ren" information som inte kan skada företaget mot sina intressenter, 

vilket gör att informationsgapet mellan företaget och dess intressenter upplevs som minskande fast 

det i själva verket växer (Deegan, 2002).  Av den anledningen är det intressant för den som tar del av 

hållbarhetsredovisning att företaget redogör för vilka intressenter som finns och hur deras relation ser 

ut, eftersom att intressenterna har möjlighet att påverka innehållet i hållbarhetsredovisningen både 

direkt och indirekt.  

Intressenter spelar en viktig roll i företaget beträffande strategisk styrning och hur företaget hantera 

det, något som brukar sägas vara utgångspunkten i intressentteorin (Alves et al., 2011; Freeman, 

1984). Intressentteorin handlar om den roll intressenterna har i ett företag och de krav de ställer mot 
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företagen. Detta var något som behövdes hanteras då företagen ofta var beroende av intressenterna 

och ett ointresse för detta kunde orsaka negativa konsekvenser för företagen i sin relation till världen 

omkring företaget (Frooman, 1999). Intressenterna till ett företag är de aktörer i företaget som har 

direkt eller indirekt intresse i företaget och infattar en relation mellan dessa aktörer. Organisationen 

eller företaget ingår i en relation där parterna påverkar eller påverkas av varandra (Freeman, 1984 i 

Alves et al., 2011). Parterna i relationen har alla olika förutsättningar och prioriteringar för hur 

relationen ska se ut, företagen kommer att behöva ta hänsyn till olika intressenters intressen för att 

kunna balansera relationen och tillmötesgå så många parter som möjligt (Clarkson, 1995; Alves, et 

al., 2011). På det sättet influerar intressenterna företaget att rikta verksamheten åt den riktning de 

eftersträvar, det blir även tydligare ju mer företaget är beroende av sina intressenter (Rowley, 1997).  

För att lättare kunna strategiskt hantera intressenter utvecklades intressentteorin med metod för att 

kunna identifiera företagets intressenter och deras krav, samt ett sätt att prioritera mellan de olika 

intressenternas krav (Mitchell, 1997). En del av den empiriska studie är att undersöka huruvida 

företagen genomfört någon process som liknar denna och således använda den informationen för att 

söka efter legitimerande mekanismer.  

Intressenterna kan ha tre olika attribut: makt, legitimitet och av brådskande karaktär. Makt syftar till 

intressenternas möjlighet att utöva makt mot företaget medan legitimitet syftar till behovet för 

företaget att legitimera sin existens mot intressenterna enligt legitimitetsteorin. Brådskande karaktär 

kan endast uppstå hos intressenter vid två situationer och syftar till att identifiera intressenter som 

behöver snabb uppmärksamhet. Den första situationen är när intressentens krav inte hanteras 

tillräckligt eller snabbt nog. Den andra situationen är när företaget missat vad kravet eller relationen 

betyder för intressenten. Beroende hur företaget tolkar intressenternas attribut behöver det hanteras 

olika. Intressenter som innehar alla tre attributen är de intressenterna med högst prioritet och kallas 

definitiva intressenter. De behöver företaget vara mest angelägna att hantera. Skulle ledningen 

identifiera två av attributen hos en intressent kommer den intressenter att prioriteras efter de definitiva 

intressenterna och kategoriseras som blivande intressenter av Mitchell, dessa intressenter har 

potential att bli viktiga för företaget och behöver prioriteras därefter. De intressenter som endast 

uppfyller ett attribut är passiva intressenter och har lägre prioritering än de andra grupperna. Uppfylls 

inte något av attributen på en aktör är den en icke-intressent och behöver således inte prioriteras alls 

(Mitchell, 1997). 

Legitimitet  

Företagen existerar i det sociala system som finns i samhället och i det systemet saknas självklara 

rättigheter att få verka vilket gör att företagen behöver legitimera sin existens för att få vara 

verksamma i samhället. Detta kopplas till hållbarhetsaspekten genom att företagets resursförbrukning 

i samhället inte får överstiga samhällsvinsterna för att få existera vilket innebär att företaget inte får 

ta mer av samhället än vad de återgäldar (Mathews, 2000). För att bevisa samhällsvärdet de genererar 

kan företag använda sig av hållbarhetsredovisning som kommunikationskanal. Genom den söker 

företagen efter legitimitet hos sina intressenter och samhället för att få vara verksamma i samhället. 
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Företagen bör därför se legitimitet som en resurs som behöver hanteras och det är grundbulten i 

legitimitetsteori som förklarar att företagen existerar i samhället och därmed ömsesidigt påverkar och 

påverkas av det (Deegan, 2002). 

Relationen mellan samhälle och företag har i litteraturen benämnts "det sociala kontraktet" (Deegan 

& Rankin, 1996; Lanis & Richardson, 2013). Företagets överlevnad skulle vara hotad om det här 

kontraktet bryts och därför byggs strategier upp av ledningen i företagen för att hantera att företagets 

resursanvändning går att säkra samtidigt som kontraktet inte bryts (Lanis & Richardson, 2013). Hur 

ledningen reagerar beror på hur de uppfattar det sociala kontraktet och vad som är accepterat eller 

inte av samhället (Deegan, 2002).   

Det finns anledningar till att ett företag betraktas som icke-legitimt av sina intressenter. En anledning 

är att intressenterna i sig har förändrats i sin syn på vad som är legitimt eller inte legitimt (Deegan, 

2002). Intressenternas inställning till acceptabla beteenden skiftar i takt med hur samhället och dess 

aktörer och trender förändras. Den andra anledningen kan vara olika händelser i företaget som 

påverkar legitimitet i företaget eller att händelsen tar upp ny information om företaget (Deegan, 2002; 

Oogarah-Hanuman et al., 2011). Att snabbt kunna anpassa sig till de omställningar i samhället 

gällande accepterade beteenden gör att företagen aldrig tappar i legitimitet när intressenternas 

kriterier förändras (Deegan, 2002; Oogarah-Hanuman et al., 2011 ). I det fallet behöver företaget 

informera sina förändringar till sina intressenter för att behålla legitimiteten, vilket kan kommuniceras 

med hjälp av hållbarhetsredovisningen (Lindblom, 1994 i Deegan, 2002). Företaget kan även med 

kommunikation försöka få företaget att förknippas med vissa värden och symboler som i sig är 

acceptabla, detta är betydligt mindre krävande än att försöka förändra ett beteende (Deegan, 2002). 

Legitimering uppfattas regelbundet som att företagen anpassar sig till gällande läge och att förknippa 

företaget med accepterade värden (Deegan, 2002). Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning är 

sådana symboler som har positiva värden, även om att användningen av dessa i legitimeringssyften 

riskerar urholka dessa värden (Christensen, et al., 2013; Cho & Patten, 2013). Det går även att försöka 

förändra förväntningarna på företaget genom att kommunicera att företagen inte behöver ha ett 

acceptabelt beteende i den situation som företaget befinner sig i (Deegan, 2002).   

Institutionell teori 

Den institutionella omvärlden är den omvärld som bestämmer de förutsättningar företagen måste 

hantera för att vara legitima. Som aktör i den institutionella omvärlden går det inte att isolera sig från 

resterande aktörer och de händelser som betecknar omvärlden. Det finns två delar i den institutionella 

omvärlden som behöver tas i beaktning och som påverkar företaget på olika sätt (Furusten, 2007). 

Den direkta omvärlden består av aktörer som företaget och individer i företaget dagligen behöver ha 

kommunikation med. Även den information som dessa aktörer framställer påverkar den direkta 

institutionella omvärlden. Den indirekta omvärlden däremot symboliserar en långsiktighet i form 

samhällstrender och så kallade rörelser. De institutionella rörelserna är symptom som uppstår när 

olika sorter av organisationer driver samma typ av verksamhet, börjar strukturera och driva 

verksamheten på ett snarlikt sätt. Sker det samtidigt på flera platser bildar detta en rörelse. Rörelsen 
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kommer då om den är stark nog kunna påverka riktningen på den institutionella omvärlden långsiktigt 

(Furusten, 2007). Dessa institutionella aktörer skapar formella och informella strukturer och normer 

som företagen måste hantera. Sådana aktörer kan vara kunder som ställer vissa krav men även 

lagstiftare och politiker som försöker reglera omvärlden (Andrew & Cortese, 2013).   

Företagen måste anpassa sig till omvärldens krav för att deras verksamhet ska vara legitim (Furusten, 

2007). Det spelar ingen roll vilken typ av krav omvärlden ställer mot företaget utan samtliga krav 

måste tolkas som den riktning som företaget måste eftersträva och misslyckas företaget att följa denna 

riktning tappar företaget i legitimitet (Furusten, 2007). Om kraven från den institutionella omvärlden 

finns under en lång period kommer företagen efter tag att automatiskt anpassa sig till dem och kraven 

bli en del av företagets normer och värderingar (Furusten, 2007). När detta inträffar har företaget 

"institutionaliserats". Det innebär att individerna i företaget har full förståelse för kraven som ställs 

på företagen och anpassar sig till dem utan att tänka på det. När även aktiviteterna för att reagera på 

omvärlden är självklara behöver inte heller beslutsfattarna argumentera och försvara aktiviteterna 

utan de ses bara som en självklarhet för att hantera omvärlden (Deegan & Unerman, 2006; Furusten 

2007).   

Redovisning som internt informationssystem 

En av de främsta anledningarna till att de ekonomiska redovisningssystemet existerar och en av 

anledningarna till varför det uppfanns från början är för att kunna använda det som 

informationssystem och att genera en bild av den aktuella situationen (Artsberg, 2005). Med det 

menas att information lagras för att vid senare tillfälle hämtas och användas för olika aktiviteter och 

för att uppvisa en avbild av den aktuella situationen. Den traditionella redovisningens teorier liknar 

till stor del de hållbarhetsredovisningssystemen vilket medför att hållbarhetsredovisningen även kan 

användas för ett internt informationsbehov på samma sätt som traditionell redovisning. 

2.2.2 Mekanismer 

Mekanismer i denna studie definieras som processer och aktiviteter som ligger bakom en stor del av 

de beslut som kopplas till hållbarhetsredovisningen. Exempelvis kan en mekanism vara att ett företag 

upplever påtryckningar ifrån andra aktörer på marknaden eller intressenter i omvärlden som påverkar 

deras beslut att upprätta en hållbarhetredovisning. Påtryckningarna i det här exemplet påverkar 

mekanismen bakom hållbarhetsredovisningen resulterar i ett agerande från företagets sida. En 

mekanism omfattar många faktorer som alla på något sätt påverkar hållbarhetsredovisningen. En 

mekanism skulle generellt kunna beskrivas som flera rörliga aktiviteter inom företaget som 

tillsammans påverkar utkomsten. (Griffin & Prakash, 2014) 

Tidigare litteratur använder sig av mekanism-begreppet för att förklara komplexa aktiviteter och 

processer i organisationer. Hrasky (2012) studerade sambandet mellan hållbarhetsredovisningens 

presentation och mekanismerna i företaget kommer fram till att det finns två extremer gällande 

karaktären på mekanismer för hållbarhetsredovisning. På den ena sidan finns företaget som genuint 

är intresserade av hållbarhetsarbetet och utan påtryckningar eller krav från omvärlden väljer att införa 
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ett hållbarhetsarbete i företaget som ett steg för att bidra till den hållbara utvecklingen. Den andra 

typen är när företaget inte arbetar med miljö och samhälle i samma omfattning men vill ta del av den 

publicitet som hållbarhetsredovisningen genererar. Denna typ använder hållbarhetsredovisningen 

som ett kommunikationsmedel där fokus ligger på att erhålla legitimitet från omvärlden snarare än 

att fokusera på hållbar utveckling. (Hrasky, 2012) 

De två olika typer av mekanismer som påverkar företagens benägenhet att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. Mekanismer beskriver vilka förutsättningar och processer som ligger till 

grund för beslutet. I psykologisk litteratur diskuterar utövarna om motiv till varför en person är 

benägen att göra något men det uppstår svårigheter när ett företags eller en organisation motiv ska 

identifieras, eftersom att dessa aktörer ofta består av många olika personer och viljor. Istället för att 

prata om motiv väljer forskare istället att diskutera mekanismer där en del av subjektiviteten i motiv 

försvinner och istället flera påtagliga aktiviteter och processer i företaget adderas (Hrasky, 2012).  

Vad som kännetecknar en mekanism varierar mellan samt inom företag och det finns ett otal antal 

olika mekanismer i ett företag. Mekanismerna går inte att bestämma i förväg utan dessa identifieras i 

det specifika företaget med stöd från den teori som presenterats. Mekanismernas roll i denna studie 

kommer att vara utgångspunkt för kategoriseringen av urvalet där företagen i studien kategoriseras 

efter vilken mekanism som bedöms vara den drivande eller starkast drivande för 

hållbarhetsredovisningen.  

2.2.3 Användning av teorierna 

Syftet med att förstå de teorier som kan förklara frivillig hållbarhetsredovisning är för att ge möjlighet 

att identifiera de mekanismer som driver fram frivillig hållbarhetsredovisning för att kunna generera 

kategorier där företagen placeras. I tidigare forskning har forskare med olika kriterier delat in företag 

i kategorier som kan förklara hållbarhetsredovisning, de studier som inspiration har tagits ifrån är dels 

Hrasky (2012) som kategoriserade hållbarhetsdrivna företag samt Brown et al. (2012) som förklarade 

och kategoriserade legitimt drivna och institutionellt drivna företag. Hrasky (2012) studerade 

skillnaden i grafisk presentation i företag som var CSR-drivna och en kategori för de som inte var 

CSR-drivna.  

Den första kategorin som identifierades är för företag vars främst mekanism är kopplade till att 

faktiskt bidra till den hållbara utvecklingen i världen. Tanken med att företag själva ska vara med och 

bidra till den hållbara utvecklingen presenterades av Carroll (1991) och byggde på att företagen var 

en del av samhället och därmed intresserade av göra den hållbar. Dessa företag presenterar en 

hållbarhetsredovisning oberoende på krav från intressenter eller omvärld, men kraven kan dock spela 

en roll om än inte avgörande i beslutsprocessen. Företagen i denna kategori bör visa självständighet 

från intressenter och omvärlden samt visa på tydliga hållbarhetsdrivna mekanismer både i 

verksamheten och i ledningen för företaget. (Carroll, 1991) 
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I en studie av Brown et al (2012) undersökte forskarna om det som drev företagen till att 

hållbarhetsredovisa även påverkade hur de olika indikatorerna presenterades. Förutom ett 

hållbarhetstänk i företagen fanns det två andra kategorier som kunde förklara beteendet, vilka var 

institutionellt krav och legitimerande syfte. Institutionellt krav är det krav som kommer från 

omvärlden mot företaget. Dessa företag identifierade inga enskilda aktörer som ställer kraven utan att 

det är den sammantagna attityden i omvärlden som ställer kraven. Ofta har behovet av att följa 

samhällets trender en roll för företagets beslutsprocess, vilket innebär att den indirekta omvärlden 

genom samhällstrender och dylikt kan sätta press på företaget (Furusten, 2007). I den här kategorin 

av företag finns det även ett legitimerande syfte mot företagets intressenter men de ses som en del av 

omvärldstrycket snarare än att specifika intressenter har krav mot företaget.  

Den andra kategorin som stöds av Brown et al (2012) handlar om företag som i huvudsak 

hållbarhetsredovisar i ett legitimerande syfte. Det är företag som upplever att de måste legitimera sig 

gentemot sina intressenter av olika anledningar. Intressenterna kan ha direkta krav på företaget hur 

de ska bete sig eller hantera vissa situationer vilket då företaget kommunicerar sina framsteg och 

åtagande genom hållbarhetsredovisningen. Dessutom kan företaget markera sitt förhållningsätt till 

blivande intressenter och legitimera sig mot dem för att de skulle vilja välja och vara involverade med 

företaget. För att det ens ska vara möjligt för företaget att veta hur de ska hantera sina intressenter 

måste de identifiera vilka intressenter och typer av intressenter som företaget har och som behöver 

hanteras. De legitimerande kategorin skiljer sig från de institutionella i det avseendet att i den 

legitimerande kategorin är det vissa specifika intressenter som utövar tryck mot företaget snarare än 

att den generella omvärlden har underliggande krav på företaget. (Brown, et al., 2012) 

Den sista kategorin är den statliga kategorin. I Sverige är det sedan 2007 obligatoriskt för statliga 

bolag att hållbarhetsredovisa (Regeringskansliet, 2007). Motivet till regeringens beslut var att få 

företag att ta sitt ansvar för miljön genom att de statligt ägda företagen förgick med gått exempel 

(Regeringskansliet, 2007). Det har medfört att de statliga bolagen producerar 

hållbarhetsredovisningar utan de bakomliggande mekanismer som de med frivillig 

hållbarhetsredovisningar har. Det går dock att argumentera eftersom staten är ägare åt dessa företag 

och att ägare enligt intressentteorin är en stark intressent, är det av legitimerande syfte att uppfylla 

sina ägares krav. Det går även att argumentera att staten har en stor roll i ett företags omvärld och 

reagerar på trender från samhället, att det är ett institutionellt krav som speglas i statens lagkrav. Men 

då beslutsprocessen i de statliga bolagen troligen följer lagstiftningen utan att behöva ta hänsyn till 

varken omvärld eller specifika intressenter borde detta vara en egen kategori.  

2.3 Kvalitet 

I det här avsnittet definieras kvalitetsbegreppet för hållbarhetsredovisningar som används i studien. 

Denna definition ligger till grund för studiens analysmodell där kvaliteten på den utvalda empirin 

analyseras. Kvalitet är ett subjektivt begrepp som ofta varierar beroende på vilket perspektiv 

bedömaren har (Moneta & Csikszentmihalyi, 1996).  
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I traditionell redovisning finns en föreställningsram som går ut på att redovisningen ska vara 

begriplig, relevant, jämförbar och tillförlitlig (Artsberg, 2005) vilket till stor del även är användbart 

vid bedömning av hållbarhetsredovisningar enligt GRIs standard (Clarkson, 2013). Ur GRIs standard 

innebär en hög kvalitet att redovisningen är tillförlitlig, vilket innebär att läsaren kan lita på det som 

redovisas. Om det uppstår svårigheter för läsaren att tolka och förstå innehållet fallerar en del av 

rapporteringens syfte, vilket gör att begriplighet är centralt. Jämförbarhet vid utformningen av 

redovisningen är central för att öka möjligheten för läsaren att själv bedöma prestationer istället för 

att endast kunna ta del av redovisarens subjektiva beskrivningar (GRI, 2013). Något som även 

påverkar kvaliteten är relevansen av det som redovisas, vilket innebär att det som redovisas verkligen 

har en betydelse i den kontext som företagen befinner sig i (Clarkson et al., 2013). En konsekvens 

som uppstår när hållbarhetsredovisningens kvalitet kan ifrågasättas är att begreppet hållbarhet och 

hållbarhetsredovisningen urholkas vilket medför risker för den hållbara utvecklingen i samhället och 

av den anledningen är det centralt att hållbarhetsredovisningar upprätthåller en hög kvalitet även om 

det sker på frivillig basis (Cho & Patten, 2013; Christiansen, 2013). 

2.3.1 Kvalitetsindex 

GRI har i sin standard för hållbarhetsredovisning med krav på vad som ska ingå och hur det 

presenteras för att visa en trovärdig bild i redovisningen (GRI, 2014). Standarden anger att om 

principerna för hållbarhetsredovisningen efterföljs upprätthålls en hög kvalitet (GRI, 2014). Brown 

et al., 2012, använde sig av GRIs principer för kvalitetsbedömning i sin studie när de försökte hitta 

samband mellan styrning och kvalitet på hållbarhetsredovisning. Brown et al., 2012 menar att 

eftersom GRI följs av företagen bör även GRIs kvalitetsmått kunna användes vid en analys av 

redovisningens kvalitet. Kvalitetsbegreppet kompletteras emellertid med fler indikatorer som grundar 

sig i den föreställningsram som finns för traditionell redovisning för att kunna göra en komplett 

bedömning av kvaliteten på hållbarhetsredovisningarna (Brown et al., 2012).  

Väsentlighet och relevans 

Kvaliteten och den övergripande tillförlitligheten i hållbarhetsredovisningarna har direkt koppling till 

väsentligheten på informationen som redovisas. GRI anger att väsentligheten måste genomsyra alla 

delar som presenteras och redovisas. Därför bör företagen enligt GRIs standard redogöra för vad de 

gör för att förbättra väsentligheten. Väsentlighet innebär att i hållbarhetsredovisningen presentera de 

indikatorer där företaget har eller skulle kunna ha en påverkan på hållbarheten (Clarkson et al., 2013). 

Uteblir delar i redovisningen där det är uppenbart att det finns en hållbarhetspåverkan tappar den 

tillförlitlighet, men en överpresentation av indikatorer där företaget uppenbart inte har någon 

påverkan eller som saknar relevans blir kvaliteten lägre (Cho & Patten, 2013).  

