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Abstract 

The interest of the general public for sustainability reports has increased. The Global Reporting 
Initiative (GRI) has developed the most common framework for sustainability reporting. In 2013, 
GRI updated its framework from G3.1 to G4 where the focus on “materiality” increased. 
Materiality has historically been a vague concept and comes originally from the English common 
law. The study aims to explore materiality in terms of sustainability reporting among listed 
companies in Sweden. Materiality is a vague concept and the majority of recent research has 
defined materiality from a financial accounting perspective. Thus, we want this study to 
contribute to a better definition based on how practitioners define materiality. 
 
We have conducted eight semi-structured interviews with people in different companies 
operating in various industries. It is a qualitative study employing a targeted content analysis. 
The analysis is based on three themes. These three themes are impact, importance and 
subjectivity. The result of the study is that these three themes can clarify materiality. The theme 
importance was most prominent during our interviews. It was also in this theme we identified 
“bearing” that contributed to a better definition of materiality. The second most important theme 
was impact. The concept of “risk” emerged from category size in this theme, which also to some 
extent can clarify materiality. The theme that was discussed in the least degree was subjectivity. 
The paper concludes that materiality can be defined by our three themes from a sustainability 
perspective. 
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Sammanfattning 

Under senare tid har intresset hos allmänheten ökat för hållbarhetsredovisning. Global Reporting 
Initiative (GRI) har upprättat det vanligast förkommande ramverket inom 
hållbarhetsrapportering. År 2013 uppdaterade GRI sitt ramverk från G3.1 till G4 där väsentlighet 
fick ökat fokus. Väsentlighet har historiskt sett varit ett vagt begrepp och kommer ursprungligen 
från det engelska rättsystemet. Uppsatsen syftar till att undersöka väsentlighet utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv bland olika börsnoterade företag i Sverige. Som nämnts är väsentlighet 
diffust och merparten av tidigare forskning har definierat begreppet ur ett 
redovisningsperspektiv. Därmed vill vi med denna studie bidra till en tydligare definition utifrån 
hur praktiker definierar väsentlighet.  

Vi har genomfört åtta semi-strukturerade intervjuer med personer på olika företag som verkar 
inom olika branscher. Således har vi gjort en kvalitativ undersökning där vi använt oss utav en 
riktad innehållsanalys. Analysen bygger på tre teman. Dessa tre teman är påverkan, importans 
och subjektivitet. Resultatet av studien är att dessa tre teman kan tydliggöra väsentlighet. Temat 
importans var mest framträdande under våra intervjuer. Det var även inom detta tema vi 
identifierade bärande som bidrog till en tydligare definition av väsentlighet. Det tema som var 
näst viktigast var påverkan. Här framkom begreppet risk ur kategorin storlek, vilket också till 
viss del kan tydliggöra väsentlighet. Det tema som diskuterades i minst grad var subjektivitet. 
Därmed går det att definiera väsentlighet med hjälp av våra tre teman utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 
	   	  
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, väsentlighet, bärande, risk, innehållsanalys 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företagens finansiella information har länge varit i fokus. Globaliseringen har bidragit till att 
hållbarhetsredovisning blivit allt viktigare och en ökad medvetenhet hos allmänheten har gjort att 
kraven ökat på företagens ansvarstagande (Frostenson, Helin och Sandström, 2012). Hållbarhet 
har dessutom blivit en stor fråga hos företagsstyrelser, men även i toppmöten bland världsledare 
(Cho, Laine, Roberts och Rodrigue, 2015). Enligt Bowers (2010) och Laurence (2011) är det 
idag allmänt känt att Brundtland-kommissionen var först med att definiera begreppet hållbar 
utveckling. Detta genomfördes i rapporten “Our common future” (Bowers, 2010; Laurence, 
2011). Definitionen lyder: “a system of development that meets the basic needs of all people 
without compromising the ability of future generations to meet their own life- sustaining needs” 
(United Nations, 1987). Denna rapport upprättades av World Commission on Environment and 
Development (WCED). Det var på uppdrag av Förenta Nationerna (FN) där syftet med rapporten 
var att bland annat ge förslag på långsiktiga strategier för att uppnå en global hållbar utveckling 
(Laurence, 2011; Frostenson et al., 2012).  