Indikatorer 

Vilka indikatorer som bör redovisas har att göra med vilka indikatorer som bedöms vara väsentliga 

och relevanta för företaget. Dock anger GRI att ju fler indikatorer som redovisas och som är 

jämförbara desto mer höjer det kvaliteten på hållbarhetsredovisningen. De anser att företagen ska 

redovisa sin påverkan och möjliga påverkan i så stor utsträckning som möjligt. GRI menar även att 
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allt ska redovisas i stor utsträckning så länge som det är väsentligt för redovisningen. Kan företagen 

inte redovisa vissa indikatorer fullständigt ska de redogöra för vilka indikatorer som är redovisade 

delvis och vilka som är fullständiga. För kvaliteten ska vara hög ska det eftersträvas att indikatorerna 

redovisas fullständiga. (GRI, 2013) 

Tydlighet och begriplighet 

För att kunna ta del av hållbarhetsredovisningen är det viktigt att det är lätt för läsaren att följa med i 

rapporten. GRI anser därför att språket bör hålla en lättförståelig nivå och att förkortningar och svåra 

begrepp förklaras, gärna genom en begreppsordlista. När läsaren inte förstår vad som står riskerar 

redovisningen att bli byråkratisk och det läsaren inte förstår når inte mottagaren vilket gör att 

hållbarhetsredovisningen inte tjänar sitt syfte (GRI, 2013). Av samma anledning ökar tydligheten och 

tillförlitligheten om en presentation av de metoder och principer som ligger bakom de val av 

indikatorer, tillhörande mål och åtgärder som använts vid framtagande av hållbarhetsredovisningen. 

Det tjänar som argumentation till de prioriteringar som är gjorda, vilket då höjer kvaliteten på 

hållbarhetsredovisningen (Brown et al., 2012). Även en redogörelse för företagets hållbarhetsstrategi 

är relevant för kunna tolka väsentligheten i de indikatorer som används. 

Viktiga och större händelser som har inträffat i företaget under året har betydelse för både de 

indikatorer som finns, samt påverkar strategier och företagets situation (GRI, 2013). Eftersom dessa 

kan ha stor påverkan på företagen är det viktigt för tydligheten och tillförlitligheten att dessa redovisas 

och förklaras för läsarna. Även här får en väsentlighetsbedömning göras för att avgöra vilka händelser 

som har haft påverkan på företagets hållbarhetsredovisning. 

Jämförbarhet 

För att läsaren ska kunna värdera ett resultat på en indikator på egen hand är det viktigt att mål och 

uppmätta resultat från tidigare år finns tydligt angivna i rapporten. Om läsaren inte kan relatera de 

uppnådda resultaten till något blir det svårt att värdera vad företaget har åstadkommit och då kan både 

relevansen och tillförlitligheten på redovisningen kunna ifrågasättas (Brown et al., 2012). Dessutom 

är det relevant att se om det har uppstått skillnader mellan åren eller jämfört med uppsatta mål, GRI 

anger därför att skillnader måste förklaras hur de kan ha uppstått, och att sådana förklaringar således 

höjer kvaliteten och tillförlitligheten. Brown et al., 2012, hävdar därför att jämförbarheten mellan 

mål, resultat och tidigare resultat är en av de viktigaste indikatorerna på hög kvalitet på 

hållbarhetredovisningens indikatorer. Artikelförfattarna menar dessutom att kvaliteten höjs 

ytterligare ju fler år som jämförs och även att målen ska kunna jämföras mellan åren för att få en 

komplett bild av resultatet. 

Intressenter 

En del som påverkar trovärdigheten och kvaliteten är hur företagen hanterar intressenter i 

hållbarhetsredovisningen. I GRIs standard anges kriterier för hur företagen bör hantera sina 

intressenter i en hållbarhetsredovisning. Intressenter avgör ofta vad företagen vill redovisa och det 

kan därför ligga värderingar från intressenterna med i redovisningen (Romero & Fernandez-Feijoo, 
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2014). Intressenterna kan även ha betydande intresse i företaget vilket då kan sänka trovärdigheten 

på hållbarhetsredovisningen om de påverkar för mycket (Hahn & Lülfs, 2013; Christiansen, 2013). 

För att komma undan en sådan vinkling av rapporteringen bör företagen enligt GRI ange vilka viktiga 

intressenter företaget har och hur relationen med dessa ser ut, detta ska ge en tydlighet gentemot 

läsarna som lättare kan tolka väsentligheten i det som presenteras, vilket är kvalitetshöjande enligt 

GRIs standard. En dialog med intressenter hjälper företaget med att avgöra vad som är väsentligt för 

hållbarhetsredovisningen, och av den anledningen är det viktigt att intressentdialoger redovisas 

ordentligt för läsarna för att de ska se hur innehållet påverkas av intressenterna (GRI, 2014). 

Balans och fokus 

I GRIs riktlinjer är balans en viktig indikator på kvalitet. Med balans menas förhållandet mellan de 

delar som presenteras, där delarna som jämförs ska vara jämt fördelade. I denna studie förekommer 

två typer av balans som båda indikerar på bra kvalitet. Den första delen är hur de olika 

ansvarsområdena i redovisningen balanseras mot sina respektive indikatorer. Till exempel kan det 

innebära att om ett företag redovisar lika många indikatorer från varje ansvarsområde: miljö, socialt 

och ekonomiskt men i presentationen och textmassan diskuterar och analyserar övervägande med en 

annan fördelning mellan område uppstår en obalans. En sådan obalans kan tyda på att företaget vill 

flytta läsarens fokus till ett specifikt område och då indirekt påverka värderingen av innehållet (Cong 

& Freedman, 2011; Christiansen, 2013). Exempelvis kan ett företag ha ett svagt utfall på 

miljöaspekter och således blir utfallet i den specifika indikatorn negativ. Istället för att då presentera 

ytterligare information angående detta kan företaget fokusera på andra delar av hållbarhetsarbetet för 

att således försöka förflytta läsarens fokus. Detta innebär dock inte att antalet indikatorer måste 

överensstämma i de olika ansvarsområdena utan vilka områden som fokuseras avgörs av vad som är 

väsentligt för det aktuella företaget, och därför mäts presentationen i jämförelse med indikatorerna 

som balans. Exempelvis är det irrelevant för ett företag som till stor del har påverkan på miljön att 

redovisa lika mycket information om de sociala aspekterna, balansen mäts inte mellan de olika 

områdena utan mellan indikatorer och presentation inom samma område (Christiansen, 2013).   

Den andra typen av balans som finns är balansen mellan negativa och positiva delar i redovisningen. 

Detta är en av de viktigaste indikatorerna på kvalitet då det riskerar urholka begreppet hållbarhet när 

företagen i för stor utsträckning inte redovisar deras faktiska påverkan på hållbarheten (Cho & Patten, 

2013). Det kan skada trovärdigheten för redovisningen när alla positiva åtgärder och resultat 

presenteras när det faktiskt kan finnas negativ påverkan som är väsentlig (Christiansen, 2013). Gray 

(1993) ansåg att en hållbarhetsredovisnings syfte är att presentera den negativa påverkan som 

företagen har på hållbarheten och genom att förbättra sin hållbarhet behöver företagen inte få negativ 

publicitet. Detta innebär dock enligt Gray att en god balans inte är bra kvalitet utan att 

hållbarhetsredovisningens kvalitet och trovärdighet ökar med mer negativ presentation. Även om 

trovärdigheten försämras av för mycket positiv presentation kan de positiva rapporterna fungera som 

en uppmuntran för att sprida idén med hållbarhet (Andrew & Cortese, 2013). En för negativ rapport 

kan istället leda till att företagets arbete med hållbarhet är undermålig och därmed tappar företaget 



   

 

16 

sitt förtroende som ett hållbart företag (Hahn & Lülfs, 2013). Företag tenderar dock att fördra att 

presentera mer positivt och optimistiskt i sina hållbarhetsredovisningar och bör därför eftersträva en 

mer realistisk redovisning (Christiansen, 2013; Cho & Patten, 2013).  

Granskning 

Ett sätt för företagen att höja kvaliteten på hållbarhetsredovisningarna är enligt GRI att låta dem 

granskas av en tredje part. Detta bidrar till att kvaliteten granskas och att större felaktigheter inte 

följer med i redovisningen. GRI anser dock att endast granskare som är certifierade att granska enligt 

GRI bidrar till att höja kvaliteten och att tillförlitligheten på hållbarhetsredovisningen då har svårt att 

bevisa granskarens kunskap inom GRIs standarder utan en certifiering. I Sverige är det ofta 

revisionsbyråer som utför granskningen åt företagen. Dessutom är det av intresse att redogöra för vad 

som har varit föremål för granskning, granskningen höjer tillförlitligheten på de delar som granskas 

och det är missvisande att leda läsaren att tro att allt är granskat när det i verkligheten bara är vissa 

delar som är granskade. 

 



   

 

17 

3 Metod 
Metodkapitlet består av tre avsnitt som förklarar uppsatsen ur olika metodologiska synsätt 

beträffande studiens ansats, tillvägagångsätt och studiens vetenskapliga kvalitet. Metoden inleds med 

avsnittet forskningsansats som förklarar vilken metodologisk inriktning studien har, vilket efterföljs 

av ett avsnitt som beskriver hur studien går tillväga praktiskt. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där 

studiens och uppsatsen kvalitet och giltighet diskuteras. 

3.1 Forskningsansats 
För att besvara frågeställningen är det nödvändigt att välja en forskningsansats att utgå ifrån studiens 

utgångspunkt och detta val påverkar resten av studiens upplägg (Silverman, 2011). Hur studiens 

tillvägagångsätt fortlöper får konsekvenser för studiens giltighet, vilket gör det viktigt att välja en 

ansats som gynnar studiens giltighet. Utformningen av frågeställningen gör det möjligt att forma den 

här studien på flera olika sätt men vad som är centralt är att denna studie utgår från tidigare teori om 

hållbarhetsredovisning och beteende kring redovisning, och avser att bidra med kunskap till den 

befintliga teorin vilket gör att studiens ansats blir av deduktiv karaktär (Bryman & Bell, 2003). I 

studien är det ett samband mellan två variabler som prövas vilka är kvalitet på hållbarhetsredovisning 

samt mekanismer till hållbarhetsredovisning. För detta borde egentligen en kvantitativ ansats vara 

lämplig för att kunna säkerhetsställa ett samband rent statistiskt (Bryman & Bell, 2003). Dock 

kommer variablerna undersökas kvalitativt med ett fördjupat innehåll, vilket gör det omöjligt med en 

ren kvantitativ ansats. Variablerna i studien har därför analyserats kvalitativt medans sambanden 

analyserats mer kvantitativt vilket gör att studien har en ansats som är indelad i två steg, där det första 

steget karaktäriseras av kvalitativa aspekter för att sedan övergå till främst kvantitativa aspekter, 

något som gör studien mer flexibel än den skulle vara om den var genomgående kvalitativ eller 

kvantitativt (Jacobsen, 2002).  

3.2 Tillvägagångsätt 

I avsnittet tillvägagångsätt presenteras och förklaras studiens praktiska tillvägagångsätt. 

Tillvägagångsättet presenteras övergripligt med mer noggranna detaljer där det behövs för att ge en 

förståelse för studien till läsaren. Det ska även utifrån tillvägagångsättet vara möjligt att upprepa 

studien på ett sådant sätt att ett liknande resultat som originalstudien kan uppnås, vilket ställer krav 

på ett väl beskrivet tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2003). 

3.2.1 Litteratursökning 

För att få en förståelse för ämnet och göra det möjligt att bygga upp en relevant referensram har 

omfattande sökningar efter litteratur genomförts. Det är viktigt att flera olika källor används då de 

kan komplettera och bekräfta varandra, därför är det bra med omfattande litteratursökningar 

(Jacobsen, 2002). Ett första steg var att hämta inspiration från tidigare uppsatser om vilken typ av 

litteratur och källor som är relevanta för ämnet. En genomgång av stora journaler kopplade till 

redovisning och företagsekonomin har gjorts för att öka möjligheten att hitta tillförlitliga källor för 

studien. Exempel på journaler som använts är Business Horizon samt Critical perspective on 
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accounting. För att fånga upp en större bredd av litteratur har sökningar via databaser gjorts med hjälp 

av sökningar på centrala nyckelord. Vi eftersträvade även olika typer av artiklar för att få en mer 

objektiv bild av ämnet, dessa typer var dels artiklar som byggde på egna studier, dvs. primärdata, och 

dels så kallade review-artiklar som bygger upp sin poäng med hjälp av flera sekundärkällor. 

Anledningen till att inte bara välja artiklar med primärdata är att de som skriver med flera 

sekundärkällor kan få en större helhetsbild samt ofta har ett kritiskt angreppssätt och ställer data mot 

varandra. Vid värdering av källor prioriterades artiklar som är peer-reviewed, vilket innebär att 

artikeln är granskad och godkänd av en tredje part, och de med högre antal citeringar, dessutom 

prioriteras nyare källor framför äldre publikationer med målsättningen att höja kvaliteten på den 

litteratur som används (Jacobsen, 2002). 

3.2.2 Källkritik 

Källor och litteratur som används i undersökningen har granskats med ett kritiskt förhållningssätt för 

de resonemang som presenteras i en källa, även författarens specifika tolkningar har ifrågasatts för 

att erhålla en hög kvalitet på det material som bearbetats (Jacobsen, 2002). I denna studie har till viss 

del egna tolkningar av både material och källor använts, framförallt i de fall där litteratur har använts 

som egentligen inte berör hållbarhetsredovisningen utan egentligen är tillämplig inom andra 

vetenskapliga områden (Jacobsen, 2002). Där har paralleller ofta kunnat dras med hjälp av 

kompletterande källor eller hänvisningar. Exempelvis finns det ingen direkt teori om vad som räknas 

som väsentliga indikatorer inom hållbarhetsredovisningen utan där har vi dragit paralleller från annan 

redovisningslitteratur för att erhålla exempel om vad som är väsentliga indikatorer i den litteraturen 

och se om det går att använda för hållbarhetsredovisning. 

Vid användningen av källor i denna studie har flera motstående åsikter tagits i beaktning. För att få 

en rättvis teoretisk bild är det viktigt även att ta hänsyn till källor som inte stödjer uppsatsens idéer 

och författare måste aktivt söka efter källor som har ett kritiskt förhållningsätt till uppsatsens idéer, 

vilket har tagits i beaktande i denna studie (Jacobsen, 2002). Många av de forskningsartiklar som 

använts i denna studie har därför hämtats från journalen, Critical perspective on accounting. Som 

titeln på journalen antyder har artiklarna ofta ett kritiskt förhållningssätt till redovisningsteori vilket 

skulle kunna medföra att även denna studie antagit ett kritiskt förhållningssätt (Jacobsen, 2002).  

3.2.3 Urval 

Inför insamlingen av empiri gjordes ett urval av vilka företag som skulle komma att användas i 

studien. Två olika urvalsgrupper togs fram. En population bestående av endast statliga företag 

användes för att ta fram en av urvalsgrupperna. Med företag i detta urval skedde inga intervjuer utan 

mekanismerna för dessa är redan fastställda och endast en kvalitetsanalys av hållbarhetsredovisningen 

genomfördes. Den andra urvalsgruppen består av företag med andra ägarformer där intervjuer för att 

undersöka förtagets drivande mekanismer genomfördes. Den första urvalsgruppen innefattade en 

population av alla statligt ägda bolag som hade en hållbarhetsredovisning enligt GRI för 

verksamhetsåret 2013. Urvalet är slumpmässigt där ett obundet slumpmässigt urval genomfördes med 

hjälp av en slumptabell. Genom att slumpa har alla företag samma chans att vara med i urvalet men 
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risken det tillvägagångssättet är att urvalet slumpas snett vilket kan innebära att alla i urvalet t.ex. blir 

stora statliga företag (Bryman & Bell, 2003). Ett alternativ skulle vara att företagen kategoriserades 

efter bransch eller storlek och slumpa i dessa för att få en bredare representation (Bryman & Bell, 

2003). Vi ansåg dock att alla företag borde ha samma chans och valde därför att slumpa efter en lista 

med statligt ägda företag på Regeringens hemsida där företag med icke statlig ägarmajoritet 

sorterades bort (Bolagen - Regeringen, 2015). Även det andra urvalet var slumpat med hjälp av en 

slumptabell utifrån en lista med hållbarhetsredovisningar i bokstavsordning. De utvalda företagen 

kontaktades för förfrågan om medverkan i studien. Dock förekom ett betydande bortfall i den andra 

populationen då flera företag av olika anledningar valde att avstå medverkan i studien. Anledning till 

bortfall var t.ex. tidsbrist eller att nyckelpersoner inom hållbarhetsarbetet i företagen saknades eller 

hade slutat. Risken med bortfall är om det är samma typ av företag som saknas i studien, det kan t.ex. 

bero på ett en viss bransch har högsäsong för tillfället. Risken blir att en sådan grupp i populationen 

inte då har samma chans att representeras i studien och att studiens resultat inte går att generaliseras 

på den gruppen (Bryman & Bell, 2003). Dock upptäcktes inga sådana samband i bortfallen. 

3.2.4 Intervjuer 

En del i analysen var att kunna kategorisera företagen efter deras drivande mekanismer. För att göra 

det krävdes det information om vilken typ av mekanismer och inställning till olika delar i 

hållbarhetsredovisningen. Denna information var något som var svårt att utläsa från skriftliga källor 

och sekundärkällor, och krävde därför en djupare insamling av information där följdfrågor och 

respondentens åsikter lättare kunde speglas. Då enkäter inte kunde fånga upp åsikter och inställning 

på ett bra sätt beslutade vi oss för intervjuer. Företagen i urvalsgruppen är alla utspridda över landet 

och för att inte påverka urvalet p.g.a. geografiska begränsningar genomfördes intervjuerna över 

telefon (Silverman, 2011).  

För att få in aspekter och åsikter som inte intervjuare har haft i åtanke kan det vara nödvändigt att ge 

respondenten en frihet när de svarar (Silverman, 2011). En allt för strukturerad intervju där 

respondenten endast svarar på färdigformulerade frågor begränsar lätt respondenten att inte ta med 

egna åsikter och aspekter som vi inte tänkt på, och eftersom det är drivkrafter vi är ute efter är det 

viktigt att lämna detta utrymme, eftersom att det är förenat med svårigheter att ta reda på alla 

mekanismer innan måste respondenten få chans att presentera egna resonemang. Dessutom ger det 

utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor, vid otydligheter eller funderingar. Det är dock 

nödvändigt att begränsa respondenten inom de ämnen som studien behandlar för att inte riskera att 

inte få svar på studiens frågeställning (Silverman, 2011).  

Intervjuförberedelse 

Inför intervjuerna har respektive hållbarhetsredovisning för företagen genomgått en innehållsanalys 

och indexförts. Detta för att få en grundläggande förståelse för det hållbarhetsarbete som företagen 

har gjort och hur de presenterar sin hållbarhet. Resterande förberedelse gick till stor del ut på 

skapandet av en intervjuguide med hjälp av teorin för att kunna leda intervjun på ett korrekt sätt för 

studien. Syftet med intervjuguiden var att underlätta för intervjuarna att genomföra intervjun samt att 
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möjliggöra en återupprepning av studien (Bryman & Bell, 2003). En intervjuguide bidrar även med 

att de olika respondenterna får en liknande intervjuförfarande för att lättare kunna jämföra 

respondenternas svar med varandra och därmed har en analys som bygger på liknande underlag, 

intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. 

Intervjuguiden är uppbyggd runt tre teman som bygger på teorin samt en inlednings och avslutnings 

del. Teman har syftet att förklara synen som företagen har på hållbarhet, intressenter och omvärlden, 

vilket är kritiska delar för att förstå de mekanismer som driver företagen att hållbarhetsredovisa. För 

att leda in respondenten på dessa teman men även kunna koppla respondentens svar till teorin vilket 

avsåg att underlätta analysen skapades ett antal underfrågor inom ämnen. Inledningen i intervjuguiden 

syftar till att förklara ämnet för respondenterna och kunna få bakgrundsinformation till 

hållbarhetsredovisningen. Exempel på bakgrundsfrågor är hur länge företagen har använt sig av 

hållbarhetsredovisning, detta för att få en bild av hur erfarna de är av hållbarhetsredovisning. 

Avslutningsvis sammanfattades intervjun för respondenterna och några avslutande mer personliga 

frågor ställdes för att ta reda på respondentens åsikter snarare än företagets officiella, ett exempel på 

en sådan fråga är vad respondent själv uppfattar är den drivande mekanismen bakom företagets 

hållbarhetsredovisning. En sådan fråga avsåg att fungera som en bekräftande faktor till studiens 

analys där respondenten kunde bekräfta resultatet från analysen av mekanismerna (Silverman, 2011). 