Under senare tid har intresset för hållbarhet ökat. Dessutom finns det ett lagförslag på att vissa 
företag måste upprätta hållbarhetsrapporter från och med 2017 (Ds 2014:45). Dagens företag 
behöver ta ansvar ur ett globalt perspektiv och detta har bidragit till en större efterfrågan på 
hållbarhetsredovisningar (Cho et al., 2015). Likt Cho et al. (2015) finner Dumay, Frost och Beck 
(2015) en ökning av externa CSR rapporter. Det går att upprätta denna rapport på olika sätt och 
följa olika riktlinjer. Ramverket, Global Reporting Initiative även förkortat GRI är den ledande 
och standard sättande organisation inom hållbarhetsredovisning (Milne och Gray, 2013; Hanks, 
2014). En undersökning av KPMG (2013) visar att 95 procent av de största 250 globala 
företagen hållbarhetsrapporterar och av dessa använder 80 procent GRI:s riktlinjer. 
Hållbarhetsredovisning är en separat rapport som upprättas av företag där vederbörande 
redovisar de så kallade “mjuka” värden inom miljö, social och ekonomiska områden. I detta 
dokument beskrivs hur företag tar sitt ansvar och hur de arbetar med sina hållbarhetsproblem 
(Frostenson et al., 2012). 

GRI utgav sitt första ramverk år 2000 och under 2013 uppdaterades den från G3.1 till nya G4 
riktlinjer (GRI, 2013; Bebbington, Unerman, O'Dwyer, 2014; Hanks, 2014). Den största 
skillnaden mellan G3.1 och G4 är att det nya ramverket har mer fokus på kvalité gällande 
innehåll, medan det tidigare G3.1 ramverket gav bättre betyg för en hållbarhetsredovisning med 
mer kvantitet och brett innehåll. I detta sammanhang menar man att kvalité avser det som är 
väsentligt för det specifika företaget. Därmed har G4 bidragit till större fokus på materialitet, det 
vill säga väsentlighet har satts i centrum (GRI, 2013; Hanks, 2014). 
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Det engelska ordet “Materiality” har historiskt varit ett vagt begrepp (Chewning och Higgs, 
2002). Holmes (1972) menar att begreppet med stor säkerhet uppstod från det engelska 
rättssystemet under mitten av 1800-talet. Redan då var det ett begrepp som var mycket svårt att 
hantera. Författarna diskuterar att den mångfald som existerar kring begreppet leder till en 
förvirring hos användarna (Chewning och Higgs, 2002). Ursprungligen kommer begreppet från 
det engelska rättssystemet men eftersom redovisningskonceptet även då var i framkant 
orienterade sig branschen med hjälp av deras tolkningar. Sedan dess har begreppet “materiality” 
utvecklats och är idag ett väl etablerat begrepp inom redovisning (Lo, 2010). Detta begrepp är 
något som har övergått till att också användas inom hållbarhetsredovisning. GRI:s riktlinjer G3 
och G4 använder sig av “Materiality” (GRI, 2006; GRI, 2013). G3 versionen finns översatt på 
olika språk och på svenska har begreppet översatts till väsentlighet (GRI, 2006). När GRI sedan 
övergick från G3.1 till G4 ville ramverket etablera begreppet ytterligare och därmed har 
väsentlighet fått ökat fokus.  

Syftet med GRI:s fokus på väsentlighet är att uppmuntra företag att enbart informera sina 
intressenter om det mest relevanta. G4-baserade rapporter ska därför omfatta de viktigaste 
aspekterna utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser som på ett väsentligt sätt 
påverkar sina intressenter (Frostenson et al, 2012). Både intressenter och företag har ett ansvar 
att tillsammans bedöma vad som är väsentligt och ta upp de frågor som är kritiska för att uppnå 
organisationens hållbarhetsmål (Searcy och Buslovich, 2014). Detta kommer vidare resultera i 
rapporter som är strategiska och fokuserade. Att utgå ifrån ett strategiskt och väsentlighetsbaserat 
tillvägagångssätt kommer leda till att företag får mer värde ur sin rapportering (GRI, 2013; 
Hanks, 2014). Bowers (2010) betonar att väsentlighet, som avser hållbarhetsredovisning, är 
avgörande för företag och kan underlätta för företagsledare att bättre förstå hur hållbar 
utveckling kan förbättra verksamhetens ekonomiska ställning. GRI:s uppdatering väckte ett 
intresse hos oss att på ett mer djupgående sätt öka förståelsen för begreppet väsentlighet ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Det går att konstatera att intressenter och upprättare av rapporter har olika 
syn på väsentlighet (Edgley, Jones och Atkins, 2015). Begreppet i sig är komplext och för att 
företag och intressenter ska dela liknande uppfattningar kring fenomenet krävs det mer forskning 
(Bowers 2010).  