Intervjuförfarande 

Intervjuerna genomfördes via telefon och började med att intervjuaren kortfattat förklarade uppsatsen 

och vad som efterfrågades av intervjun. Samtliga respondenter fick tillgång till intervjufrågorna i god 

tid innan intervjun för att kunna vara förberedda. Respondenterna fick sen under ledning av 

intervjuaren svara fritt inom de ämnen i intervjuguiden där intervjuaren endast hindrade intervjun om 

respondenten gick utanför ämnet eller om det uppstod någon följdfråga.  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av programvaran Audicity med respondentens medgivande 

för att underlätta en transkribering av intervjun. Inspelning och transkribering av dessa gör det möjligt 

att återvända till materialet vid behov (Bryman & Bell, 2003). Dessutom är det möjligt för läsaren att 

begära ut transkriberingen och göra egna bedömningar av intervjun avser att höja studiens giltighet 

(Bryman & Bell, 2003). Kontexten i intervjuerna sammanfattades i tabellform i Bilaga 2 för att 

läsaren av studien lätt skulle kunna få en övergripande bild av intervjun och för att kunna analysera 

intervjuerna och identifiera dess mekanismer i kapitlet för resultat av den empiriska studien, där går 

det även att utläsa respondenternas namn och titel för respektive företag. 

3.2.5 Kvalitetsindex 

För att mäta kvaliteten och göra det möjligt att jämföra företagens hållbarhetsredovisningar med 

varandra har ett kvalitetsindex tagits fram med syftet att strukturerat samla in data från 

hållbarhetsredovisningar. Kvalitetsindexet bygger på de kvalitetsdiskussioner som förts i den 

teoretiska referensramen och utifrån dessa kriterier har ett antal kvalitetsmått tagits fram och de 

används vid insamlingen av data ifrån hållbarhetsredovisningarna. Det är i detta avsnitt som 
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kopplingen mellan den teoretiska referensramen och det kvalitetsindex som används vid 

datainsamlingen förtydligas. Resultatet från indexet återfinns i tabell 4.2–4.25 i resultat avsnittet.  

Kvalitetsindex 

Kvalitetsindexet är uppdelat i olika kvalitetsområden och som operationaliserats och brutits till 

mindre kvalitetsmått som används för bedömning av hållbarhetsredovisningen. Anledningen till 

varför kvalitetsundersökningen är uppdelad är för att kunna jämföra likheter och skillnader inom de 

olika kvalitetsområden i en hållbarhetsredovisning för att se om vissa hållbarhetsredovisningar håller 

högre kvalitet än andra och i så fall inom vilka områden. Områdena som kvalitetsindexet är uppdelade 

i är tydlighet och väsentlighet, intressenter, oberoende granskning, indikatorer, balans samt balans 

mellan ansvarsområdena. 

Kvalitetsmåtten varierar i utformningen och har olika syfte. Beträffande skalorna är en del av måtten 

i binär skala, dvs. att hållbarhetsredovisnigen uppfyller antigen det aktuella måttet eller inte. Andra 

mått är utformade i ordinalskala där det faktiska värdet på måttet presenteras, exempelvis andel eller 

faktiskt värde. I vissa mått används även kvoter av olika mått för att kunna bedöma den sammantagna 

kvaliteten över flera mått i kvalitetsindexet. Vilken skala som har använts för måtten beror syftet med 

det. I de mått som ett visst kriterium ska vara uppfyllt används den binära skalan och de måtten är 

utformade på så sätt att om ett kriterium är uppfyllt är det bra för kvaliteten, det är i regel högre 

kvalitet vid uppfyllande av kriteriet än inte. När en ordinalskala har använts är det på måtten där 

volymen är avgörande för kvaliteten på hållbarhetsredovisningen. Generellt innebär ett högre värde 

på skalorna högre kvalitet, undantag förekommer i några fall där en annan tolkning av måtten gäller. 

En del kvalitetskriterier har kvoter behövts beräknas för att kunna analysera hur många av vissa 

kriterier som uppfyllts.   

Indikatorer i hållbarhetsredovisning 

Kvalitetsområdet indikatorer syftar till de indikatorer som enligt GRI bör finnas i 

hållbarhetsredovisningen (benämns i GRIs riktlinjer som GRI-index). Vid mätningen av dessa är det 

främst indikatorerna för de olika hållbarhetsområdena som används, dvs. att indikatorer som inte går 

att hänföra till sociala-, miljömässiga eller ekonomiska aspekter har utelämnats. Exempelvis mäts det 

totala antalet indikatorer för att kunna jämföra detta i en kvot med antal indikatorer av de antalet 

indikatorer som är fullständigt rapporterade eller ej (GRI, 2013). Detta söker att förklara en kvalitet 

där företaget som hållbarhetsredovisar redovisar indikatorer som inte går att mäta fullständigt. 

I undersökningen har även indikatorerna satts i ett sammanhang där undersökningen testar huruvida 

indikatorer kan kopplas till tidigare mål, historiska mätningar och de målsättningar som finns för 

framtiden. T.ex. när tidigare års målsättningar följer med till de nyare upplagorna för att förenkla för 

läsaren hur väl företaget uppnått sina tidigare målsättningar höjer transparensen i företaget. 
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3.2.6 Innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar 

Syftet med att analysera hållbarhetsredovisningarna var att hitta nödvändig information för att med 

hjälp av studiens kvalitetsindex bedöma kvalitetsskillnader mellan företagens 

hållbarhetsredovisningar. Materialet tolkades och analyserades redan vid insamlingen av data vilket 

beskrivs som en empirinära analys (Alvesson & Sköldberg, 2008). Alvesson & Sköldberg, 2008, 

menar att hanteringen av empiri med fördel kan tolkas och reflekteras i samband med hanteringen än 

att bara samlas in. Indexet användes för att kvantitativt strukturera data och på det sättet möjliggöra 

en jämförelse mellan olika företags hållbarhetsredovisningar. För att kunna kvantifiera 

hållbarhetsredovisningarna gjordes en strukturerad innehållsanalys av materialet. Innehållsanalys är 

en analysmetod som går ut på att ett strukturerat sätt gå igenom det framtagna materialet för att utläsa 

och tolka informationen (Bryman & Bell, 2003). Fördelen med en sådan strukturerad innehållsanalys 

blir att samtliga hållbarhetsredovisningar analyseras på samma sätt för att främja objektivitet (Bryman 

& Bell, 2003).  

Innehållsanalysen är uppdelad i två delar, där den ena handlar om de indikatorer och mått som 

förekommer i hållbarhetsredovisningarna och den andra handlar om presentationen av text i 

hållbarhetsredovisningarna. Indikator- och måttedelen analyserades enligt de kvalitetsmått som finns 

i kvalitetsindexet. Det som ingick i den första analysen var sammanställning av antalet indikatorer i 

hållbarhetsredovisningen. Även de andra kvalitetsmåtten analyserades i respektive 

hållbarhetsredovisning. För att analysera presentationsdelen användes programvaran nVivo 10. Med 

den programvaran var det möjligt att jämföra olika kodade textdelar med varandra och lätt kunna 

beräkna volymer och balans. För att kunna analysera textmassorna behövdes ett antal koder tas fram 

för innehållsanalysen. De baserades på vad studien behövde få reda på för att kunna fylla det 

framtagna indexet. Eftersom det var bestämt vad indexet skulle innehålla innan innehållsanalysen 

genomfördes, skapades koderna och kategoriserades innan analysen. Den första kategorin döptes till 

Balans och syftade på att förklara balansen mellan positiv och negativ information i 

hållbarhetsredovisningarna. Under koderna blev således "Positiv" och "Negativ". I koden positiv 

kodas text och innehåll som presenterade framgångar, åtgärder och positiva mål och visioner samt 

text där företaget framställs som bra i hållbarhetssyfte, dvs. text som upplevs positiv i 

hållbarhetssammanhang. Den negativa koden däremot innehåller text där hållbarhetsredovisningen 

presenterar händelser som påverkat hållbarheten åt fel håll, ej uppfyllda mål, dåliga resultat och övrig 

information som tyder på negativ påverkan på hållbarheten. Den andra kategorin innehöll koderna 

"miljömässigt", "socialt" och "ekonomiskt" som syftar till de tre övergripande ansvarsområdena inom 

hållbar utveckling och som GRI även har i sin standard. Där kodades text som innehöll information 

om något av dessa ansvarsområden i respektive kod. Syftet med denna kategori var att kunna jämföra 

balansen i presentationen till balansen av indikatorer som presenterades.  

Förutom de mått i den första delen av innehållsanalysen som svarar för om företagen uppfylld vissa 

kriterier eller ej, finns det även kvantitativa mått som anger antal eller andel av delar av företagens 

hållbarhetsredovisningar som kan vara betydelsefulla för kvaliteten. Eftersom volymen av indikatorer 
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i hållbarhetsredovisningen spelar roll mäts dessa och anges i indexet, men samtidigt är det viktigt att 

måtten är väsentliga och korrekta därför tas det hänsyn antalet fullständigt redovisade indikatorer 

enligt GRI som företaget presenteras. Detta kompletteras i indexet med mått som visar hur stor 

procentandel av måtten som går att jämföra med tidigare års resultat samt med mål för att kunna 

konstatera måluppfyllelse vilket är nödvändigt för att då en intern jämförbarhet i 

hållbarhetsredovisningen. 

Även balansen mellan positiva och negativa framställningar i presentationen mäts kvantitativt i hur 

stora procentandelar de respektive delarna tar upp av hållbarhetsredovisningen. Det som är intressant 

för studien hur dessa två delar förhåller sig till varandra och har i indexet även angetts i hur stor del 

den negativa informationen förhåller sig till den totala informationen som anses som negativ eller 

positiv. Indexet behövde även avgöra hur företagen valde att fokusera sin presentation i förhållande 

till vad de har kommit fram till i sina GRI indikatorer. I indexet presenteras därför andelen indikatorer 

som berör de olika ansvarsområdena samtidigt som procentandelar av presentationen av 

ansvarsområdena presenteras i indexet. Dessa två delar tas det sedan hänsyn till för att identifiera 

eventuella snedfördelningar i fokus.  

3.2.7 Analysmodell 

Analysen i den här studien består av tre delar för att kunna svara på frågeställningen. Den första delen 

är analys av kvaliteten i hållbarhetsredovisningarna som syftar till att analysera 

hållbarhetsredovisningarna för att kunna bedöma dess kvalitet. Den andra delen handlar om att 

analysera det framtagna materialet för kunna avgöra vilka mekanismer som förklarar deras val av 

hållbarhetsredovisning och därmed kategorisera företagen i förbestämda kategorier. Den tredje delen 

syftar till att analysera det eventuella samband som kan finnas mellan dessa kategorier och den 

framtagna kvaliteten på hållbarhetsredovisningarna. I Figur 3.1 illustreras analysen i visuellt. 

Analys av bakomliggande mekanismer och kategorisering 

För att identifiera de mekanismer som i huvudsak driver fram hållbarhetsredovisning hos förtagen 

analyseras det insamlade materialet från företagen i form av transkriberade intervjuer med hjälp av 

den teoretiska referensramen för att identifiera vilka mekanismer företagen har och vilka som är 

starkast. I referensramen finns de teorier som använts vid kategorisering av företagen och hur det gått 

till. Det leder till en kategorisering av urvalet beroende på vilken den drivande mekanismen är.  

Analys av kvalitet på hållbarhetsredovisningarna 

Kvaliteten i hållbarhetsredovisningarna bedöms med stöd av en innehållsanalys av de insamlade 

hållbarhetsredovisningarna. Redan vid insamlingen av informationen genomfördes en analys när 

informationen i hållbarhetsredovisningarna kodades direkt in kvalitetsindexet. Indexet är översatt till 

noder för att fungera i programvaran och noder är som etiketter som tilldelas textstycken eller 

meningar i den aktuella hållbarhetsredovisningen. Efter innehållsanalysen av hållbarhetsredovisning 

sammanställs alla noderna och infogas i kvalitetsindexet. 
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Analysen av kvaliteten bygger på teorier från referensramen där kriterier från GRI har kompletterats 

med ytterligare teori om kvalitet vid redovisning. Det finns två typer av indikatorer som mäts på olika 

sätt. Vissa mått mäts med hjälp av en binär kodning, dvs. om företaget uppfyller kriteriet eller inte. I 

detta avseende är kvaliteten högre om kriteriet är uppfyllt och lägre om kriteriet inte är uppfyllt. Andra 

kvalitetsmått mäts med hjälp av ordinalskala där faktiska värdet mäts. I detta avseende är det svårt att 

visa individuellt om utfallet är av hög eller låg kvalitet, utan detta sätts i relation till andra företag för 

att kunna bedöma detta.  

Analys av samband 

Avslutningsvis ställs kvaliteten i hållbarhetsredovisningarna mot de kategorier som är framtagna för 

både mekanismer och till viss del företagsinformation. Varje kategori analyseras individuellt för att 

försöka hitta samband beträffande kvaliteten. Därefter identifieras likheter i kvaliteten och om det 

finns likheter i kvalitet, kan den kategorin då kopplas till den typ av kvalitet där det finns likheter. 

När alla kategorier är analyserade och kopplade till de olika typerna av kvalitet går det att se skillnader 

och likheter mellan kategorierna. Med hjälp av detta går det att svara på forskningsfrågan som är 

ställd i studien. Även en analys av sambanden genomförs för att se om det är kategorierna som avgör 

kvaliteten eller om det kan vara något annat samband som är avgörande. Analysen syftar till att 

försöka förklara kvalitetens utfall med hjälp av teori som kan förklara mekanismernas påverkan på 

just kvaliteten. 

När likheter i kvalitetsmåtten eftersöks är det endast möjligt att det finns likheter mellan företagen i 

kategorin som stämmer överens med övervägande majoritet. Detta p.g.a. att kategorierna innehåller 

förhållandevis få företag. Till exempel innebär det att en kategori med fem företag kommer behöva 

att minst fyra av fem svar den aktuella kategorin stämmer överens för det aktuella kvalitetskriteriet 

för att slutsatsen ska kunna dras att det finns samband mellan företagen i kategorin, och i en kategori 

med tre företag krävs det att samtliga företag prestera liknande för att det är möjligt att dra en slutsats. 

Detta på grund att om det tillkommer endast ett till företag i kategorin skulle det kunna medföra att 

slutsatsen är förhastad. I ett försök att motverka detta har därför detta krav ställts på samband i studien.  
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FIGUR 3.1 - ANALYSMODELL, KÄLLA: EGEN 

3.3 Forskningskvalitet 

Båda variablerna i denna undersökning är till viss grad subjektivt insamlade. Det medföra att studien 

är extra känslig mot subjektivitet än studier där endast en av variablerna är subjektiv. Det eftersom 

att om båda variablerna är felaktigt bedömda blir felet multiplicerad med varandra, vilket gör att små 

missbedömningar i båda variablerna i ett resonemang tillsammans blir stora fel. Genom att i hög 

utsträckning beskriva tillvägagångssättet i studien och aktiviteter som transkribering och kodning i 

nVivo genomförts med syfte att det ska gå och hämta rådata för studien för att i största möjliga mån 

minska studiens subjektivitet. 

Viss kritik går att rikta mot kvalitetsundersökningen av hållbarhetsredovisningarna. T.ex. uppstår det 

svårigheter när företagen redovisar väsentliga händelser och undersökningen under året eftersom att 

det inte med enkelhet går att ta fram ytterligare händelser som eventuellt är relevanta och väsentliga 

för företaget utan det undersökningen fokuserar på är att tolka huruvida det som presenteras är 

väsentligt för företaget och inte om det finns andra händelser som skulle kunna vara mer intressanta. 

Det bör riktas viss kritik mot kvalitetsundersökningen där de binära skalorna inte mäter i vilken grad 

respektive kriterier uppfylls. Exempelvis bedöms ett företag som redovisar lite lika som ett företag 

som redovisar mycket om samma sak, förutsatt att de båda uppfyller kriterierna. Det finns ingen 

gradering i vissa delar av kvalitetsundersökningen eftersom att det skulle göra att undersökningen i 

högre grad skulle bli subjektiv. 
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4 Resultat av empirisk studie 
I detta kapitel presenteras inledningsvis resultatet av den delstudie som mynnar ut i en kategorisering 

av företagen utifrån identifierade mekanismer. De kategorier som framkommer används sedan i den 

andra delstudien där kategorierna sammankopplas med det resultat de erhöll i kvalitetsindexet.  

4.1 Kategorisering av företag utifrån mekanismer  
I det här avsnittet presenteras resultatet från analysen intervjuerna. De mekanismer som driver 

hållbarhetsredovisningen för respektive företag presenteras samt en motivering till varför företaget 

har kategoriserats som det gjort. Företagen har kategoriserats in i en av följande 

kategorier; hållbarhetskategorin, legitimerande kategorin eller institutionella kategorin. De 

företagen är statligt ägda redovisas i en egen kategori och analyseras inte i detta avsnitt.  

En sammanfattning av avsnittet presenteras i slutet där en sammanfattande Sammanfattning samt i 

Tabell 4.1. En sammanfattning av intervjuerna som ligger till grund för kategoriseringen återfinns i 

Bilaga 2.   

 

FIGUR 4.1 IDENTIFIERING AV MEKANISMER, KÄLLA: EGEN 

   

4.1.1 Trivector   

De mekanismer som identifierats som mest drivande och som påverkar innehållet 

i Trivectors hållbarhetsredovisning är de hållbarhetsdrivna mekanismerna och 

således har Trivector kategoriserats in i den hållbarhetsdrivna kategorin. I intervjun 

med Trivectors respondent fokuserades det till stor del på hur de arbetar och strävar efter att vara ett 

hållbart företag, något som de prioriterar högt. Medarbetarna i organisationen har erhållit frihet att 

arbeta med hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisningen, vilket leder till engagemang hos enskilda 

medarbetare, något som driver hållbarhetsredovisningen. Ledningen i företaget har även 

de ett djupt intresse för hållbarhet och har allokerat resurser för att göra det möjligt för medarbetarna 

att dagligen arbeta med hållbarhetsfrågor.  
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"... det är klart, har man en VD som är så här drivande i miljöfrågor är det ganska lätt att få igenom 

de här åtgärderna." – Karin Neergaard, Affärsområdesansvarig klimat, energi och miljö 

på Trivector.   

4.1.2 Skandia   

De drivande mekanismerna i Skandia är de legitimerande mekanismerna. Skandia ägs av sina 

kunder, vilket gör att kunder och ägare är individer för Skandia, och således också den viktigaste 

intressentgruppen. Hållbarhetsredovisningen används, enligt respondenten, till stor del för att hantera 

relationen med den intressentgruppen och detta bidrar till att Skandia kategoriseras i kategorin 

för legitimitet. Skandia har behov av att legitimera sig mot sina kunder eftersom att de identifierat ett 

behov av att öka insynen och begripligheten i företaget och därmed också trovärdigheten, något 

som de använder hållbarhetsredovisningen till. Den här typen av behov att legitimera sig tyder på 

en stark drivande legitimerande mekanism hos Skandia som påverkar hållbarhetsredovisningen.   

"Vi besvarar de frågorna med det aktuella som har en relevans för intressenterna och hoppas genom 

det att det ska bli intressant och relevant att läsa redovisningen" - Karin Thomas, Projektledaren för 

hållbarhetsredovisningen i Skandia.   

4.1.3 H & M   

Det som framgår av intervjun med respondenten H & M är att företaget till största del drivs av de 

institutionella mekanismerna vid upprättande av hållbarhetsredovisningen. H & M är ett stort 

internationellt företag som dessutom är börsnoterat, vilket ger företaget många olika 

intressentgrupper. Enligt respondenten framstår de institutionella påtryckningarna på H & M stora att 

det inte är acceptabelt för företag att inte upprätta en hållbarhetsredovisning eftersom att det finns ett 

allmänt intresse för H & M och dess verksamhet.   

"It’s good that more people are more aware, but for us it’s more than a trend, rather a crucial 

business strategy" - Hendrik Alpen, Ansvarig för Kommunikation och Press, H&M 

4.1.4 Telia Sonera   

I intervjun med respondenten på Telia Sonera framgår det att det är de institutionella mekanismerna 

som drivande vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen i företaget. Utifrån respondentens 

svar tolkas det att Telia Sonera i hög grad anpassar hållbarhetsredovisningen efter 

samhällstrender, vilket tyder på att de institutionella mekanismerna är 

drivande. Omvärldens påtryckningar formar innehållet i hållbarhetsredovisningen vilket gör att de 

institutionella mekanismerna bakom innehållet i Telia Soneras hållbarhetsredovisning anses vara de 

starkaste och mest drivande.   

"Det är ju inget jätteintresse rakt upp och ner, däremot är det ju såklart ett otroligt viktigt verktyg 

när vi går in i diskussioner och med olika investerare och frågor från våra ägare" - 

Henrik Weinstedt, Sustainability manager i TeliaSonera, på frågan om vilka som tar del av deras 

hållbarhetsredovisning.   



   

 

28 

4.1.5 Renova   

För Renova tolkas det som att ägarna tillhandahåller vissa ägardirektiv till företaget, där vissa krav 

ställs på bolaget. Ägare kan igenom sina ägardirektiv ställa krav på olika delar som t. ex. att minska 

utsläpp i värdekedjan eller likande. Dock verkar det inte finnas något behov att legitimera sig mot 

sina ägare utan det finns snarare ett behov att följa ägardirektiven vilket i sig säger att de ska vara 

hållbara. Det tolkas som att det är hållbarhetsmekanismer som faktiskt driver 

hållbarhetsredovisningen i Renova eftersom verksamheten ska vara av en hållbar karaktär snarare än 

ett stort vinstintresse eller att legitimera sin verksamhet.   

"Det är ju också så att vi vill bidra med att öka hållbarheten i samhället och bidra till trenden" - 

Viktoria Edvardsson, Hållbarhetschef, Renova   

4.1.6 Trelleborg   

Trelleborg drivs i hög utsträckning av legitimerande mekanismer. Anledningen till det är att företaget 

har väl definierade intressentgrupper och har olika versioner av hållbarhetsredovisningen anpassad 

för olika intressentgrupper vilket tydligt indikerar på att Trelleborg söker efter legitimitet i första hand 

från intressentgrupperna.   

"Vi har den (Hållbarhetsredovisningen) i tre olika versioner som det är idag, tryckt i 

årsredovisningen, på nätet i form av en webbsite och en tredje PDF-version som är lite mer utvidgad 

än den som är i årsredovisningen som man kan skriva ut. På så sätt kan vi kommunicera med flera 

olika grupper av intressenter...". – Rosman Jahja, Communications Manager, Trelleborg.   

Respondenten anger att det exempelvis ifrån bilindustrin kommit tydliga krav på hållbarhetsarbete, 

vilket har lett till att Trelleborg varit tvungna att anpassa sin verksamhet mot dessa krav för att få 

fortsätta leverera produkter till bilindustrin. Hållbarhetsredovisningen används i detta fall för att 

säkerställa att underleverantörer förhåller sig till en hållbarutveckling och således för att erhålla 

legitimitet av intressenter.    

4.1.7 Kappahl   

I Kappahl har hållbarhetsmekanismerna identifierats som de starkaste och mest drivande 

mekanismerna. Anledningen till det är att ledningen i Kappahl har gett medarbetarna som arbetar 

med hållbarhetsarbetet och -redovisningen fria händer att göra det som de tycker är bra för 

hållbarheten i företaget. Respondenten anger i intervjun att företaget haft som utgångspunkt att arbeta 

hård med hållbarheten i klädbranschen och förhålla sig etiskt vid exempelvis tillverkningen.   

"Det är ju en trend i saker och ting men det finns också saker som man måste ta ansvar för även om 

det inte är en trend." – Eva Kindgren, CSR & Quality manager, KappAhl   

4.1.8 Hufvudstaden   

Hufvudstaden använder hållbarhetsredovisningen för att bevisa för börsen, och genom börsen även 

samhället, att de är en seriös aktör inom fastighetsbranschen. P.g.a. detta upprättar Hufvudstaden en 
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hållbarhetsredovisning och utifrån det resonemanget har de institutionella 

mekanismerna identifierats som drivande i Hufvudstaden och de kategoriseras i den institutionella 

kategorin.      

"Jag tycker nog att hållbarhetsredovisningarna i sig är framförallt för aktieägare och till viss del 

personal men de läser nog inte i så stor utsträckning." – Karl-Johan Wall, Hufvudstaden   

Det framgår av intervjun att det finns ett informella krav på fastighet- och byggbranschen att 

framställa och förvalta fastigheter utifrån hållbarhetpremisser. Där det finns normbildningar att 

använda hållbara och miljövänliga byggmaterial samt att bygga fastigheter med goda isolerande 

egenskaper för att minska energiförbrukningen.   

"... vill man va med bland de seriösa företagen och hänga med i utvecklingen och vara med" - Karl-

Johan Wall, Hufvudstaden på frågan om varför dom Hållbarhetsredovisar   

4.1.9 OKQ8   

De mekanismer som framstår i OKQ8 är de legitimerande mekanismerna där företaget i huvudsak 

hållbarhetsredovisar för att legitimera sig mot sina kunder. Det påvisas tydligast genom 

upphandlingar, där ofta OKQ8s företagskunder själva har hållbarhetskrav på sig vilket gör att de i sin 

tur behöver ställa krav på sina underleverantörer. För att OKQ8 ska kunna vara med i 

upphandlingarna krävs det att företaget kommunicerar hållbarhetsaspekter och detta gör OKQ8 

genom en hållbarhetsredovisning som de använder sig av för att bemöta de krav som ställs på 

företaget som leverantör. 

4.1.10 EY   

EY kategoriseras efter de institutionella mekanismer som driver företaget till att hållbarhetsredovisa

. EY erbjuder tjänster där EY oberoende granskar hållbarhetsredovisningar. Detta anges som en av 

de stora anledningarna till att företaget även själva hållbarhetsredovisar eftersom att det vore hyckleri 

att själva inte hållbarhetsredovisa när företaget granskar kunders hållbarhetsredovisningar. Detta 

tyder på att det finns någon form av normbildning i samhället som EY upplever, eftersom att det inte 

vore omöjligt att granska hållbarhetsredovisningar fast företaget inte upprättar någon, utan detta är 

något som EY upplever som normativt och därför upprättar de en hållbarhetsredovisning för att följa 

de normer som finns.   

"Ja, för att vara en god samhällsmedborgare förväntas man ta ansvar för dom frågorna." – Charlotte 

Söderlund, Auktoriserad revisor på Climate Change and Sustainability Services, EY  

4.1.11 HeidelbergCement   

HeidelbergCement använder hållbarhetsredovisningen som ett sätt att legitimera verksamheten och 

kommunicera med intressenter, och kategoriseras i den legitimerande kategorin. De intressenter 

som HeidelbergCement har kontakt med är framförallt de privatpersoner som bor nära brotten samt 

de företag som är Heidelbergs kunder. Privatpersoner som bor nära brotten läser inte 
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hållbarhetsredovisningen utan den används för att styra personalen som i sin tur har kontakt med 

privatpersonerna. Hållbarhetsredovisningen används emellertid direkt vid upphandlingar och 

då direkt i syfte att få tillgång till upphandlingarna som ställer krav på hållbarhetsredovisning och att 

legitimera sig mot de företag som söker efter en leverantör som är legitim gällande hållbarhet.    

"Man måste ju motivera sin verksamhet genom att prata om hållbarhet" - Karin Comstedt Webb, 

Project Manager Sustainable Development, HeidelbergCement AB   

4.1.12 SEB   

De mekanismer som driver SEB till att hållbarhetsredovisa är till största 

del de institutionella. Svaren från intervjun tyder på att banker generellt är privata företag som är 

djupt institutionaliserade och utgör en viktig funktion för att samhället ska fungera, vilket förklarar 

varför SEB anger att de har många intressentgrupper. Respondenten berättar även att SEB till stor del 

påverkas av att andra banker hållbarhetsredovisar, både i Sverige och i övriga norden. Detta 

medför att många av bankerna som bedriver verksamhet i de nordiska länderna bidrar till någon form 

av trend och norm inom branschen som gör att bankerna bör hållbarhetsredovisa.   

"... min gissning är att vi kände att det helt enkelt förväntades att vi skulle börja rapportera, både 

internt och externt" - Cecilia Wideback-Väst, Hållbarhetschef, SEB på frågan om vad för 

resonemang som gick vid införandet av hållbarhetsredovisning.  

4.1.13 Atlas Copco   

I Atlas Copco är det främst de institutionella mekanismerna som driver företaget till att 

hållbarhetsredovisa. Atlas Copco är ett stort börsnoterat företag och respondenten anger att det mer 

eller mindre krävs en hållbarhetsredovisning av Atlas Copco samt att olika aktörer på börsen även 

kräver transparens och redovisning av hållbarhetsarbetet. Det finns ett tryck på Atlas Copco att 

upprätta en hållbarhetsredovisning för att tillmötesgå dessa påtryckningar från omvärlden, vilket 

tyder starkt på att det finns institutionella mekanismer bakom hållbarhetsredovisningen och att 

det är dessa som är avgörande för upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Något som även talar för 

institutionella mekanismer är att företaget anser att hållbarhetsredovisningen kommer att bli ett mer 

eller mindre obligatoriskt inslag för stora företag i Sverige, och att de av den anledningen redan nu 

börjat göra det eftersom att det ändå kommer bli obligatoriskt. Vilket tyder på att de även är medvetna 

om samhällstrycket för hållbarhetsredovisningar och även anpassat sig efter det vilket i allra högsta 

grad tyder på institutionella mekanismer.    

4.1.14 Swedish Match   

De mekanismer som driver Swedish Match att hållbarhetsredovisa är de legitimerande mekanismerna 

som syftar på att göra företaget transparant för att kunna legitimera intressenternas 

förväntningar, vilket leder till att Swedish Match har kategoriserats i den legitimerande 

kategorin. Det framgår tydligt att Swedish Match värnar om relationen till sina intressenter. När det 

gäller hållbarhetsredovisningen redogörs tydligt för vilka intressentgrupper som finns och hur 
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företaget kommunicerar med dessa för att upprätta en hållbarhetsredovisning som uppfyller 

intressentgruppernas krav. Det är även tydliga processer när det gäller att identifiera deras intressenter 

och analysera deras krav på företaget, det visar på en vilja att legitimera deras verksamhet mot dessa 

intressenter. De anger även att syftet med hållbarhetsredovisningen är att vara transparant och 

kommunicera intressenternas förväntningar mot dessa intressenter. Detta blir en legitimerande 

strategi för att hantera sina intressenter vilket då innebär att hållbarhetsredovisningen har en 

legitimerande mekanism.   

"Genom att rapportera vårt hållbarhetsarbete vill vi bibehålla våra intressenters förtroende och 

engagemang." – Maria Clementsson, Investor Relations and Corporate Sustainability, Swedish 

Match. 

4.2 Sammanfattning av kategoriseringen   

Det som framkommer av studien angående de mest drivande mekanismerna i respektive företag är att 

det går att gruppera företagen enligt Tabell 4.1.   

TABELL 4.1 - SAMMANSTÄLLD KATEGORISERING 

Kategori  Företag 

Legitimerande Kategorin 

Trelleborg, Skandia, Hufvudstaden, OKQ8, HeidelbergCement 

AB och Swedish Match 

Institutionella kategorin Telia Sonera, H & M, SEB, Atlas Copco, EY 

Hållbarhetskategorin KappAhl, Trivector, Renova 

Statliga kategorin Almi, Miljöstyrningsrådet, SJ, Postnord, Green Cargo 

   

Det finns tendenser att den institutionella kategorin omfattar stora bolag som har en nära kontakt med 

samhället i stort och kanske främst av den anledningen påverkas mot att hållbarhetsredovisa. EY 

anses vara ett undantag mot detta då de i Sverige är mycket mindre än de andra stora bolagen i 

kategorin. Dock skulle detta kunna förklaras genom att EY ändå har en betydande institutionell roll i 

samhället som revisor. Som exempelvis SEB i egenskap av bank och Telia Sonera som tidigare varit 

och i många fall fortfarande förknippas med Televerket har båda direkta institutionella uppgifter i 

samhället vilket EY också har men att den dock är utav en indirekt karaktär eftersom den inte direkt 

riktar sig till samhället utan till företag som är en del av samhället. H & M och Atlas Copco är 

emellertid stora globala koncerner som båda har sina rötter i det svenska näringslivet. Det och det 

faktum att de är bland de största bolagen på Stockholmsbörsen gör att det finns en stark koppling till 

både det svenska näringslivet och, kanske framförallt för H & M, det svenska samhället vilket har 

medfört att företaget blivit institutionaliserade. En tydlig gemensam faktor för de hållbarhetsdrivna 

företagen är enskilda individers engagemang i hållbarhetsfrågor. Detta kan bero på att individuella 

personer lättare kan se bortom de vanliga intressena som företag har och vill istället lösa problem som 

individen kan se i vardagen. Detta kräver dock ett dessa individer antingen har inflytande över 

företagens beslutprocesser. T.ex. kan det brinnande miljöintresset hos Trivectors VD förklara varför 

de arbetar och redovisar hållbarhet.    
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De legitimerande företag har gemensamt att de försöker legitimera sin verksamhet till vissa specifika 

intressentgrupper, vilket visar sig på olika sätt i företagen. Den tydligaste legitimerande mekanismen 

var att företagen direkt svarade mot vissa intressenters krav. Ofta handlar det om intressenter som har 

direkt påverkan på företagets fortlevnad som i t ex Skandias situation där deras kunder även äger 

och styr företaget, hela Skandias strategi blir då att svara mot denna grupp. Den andra legitimerande 

mekanismen handlar om att företaget eller branschen i sig har förtroendeproblem och därmed behöver 

legitimera sin existens, som exempel ansåg HeidelbergCement att förtroendet för producerande 

industrier var felaktigt lågt och vill genom sin hållbarhetsredovisning visa att industrin kan vara 

hållbar. Dessa företag valde att ha nära intressentkontakt för att veta var förtroendet brister så de kan 

åtgärda detta. Därför blir det en kombination av att svara på specifika intressenter och legitimera 

verksamheten som driver hållbarhetsredovisningen hos företagen i den legitimerande kategorin.   

De statliga bolagens gemensamma nämnare är att de samtliga är ägda av den svenska staten. Detta 

innebär att bolagen varierande branschtillhörighet och storlek och det uppstår svårigheter att hitta 

några andra likheter än det statliga ägandet. Detta gör att de i hög grad liknar den institutionella 

kategorin eftersom att statliga bolag ofta klassas som institutioner eller viktiga samhällsfunktioner.    

Under studien identifierades en mekanism som var gemensam för ett stort spektra av företag i alla 

kategorierna och det var användandet av hållbarhetsredovisningen för intern styrning och 

åsiktsdokument för medarbetarna. För att företagens strategier för hållbarhet ska kunna genomföras 

måste detta kommuniceras med de som jobbar med hållbarhet i verksamheten. Att ha ett tydligt 

dokument som berör policys och mål med mera är ett effektivt sätt styra med. Dock var det tydligt att 

det inte var en primär mekanism utan snarare ett ytterligare användningsområde för 

hållbarhetsredovisningen när företagen ändå väljer att hållbarhetsredovisa.    

Det finns företag som på något sätt skiljer sig från mängden inom sin respektive kategori eller att det 

av olika anledningar hamnar på gränsen mellan två kategorier. Hufvudstaden har som exempel 

mekanismer i samtliga kategorier utom den statliga kategorin. Hufvudstaden beskriver sitt 

hållbarhetsarbete främst utifrån miljöaspekten, där de ofta sätter press på leverantörer för att erhålla 

hållbara fastigheter till sitt bestånd. Däremot beskriver de detta fenomen som att det ökar värdet på 

fastigheterna vilket gör att det snarare är ekonomiska mekanismer bakom hållbarhetsarbetet vilket 

tolkas som ett sätt att legitimera sig mot aktieägare. Sedan söker även många hyresgäster efter 

miljöanpassade lokaler vilket ytterligare talar emot hållbarhetsmekanismer och förstärker 

legitimerande mekanismer.   

KappAhl skiljer sig åt mot de andra bolagen inom hållbarhetskategorin eftersom att KappAhl är ett 

relativt stort bolag jämfört de andra företagen i kategorin. De hållbarhetsdrivna bolagen tenderar att 

vara villiga att erbjuda tjänster som passar i ett hållbart samhälle, något som 

både Trivector och Renova uppfyller. KappAhl däremot skiljer sig åt eftersom att det är ett bolag som 

inte är skapat av den anledningen utan på senare tid transformerats till ett företag som arbetar med 

stort fokus på hållbarhetsaspekten. Hållbarhetsarbetet grundar sig i personliga initiativ där 
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förändringen kommit underifrån i organisationen. Anledningen till varför det är ett gränsfall beror på 

att själva redovisningen av hållbarhetsarbetet är p.g.a. ett ifrågasättande av en leverantör som undrade 

varför de inte redovisade hållbarhetsarbetet de har.    

4.3 Resultat av innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar 
Resultatet i det här avsnittet bygger på de innehållsanalyser som har genomförts på 

hållbarhetsredovisningarna i urvalet. Resultatet redovisas i tabeller (Tabell 4.2–4.16) under 

respektive kvalitetsområde. Måtten numreras inom parantes för att det ska gå att jämföra med 

tabellerna där numren är i kolumnen märkt med #. Nedan beskrivs även likheter och skillnader mellan 

företagen som identifierats i innehållsanalysen. 

 

FIGUR 4.2 MODELL ÖVER KVALITETSOMRÅDENA, KÄLLA: EGEN 

4.3.1 Generella kvalitetskriterier 

I denna del av innehållsanalysen används en binär skala för att svara på om företaget uppfyller eller 

inte uppfyller kriterier. De kriterier som ingår i denna del är (1) Hållbarhetsstrategi, (2) Strategiska 

prioriteringar, (3) Presenterar sin syn på hållbarhetsarbetet, (4) Är hållbarhetsutvecklings strategin 

integrerad i företagets övergripande strategi?, (5) Redovisar företaget viktiga händelser i 

hållbarhetsredovisningen?, (6) Är händelserna i punkten ovan väsentliga för hållbarheten i företaget?, 

(7) Är händelserna kopplade till andra indikatorer i hållbarhetsredovisningen? och (8)  Metoden för 

datainsamlingen ska vara tydligt beskriven. 

I den legitimerande kategorin identifieras (Tabell 4.2) likheter beträffande samtliga kriterier i denna 

del. De kriterier som ingår i den här delen är alla kriterier som beskrivs i stycket ovan och som även 

har numrerats för tydlighetens skull. De kriterier som majoriteten av företagen inom kategorin 

uppfyller är följande kriterier (Ja); 1, 2, 3, 5, 6 medan de kriterier som majoriteten av företaget 

uppfyller inte kriterierna är (Nej); 4 & 8. Det framgår även att kriteriet Är händelserna kopplade till 
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andra indikatorer i hållbarhetsredovisningen, inte visar några likheter mellan företagen i den 

legitimerande kategorin.  

TABELL 4.2 ANTAL FÖRETAG SOM UPPFYLLER DE GENERELLA I KVALITETSKRITERIERNA I RESPEKTIVE 

KATEGORI 

 

I den institutionella kategorin finns det tydliga likheter bland företagen. Det är en majoritet av 

företagen inom samtliga punkter som uppfyller kriterierna förutom ett av företagen. Det företag som 

skiljer sig åt är EY och som tidigare nämnt är EY ett av de företagen inom den institutionella kategorin 

som skiljer sig något åt i en översiktlig jämförelse mot de andra företagen i kategorin. I kriteriet 

nummer 8 är uppdelningen mellan Ja och Nej, tre respektive två. Detta medför att det inte är något 

klart samband.  

Den statliga kategorin visar stora likheter med den institutionella kategorin. Majoriteten av företagen 

uppfyller samtliga av kriterierna, med undantag av Almi. Mätt i omsättning är Almi betydligt mindre 

än de övriga statliga företagen. Detta medför en eventuell avsaknad av resurser i företaget för att 

kunna upprätta en lika omfattande hållbarhetsredovisning. Samtidigt är kraven lägre från samhälle 

och ägare på att göra detta jämfört med de större statliga företagen, exempelvis SJ eller Postnord AB. 

I den här kategorin finns det egentligen inga samband utan det varierar kraftigt. Det som framgår av 

datainsamlingen är att i kriteriet nummer (1) finns det ett samband där samtliga av företagen uppfyller 

kriteriet. Det finns även ett samband i kriteriet nummer (8) där alla företagen inom kategorin inte 

uppfyller kriteriet.  

# Mått Legitimerande Institutionella Statliga Hållbarhetsdrivna

1 Tydlig hållbarhetsstrategi 6/6 5/5 5/5 3/3

2 Strategiska prioriteringar 6/6 5/5 5/5 2/3

3

Presenterar sin syn på 

hållbarhetsarbetet 6/6 5/5 4/5 2/3

4

Är hållbarhetsutvecklings strategin 

integrerad i företagets övergripande 

strategi? 1/6 4/5 5/5 1/3

5

Redovisar företaget viktiga händelser i 

hållbarhetsredovisningen? 5/6 4/5 4/5 2/3

6

Är händelserna i punkten ovan 

väsentliga för hållbarheten i 

företaget? 5/6 4/5 4/5 2/3

7

Är händelserna kopplade till 

indikatorer i hbr? 3/6 4/5 3/5 1/3

8

Metoden för datainsamlingen ska vara 

tydligt beskriven 1/6 3/5 4/5 0/3

Kategorier
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Det som framgår av insamlad data är att det finns ett positivt samband där samtliga av de 

hållbarhetsdrivna företagen uppfyller kriteriet för upprättande av en hållbarhetsstrategi (1) samtidigt 

som det finns ett negativt samband där inget av företagen uppfyller kriteriet Redogörelse av metoden 

för datainsamlingen (8).  