	   7	  	  

1.2 Problemdiskussion 
Forskare världen över har under lång tid studerat väsentlighet. Som nämnts härstammar 
begreppet från det engelska rättssystemet (Holmes, 1972). Väsentlighet har sedan dess fått stort 
inflytande i redovisningen (Lo, 2010). Messier, Martinov-Bennie och Eilifsen (2005) för detta 
vidare och menar att väsentlighet genomsyrar hela redovisningen. Inom redovisning ses 
väsentlighet som ett adjektiv och tolkas ofta till det lagen definierar som rättvisande bild 
(Edgley, 2014). Väsentlighet inom redovisning är till för att skydda användare från vilseledande 
information och är därför ett viktigt begrepp (Edgley, 2014). De som granskar rapporter har 
begränsade resurser och måste lägga ner tid på det mest väsentliga och undvika att spendera tid 
på trivialiteter (Berstein, 1967; Reininga, 1968). Dessutom berättar Heitzman, Wasley och 
Zimmerman (2010) att väsentlighet är tröskeln mellan det som är av importans och det triviala. 
Vidare går det att tolka vederbörande begrepp som att viss information utelämnas eller att viss 
information felaktigt konstrueras (Messier et al., 2005). Begreppet väsentlighet är enkelt att 
förstå till vardags och Berstein (1967) menar att väsentlighet är det som inte är en bagatell. Det 
uppstår dock problem när begreppet får ökat fokus och än idag saknas en specifik definition 
(Edgley et al., 2015).  

Roberts och Dwyer (1998) menar att väsentlighet har en påverkan på en persons beslut. När 
något bedöms vara väsentligt sätts det i relation till omgivande faktorer. Dessa citat pekar på att 
begreppet är svårt att hantera.  

 “... the characteristic attaching to a statement, fact, or item whereby its disclosure or the 
method of giving it expression would be likely to influence the judgment of a reasonable person.” 
(Kohler, 1952, s. 317, se Edgley, 2014, s. 257).  

“A material fact... is a fact the untrue statement or omission of which would be likely to affect 
the conduct of a reasonable man with reference to the acquisition, holding or disposol of the 
security in question.” ( Gordon, 1933, s. 438, se Reininga, 1968, s. 31) 

Övergripande kan ovanstående citat anses enkla att förstå. Vid ett djupare angreppssätt blir det 
dock svårare då det handlar om subjektiva bedömningar (Edgley, 2014; Reininga, 1968). Än idag 
används dessa citat i ny forskning kring väsentlighet.  

Iyer och Whitecotton (2007) beskriver att det finns en koppling mellan väsentlighet och 
rimlighet. Författarna menar att väsentlighet är den mest grundläggande standarden för 
rapportering och ser begreppet som ett primärt verktyg. De betonar att väsentlighet behöver 
harmoniseras inom rapportering för att det ska bidra till en enhetlig standard. Då ramverket GRI 
använder sig av begreppet anser vi att det behöver studeras för att bidra till en mer enhetlig 
förståelse av fenomenet väsentlighet. Detta är också något författarna Iyer och Whitecotton 
(2007) tydliggör i deras studie. Samtidigt menar Lo (2010) att han istället finner ett samband 
mellan väsentlighet och användbarhet till beslut. I detta fall blir väsentlighet beroende av 
sammanhang vilket ytterligare försvårar till att komma an begreppet. Lo (2010) förklarar att 
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väsentlighet även handlar om diskret kategorisering. Det är ett begrepp som är kontinuerligt och 
en fråga om att gradera det som är användbart. I motsats till Lo (2010) beskriver Hsu, Lee och 
Chao (2013) att väsentlighet inte är kontinuerligt utan är flexibelt. Det är något som är formbart 
(Edgley, 2014).  

Inom hållbarhetsredovisning är det uttryckligen intressenter som ska påverka vad som bör vara 
med i rapporten och vad som anses vara väsentligt (Hsu et al., 2013). Detta leder till att företag 
ska identifiera och rangordna sina intressenter. Mitchell, Agle och Wood (1997) föreslår att tre 
intressentgrupper ska bestämma prioriteringsordningen.  Dumay et al. (2015) menar att 
“betydelsen för intressenter” och ”betydelsen för företag” är viktiga övervägande för att 
bestämma väsentliga frågor inom hållbarhetsredovisning. GRI (2013) har föreslagit en trestegs 
modell om hur företag bör välja ut vad som ska rapporteras. Stegen är identifiering, prioritering 
och validering. Dock är modellen enklare att upprätta än att genomföra. Hsu et al. (2013) har 
utifrån GRI:s trestegs modell utvecklat en egen metod som grundar sig på failure modes and 
effects analysis (FMEA)- och analytic network process (ANP)-metoden. Metoden ger 
förutsättningar för tillförlitlig konsensus genom att vara omfattande och systematiskt bestämma 
rangordningen på väsentliga frågor inom hållbarhetsredovisning. Dessa två modeller är av 
teknisk karaktär vilket Edgley et al. (2015) motsätter sig. Författarna anser istället att 
väsentlighet ska ses som en social konstruktion. De anser att begreppet är komplext och 
subjektivt, följaktligen blir det svårt att upprätta regler. Väsentlighet är ett oklart begrepp och 
kräver ofta en professionell bedömning (Chewning och Higgs, 2002).  