4.3.2 Intressenter 

Inom den legitimerande kategorin (Tabell 4.3) återfinns ett samband som tydligt visar att en 

kvalificerad majoritet av företagen anger vilka (9) vilka deras intressenter är, (10) förklarar vilken 

relation de har till dessa samt (11) hur dialogen ser ut med dessa. Endast ett av företagen brister något 

i redogörelsen av företaget intressenter och det är OKQ8.  

TABELL 4.3 ANTAL FÖRETAG SOM UPPFYLLER INTRESSENTKRITERIERNA I RESPEKTIVE KATEGORI 

 

Den institutionella kategorin uppfyller två av tre stycken kriterier, kriteriet som inte uppfylls med 

kvalificerad majoritet är Relationer till intressenter (10) medan de andra två uppfylls med kvalificerad 

majoritet. Kännetecknet för den institutionella kategorin är att samtliga företag anger hur deras 

intressentdialoger ser ut vilket gör att alla företag uppfyller kriteriet nummer 11.  

Företagen i den statliga kategorin uppfyller kvalitetskriterierna i hög grad och det finns tydliga 

likheter mellan hur företagen uppfyller kriterierna. I den hållbarhetsdrivna kategorin är företagen 

benägna att presentera vilka deras intressenter är (9), samtliga företag i kategorin presenterar detta. 

Däremot är det varken en kvalificerad majoritet som redogör för vilken relation de har till sina 

intressenter (10) eller hur dialogerna ser ut med dessa (11).  

4.3.3 Granskning 

Inom den legitimerande kategorin (Tabell 4.4) framgår det tydligt att en kvalificerad majoritet av 

företagen inte uppfyller något av de två kriterierna för oberoende granskning; (12) Bedömd av tredje 

part samt (13) Angivelse vad som tredje part granskat.  

TABELL 4.4 ANTAL FÖRETAG SOM UPPFYLLER GRANSKNINGSKRITERIERNA I RESPEKTIVE KATEGORI 

 

# Mått Legitimerande Institutionella Statliga Hållbarhetsdrivna

9

Angivelse av intressenter i 

presentation 5/6 4/5 5/5 3/3

10 Förklaring av relation till intressenter  5/6 3/5 5/5 1/3

11 Redogörelse av intressentdialoger 6/6 5/5 4/5 2/3

Kategorier

# Mått Legitimerande Institutionella Statliga Hållbarhetsdrivna

12 Bedömd av godkänd tredje part 2/6 5/5 4/5 0/3

13 Angivelse vad har tredje part granskat? 2/6 5/5 3/5 0/3

Kategorier
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Till skillnad från företagen i den legitimerande kategorin granskar de institutionella företagen sin 

hållbarhetsredovisning i samtliga företag, de presenterar även vad den tredje parten har granskat 

tydligt i sina hållbarhetsredovisning. 

Den statliga kategorin liknar den institutionella till stor del beträffande om hållbarhetsredovisningen 

är granskad av tredje part. En kvalificerad majoritet av de statliga företagen redovisar om de har blivit 

granskade av en oberoende tredje part (12). Det som dock skiljer sig åt mellan de statliga och 

institutionella är att i den statliga kategorin går det inte att hitta en kvalificerad majoritet som redogör 

för i hållbarhetsredovisningen vad den oberoende tredje parten granskat (13). Det finns tydliga 

likheter hur de hållbarhetsdrivna företagen hanterar granskning av hållbarhetsredovisningen. De 

hållbarhetsdrivna företagen granskar inte alls sina hållbarhetsredovisningar, och eftersom de inte 

granskar sina redovisningar kan de naturligtvis inte heller presentera vad som har granskats.  

4.3.4 Indikatorer 

Inom de respektive kategorierna återfinns vissa samband för de kriterier som används för att mäta 

antalet redovisade indikatorer (14) samt vilka av dessa som är fullständigt rapporterade (15). I denna 

del kommer både (14) och (15) att presenteras samtidigt för att dessa kriterier inte är fristående från 

varandra utan hör ihop. Detsamma gäller de kriterier som vidare används vid innehållsanalysen där 

undersökningen fokuserar på hur indikatorerna presenteras beträffande jämförbarhet med målsättning 

(16) samt över tiden (17). Vidare kommer även kriterierna Förklaring till eventuella skillnader (18) 

och Jämförelse med produktion och/eller omsättning (19) att presenteras i detta avsnitt tillsammans 

med det andra eftersom att de mer eller mindre hör ihop.  

I den legitimerande kategorin (Tabell 4.5) finns det inga samband rörande det totala antalet måtten i 

respektive företag i kategorin (14). Däremot syns ett samband mellan andelen fullständigt 

rapporterade mått (15) inom kategorin. Förutom två företag som båda nästan anger alla sina 

indikatorer fullständigt finns det likheter mellan de andra fyra företagen genom att de redovisar 

förhållandevis liten andel fullständigt rapporterade (15). Det genomsnittliga värdet för procentuella 

andelen ej fullständigt rapporterade indikatorer uppgår till 33 %, dvs. att i genomsnitt presenterar 

företagen en liten del fullständigt rapporterade mått vid en jämförelse med de andra kategorierna. 33 

% ej fullständigt rapporterade motsvarar i absoluta tal 11 stycken Ej fullständigt rapporterade 

indikatorer i genomsnitt per företag. Detta går dock inte att säkerställa statistiskt och medelvärdet 

utgör endast en indikation på hur likheter och skillnader ser ut inom kategorierna.  
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TABELL 4.5 GRI-INDIKATORER I DEN LEGITIMERANDE KATEGORIN 

 

För att göra hållbarhetsredovisningen enkelt att jämföra med andra företags hållbarhetsredovisningar 

undersöks huruvida företagen sätter sina Indikatorer i ett samband med mål (16) samt Jämförelse av 

utfall över tid (17). Inom den legitimerande kategorin återfinns vissa likheter i kriteriet för samband 

med mål (16) med undantag för två extremvärden (ett högt och ett lågt) där de resterande företagen 

presenterar runt 20 procent (+/-8). Beträffande utfall och jämförelse över tid (17) åter finns inga 

tydliga tendenser inom den legitimerande kategorin. 

I kriteriet Förklaring av eventuella skillnader (18) finns det ett samband som visar att företagen är 

benägna att förklara skillnader mellan tidigare år och mått. Medan företagen däremot inte tenderar att 

vara benägna att sätta sina indikatorer i jämförelse med produktion och/eller omsättning (19).  

I den institutionella kategorin (Tabell 4.6) finns det tendenser som visar att alla företagen (med 

undantag för EY) redovisar över 50 stycken indikatorer vardera (14). Samtidigt redovisar företagen 

en relativt stor andel fullständigt rapporterade indikatorer (15) till skillnad från de legitimerande. Det 

genomsnittligavärdet för andelen ej fullständigt rapporterade för den institutionella kategorin uppgår 

till 23 %, vilket motsvarar i absoluta tal 12,4 ej fullständigt rapporterade indikatorer i snitt. Det som 

framgår kriterierna för samband med mål (16) är att det inte finns några tydliga likheter mellan 

företagen inom kategorin. För Utfall över tid (17) går det däremot att se ett samband på alla företag 

utom ett, där majoriteten av företagen presenterar en stor del av sina indikatorer i en jämförelse över 

tid (17). Tre företag av fem stycken i kategorin presenterar en jämförelse över tid på över hälften av 

de totala antalet indikatorerna. Angående förklaring till eventuella skillnader (18) uppfylls kriterierna 

för fyra av fem företag, vilket gör att det går att se ett samband i den här kategorin. Däremot går det 

inte att se något samband beträffande jämförelse med produktion och/eller omsättning (19) eftersom 

att det är tre företag som uppfyller respektive fyra stycken som inte uppfyller kriterierna, det medför 

att det enligt denna studie inte går att se något samband.  

# Mått OKQ8 Cementa AB Skandia Trelleborg Hufvudstaden Swedish Match

14 Antal indikatorer 24 49 29 46 20 32

15

 Antal indikatorer som är 

fullständigt rapporterade 11 26 29 26 19 23

16

Varav indikatorer som kan 

jämföras med mål 4% 12% 28% 56.52% 20.00% 12.50%

17

Varav indikatorer som kan 

jämföras med historisk 

jämförelse 8% 14% 14% 33% 35% 53.13%

18

Förklaring til l  eventuella 

skillnader mellan åren Ja Nej Ja Ja Ja ja

19

Jämförelser med 

produktion och omsättning Ja Nej Nej Ja Nej Ja
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TABELL 4.6 GRI-INDIKATORER I DEN INSTITUTIONELLA KATEGORIN 

 

I den statliga kategorin (Tabell 4.7) går det att se likheter gällande det totala antalet mått (14) där 

företagen håller sig något under de institutionella och det är inga företag som sträcker sig över 40 

eller under 20 (med undantag för Almi). Lik de institutionella redovisar de statliga företagen i snitt 

ungefär tre av fyra stycken indikatorer fullständigt (15). Inom denna kategori finns det ett samband 

mellan företagen gällande samband med mål (16). Vid en jämförelse av företagen utfall i den statliga 

kategorin och det genomsnittliga utfallet oberoende av kategori hamnar fyra av fem företag under 

genomsnittet. För företagen i denna kategori går det emellertid inte att hitta några samband 

beträffande kopplingen av indikatorer till tidigare års utfall (17). Angående företagens uppfyllnad av 

kriterierna; Förklaring av eventuella skillnader (18) samt Jämförelse av utfall med produktion 

och/eller omsättning (19). Förklaring av eventuella skillnader (18) går det inte att hitta några samband 

mellan företagen i den statliga kategorin. Däremot i Jämförelse av utfall med produktion och/eller 

omsättning går det att hitta ett samband och detta samband är negativt, fyra av fem företag inom 

kategorin uppfyller inte kriteriet.  

TABELL 4.7 GRI-INDIKATORER I DEN STATLIGA KATEGORIN 

 

# Mått SEB TeliaSonera Atlas Copco H&M EY

14 Antal indikatorer 58 75 51 68 18

15

 Antal indikatorer som är 

fullständigt rapporterade 40 59 43 54 12

16

Varav indikatorer som kan 

jämföras med mål 19% 13.33% 47.06% 100.00% 22.22%

17

Varav indikatorer som kan 

jämföras med historisk 

jämförelse 0% 32.00% 50.98% 51.47% 83.33%

18

Förklaring till eventuella 

skillnader mellan åren Ja Ja Ja Nej Ja

19

Jämförelser med 

produktion och 

omsättning Nej Ja Nej Ja Nej

# Mått SJ Green Cargo Miljöstyrningsrådet Postnord Almi

14 Antal indikatorer 37 29 26 24 14

15

 Antal indikatorer som är 

fullständigt rapporterade 24 24 20 22 10

16

Varav indikatorer som kan 

jämföras med mål 45.95% 24% 12% 17% 0%

17

Varav indikatorer som kan 

jämföras med historisk 

jämförelse 37.84% 14% 50% 50% 14%

18

Förklaring till eventuella 

skillnader mellan åren Nej Ja Ja Nej Nej

19

Jämförelser med produktion 

och omsättning Nej Ja Nej Nej Nej
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De hållbarhetsdrivna företagen uppvisar ett samband beträffande de totala antalet indikatorer (14), 

samtliga av företagen i kategorin placerar sig under snittet för alla företagen oberoende av kategori i 

undersökningen. Inte heller vid kriteriet Varav fullständigt rapporterade (15) hittas några samband. 

Kvalitetskriterierna för jämförelse med mål (16) och jämförelse med tidigare års utfall (17) hittas inte 

heller några samband. Detsamma gäller Förklaring av eventuella skillnader (18) samt Jämförelse av 

utfall med produktion och/eller omsättning (19). 

TABELL 4.8 GRI-INDIKATORER I DEN HÅLLBARHETSDRIVNA KATEGORIN 

 

4.3.5 Balans 
TABELL 4.9 BALANS MELLAN NEGATIV OCH POSITIV PRESENTATION I DEN LEGITIMERANDE KATEGORIN 

 

Det finns skäl att anta att mekanismerna påverkar företagens benägenhet att redovisa negativa 

aspekter, det som framgår av informationen är att företag inom den legitimerande kategorin (Tabell 

4.9) har samtliga presenterat mindre än 20 % negativ information (22), medan det i andra kategorier 

finns ett eller flera företag som presenterar över 20 % negativ information (22). Den legitimerande 

kategorin har en lägre högsta nivå än de andra kategorierna. Utöver detta finns det inga indikationer 

på att kategorierna påverkar balansen (Tabell 4.10, 4.11, 4.12) 

# Mått Trivector Renova Kappahl

14 Antal indikatorer 11 22 28

15

 Antal indikatorer som är 

fullständigt rapporterade 11 22 15

16

Varav indikatorer som kan 

jämföras med mål 27% 9% 0%

17

Varav indikatorer som kan 

jämföras med historisk 

jämförelse 45% 55% 4%

18

Förklaring till eventuella 

skillnader mellan åren Ja Nej Ja

19

Jämförelser med produktion 

och omsättning Ja Nej Ja

# Mått OKQ8 Cementa AB Skandia Trelleborg Hufvudstaden Swedish Match

20

Del av texten som lyfter negativa resultat och 

händelser 3.84% 6.80% 0.16% 6.16% 0.16% 3.26%

21

Del av texten som lyfter positiva resultat och 

händelser 17.66% 62.60% 47.52% 25.86% 9.00% 16.50%

22

Andel negativ information förhållande til l  

positiv information 17.86% 9.80% 0.34% 19.24% 1.75% 16.50%



   

 

40 

TABELL 4.10 BALANS MELLAN NEGATIV OCH POSITIV PRESENTATION I DEN INSTITUTIONELLA KATEGORIN 

 

TABELL 4.11 BALANS MELLAN NEGATIV OCH POSITIV PRESENTATION I DEN STATLIGA KATEGORIN 

 

TABELL 4.12 BALANS MELLAN NEGATIV OCH POSITIV PRESENTATION I DEN HÅLLBARHETSDRIVNA KATEGORIN 

 

4.3.6 Fokus 

Inom den legitimerande kategorin (Tabell 4.13) finns det ett samband beträffande Balansen mellan 

de olika delarna av hållbarheten. Det som framgår är att kategorin föredrar att ha mer presentation 

om miljö än indikatorer om miljö. För de sociala aspekterna gäller det motsatta där företagen inom 

kategorin föredrar att ha mer indikatorer för de sociala delarna än presentation om detsamma. 

Angående den ekonomiska hållbarheten finns inga samband inom den legitimerande kategorin.  

# Mått SEB TeliaSonera Atlas Copco H&M EY

20

Del av texten som lyfter negativa 

resultat och händelser 2.02% 5.84% 0.82% 4.68% 1.00%

21

Del av texten som lyfter positiva 

resultat och händelser 29.34% 13.74% 4.58% 20.67% 25.00%

22

Andel negativ information förhållande 

till positiv information 6.44% 29.83% 15.19% 18.46% 3.85%

# Mått SJ Green Cargo Miljöstyrningsrådet Postnord Almi

20

Del av texten som lyfter negativa resultat 

och händelser 0.82% 2.60% 11.60% 0.30% 3.60%

21

Del av texten som lyfter positiva resultat 

och händelser 4.70% 5.60% 21.80% 5.98% 48.60%

22

Andel negativ information förhållande till 

positiv information 14.86% 31.71% 34.73% 4.78% 6.90%

# Mått Trivector Renova Kappahl

20

Del av texten som lyfter negativa resultat och 

händelser 8.66% 3.60% 2.04%

21

Del av texten som lyfter positiva resultat och 

händelser 19.48% 68.00% 54.32%

22

Andel negativ information förhållande till positiv 

information 30.77% 5.03% 3.62%



   

 

41 

TABELL 4.13 FOKUS MELLAN INDIKATORER OCH PRESENTATION I DEN LEGITIMERANDE KATEGORIN 

 

I den institutionella kategorin (Tabell 4.14) finns det samband i miljödelen av balanskriterierna. Det 

går inte att se några om de presenterar mer indikatorer eller information om miljö, men det går 

däremot att se att det är små skillnader i jämförelsen mellan indikatorer och texten. Det visar att det 

är bra balans mellan indikatorer och presentationen vilket tyder på god kvalitet. När det kommer till 

de sociala aspekterna i hållbarhetsredovisningen gäller det motsatta jämfört med miljödelen. Inom 

det sociala finns det stora skillnader angående balansen mellan indikatorer och presentation, där det 

tydliggörs att de har större procentuell del indikatorer än presentation. De ekonomiska balansen 

innehåller inga likheter inom den institutionella kategorin, det är stor varians inom respektive företag 

samtidigt som det inte går att gruppera företagen efter någon nämnare. 

Inom den statliga kategorin (Tabell 4.15) hittas inga samband angående balansen mellan information 

och indikatorer. Det är även stora varianser mellan företagen inom kategorin vilket gör att det heller 

inte går att hitta några tendenser eller samband.  

 

# Mått OKQ8 Cementa AB Skandia Trelleborg Hufvudstaden Swedish Match

Miljö

23 Andel mått som är kopplade til l  miljö 45.83% 40.82% 13.79% 36.96% 30.00% 34.38%

24

Andel av presentationen som är kopplade til l  

miljö 75.80% 70.69% 10.14% 42.19% 41.00% 51.32%

25

Differans i  fokus mellan indikatorer och 

presentation -29.97% -29.87% 3.66% -5.23% -11.00% -16.95%

Sociala

26 Andel mått som är kopplade til l  socialt 45.83% 44.90% 68.97% 56.52% 65.00% 56.25%

27

Andel av presentationen som är kopplade til l  

socialt 20.60% 23.45% 72.57% 50.87% 53.32% 42.03%

28

Differans i  fokus mellan indikatorer och 

presentation 25.23% 21.45% -3.60% 5.65% 11.68% 14.22%

Ekonomiska

29

Andel mått som är kopplade til l  

ekonmisktansvar 8.33% 14.29% 6.90% 6.52% 5.00% 9.38%

30

Andel av presentationen som är kopplade til l  

ekomiskt ansvar 3.59% 5.86% 17.30% 6.94% 5.69% 6.65%

31

Differans i  fokus mellan indikatorer och 

presentation 4.74% 8.42% -10.40% -0.42% -0.69% 2.73%
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TABELL 4.14 FOKUS MELLAN INDIKATORER OCH PRESENTATION I DEN INSTITUTIONELLA KATEGORIN 

 

TABELL 4.15 FOKUS MELLAN INDIKATORER OCH PRESENTATION I DEN STATLIGA KATEGORIN 

 

# Mått SEB TeliaSonera Atlas Copco H&M EY

Miljö

23

Andel mått som är kopplade till 

miljö av totalt antal mått 20.69% 14.67% 29.41% 52.94% 16.67%

24

Andel av presentationen som är 

kopplade till miljö 12.20% 43.74% 35.23% 44.88% 21.62%

25

Differans i fokus mellan 

indikatorer och presentation 8.49% -29.07% -5.82% 8.06% -4.95%

Sociala

26

Andel mått som är kopplade till 

socialt av totalt antal 68.97% 76.00% 62.75% 44.12% 77.78%

27

Andel av presentationen som är 

kopplade till socialt 56.52% 48.23% 48.58% 54.06% 59.25%

28

Differans i fokus mellan 

indikatorer och presentation 12.44% 27.77% 14.17% -9.95% 18.53%

Ekonomiska

29

Andel mått som är kopplade till 

ekonmisktansvar av totalt antal 10.34% 9.33% 7.84% 2.94% 5.56%

30

Andel av presentationen som är 

kopplade till ekonomiskt ansvar 31.28% 8.03% 16.19% 1.05% 19.13%

31

Differans i fokus mellan 

indikatorer och presentation -20.94% 1.31% -8.35% 1.89% -13.57%

# Mått SJ Green Cargo Miljöstyrningsrådet Postnord Almi

Miljö

23

Andel mått som är kopplade till miljö av 

totalt antal mått 35.14% 44.83% 34.62% 58.33% 14.29%

24

Andel av presentationen som är kopplade 

till miljö 32.91% 13.73% 50.77% 35.34% 55.27%

25

Differans i fokus mellan indikatorer och 

presentation 2.23% 31.10% -16.15% 22.99% -40.98%

Sociala

26

Andel mått som är kopplade till socialt av 

totalt antal presentation 51.35% 48.28% 46.15% 41.67% 57.14%

27

Andel av presentationen som är kopplade 

till socialt 53.32% 72.37% 38.67% 53.97% 37.12%

28

Differans i fokus mellan indikatorer och 

presentation -1.96% -24.09% 7.48% -12.31% 20.02%

Ekonomiska

29

Andel mått som är kopplade till 

ekonmisktansvar av totalt antal mått 13.51% 6.90% 19.23% 0.00% 28.57%

30

Andel av presentationen som är kopplade 

till ekomiskt ansvar 13.78% 13.90% 10.56% 10.68% 7.61%

31

Differans i fokus mellan indikatorer och 

presentation -0.26% -7.01% 8.67% -10.68% 20.96%
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I de hållbarhetsdrivna företagen (Tabell 4.16) visas det tendenser till att favorisera presentationen 

angående miljöaspekterna snarare än indikatorerna för densamma. Detta till skillnad från de sociala 

aspekterna där de snarare presenterar indikatorer snarare än presenterar information. Inom de 

ekonomiska aspekterna finns det inga samband mellan indikatorer och presentation. Det återfinns inte 

heller några samband beträffande storleken på variationerna inom varken sociala-, miljömässiga- eller 

ekonomiska aspekterna. 