Roberts och Dwyer (1998) kritiserar att professionella bedömningar väger tungt för begreppet 
väsentlighet. De anser att begreppet är abstrakt och komplext och vill därför upprätta tydliga 
regler. Bristen på överensstämmelse för väsentlighet är ett problem (Roberts och Dwyer, 1998). 
Även Edgley (2014) kritiserar att expertkunskap idag utgör en stor del av hur väsentlighet bör 
tolkas. Vidare menar Brennan och Gray (2005) att det existerar en brist i insyn gällande 
väsentlighet. Begreppet är inte särskilt specificerat och tillämpas inte konsekvent. Detta gäller 
redovisning i alla dess former och det lämnar yrket öppet för anklagelser om bland annat 
paternalism. En person fattar ett beslut åt en annan individ där vederbörande inte vet vilka 
kriterier som ligger till grund (Brennan och Gray 2005).  

För att få en ökad förståelse för väsentlighet behövs det mer forskning och en tydligare definition 
på vad det egentligen innebär. Edgley et al. (2015) menar att begriplighet, relevans och korrekt 
bild kan ses som definitioner som ökar förståelsen för väsentlighet. Dock så tydliggör inte heller 
dessa definitioner väsentlighet på ett bra sätt (Edgley et al., 2015). Väsentlighet är således en 
gåtfull problematik menar Brennan och Gray (2005). Vi finner att merparten av tidigare 
forskning gällande väsentlighet har undersökts på redovisnings och revisionsområdet (Berstein, 
1967; Reininga, 1968; Roberts och Dwyer; 1998; Chewning och Higgs, 2002; Brennan och 
Gray, 2005; Messier et. al, 2005; Iyer och Whitecotton, 2007; Heitzman et al., 2010; Edgley, 
2014). Därmed menar forskare att undersökningar kring hur väsentlighet definieras ska utvidgas 
och innefatta områden såsom icke finansiella rapporter (Hsu et al., 2013). Det finns varken i 
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praktiken eller i tidigare forskning någon uttalad överenskommelse om vad väsentlighet står för 
(Edgley, 2014). 
 
Messier et al. (2005) har konstaterat att väsentlighet är svårt att beskriva. Berstein (1967) menar 
att väsentlighet är en ren subjektiv bedömningsfråga. Brennan och Gray (2005) betonar istället 
att det handlar om att individer vinklar information för att uppnå egenintresse. Enligt de 
ovanstående resonemangen går det att definiera väsentlighet på många olika sätt. Därmed vill vår 
studie bidra till en tydligare definition av väsentlighet inom hållbarhetsredovisning. Som nämnts 
vill GRI öka kvalitén på redovisningen där väsentlighet är ett viktigt kvalitetskriterium. I och 
med GRI:s uppdatering till ökat fokus på väsentlighet vill vi undersöka detta relativt outforskade 
område.  

1.3 Problemformulering 
Baserat på ovanstående problemdiskussion har följande frågeställning definierats:  

- Hur kan väsentlighet tydligare definieras utifrån ett hållbarhetsperspektiv?  

1.4 Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka väsentlighet utifrån ett hållbarhetsperspektiv bland olika 
börsnoterade företag i Sverige. Som ovan diskuterats är väsentlighet diffust och merparten av 
tidigare forskning har definierat begreppet ur ett redovisningsperspektiv. Därmed vill vi med 
denna studie bidra till en tydligare definition utifrån hur praktiker definierar väsentlighet.  
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2. Referensram 

2.1 Hållbar utveckling 
År 1972 hölls det första världstoppmötet om hållbar utveckling i Stockholm av Förenta 
Nationerna. Sedan dess har det varit tradition att följa upp med ett möte vart tionde år runt om i 
världen (FN, 2014). Under senare tid har hållbarhet blivit en allt mer central diskussionsfråga 
och det är även något som dagens företag tagit till sig. Idag är det dock frivilligt för företag att 
upprätta en hållbarhetsredovisning världen över (Cho et al., 2015). Detta gäller även Sverige med 
undantag för statligt ägda företag (Frostenson et al., 2012). Eftersom det är frivilligt skapar det 
en möjlighet för företagen att göra egna tolkningar och bedömningar om vad de anser är viktigt 
att rapportera. Begreppet hållbar utveckling har sitt ursprung från 1990-talet, då Elkington (1998) 
lanserade termen the-triple-bottom-line som består av perspektiven, miljö, samhälle och 
ekonomi. Företag har dock frihet att enbart utgå ifrån ett perspektiv (Chen och Bouvain, 2009).  