TABELL 4.16 FOKUS MELLAN INDIKATORER OCH PRESENTATION I DEN HÅLLARHETSDRIVNA KATEGORIN 

  

# Mått Trivector Renova Kappahl

Miljö

23

Andel mått som är kopplade till miljö av totalt antal 

mått 54.55% 36.36% 42.86%

24 Andel av presentationen som är kopplade till miljö 64.89% 57.40% 48.26%

25 Differans i fokus mellan indikatorer och presentation -10.35% -21.03% -5.40%

Sociala

26

Andel mått som är kopplade till socialt av totalt antal 

presentation 36.36% 54.55% 50.00%

27 Andel av presentationen som är kopplade till socialt 30.10% 28.00% 46.84%

28 Differans i fokus mellan indikatorer och presentation 6.26% 26.55% 3.16%

Ekonomiska

29 Andel mått som är kopplade till ekonmisktansvar 9.09% 9.09% 7.14%

30

Andel av presentationen som är kopplade till 

ekomiskt ansvar av totalt presentation av mått 5.00% 14.61% 4.90%

31 Differans i fokus mellan indikatorer och presentation 4.09% -5.51% 2.24%
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5 Analys av samband 
I det här kapitlet kommer resultaten av den empiriska studien analyseras med stöd av teorin i den 

teoretiska referensramen. Varje kategori av företag som fastställdes i resultatet kommer analyseras 

för sig med syfte att hitta samband mellan kvalitetsområdena och kategorierna. Även analys av 

likheter och skillnader mellan kategorierna kommer genomföras löpande. 

5.1.1 Legitimerande kategorin 

Inledningsvis analyserades den första delen av kvalitetsindexet, vilket visar att endast vissa kriterier 

utmärker sig för den legitimerande kategorin. Något som särskiljer sig i denna kategori är huruvida 

företaget har integrerat hållbarhetsaspekter i den övergripande strategin eller inte. En jämförelse av 

den legitimerande kategorin med de övriga kategorierna visar att företagen i den legitimerande 

kategorin inte har integrerat hållbarhetsaspekter i deras övergripande strategi i samma utsträckning 

som de andra. En orsak till detta kan vara att den legitimerande kategorin ofta har ett nära samarbete 

med sina intressenter vid framställningen av hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen 

används ofta som en kommunikationskanal för att tillgodose ett informationsbehov hos 

intressenterna. Det kan även användas för att redovisa information om hållbarhetsarbetet med syftet 

att erhålla legitimitet hos intressenterna (Deegan, 2002). Det är viktigare för intressenterna att erhålla 

den information de eftersöker snarare än att företaget har hållbarhetsaspekter integrerat i sin 

övergripande strategi (Connelly, et al. 2011). Detta är något som intressenterna inte efterfrågar och 

har således inte blivit något fokus hos företagen i den legitimerande kategorin. Vidare skiljer sig 

hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet p.g.a. att hållbarhetsredovisningen blir en 

kommunikationsväg. Detta gör att hållbarhetsarbetet istället återfinns i andra delar av företaget 

snarare än i den övergripande strategin. Hållbarhetsarbetet tycks nedprioriteras till förmån för 

legitimeringen av företaget genom hållbarhetsarbetet, vilket gör att hållbarhetsredovisningen snarare 

används som en fasad för att erhålla legitimitet än att reflektera företagets eventuella hållbarhetsarbete 

(Connelly, et al., 2011).  

Ytterligare en aspekt som särskiljer de legitimerande företaget mot de övriga kategorierna är 

motviljan att redovisa metoderna för datainsamlingen i hållbarhetsredovisningen. Detta ter sig 

märkligt eftersom en redogörelse av metoden för datainsamlingen skulle öka trovärdigheten i 

hållbarhetsredovisningen och således ge företaget mer legitimitet. Det finns dock en avtagande nytta 

med att avslöja information om företaget och möjligtvis är detta ett exempel där de legitimerande 

företaget insett att denna information skulle minska legitimeringseffekten av 

hållbarhetsredovisningen och därmed undviker detta (Shehata, 2014). Där syns ett samband med de 

hållbarhetsdrivna företagen. Det som framgår av intressentdelen i kvalitetsindexet är att den 

legitimerande kategorin likt de andra kategorierna anger vilka deras intressenter är. Men det som 

skiljer de legitimerande företagen är att de i högre grad beskriver relationerna till sina intressenter. 

Då de ofta har en nära relation med intressenterna blir beskrivningen av relationen betydelsefull 

(Alves, et al., 2011). Genom denna beskrivning bekräftar de relationen med intressenterna och visar 
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att den är prioriterad. Ytterligare en anledning kan vara att öka legitimiteten och trovärdigheten 

genom att ange vilka intressenter som påverkat innehållet i hållbarhetsredovisningen (Shehata, 2014). 

Något som utmärker den legitimerande kategorin är motviljan att låta en tredje part granska 

hållbarhetsredovisningen. Den legitimerande kategorin uppvisar likheter beträffande detta med de 

hållbarhetsdrivna kategorin. Med likheter till angivelse av metod för datainsamlingen ter det sig 

märkligt att de legitimerande inte låter sig granskas av en tredje part, detta då det borde förbättra 

trovärdigheten markant (Shehata, 2014). Tidigare forskning visar att kostnader kan överstiga nyttan 

med tredjepartsgranskning. Att de legitimerande företaget inte låter sig granskas kan bero på detta. 

En ytterligare aspekt när det kommer till granskning är att en av anledningarna till att man anlitar en 

revisor är för att granska räkenskaperna för att säkerställa att företaget följer lagar och regler på ett 

korrekt vis, vilket inte hållbarhetsredovisningen behöver. Det gör att en del av den nytta som en 

revisor medför genom en tredjepartsgranskning försvinner för hållbarhetsredovisning. Den del av 

studien som rör indikatorer för den legitimerande kategorin indikerar på att företagen i kategorin 

redovisar ett större antal indikatorer och där endast en mindre del är fullständigt rapporterade. Det 

handlar om att få hållbarhetsredovisningen att framstå som omfattande men ändå inte avslöja för 

mycket information att det påverkar legitimiteten negativt. Den legitimerande kategorin är i snitt 

sämre både beträffande jämförelse med mått samt jämförelse över tid. Det kan bero på att företaget 

vill ge intryck av en omfattande redogörelse om hållbarhetsläget, dock visar studien att vid en djupare 

granskning brister redogörelsen i flera avseenden.  

En aspekt som utmärker de legitimerande företagen mot de statliga och hållbarhetsdrivna, men där 

det finns likheter med de institutionella, är att de är angelägna att ge en förklaring till skillnader i 

utfallen jämfört med mål eller tidigare utfall. Det upplevs som att företagen i den legitimerande 

kategorin ofta presenterar alternativa anledningar till varför det blivit på ett visst sätt. Vilket bekräftas 

av att de även presterar sämre beträffande jämförelse över tid och med mått vilket tyder på att de 

istället för att presentera skillnader i siffror presenterar det i text. Det skulle kunna betyda att de 

försöker legitimera skillnaderna snarare än att direkt presentera utfall (Shehata, 2014).  

Beträffande den del där fokus undersöks i kvalitetsindexet framkommer vissa tendenser för den 

legitimerande kategorin. De legitimerande företagen presenterar i högre utsträckning mer information 

än indikatorer för miljö i jämförelse med de andra kategorierna. Eftersom samhällstrenderna tenderar 

att främja miljö gällande hållbarhetsredovisning skulle detta kunna tyda på att de legitimerande 

företaget i högre grad än de andra presenterar information om miljö. Tidigare resonemang i teorin 

visar att en högre andel textmässig information tyder på lägre trovärdighet än om avvägningen mellan 

textmässig information och indikatorer är jämnt balanserad (Christiansen, 2013). Således tyder detta 

på att de legitimerande företagen kompromissar trovärdigheten till förmån för att i hög grad 

presentera information om miljö än att redovisa utfall i indikatorer. I den legitimerande kategorin 

finns tendenser som visar att de sociala aspekternas presentation är låg i jämförelse med antalet 

indikatorer för samma område. Detta medför att de sociala aspekterna har minskats till förmån för det 
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miljömässiga. Företag inom den legitimerande kategorin har en låg andel ekonomiska indikatorer och 

presentation och antas ligga på en låg nivå och således inte går att minska tillräckligt utan att 

kompromissa legitimiteten för vissa intressenter. 

5.1.2 Institutionella 

En majoritet av företagen uppfyller samtliga av de kriterier som återfinns i de generella kriterierna. 

Förklaringen till detta är att dessa kriterier är grundläggande för hållbarhetsredovisningen och vad 

samhället ser som acceptabelt beteende för företagen. De institutionella företagen har inget behov att 

dölja något utan dessa upprättar en relativt fullständig hållbarhetsredovisning för att de finns en 

upplevd förväntan från samhället. Behovet för dessa företag är att följa normer och trender, och 

eftersom det är ett accepterat beteende skulle det kunna förklara varför utfallet är positivt för företagen 

i den institutionella kategorin (Deegan, 2002). Den institutionella kategorin efterliknar i detta 

avseende de statliga bolagen. För att företaget ska kunna utröna vad ett accepterade beteende är och 

vilka samhällstrender som råder måste det finnas en nära relation till företagets intressenter. Detta 

borde förklara en viss del av att de institutionella är bra på att presentera intressenter i 

hållbarhetsredovisningen. Det går däremot inte att särskilja det från de andra kategorierna vilket gör 

att mekanismer inte kan förklara detta. 

Företag som tillhör den institutionella kategorin är mest framgångsrika gällande att låta utföra en 

tredjepartsgranskning av hållbarhetsredovisningarna. Detta är en viktig del beträffande 

trovärdigheten för hållbarhetsredovisningen. Men det kan också bero på att de institutionella 

företagen är större än de övriga. Eftersom företagen är stora innebär det att det är lättare för dem att 

hantera kostnaden för en granskning. Enligt GRI skall det genomföras en oberoende granskning av 

hållbarhetsredovisningarna för att säkerställa dess kvalitet. Det är frivilligt men anses dock vara 

praxis att företag som hållbarhetsredovisar efter GRI gör en oberoende granskning och företaget fattar 

ett aktivt beslut att genomföra en oberoende granskning. Det finns en tydlig trend bland de 

institutionella företagen att de alla redovisar många indikatorer. Det skulle kunna förklaras av 

storleken på företagen och deras respektive verksamhetsområde, dock återstår det faktum att de 

institutionella företagen p.g.a. sin storlek har större spridning bland sina intressenter än de 

legitimerande. Detta gör att det är fler indikatorer som är väsentliga för företaget att redovisa. Detta 

går dock inte att säkerställa eftersom de institutionella företagen är betydligt större än de 

legitimerande företagen vilket gör att det även skulle vara svårt att förklara det fenomenet med hjälp 

av mekanismerna. 

Vad som däremot skiljer de institutionella företaget mot de andra kategorierna är att de redovisar ett 

stort antal indikatorer samtidigt som de har en hög andel fullständigt rapporterade indikatorer. Att de 

uppfyller en hög andel indikatorer kan förklaras av att de institutionella företagen strävar efter att så 

mycket information som möjligt presenteras, och därmed få en transparens och möjlighet att motivera 

sin verksamhet (Furusten, 2007). Flera företag anser att det är ett accepterat beteende att 

hållbarhetsredovisa, dock endast om det finns ett hållbarhetsarbete bakom (Furusten, 2007). T.ex. har 
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trovärdigheten för hållbarhetsredovisningen minskat i företag där brister i hållbarhetsarbetet har 

framkommit.  

I det kriteriet där jämförelse med målsättning och över tid hanteras framkommer att i den 

institutionella kategorin är resultatet varierande beträffande att jämföra utfall med målsättningar, 

medan de generellt är bra på att jämföra utfall över tid. Den typen av jämförelse visar en vilja att 

arbeta för framtiden. Istället fokuserar de på att jämföra utfall över tid vilket snarare visar en vilja att 

ha en transparens för att legitimera sin verksamhet genom att uppfylla det accepterade beteendet. I de 

övriga kriterierna var det svårt att urskilja några samband som utmärker sig mot de andra kategorierna. 

Beträffande kvalitetskriterierna har de institutionella företagen en hög uppfyllnad, vilket tyder på 

transparens och självkritik som bidrar till att öka kvaliteten i hållbarhetsredovisningar. 

Det upptäcktes inget samband i balansen mellan positiv och negativ information inom kategorin. 

Däremot redovisar den institutionella kategorin en balans mellan indikatorer och presentation av mått 

i miljöområdet, dock är det en obalans i det sociala aspekterna samt de ekonomiska. Detta kan 

förklaras av den rådande samhällstrenden där miljön inte kompromissas, det är de sociala och 

ekonomiska aspekterna som varierar beroende på företagets fokus. Trenden talar för att miljön är 

viktig i samhället och prioriteras eftersom det är det accepterade beteendet (Furusten, 2007).  

Angående storleken på skillnaderna mellan indikatorer och textmässig presentation finns det 

sammantaget få företag inom kategorin som redovisar för mycket information i jämförelse med 

indikatorer. Det tyder på att det finns ett förhållningssätt till att behålla sakligheten i 

hållbarhetsredovisningarna och inte argumentera för att dölja eller söka alternativa förklaringar i lika 

stor utsträckning, vilket de legitimerande visat tydliga tendenser till.  

5.1.3 Statliga kategorin 

De statliga bolagen har god kvalitet beträffande kvalitetskriterierna. Detta avser standardkriterierna 

så väl som granskning och hantering av intressenter. Dessa resultat liknar resultatet i den 

institutionella kategorin, vilket kan tyda på liknande mekanismer gällande kvalitetsavsnitten. Det är 

svårt att förklara dessa likheter med företagens storlek då det är en väsentlig skillnad och bör därför 

finnas andra förklaringar. Tidigare har de institutionella mekanismernas påverkan på 

kvalitetskriterierna diskuterats eftersom det finns likheter med resultatet i den statliga kategorin. Det 

kan bero på att det finns institutionella mekanismer även hos den statliga kategorin vilket i det här 

avseendet påverkar kvaliteten på ett liknande sätt. Däremot är det inte möjligt att identifiera en 

påverkan från det statliga obligatoriet på kvaliteten. Det finns även likheter i volymen av indikatorer 

i den statliga kategorin med de legitimerande företagen. Det går dock inte att utesluta att företagens 

omsättning påverkar volymen på de redovisade indikatorerna i hållbarhetsredovisningen. Däremot 

har de statliga en högre andel fullständigt rapporterade indikatorer än de legitimerande, men som 

tidigare diskuterats beror det snarare på de legitimerande företagens ovilja att redovisa för mycket än 

att de statliga företagen är bättre på att rapportera fullständigt.  
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Det som likväl verkar skilja sig i den statliga kategorin är indikatorernas jämförelse med mål där de 

statliga har sämre jämförelse än andra kategorier. Detta bekräftas av att de i låg utsträckning förklarar 

skillnader mellan utfall och mål. Detsamma gäller vid jämförelse med produktion och omsättning. 

Dock utmärker de sig inte negativt i jämförelse av utfall över tid, vilket kan tyda på att företagen 

snarare fokuserar på att producera hållbarhetsredovisningen än att förklara och förändra 

hållbarhetsarbetet. De presenterar händelser, men framtidsvisioner och diskussioner som skulle kunna 

bidra till målsättningar och strategier utelämnas vilket förtydligas eftersom de fokuserar på 

hållbarhetsredovisningen snarare än arbetet bakom. Därför finns det indikationer på att mekanismen 

bakom den statliga kategorin påverkar kvaliteten negativt vad gäller jämförbarhet med indikatorerna.  

Balansen mellan negativ och positiv information är även i den statliga kategorin mycket varierande 

med stora extremvärden. Detta utesluter att mekanismen påverkar företagen att uppnå någon form av 

tydlig balans. Dessutom går det inte att urskilja någon tydlig profil för de statliga företagens fokus. 

Hur stor del av de olika hållbarhetsområdena som fokuseras varierar mellan bolagen, samtidigt som 

det är varierande om det är måtten eller presentationen som fokuseras inom respektive område. Detta 

kan bero på en kombination av minskat behov att följa samhällstrender (institutionella) och minskat 

behov av att legitimera sig, dvs. att företagen upplever mindre påtryckningar ifrån både intressenter 

och samhällstrender vilket medför otydligheter i fokus. Men eftersom att sambandet inte är specifikt 

för de institutionella går det inte att säga att det är mekanismen som faktiskt påverkar det.  

5.1.4 Hållbarhetsdrivna kategorin: 

Det gemensamma för den hållbarhetsdrivna kategorin att det inte finns några tydliga samband mellan 

kvalitetskriterierna i kvalitetsindexet. Med undantag för kriteriet för angiven hållbarhetsstrategi, som 

alla företag oavsett kategori har, är det varierande resultat. Teorin säger att företag som har en 

hållbarhetsredovisning av hållbarhetsskäl mer är ute efter att signalera ett budskap snarare än att de 

måste redovisa p.g.a. krav och normer (Christiansen, 2013). Det kan förklara de otydliga sambanden 

som finns i kriterierna då de egentligen inte behöver uppfylla dem för att sprida sitt budskap. 

Dessutom redovisade ingen av företagen metoden för datainsamling för sina indikatorer vilket även 

det tyder på att det är irrelevant för budskapet. Vidare är hållbarhetsarbetet det primära för de 

hållbarhetsdrivna företagen och själva hållbarhetsredovisningen är mer ett sätt att kommunicera sitt 

budskap och använda som ett internt policydokument vilket leder till att företagen konstruerar sina 

redovisningar som de tycker passar företaget och att det därför blir av varierande kvalitet. Det 

indikerar därför att hållbarhetsmekanismen på så sätt påverkar kvaliteten för kriterierna i indexet. 

Detta bekräftas även av att de hållbarhetsdrivna företagen inte låter en tredje part granska sina 

hållbarhetsredovisningar eftersom att granskningen enligt tidigare argumentation inte behövs för att 

förmedla budskap eller policys utan snarare då blir en merkostnad för företagen (Hahn & Lülfs, 2013). 

Även i den här situationen påverkar hållbarhetsmekanismen kvaliteten negativt eftersom det saknas 

försäkring för siffrorna i hållbarhetsredovisningen. 

Hanteringen av intressenter i kategorins hållbarhetsredovisningar utmärker sig inte mot de andra 

kategorierna och inga tydliga samt unika samband framkommer av den empiriska studien. Snarare är 
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det de individuella förutsättningarna för företagen som avgör vad de väljer att presentera i 

hållbarhetsredovisningen snarare än att detta påverkas av hållbarhetsmekanismen. Det framkommer 

dock att antalet indikatorer är färre än i de andra kategorierna överlag vilket begränsar 

hållbarhetsredovisningarnas omfattning och volym. Det går, som tidigare diskuterats, inte att utesluta 

att antalet indikatorer i stor utsträckning beror på företagens storlek och inte går att förklara med hjälp 

av företagens mekanismer. Dock har företagen i hållbarhetskategorin sämre jämförelse av sina 

indikatorer med mål, vilket även faller i linje med att företagens fokus ligger på hållbarhetsarbetet 

och att redovisningen mer är ett kommunikationsmedel för det budskap som företagen vill förmedla. 

Det blir däremot svårt att argumentera för att hållbarhetsmekanismerna påverkar utfallet för kvaliteten 

på indikatorerna i hållbarhetsredovisningen (Mahoney et al., 2013).  

Även för de hållbarhetsdrivna företagen är variationen stor mellan företagen och hur stor andel 

negativ information de presenterar i hållbarhetsredovisningarna vilket gör att det inte går att avgöra 

hållbarhetsmekanismernas påverkan på den här delen av kvalitetsindexet. Beträffande fokus på 

ansvarsområdena i förhållande till hur många indikatorer de har respektive hur stor presentation de 

har, finns det en tydlig tendens att de hållbarhetsdrivna företagen presenterar mer om miljö än vad de 

redovisar i indikatorer. Teorin visar att hållbarhetsdrivna företag oftare favoriserar miljö över de 

andra två ansvarsområdena, vilket då borde spegla fokus (Cho & Patten, 2013 ). Det är därför 

sannolikt att en hållbarhetsmekanism skulle kunna påverka fokus att presentera mindre sociala och 

framförallt mindre ekonomiska frågor i förmån för att framhäva miljö. Då företagen vill kommunicera 

ett budskap är det inte heller osannolikt att hållbarhetsredovisningen vinklas åt det håll som det 

budskap de vill förmedla handlar om. 
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6 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras studiens slutsats. Den syftar att svara på studiens forskningsfråga: Går det 

att identifiera ett samband mellan hållbarhetsredovisningarnas kvalitet och de mekanismer som gör att 

företagen hållbarhetsredovisar? 

Studiens analys leder fram till slutsatsen att det finns indikation på att mekanismerna bakom 

hållbarhetsredovisningarna påverkar vissa specifika delar i kvaliteten hos hållbarhetsredovisningarna, och 

således att det finns ett samband mellan mekanismerna och kvaliteten på hållbarhetsredovisningarna. Det är 

två av mekanismerna, hållbarhetsmekanismerna och de legitimerande mekanismerna, som visar tendens till 

att påverka fokus i hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsmekanismerna påverkar företaget att fokuserar på 

miljön till förmån för ekonomiska aspekter. Legitimerande mekanismerna gör att företagens fokuserar på 

rådande samhällstrender eftersom de indirekt påverkar företaget genom intressenterna.  Studien ger även 

indikation på att de institutionella mekanismerna påverkar företaget till att bättre redovisa enligt de generella 

kvalitetskriterier som studien innehåller. Hållbarhetsmekanismer påverkar även företaget beträffande de 

generella kvalitetskriterierna dock till det sämre. Legitimerande kategorin påverkar även de generella 

kriterierna genom en avvägning till att uppfylla de kriterier som de anser lämpliga för det legitimerande 

mekanismerna.  

Granskningen tenderar att påverkas av mekanismerna i företaget, däremot påverkas granskningen på olika 

sätt beroende på aktuell mekanism. Legitimerande kategorin påverkar benägenheten att granska eftersom att 

det finns en gräns för hur stora kostnader legitimiteten medför. Institutionella mekanismer påverkar 

företagens benägenhet att använda sig av oberoende granskning för hållbarhetsredovisningen med anledning 

av att de rådande normerna och praxis för hållbarhetsredovisning. I studien framkommer även tendenser att 

indikatorerna i hållbarhetsredovisningen påverkas till det bättre av storleken på företagen och således inte av 

mekanismer, dock tenderar de statliga mekanismer att påverka indikatorerna till det sämre. Studien kunde 

dock inte visa på några samband mellan några mekanismer och en jämn balans i hållbarhetspresentationen 

vilket leder till slutsatsen att det inte finns någon påverkan från mekanismerna på detta kvalitetsområde. 

Även kvalitetsområdet som berörde hanteringen av intressenter i hållbarhetsredovisningen saknade några 

tydliga tendenser på samband vilket inget samband går att bevisa för denna kvalitetsområdet. 

Det som framkommer av studien är att det finns tendenser som visar att det finns mekanismer av olika 

karaktär som påverkar företagens benägenhet att upprätta en hållbarhetsredovisning och vilka delar 

mekanismen i huvudsak påverkar. Detta ger en övergripande indikation för ett översiktligt läge och studien 

bidrar inte till någon generaliserbar information utan avser att visa på tendenser för vidare forskning att 

använda som inspiration för vidare studier. Studiens resultat kan därmed bidra i debatten om införandet av 

obligatorisk hållbarhetsredovisning i Sverige, överlag framkommer det att företag med institutionella 

mekanismer eller som redan berörs av det statliga obligatoriet bättre på att redovisa sina resultat kvalitativt, 

dvs. företag som egentligen inte redovisar på frivillig basis utan är eller känner sig tvingade att göra det. Det 

skulle därför gå att argumentera för att införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning i Sverige generellt 

inte skulle påverka rapporteringskvaliteten negativt.  
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7 Diskussion och vidare forskning  
Under studiens gång upptäcktes vissa skillnader i kvaliteten mellan företagen även inom kategorierna 

och en där en del företag snarare hade liknande kvalitet med andra kategorier än den företaget var 

kategoriserat i. Till exempel hade KappAhl, ett hållbarhetsdrivet företag, vissa likheter med företagen 

i den legitimerande kategorin. Detta skulle kunna bero på någon form av missuppfattning av empirin 

som gjort att företaget har kategoriserats fel, det mer sannolika skulle dock kunna vara att det är andra 

mekanismer som lyser igenom och påverkar kvaliteten. KappAhl har ett tydligt hållbarhetsdriv men 

de låter sina intressenter vara med och påverka vad som skulle redovisas i själva redovisningen, och 

intressenterna är ju ett annat intresse av vad redovisningen ska ge. Detta skulle då kunna förklara 

varför KappAhls kvalitet liknar företagen i den legitimerande kategorin där företagen har ett primärt 

fokus att redovisa det som deras intressenter efterfrågar. 

En del i resultatet som saknade några tydliga samband var balansen mellan negativ och positiv 

presentation. Detta ses som märkligt eftersom teoretiskt borde legitimerande företag vara betydligt 

mer positiva än t.ex. hållbarhetsdrivna som borde vara sakliga i sin presentation, p.g.a. att de har 

behov av att legitimera sig mot sina intressenter vilket inte de hållbarhetsdrivna behöver. Att det inte 

finns något samband i en så pass viktigt kvalitetsindikator kan vara att GRI inte är särskilt tydliga på 

vad som egentligen är en bra balans utan bara säger att det är väldigt viktigt. Det skulle även kunna 

bero på skillnad i uppfattning mellan företagen i vad en hållarhetsredovisning är för något. Teoretiskt 

är hållbarhetsredovisningen ett verktyg att redovisa sin påverkan på hållbarheten och vilka åtgärder 

företagen gör för att åtgärda problemen. En del företag verkade ha uppfattning att redovisningen 

snarare är ett kommunikationsverktyg för att kommunicera de icke-finansiella delarna i 

verksamheten, och det skulle kunna förklara den stora spridningen i det här kvalitetsmåttet som 

faktiskt är ett av de viktigaste för trovärdigheten i GRI. 

I den del i studien som behandlade balansen mellan de tre stora områdena inom 

hållbarhetsredovisning uppstod vissa diskussioner med bl. a. respondenterna samt ur det utfall som 

framkom ur kvalitetsundersökningen. Flera respondenter samtyckte med den trend som funnits i 

samhället där hållbarheten inledningsvis till stor del handlade om miljön och i ett senare skede även 

inkludera sociala- och ekonomiska aspekter. Angående utvecklingen av denna trend i framtiden 

framkom det delade meningar från respondenterna där vissa ansåg att de sociala aspekterna kommer 

att erhålla större uppmärksamhet och att miljön kommer att bortprioriteras för den. Andra menade att 

miljö fortfarande kommer att vara det dominerande området inom hållbarhet även i framtiden. Det 

som däremot har kommit fram av studien är att en balans mellan de tre områdena är att föredra men 

eftersom att företagen i väldigt stor utsträckning skiljer sig åt kommer det aldrig uppstå tredjedelars 

balans mellan områdena utan företagen kommer att anpassa utrymmet till att presentera den 

information de anser är mest relevant, vilket empirin bekräftar. Det tyder på att det inte kommer att 

gå att reglera något förhållande gällande balansen vid en lagstiftning, men det krävs däremot tydliga 

riktlinjer för hur företagen ska förhålla sig till den egna verksamhetens karaktär för att kunna 

presentera relevant och väsentlig information om verksamheten.  
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De företag som ville påverka och bidra till samhällstrenderna gjorde alla de på samma sätt, med hjälp 

av upphandlingar. I upphandlingsprocessen kunde hållbarhetsredovisningen användas för att ställa 

krav på leverantörer och på så sätt påverka deras hållbarhet. På samma sätt kan ägare och politiker 

via sina ägardirektiv ställa krav på att upphandlingarna har ett hållbarhetsfokus och endast de 

företagen med bra hållbarhetsplaner kan då vinna en upphandling. De upphandlade företagen använde 

kan i sin tur använda hållbarhetsredovisningen för att visa deras påverkan och förbättringsåtgärder 

och vinna upphandlingar, vilket är nödvändigt för företagens överlevnad. De behöver i sin tur sätta 

krav på sina leverantörer genom upphandlingar mot dessa. Trenderna kan speglas via ägarnas åsikter 

och de folkvalda politikerna som är valda i enlighet med dagens trender och trenderna sprids då med 

hjälp av den här "upphandlingscykeln".  

En sak som framkommit i studien är att hållbarhetsredovisningen till viss del påverkas av 

ägarstrukturen. Ägarstrukturen påverkar företagets benägenhet att hållbarhetsredovisa och det beror 

helt enkelt på att företagen kraftigt varierar i dess karaktär och organisationsstruktur. Det uppstår här 

en diskussion om det är mekanismerna i företagen som påverkas av strukturen eller om det är 

strukturen som påverkar mekanismerna, eller om de är helt oberoende av varandra. Trivector är ett 

exempel på där företagets struktur till stor del påverkar deras hållbarhetsmekanismer. Trivector är ett 

ägarlett företag där företagets ägare och ledning är samma individer. Det gör att ägarnas krav och 

ledningens praktiska tillvägagångssätt ofta sammanfaller vilket gör att det inte uppstår några särskilda 

konflikter i kommunikationen mellan ägare och ledningen. Parallellt med detta är även organisationen 

relativt decentraliserad där leden från botten till toppen är relativt kort. Det har medfört att företaget 

till stor del drivs av de hållbara mekanismerna eftersom att i det här fallet har både ledningens och 

medarbetarnas målsättningar sammanfaller eftersom att de befinner sig nära varandra i 

organisationen. Således skulle företagsstrukturen påverka det här företagets mekanismer för 

upprättande av hållbarhetsredovisningen men det är något som inte bevisas i denna studie. Det finns 

även möjlighet att ägarstrukturen i sig är en mekanism i företagen och att det således finns en 

ytterligare typ av mekanism.   

Liknande tendenser ses i Skandia där företaget ägs av sina kunder. Detta gör att det blir en sluten 

krets av kommunikationen som påverkar företagets hållbarhetsredovisning. Således blir 

ägarstrukturen i Skandia något som i högsta grad påverkar företagets hållbarhetsredovisning. Detta 

visas i studien där det framkommer att Skandia är utav legitimerande karaktär utav just den 

anledningen att företagets ägare är dess kunder och således blir den gruppen den dominerande 

intressentgruppen för hållbarhetsredovisningen.  

7.1 Vidare forskning 
En del författare i ämnet argumenterar för att balansen mellan positiva och negativa mått och 

presentation i hållbarhetsredovisningen är en av de viktigaste kritierierna för god kvalitet och 

trovärdiget, det saknas dock någon form av praxis på hur balansen ska se ut för att det ska upplevas 

trovärdigt, något som studiens resultat bekräftar eftersom det är helt slumpmässigt hur balansen ser 



   

 

53 

ut mellan företagen. Det skulle därför vara av intresse för vidare forskning att studera vad som är en 

bra balansnivå och hur företagen ska förhålla sig till just denna del av kvaliteten. 

Ur diskussion går det även att förstå att det finns saker som kan påverka mekansimerna och varför 

vissa mekanismer är drivande eller inte. Organisationsstrukturen är en sådan del som skulle kunna 

tänkas påverka mekansimerna och därmed kvaliteten i hållbarhetsredovisningarna. Ett förslag till 

vidare forskning blir således att försöka identfiera eventuell påverkan på mekanismerna beroende på 

organisationsstruktur eller om påverkan sker direkt på kvaliteten. Det skulle bidra med en större 

teoretisk förståelse över vad som påverkar kvaliteten i hållbarhetsredovisnignarna och hur. 
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9 Bilaga 1 - Intervjuguide 
Syftet är att intervjun skall vara en semi-strukturerad intervju med några övergripande ämnen som berör de 

teorier för frivillig hållbarhetsredovisning. För att kunna styra in samtalet mot de kriterier som berörs i 

referensramen har även ett antal ledfrågor konstruerats som är anknutna till teorin. Intervjuarna kommer inte 

strikt hålla på ordningen på ämnen i intervjun utan låter respondenten i så stor utsträcknings som möjligt tala 

fritt inom ramen för de ämnen som finns. Utöver ledfrågorna kan följdfrågor som ses som relevanta för 

intervjun ställas. (Bryman & Bell, 2007) (Silverman, 2011) 

Introduktion 

Presentation om uppsatsen för respondenten utan att förklara de områden om kvalitet som kan påverka 

respondentens svar. 

  Hur länge har ni använt er av hållbarhetsredovisning? 

 Hur ser er process för hållbarhetsredovisningen ut? 

  Vilka beslut angående hållbarhet och redovisningen finns? 

o  I vilka instanser fattas besluten? 

o  Vilka var argumenten för och emot hållbarhetsredovisning? 

  Hur ser diskussionerna ut vid planeringen? 

  Hur valde ni att lägga erat fokus på för ansvarsområden i hållbarhetsredovisningen? 

o  Varför valde ni att fokusera på [Det dom fokuserar på] 

Hållbarhet 

Eftersom hållbarhetsredovisningen är en spegling av företagets hållbarhetsarbete är det intressant att veta 

inställningen till hållbarhet. 

 Vad är hållbarhet för er? 

 Hur har ni diskuterat innebörden av Corporate Social Responsibility (CSR)? 

 Vilka delar i begreppet hållbarhet prioriterar ni när ni jobbar med hållbarhet och presenterar dessa? 

 Hur är hållbarhet en del av eran övergripande strategi? 

 Vad kan ni göra för att förbättra hållbarheten i samhället? 

 Kan ni som enskilda företag verkligen kunna påverka hållbarheten i samhället? 

Intressenter 

Intressenter kan ha en betydande roll i hållbarhetsarbetet och kan bidra med både feedback och krav på 

företaget. Vilken blir intressenternas roll när ni tar fram er hållbarhetsredovisning. 

 Har ni identifierat vilka som är era intressenter och vilka krav de har när ni hållbarhetsredovisar? 

o Hur har ni i så fall gått tillväga när ni identifierade dessa? 

o Har ni haft intressentdialoger med era intressentgrupper för att höra deras feedback och hur 

har detta gått till? 

o Vilka är era viktigaste intressenter i hållbarhetssammanhang? 

 Skiljer sig de mot era intressenter i verksamheten? 
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 Hur svarar ni mot era intressenter i hållbarhetsredovisningen, dvs. hur syns deras intresse i 

redovisningen 

Omvärlden  

Fler och fler företag börjar att hållbarhetsredovisa och sedan 2007 är det även obligatoriskt för statligt ägda 

företag att hållbarhetsredovisa. Även så finns en stark hållbarhetstrend i samhället idag. Hur förhåller ni er 

till det ökande trycket på företagen från samhället? 

 Är den samhällstrenden något ni känner av i företaget och är det något som har påverkat er? 

 Hållbarhetsredovisar era konkurrenter? 

 Får de då konkurrensfördelar mot er om de gör det? Är det viktigt att göra som de andra företagen på 

marknaden? 

 Hur tror ni/du att det statliga obligatoriet har påverkat till varför fler företag hållbarhetsredovisar? Kan 

ni ge ett exempel på hur det ha påverkat er? 

 I flera andra europiska länder är idag obligatoriskt för alla större företag, bidrar det här till en "global" 

samhällstrend? 

 Kan man som stort/börsnoterat företag låta bli att hållbarhetsredovisa idag? Varför 

hållbarhetsredovisar inte mindre företag i lika stor utsträckning? 

 Hade ni fortfarande hållbarhetsredovisat om ni inte hade varit börsnoterade? (Vänd om de inte är 

börsnoterade) 

Avslutning/Sammanfattning 

Förklara hur mekanismer kan påverka vad som redovisat och därmed kvaliteten. Dock finns det inget som 

säger hur dessa mekanismer påverkar kvaliteten positivt/negativt. 

 Vad anser du primärt har drivit er till att hållbarhetsredovisa? 

o Är hållbarhetsredovisningen ett sätt att ha kolla på de regler och krav som finns? 

  Finns det utrymme för personliga initiativ för hållbarheten, som tillexempel eldsjälar i miljö? 

 Använder ni hållbarhetsredovisningen för att marknadsföra er som ett hållbart företag? Om Ja, hur och 

varför? 

 Vilka krav ställer ni på kunder och leverantörer för att vara mer hållbara och hur signalera ni dessa 

krav? Går det att använda hållbarhetsredovisnigen till detta? 
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Företag Allmänt Hållbarhet Intressenter Omvärld

H&M AB, Hendrik Alpen, 

Ansvarig på 

Kommunikation och 

Press avdelningen på 

H&M Koncernen. 

Respondenten anser att H&M 

primärt använder HBR som ett 

verktyg för intern uppföljning och 

styrdokument för verksamheten. 

HBR sedan 2002

Respondenten anger att det inte finns 

mer information att ti l lgå än den som 

presenteras i  

hållbarhetsredovisningen. I 

hållbarhetsredovisningen återges 

vikten av att arbeta med hållbarhet 

genomgående i verksamheten. 

H&M arbetar nära intressenter och för 

dialoger med intressentgrupper. Dessa 

ingår i  väsentlighetsanalyser samt i de 

arbetsgrupper som finns för 

hållbarhetsredovisningen. 

Respondenten anger att det är kritiskt 

att hållbarhetsaspekten ingår i  

verksamhetsstrategin och att 

hållbarhetsarbetet är mer än en 

samhällstrend utan att det faktiskt är 

det nya sättet att arbeta på. De 

använder HBR att konkurrera med 

samt marknadsföring. Det är inte HBR 

som rapport som ger 

konkurrensfördelar utan det den 

innehåller. Respondenten tror att 

hållbarhetsredovisning kommer att 

bli  obligatoriskt i  Sverige, vilket H&M 

uppskattar.

Skandia, Karin Thomas, 

Projektledaren för 

hållbarhetsredovisninge

n

Skandia är kundägd, vilket innebär 

att kunderna til lsammans äger 

Skandia. Skandia har 

hållbarhetsredovisat sedan 2011. 

Skandias avsikter med 

hållbarhetsredovisningen är att 

skapa transparens mot 

kunder/ägare samt att använda HBR 

som ett verktyg internt för att 

strukturera arbetssättet mot de 

frågor som kunderna tycker är 

viktiga. 

Respondenten anger att hållbarhet är 

något som intressenterna efterfrågar 

och är därför värderingar som 

Skandia bör ta i  hänsyn. 

Respondenten berättar att branschen 

Skandia är verksam i har låg 

trovärdighet bland allmänheten, 

främst insyn och begriplighet. 

Skandia är missnöjda med att 

intressenter ser på branschen och 

det egna företag på det viset och 

därför arbetar för transparens i 

företaget för att motbevisa. 

Respondenten anger återkommande att 

kunder och ägare (Vilka är samma i 

Skandia) är de primära intressenterna, det 

är dessa Skandia främst lyssnar til l . 

Medarbetarna är också en primär 

intressentgrupp eftersom att de är de som 

ska arbeta utifrån HBR. Skandia ser HBR 

nämligen som ett verktyg för medarbetarna 

i Skandia att jobba efter. Respondenten 

anger att kunder i  låg grad tar del av HBR 

och de snarare söker information på 

hemsida och andra medier. Dock ligger 

HBR til l  grund för den informationen 

samtidigt som HBR fungerar som verktyg 

internt där GRI är viktigt.

Eftersom att Skandia varken är 

statligt eller börsnoterat är trycket 

från omvärlden inte hårt. Samtidigt 

saknar Skandia investerare som 

också bidrar ti l l  det lägre 

omvärldstrycket. Därför prioriteras 

kunderna/ägarna högre än den 

övriga omvärlden. 

EY, Charlotte Söderlund, 

Auktoriserad revisor på 

Climate Change and 

Sustainability Services

Koncernen har en internationell 

hållbarhetsredovisning men det 

svenska dotterbolaget har en egen. 

På grund av 

organisationsförändringar har HBR 

minskat i  omfattning. Respondenten 

som har mångårig erfarenhet inom 

ämnet menar att 

organisationsstrukturen och 

kulturen påverkar vad som HBR 

omfattar. Praktiskt leder detta til l  

att väsentlighetsanalysen påverkar 

vad som presenteras. 

Hållbarhet på EY är trovärdighet, 

revision grundar sig på att 

information ska gå att l ita på och då 

bör EY som aktör också vara 

trovärdig. Eftersom att EY erbjuder 

granskning av HBR för sina kunder 

måste EY vara trovärdig och också 

hållbarhetsredovisa. Miljö l igger inte 

i  fokus för EY.