Idag så överskrider det mänskliga utbyggandet av samhällen och ekonomisk verksamhet de 
ekologiska gränserna för vår jord (IPCC, 2014). Även om diskussioner kring hållbarhet ökat 
föreligger oro då de globala indikationerna visar en konstant nedgång vad gäller tillståndet i 
naturen (Milne och Gray, 2013). Detta är ett tecken på att företagens diskussioner om hållbarhet 
och praxis inte överensstämmer. Effekt av detta är att förespråkare av hållbarhetsredovisning 
strävar efter att påverka företag till att bli mer ansvarsfulla och transparenta gällande sociala och 
miljömässiga åtgärder (Bebbington et al., 2014). Det förs kritik mot frivilliga 
hållbarhetsrapporter och ofta väljer författare att påpeka att de är begränsade till sin omfattning, 
kan anses vara oärliga och upprättas enbart för att uppnå legitimitet (Cho et al., 2015). Bowers 
(2010) menar att hållbarhetsrapporter inte diskuterar hållbarhet på ett önskvärt sätt utan enbart 
består av falska påståenden. Dessa falska påståenden menar Cho et al. (2015) bildar en uppbyggd 
fasad för att säkra företags egenintresse.  

Vid upprättande av hållbarhetsredovisning har företag olika ramverk att välja mellan. GRI är en 
organisation som skapat det populäraste ramverket (Milne och Gray, 2013; Bebbington et al., 
2014). Ramverket är ett principbaserat system där det finns innehållsmässiga och kvalitativa 
principer som måste uppfyllas. De innehållsmässiga principerna är väsentlighet, kommunikation 
med intressenter, hållbarhetssammanhang och fullständighet. För att mäta kvalité på rapporter 
används sex kvalitativa principer: balans, jämförbarhet, precision, när redovisningen ska avges, 
tydlighet och tillförlitlighet (Frostenson et al., 2012; Bebbington et al., 2014). Som tidigare 
nämnts har GRI övergått från G3.1 till G4. Den största skillnaden är att fokus på kvalité ökat där 
väsentlighet har satts i centrum (GRI, 2013; Hanks, 2014). 

Vanlig kritik mot företag är att dessa enbart engagerar sig inom miljö- och sociala frågor på ett 
symboliskt plan. Ofta påpekar kritiker att företag väljer utelämna negativ information och istället 
enbart lyfter positiva effekter. Detta ger en missvisande bild och syftet med det hållbara arbetet 
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uteblir. Således blir resultatet att företag endast bygger upp en fasad mot omgivningen (Cho, 
2015). Det har visat sig att rapporter inte erbjuder investerare nödvändig information utan endast 
illustrerar hur företag följt ett stort antal miljöregler och arbetssätt (Bowers, 2010). Författaren 
kritiserar även att dessa åtgärder och miljöregler som presenteras sällan påvisar hur det 
ekonomiska resultatet påverkas. Väsentlighet inom hållbarhetsredovisning kan underlätta för 
företagsledare genom att tillföra bättre förståelse för hur hållbarhet skulle kunna integreras i 
specifika affärsmetoder (Bowers, 2010).  

2.2 Hållbarutveckling utifrån intressentteorin 
Intressentteorin kan förklara vilken effekt intressenter har på företagens syn angående 
offentliggörande av hållbarhetsredovisning. Denna teori ökar förståelsen för likheter och 
skillnader gällande kommunikation avseende väsentlighet mellan parterna. Utgångspunkten i 
intressentteorin är företagens intressenter. Intressenter är alla som kan påverka ett företags beslut 
(Gray, Owen, Adams, 1996). Det kan till exempel vara kunder, leverantörer, kreditgivare, ägare 
och staten. Intressenter kan grupperas i olika kategorier, där de med liknande intresse således 
placeras i samma grupp. De vanligaste kategorier är primära och sekundära intressenter. Primära 
intressenter beskrivs vara de som är ömsesidigt beroende av företaget (Freeman, 1984). De som 
ingår i denna grupp är ofta ägare, kunder och anställda. Ägare och investerare är en grupp som är 
mycket benägen att få tillgång till information gällande ett företags prestationer. Om felaktig 
information presenteras till ägare och investerare finns risk att de drar sig ur och att företaget 
därmed får svårt att fortleva. Kunder är beroende av att företag levererar produkter eller tjänster 
utifrån deras önskemål. Uppfyller inte företag kunders förväntan finns risk att de byter 
leverantör. Anställda är en intressentgrupp som är viktig och om företag agerar oetiskt eller har 
dåliga arbetsvillkor riskerar de att förlora bra arbetskraft (Clarkson, 1995). Sekundära 
intressenter är inte nödvändiga för ett företags överlevnad, även om deras handlingar kan 
påverka företaget negativt eller positivt (Freeman, 1984). 