Respondenten anger att de främsta 

intressenterna för EY är företagets kunder 

då de indirekt genom offertförfrågningar 

ställer krav på EY.

Obligatoriet för statliga bolag skulle 

kunna ge "ringar på vattnet" men är 

inte så pass kraftfullt att det skulle 

påverka företag runt om kring. För 

EY's del vore det konstigt av EY att 

inte hållbarhetsredovisa eftersom att 

de erbjuder sig att granska andras 

HBR. 

10 Bilaga 2 – Intervjusammanfattning 
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Trivector, Karin 

Neergaard, 

Affärsområdesansvarig 

klimat, energi och miljö

Hållbarhetsredovisat sedan 2011, 

dock haft miljörapportering sedan 

1997. Startade 1987. Alltid haft 

avsikt att presentera information 

kring arbetet om först miljön sedan 

hållbarhet.

VD beskrivs av respondenten som 

intresserad av hållbarhet och har 

allokerat resurser för utveckling av 

hållbarhet (bla. ti l l  

hållbarhetsredovisningen) och driver 

personligen frågor angående detta. 

Hållbarhetsansvariga och 

medarbetare har erhållit fria tyglar 

från VDn att utveckla hållbarheten i 

verksamheten. Trivector var tidiga 

med att miljörapportera och även de 

andra aspekterna (dock lite senare). 

De var tidiga med 

hållbarhetsredovisning relativt ti l l  

andra aktörer.

Den främst intressentgruppen för Trivector 

är medarbetarna, och det främst för att 

medarbetarna ska ha riktlinjer att ta 

hänsyn til l  vid projekt exempelvis. Kunder 

är också en viktig intressent men kunderna 

har inte några krav på Trivector förutom 

några få undantag där mindre krav 

förekommer. Det är främst Trivector som 

ställer krav på kunderna utifrån 

hållbarhet. 

Respondenten menar att de är ett 

såpass l itet företag så de egentligen 

inte påverkas av samhällstrender 

som större bolag eventuellt gör. 

Miljö har funnit länge och 

respondenten upplever att det inte 

förändrats för Trivector under åren i 

någon större grad. De statligt ägda 

bolagen är inte med och bidrar ti l l  

trenden i någon högre grad. Trivector 

menar att hållbarhet har fått mer 

förståelse i  samhället, exempelvis 

förståelse för Trivectors förslag på 

telefonmöte istället för möte. 

Telia Sonera, Henrik 

Weinstedt, 

Sustainablil ity manger.

Hållbarhetsredovisat sedan 2006, 

men har ändrat fokus 2010/11. 

Tidigare var rapporten av 

kommunikativ karaktär medan efter 

10/11 hamnade fokus mer på 

omvärldsfokus, istället för de 

direkta intressenterna lyftes fokus 

ti l l  egentligen stora delar av 

omvärlden. Detta intensifierades 

efter korruptions skandalen 2012. 

Telia Sonera tar upp i sitt nya fokus 

hur telecom kan användas för att 

bygga ett hållbarhet samhälle 

(kommunkation, demokrati). Det är 

även på modet med de sociala 

aspekterna medan miljön beskrivs 

som död. En stor del av arbetet är 

inriktat på den sociala biten. 

Telia sonera anger att sina intressenter är 

kunder och ägare, även regeringar. TS har 

haft för avsikt att kommunicera det 

intressenterna vil l  ha kommunicerat, dock 

har inte intressenterna ingått i  arbetet med 

hållbarhetsredovisningen, vilket har lett 

ti l l  att tidigare HBR har blivit 

reklamblaskor. I framtiden avser TS att ha 

ett närmare sammarbete med intressenter 

vid framtagningen av HBR.

TS säger att man inte i  ti l lräckligt hög 

grad anpassat HBR efter omvärldens 

tryck vilket lett ti l l  dålig publicitet i  

media. Därför l igger fokus nu på att 

lyssna til l  vad omvärlden vil l  och 

genomföra det. Exempelvis anger TS 

att de sociala aspekterna är trendigt 

just nu och därför fokuserar TS på 

det i  HBR. 

Renova, Viktoria 

Edvardsson 

Hållbarhetschef

Renova har HBRat sedan 2010, 

företaget är ägt av ett antal 

kommuner i  

västragötalandsregionen. Företaget 

grundades av kommunerna för att 

ta hand om avfall  och 

miljösortering i  kommunerna. Har 

gått från integrerad HBR til l  

fristående. 

Själva syftet med företaget är att för 

kommunerna hantera avfall  och 

sopor. De berättar att miljöfrågor 

alltid varit viktiga och Renova 

fokuserar på miljö i  

hållbarhetsarbetet. 

Den främstsa intressentgruppen är ägarna 

i Renova. De är kommunerna som har krav 

och som återspeglas i  

hållbarhetsredovisningen. HBR används 

också för att internt i  Renova styra 

medarbetarna att arbeta efter uppsatta 

mål. 

Kommunerna består av demokratiskt 

valda politiker så Renova ser sina 

ägare som en representation av 

samhället och omvärlden. Det gör att 

samhällstrender indirekt (genom 

politikerna) påverka Renova starkt. 

Postnord, Anna 

Viefhues, Investor 

Relations & 

Sustainability 

Communication

2009 började Postnord med 

hållbarhetsredovisning, tidigare 

redovisades det i andra former. 

Ägare: Svenska och Danska 

staten. 

Hållbarheten handlar främst om 

transporten; stor miljöpåverkan 

och där det finns möjlighet att 

minska påverkan. Postnord är en 

av landets största arbetsgivare 

och har över 40 000 st anställda 

vilket ställer krav på de sociala 

aspekterna i organisationen. 

Samtidigt arbetar Postnord som 

en institution i samhället där 

tillgänglighet för alla är viktigt i 

organisatioinen. 

Intressentgrupper är främst stora 

företagskunder, som faktiskt är dom 

som skickar brev. Sen också Svenskla 

och Danska Staten som ägare och de 

riktlinjer och syfte som ägarna ger 

organisationen. Även medarbetarna 

(genom facken) är en stor 

intressentgrupp internt i 

Postnord. Intressenterna har 

möjlighet att påverka innehållet i 

hållbarhetsredovisningen, men det är 

det statliga ägandet som har sista 

ordet.

Postnord är en stor arbetsgivare 

som har därför ögonen på sig. De 

har inga större konkurrenter som 

de kan jämföra HBR med. De 

anser att de inte påverkas av 

samhällstrenden, eftersom att 

staten ändå ger direktiv för hur 

de ska förhålla sig mot det 

genom hållbarhetsredovisningen. 

Kappahl, Eva 

Kindgren, CSR & 

Quality manager

Kappahl har 

hållbarhetsredovisat i 5 år, de 

har dock hoppat ett år. De 

startade ett sammarbete med 

GRI för att möjliggöra för läsare 

att kunna jämföra med andra 

företag. Det ledde till 

intressentanalyser. De har inte 

gjort väsentlighetsanalys. Innan 

de började 

hållbarhetsredovisade hade 

man hållbarhetsarbete i 

organisationen men ledningen 

hade tagit ett aktivt beslut att 

inte hållbarhetsredovisa det 

man gjorde. 

Kappahl har inte gjort 

väsentlighetsanalys utan 

redovisat det företaget där dom 

genomfört sitt hållbarhetsarbete 

och också haft påverkan. Kappahl 

jobbar mycket med hållbarhet 

och de anser att det är 

viktigt. Allt initiativ för 

hållbarhetsarbete och 

redovisning kommer nerifrån, 

det är först nu på senare tid som 

ledningen börjat "heja" 

på. Mycket fokus läggs på att 

presentera de hållbarhetsprojekt 

som Kappahl genomför och det 

framhäver även respondenten 

att Kappahl arbetar med många 

projekt för att främja 

hållbarheten i företaget och i 

dess omvärld. 

Kappahl har gjort intressentanalyser 

för att ta reda på vad intressenterna 

efterfrågar. De har främst identifierat 

kunder och leverantörer som viktiga 

intressenter till verksamheten. 

Hållbarhetsredovisningen används för 

att sätta krav på levernatörer, medan 

kundgrupper används för att ta reda 

på vad kunderna vill ha med i 

hållbarhetsredovisningen. De önskar 

att deras intressenter skulle läsa HBR 

men de gör de inte, men de arbetar 

med att försöka anpassa sig till så 

många som möjligt. 

I omvärlden är Kappahl ett litet 

bolag. Kunderna följer 

samhällstrenderna och är väl 

medvetna om barnarbete och 

kemikalier i kläder osv. Detta är 

dock beroende på hur 

samhällstrenderna ser ut. Direkt 

följer inte Kappahl 

samhällstrenderna utan Kappahl 

anser att de jobbar med 

hållbarhet oavsett om det är 

trend just nu eller inte. Kappahl 

ser positivt till samhällstrender 

för det skapar medvetenhet 

genom att fler 

hållbarhetsredovisar och det är 

bra. 
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Trelleborg, Rosman 

Jahja, Communication

s Manager

Corporate 

Responsibility 

Communications & 

Internal 

Communications

Trelleborg har miljöredovisat 

sedan 90-talet, och sedan 2000 

talet har de 

hållbarhetsredovisat för att 

sedan  2007 eller 2008 gå över 

till CR-redovisning, Corporate 

Responsibility. 

Trelleborg är tidig med 

hållbarhetsredovisning. De 

verkar inom många olika 

branscher där de arbetar med 

hållbarhet genom en uppförande 

kod. Koden tar upp miljö, social, 

och ekonomi men också etiska 

delar. Det är viktiga för oss att 

kunna leverera produkter som 

bidrar till hållbarhet i samhället. 

Ägare, medarbetare och kunder är de 

stora intressenterna i Trelleborg. 

Kunderna är uppdelade i olika 

segment för de olika delarna i 

Trelleborg. Som exempel skiljer sig 

bilindustrin mot jordbruksindustrin åt 

som är två av deras stora 

kundgrupper. Bilindustrin har väldigt 

höga krav på vikt och besparing av 

energi i bilar medan jordbrukar 

snarare fokuserar på att däcken ska 

vara skonsamma mot jorden och dra 

mindre bränsle. 

Hållbarhetsredovisningen presenteras 

på 3 (snart 4) olika sätt för att nå ut till 

olika grupper. Investerarna läser ÅR så 

därför är en kortare variant av HBR 

integrerad (med fokus på finansiell 

hb) i ÅR, detsamma gäller 

företagskunder. Förutom ÅR används 

också en webbversion för 

kommunikation med ägare och 

kunder. Den fristående 

hållbarhetsredovisningen är riktad 

mot alla (inkl. ägare och kunder) och 

den är den kompletta. I framtiden 

avser Trelleborg att göra en kort 

Trelleborg beskriver att de 

saknar stora konkurrenter, men 

att det finns mindre aktörer som 

konkurrerar med en viss del av 

Trelleborg. Det beskrivs också att 

hållbarhets(redovisningen) 

liknas med en tävling mellan de 

stora industrijättarna där 

Trelleborg tillsammans med 

Atlas Copco och Sandvik mfl. 

konkurrerar om att ha den bästa 

hållbarhetsredovisningen i 

branschen. Denna konkurrens 

triggar företagen att 

hållbarhetsredovisa bättre och 

bli bäst. Annars tycker de att det 

övriga samhället inte påverkar 

hållbarhetsredovisningen, MEN 

missköts hållbarhetsARBETET så 

riskerar man att hamna i samma 

sällskap som Telia Sonera (Något 

man vill unvika). Samtidigt 

påpekar respondenten att man är 

samma person på jobbet som 

hemma och därför indirekt 

påverkas av samhällstrycket.  

Heidelberg Cement 

AB, Karin Comstedt 

Webb, Project 

Manager sustainable 

development

Redovisar varannat år. Handlar 

mycket om transparens. De har 

tidigare granskats av tredje part, 

men gör inte längre det. Det 

kostade mer än det smakade 

och det medför inget mervärde 

anser respondenten. Nyligen 

omorganiserade med nya ägare. 

De traditionella grundpelarna är 

starka där miljö prioriteras. Inom 

en snar framtid ska de även ta 

med mer sociala aspekter. Det är 

"miljö"chefens arbetsuppgifter 

som kommer utvidgas. 

De spelar ingen roll om det granskat 

eftersom att intressenterna är 

integrerade i hela processen. Dock är 

det få intressenter som tar del av 

HBR, de som gör det vill se 

transparens och aktiviteter 

(approach). Däremot kan koncernen 

behöva granska sina indikatorer och 

sen gör dottebolaget sin tolkning av 

det till sin HBR. De tar hänsyn till de 

nya ägarnas krav på HBR. De 

identifierar internt vilka 

intressenterna är och vad kräver och 

sedan arbetar mot detta tillsammans 

med de intressenter respektive 

område berör, med löpande 

intressentdialoger. Närboende, 

kunder och myndigheter är de främsta 

intressenterna.

Hon tror att det är ett samspel 

mellan vad samhället vill och vad 

företaget ger samhället. 

Företaget är en såpass stor 

producent att de är med och 

sätter standarden på 

hållbarheten i byggmaterialet i 

branschen. Obligatoriet påverkar 

de inte alls. Snarare specifika 

miljökrav från bolag som 

påverkar företaget. De skulle 

klara sig utan HBR, dock behöver 

de ett paket att kommnuicera 

med omvärlden (externt och 

internt) och hade de inte gjort 

det hade de inte haft något 

förtroende för omvärlden 

generellt, detta passar HBR bra 

till. De vill öka acceptances för 

verksameheten där omvärlden 

påverkar företaget intressenter 

som i sin tur påverkar företaget. 

Det finns en viss 

omvärldspåverkan men det 

specificeras inte ytterligare utan 

att man generellt måste 

accepteras. 

OKQ8, Malin Eklund, 

Chef Kommunikation 

& CSR

OKQ8 började 

hållbarhetsredovisa 2010. I 

Sverige fokuserar företaget 

främst på miljö medan i 

Danmark fokuserar man på de 

sociala aspekterna. 

Respondenten anger att 

företaget har arbetat med 

hållbarhet länge och att 

branschen ställer hårda krav på 

framförallt miljön. Detta har 

kommunicerats på andra sätt än 

HBR. Medarbetarna har 

inflytande i hållbarhetsarbetet 

och därmed fokus i HBR. 

Respondenten anger att OKQ8s 

intressenter för HBR är privatkunder 

och företagskunder framförallt. 

Privatkunder ofta har  företställningar 

om OKQ8 verksamhet och därför har 

starka åsikter om den samma men 

också branschen i stort. 

Företagskunder ställer istället krav när 

det kommer till upphandlingar av 

OKQ8s produkter och tjänster.  

Branschen ställer hårda krav på 

företagen, förtroendet för 

branschen är låg vilket 

respondenten anger att det krävs 

transparens för att 

motverka. Repondenten anger 

att de inte direkt påverkas av 

trender utan de påverkas 

indirekt genom intressenter. Det 

statliga obligatoriet anger 

respondenten har påverkat 

företaget eftersom de ofta är 

med i offentliga upphandlingar 

med statliga bolag. 
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Hufvudstaden, Karl-

Johan Wall

Hufvudstaden har 

hållbarhetsredovisat sedan 

2009. Fokuset i både 

redovisningen och arbetet är 

miljöfrågor, dock går fokuset i 

branschen mot att ta upp mer av 

de sociala aspekterna. 

Hufvudstaden anger att de har 

stora möjligheter att påverka 

hållbarheten vid upphandlingar. 

Företaget arbetar mycket med 

energieffektivitet och 

miljömässighet vid byggnationer 

av fastigheter. Dock saknar de 

hållbarhet i den operativa 

strategin i företaget. 

Kunder, leverantörer och aktieägare 

ses av respondenten som de primära 

för HBR. Kunderna och leverantörer 

läser dessvärre inte 

hållbarhetsredovisningen anger 

respondenten, utan 

hållbarhetsarbetet kommuniceras 

genom andra kanaler så som möten 

och avtal. Investerare tar del av 

hållbarhetsarbetet genom att HBR är 

intregrerad i ÅR. De gör 

intressentanalys. Investerare är de 

som prioriteras. 

Deras större konkurrenter 

hållbarhetsredovisas, men de 

mindre konkurrenterna är inte så 

duktiga på det. Många 

fastighetsbolag som ägs av AP 

fonder hållbarhetsredovisar. 

Hufvudstaden tittar på 

konkurrenters 

hållbarhetsredovisning. Det finns 

egentligen inget samhällstryck 

generellt vad det gäller 

hållbarheten, medan om de 

exempelvis skulle använda svart 

arbetskraft och det skulle komma 

ut skulle samhällstrycket öka. 

Atlas Copco Den data som samlats in för 

Atlas Copco är sekundärdata 

som hämtats från en tidigare 

undersökning inom samma 

område (Hänvisa till uppsatsen!)

Atlas Copco arbetar med att 

intregrera hållbarhetsarbetet 

(och grunden till HBR) i 

verksamheten för göra det så 

enkelt som möjligt att hämta in. 

Detta gör att medarbetet betalar 

tillbaka sig i bättre produkter och 

effektivare processer. Atlas 

Copco har integrerat 

hållbarhetsbegreppet i sitt 

uppdrag.

Hållbarhetsredovisningen efterfrågas 

av företagets intressenter, såsom 

kunder, leverantörer och anställda, 

efterfrågar detta. Företagets 

viktigaste intressent är deras 

medarbetare, men dessa verkar inte 

läsa HBR. De som verkar ha mest tryck 

på Atlas Copco är NGO och etiska 

fonder. 

Hållbarhetsredovisningen är 

viktig eftersom att Atlas Copco är 

ett stort börsnoterat 

industriföretag där tranparens 

och hållbarhet efterfrågas. Det är 

centralt att använda 

hållbarhetsredovisningen för att 

få tillgång till olika indexieringar 

för att göra företaget mer 

attraktivt att investera i och 

utveckla varumärket. Atlas Copco 

tror att hållbarhetsredovisningen 

kommer bli "obligatorisk" och 

förbereder sig på det genom att 

redovisa redan nu. 

SEB, Cecilia Wideback-

Väst, Hållbarhetschef

Hållbarhetsredovisat sedan 2007 Hållbarhetsredovisningen 

används som ett sätt att 

strukturera hållbarhetsarbetet i 

företaget och motivera 

medarbetarna. SEB försöker 

integrera hållbarhet i alla 

områden där de är verksamma 

och få in tankegångar i 

arbetssättet. De arbetar mycket 

med ansvarsfulla affärer och 

ekonomisk brottslighet, etik för 

marknadsföring, tillgänglighet 

för kunder anges också som 

hållbarhet. Gäller även telefon-

tider dygnet runt. Avslutar lite 

kort med att berätta att deras 

miljöpåverkan endast finns i 

investeringar och de kan påverka 

genom att sätta press på dessa 

aktörer. 

Vad det gäller intressenter räknade 

respondenten för SEB upp många 

olika intressentgrupper. Det 

specificeras inte vilka 

intressentgrupper som är viktigast 

utan hon anser att alla är viktigast, 

dock lutar det något åt kunder, 

medarbetare och 

ägare. Respondenten uppger att dessa 

intressenter förväntar sig att SEB 

forsätter att hållbarhetsredovisa. 

Respondenten uppger att det i 

och med är obligatoriskt för stora 

företag i Danmark och Norge 

påverkar det samhällstrenden för 

SEB. Respondenten uppger att 

SEBs intressenter till stor del är 

de samma som dess omvärld. 

Swedish Match, Maria 

Clementsson,  

Investor Relations 

and Corporate 

Sustainability

Hållbarhetsredovisat sedan 

2010,  de redovisar dom som GRI 

anger som viktigt att redovisa i 

kombination med ett fokus som 

bygger på resultat från 

väsentlighetsanlys och 

intressentdialoger

För Swedish Match handlar 

hållbarhet om att generera värde 

för bolaget och dess intressenter 

samt hantera frågor om 

miljöpåverkan i syfte att 

säkerställa en långsiktig och 

hållbar tillväxt. 

SM har en aktiv dialog med sina 

intressentgrupper. De anger 

Konsumenter, kunder/återförsäljare, 

medarbetare, 

lagstiftare/myndigheter, 

investerare/finansanalytiker, 

forskare/hälsosamfund samt 

leverantörer som sina viktigaste 

intressenter. Kommunikationen sker 

med enkäter för att bedöma 

väsentlighet i HBR. Leverantörer 

skriver på etiskt 

kontrakt. Respondenten anger att 

företagets intressenter har 

Det statliga obligatoriet har gjort 

att SM har infört GRI. SM 

konkurrenter 

hållbarhetsredovisar och har 

gjort det under lång tid, dock 

genererar detta inga 

konkurrensfördelar anser SM. SM 

anser att det generellt är rätt sak 

att göra. De anger att 

grannländers obligatoriska 

rapportering påverkar. 

 