Jämfört med Freeman (1984) vill Mitchell et al.(1997) dela in intressenterna i tre grupper, de 
med inflytande (power), de som har legitimitet (legitimacy) och de med angelägenheter 
(urgency). Intressenter med inflytande är majoritetsägare eller någon som besitter makt för att 
kunna påverka till beslut. Den andra gruppen innehåller intressenter med stor legitimitet vilka 
kan påverka företag, ett konkret exempel kan vara en högt uppsatt akademiker. Greenpeace är ett 
exempel på en angelägen intressent. Ofta påverkar deras agerande ett företag och tyvärr brukar 
det leda till något negativt (Mitchell et al., 1997).  
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Ett centralt begrepp inom samhällsansvar är ett företags intressenter (Westermark, 2013). Enligt 
GRI har intressenter ett stort inflytande på hållbarhetsredovisningens innehåll. GRI (2013) 
definierar intressenter såsom: 

“Enheter eller individer som förväntas bli väsentligt påverkade av organisationens verksamhet, 
produkter och/eller tjänster; och vars handlingar kan förväntas påverka organisationen att 
framgångsrikt genomföra sina strategier och uppnå sina mål. Detta innefattar även enheter eller 
individer vars rättigheter enligt lag eller internationella konventioner ger dem berättigade krav 
mot organisationen” (Westermark (2013) översättning av GRI,2013) 

Teorin används ofta för att förklara ett företags relation till dess omvärld. Inom modern affärsetik 
spelar intressentteorin en viktig roll (Wijnberg, 2000). Den etiska dimensionen av 
intressentteorin utgörs av en normativ kantiansk etisk kärna som i sin tur är uppbyggd med två 
skikt, ett instrumentellt och ett deskriptivt (Donaldson och Preston, 1995.) Den etiska frågan 
berör främst intressenter med dåligt inflytande och huruvida företag kan bortse från dessa. I 
realiteten är det svårt att förutsätta att intressegrupperna är homogena då det alltid förekommer 
varierande uppfattningar. Exempelvis har inte alla kunder enbart ett vinstintresse utan sannolikt 
ställer vissa kunder krav på att företag även ska uppfylla olika hållbarhetskrav. Det finns två 
centrala idéer inom den etiska modellen. Den ena handlar om att intressenter har ett legitimt 
intresse i ett företags aktiviteter, den andra idén innebär att alla intressenter har ett egenvärde 
(Donaldson och Preston, 1995; Westermark, 2013). 

2.3 Hållbarutveckling utifrån legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin har bland annat utvecklats för att förklara vilka följder ett företags beteende 
kan leda till. Teorin har en mångfasetterad karaktär vilket innebär att den fungerar olika 
beroende på sammanhang (Suchman, 1995). Vidare kan legitimitet ses som önskvärda, korrekta 
eller lämpliga handlingar inom specifika socialt konstruerade system. Det föreligger många skäl 
till varför företag söker legitimitet, dels kan de söka aktivt stöd från omgivningen eller enbart 
efter passivt samtycke. Om en organisation skulle vara intresserad av att lämna en viss typ av 
intressenter bortom räckhåll, kan tröskeln till legitimitet vara låg. (Suchman, 1995) 

O’Donovan (2001) menar att legitimitetsteorin förklarar varför företag väljer att rapportera de 
åtgärder som de arbetar med. Relationen mellan ett företag och dess intressenter går enligt teorin 
att ses likt ett socialt kontrakt (Shocker och Sethi, 1973). En förklaring till detta kontrakt är att 
företag ämnar agera utifrån intressenters krav och önskemål, men även till samhället i stort för att 
ytterligare förstärka legitimiteten (Archel, Husillos, Larrinaga, Spence, 2009). Inget företag kan 
tillfredsställa samtliga intressenter och inte heller kan en chef ta hänsyn till alla aspekter 
samtidigt. Företagens huvudsakliga syfte är att generera vinst och följaktligen är det omöjligt att 
följa allt som föredras av dess publik (Westermark, 2013; O´Donovan, 2001). Dock så leder den 
mångfald av legitimitetsdynamik till stor frihet för företag till att arbeta strategiskt efter sina mål 
inom respektive miljö (Suchman, 1995). 
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Enligt Suchman (1995) går det att urskilja tre typer av legitimitet. Den första typen av legitimitet, 
pragmatisk legitimitet, berör ett företags egna beräkningar angående den mest lämpade publiken. 
Den behandlar det utbyte som sker mellan ett företag och dess publik. Det kan också involvera 
breda politiska, ekonomiska och sociala förhållanden där företag med dess handlingar även kan 
påverka publikens välbefinnande (Suchman, 1995). Den andra typen, moralisk legitimitet, 
handlar istället om att spegla en normativ utvärdering av ett företag och dess ståndpunkt i 
särskilda frågor. En stor skillnad mellan pragmatisk legitimitet och moralisk legitimitet är att 
denna är “sociotropisk”. Detta innebär att den moraliska legitimiteten inte vilar på några 
bedömningar om huruvida ett företag gynnar sina intressenter. Det handlar istället om att bedöma 
hur korrekt dess handling är. Den tredje typen av legitimitet, kognitiv legitimitet, går enklast att 
beskriva såsom att ett företag bör bedömas efter vad det åstadkommer och inte efter vad 
företaget säger att det står för (Powell och DiMaggio, 2012).  

Enligt legitimitetsteorin finns det något som kallas för legitimitetsgap (Deegan och Gordon, 
1996). Detta är ett gap som företag ska eliminera. För att minska gapet bör företag arbeta med att 
uppnå hög legitimitet. De ska med andra ord skapa ett högt förtroende hos allmänheten. Genom 
att fullfölja det sociala kontraktet uppnås detta (Archel et al., 2009). Att enbart arbeta efter 
ekonomiska aspekter anses inte vara tillräckligt. Företag bör även visa hänsyn till andra viktiga 
aspekter såsom miljömässiga och sociala. På så sätt minskar legitimitetsgapet (Shocker och 
Sethi, 1973). Det finns även möjlighet att bygga upp legitimitet. Först och främst ska ett företags 
insatser överensstämma med dess intressenters förväntningar inom den aktuella miljön, sedan är 
det viktigt att företagets publik stödjer verksamhetens praxis och till sist behöver olika insatser 
utföras av företaget så att nya målgrupper skapas (Suchman, 1995).   

Slutligen vill vi betona att syftet med både legitimitetsteorin och intressentteorin är att öka 
förståelsen för företag. Meningen är att de ska handla utifrån intressenternas önskan (Archel et 
al., 2009). För privatägda företag är det frivilligt att upprätta en hållbarhetsredovisning vilket ofta 
leder till att vederbörande ämnar utelämna eller selektera bort viss information. Detta i syfte för 
att öka sitt förtroende och därmed sin legitimitet men även för att höja företagets anseende (Cho 
et al., 2010).  
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2.4 Väsentlighet 
Utifrån tidigare forskning har vi identifierat tre framträdande teman. Dessa tre teman kommer att 
diskuteras genomgående i studien vilka kan förklara samt definiera väsentlighet. De tre 
identifierade teman är påverkan, importans och subjektivitet. Det första temat är påverkan vilket 
tydligt diskuteras av Roberts och Dwyer (1998), Edgley et al. (2015) och Hsu et. al. (2013). De 
nämnda författarna beskriver väsentlighet till något som påverkar en persons beslut. Lo (2010) 
har funnit ett samband mellan väsentlighet och användbarhet. Vid beslut krävs det användbar 
information. Eftersom vederbörande forskare definierar väsentlighet på liknande sätt framkom 
detta tema. Det andra temat är importans och diskuteras bland annat av Heitzman et al. (2010) 
samt Berstein (1967). De menar att väsentlighet används för att välja ut information av 
importans. Edgley et al. (2015) utvecklar deras resonemang, han menar att väsentlighet är något 
av importans för intressenter. Dumay et al. (2015) tillägger att det även ska vara av importans för 
företag. Här framkom alltså temat importans. Det sista temat vi identifiera är subjektivitet. 
Messier et al. (2005) påpekar att väsentlighet handlar om subjektiva tolkningar, vilka följaktligen 
bygger på individuella preferenser. Därför menar Edgley (2014) att förståelsen av väsentlighet 
skiljer sig åt mellan olika individer. Slutligen betonar Dumay et al. (2015) att väsentlighet är i 
ständig rörelse. För att illustrera ovanstående diskussion har vi upprättat en egen modell kring 
dessa tre teman (modell 1). Vidare kommer respektive tema presenteras mer djupgående med en 
operationalisering av varje tema.  
 

 
Modell 1 (Egen konstruerad modell med teman) 

2.4.1 Påverkan 
Väsentlighet är ett viktigt begrepp som genomsyrar hela redovisningen (Iyer och Whitecotton, 
2007). Det påverkar allt ifrån insamling, klassificering, mätning och resultatet, men även hur 
rapporten ska presenteras och vilka tillhörande upplysningar som ska vara med (Berstein, 1967; 
Messier et al., 2005). Vidare är det viktigt att utgå från den rådande kontexten och i vilket 
sammanhang det diskuteras (Reininga, 1968). Edgley (2014) menar att väsentlighet kan ses som 
ett adjektiv och bör tolkas till det lagen definierar som rättvisande bild. Begreppet är därför till 

Väsentlighet	  

Påverkan	   Importans	   Subjektivitet	  
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för att rapporter inte ska innehålla vilseledande information (Berstein, 1967). Det har genom 
historien funnits många olika definitioner och tolkningar på väsentlighet. Roberts och Dwyer 
(1998) menar att väsentlighet går att se som sannolikhet till att påverka en persons beslut.  

Andra forskare utvecklar detta (Messier et al., 2005; Edgley et al., 2015). För att bedöma något 
som väsentligt sätts det i relation till omgivande faktorer där storleken får en avgörande roll. Det 
finns olika grader av acceptans kring storlek som avgör om något är inom ramen för väsentlighet. 
Dessa nivåer kallar Edgley et al. (2015) för väsentlighetströsklar. Även Hsu et al. (2013) 
benämner dessa väsentlighetströsklar och menar att ett objekt måste nå en viss nivå för att anses 
vara väsentlig. Tröskelns storlek varierar och påverkas av interna och externa effekter. Inom 
hållbarhetsredovisning har intressenter stort inflytande där de djupgående får engagera sig i 
frågor som de anser är viktiga gällande ekonomi, samhälle och miljö. Därmed har intressenter 
stor påverkan gällande väsentlighetströskeln (Edgley et al., 2015). Brist på korrekt identifiering 
av informationsbehov hos intressenter och låg benägenhet av transparens hos företag menar Hsu 
et al. (2013) följaktligen leder till låg nivå av väsentlighet.  

Ett objekt kan anses vara väsentligt om det för sig eller gemensamt med andra faktorer kan 
påverka någons beslut på basis av rapporten (Roberts och Dwyer, 1998; Edgley et al., 2015). Lo 
(2010) menar att det finns ett samband mellan väsentlighet och användbarhet. Den information 
som anses vara användbar i ett beslut är enligt Lo (2010) information av väsentlig karaktär. 
Därmed blir väsentlighet format av sammanhang. Vidare leder detta enligt Edgley (2014) till att 
något som är relevant för en individ samtidigt kan vara ointressant för en annan. Dock betyder 
inte detta att information som anses oväsentlig inte kan påverka ett beslut (Lo, 2010). Författaren 
menar att väsentlighet i praktiken handlar om att ständigt kategorisera efter sammanhang. Lo 
(2010) betonar, ett besluts förväntade resultat avgör om informationen är relevant. Ett konkret 
exempel författaren nämner, en faktor kan vara stor i storlek men om förväntningen stämmer 
överens med utfallet är det inte beslutspåverkande utan bara bekräftande.  

Bowers (2010) och Cho et al. (2015) för kritik mot hållbarhetsredovisning gällande väsentlighet. 
Bowers (2010) betonar att företag enbart arbetar efter egenintresse. Han presenterar ett exempel 
med företaget Nike och Shell där författaren beskriver att arbetet med hållbar utveckling 
fungerar likt en katalysator för tillväxt och innovation. Bowers (2010) berättar att företag 
identifierar något som väsentligt om det i sin tur kan leda till tillväxt. Dess egentliga syfte uteblir 
och företagets främsta faktorer är ekonomiska resultat. På senare tid har även sociala och 
miljömässiga frågor blivit betydelsefulla för aktieägare. Dock är något från deras perspektiv 
väsentligt om det påverkar det finansiella resultatet (Edgley et al., 2015). Vidare diskuterar Cho 
et al. (2015) att arbetat med hållbarhet enbart fungerar som en fasad där syftet är att visa en 
förskönad bild av företaget. Dumay et al. (2015) utvecklar resonemanget till att företag 
manipulerar information för att framhäva det positiva och kallar detta för en “positiv spinn”. 
Författaren menar att detta är något som genomsyrar delar av hållbarhetsredovisningen. Cho et 
al. (2015) och Dumay et al. (2015) betonar att väsentlighet går att manipulera till företagets 
fördel. Slutligen går det att tolka begreppet väsentlighet som att viss information utelämnas eller 
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att viss information felaktigt konstrueras (Messier et al., 2005). Ovanstående diskussion kring 
påverkan tydliggör vi med nedanstående modell. 
 
 

 

Modell 2 (Egen konstruerad modell av Påverkan) 

2.4.2 Importans 
Lo (2010) menar att väsentlighet är ganska intuitivt och kan därför enligt Berstein (1967) vara 
relativt enkelt att förstå till vardags. Det uppstår dock problem när begreppet blir centralt vilket 
till viss del förklarar varför det än idag inte finns någon specifik definition (Edgley et al., 2015). 
När väsentlighet sätts i fokus blir det svårt för företag att rapportera samtliga hållbarhetsfrågor 
och därför har begreppet fått rollen att prioritera vilka frågor som ska framgå (Hsu et al., 2013).  
Det finns idag ingen allmängiltig mall att följa utan det är något företag själva måste upprätta 
(Edgley et al., 2015). Denna prioriteringsprocess kallas för väsentlighetsanalys. Viktigt är att 
olika branscher tillämpar sektorspecifika hållbarhetsnormer och upplyser om vad som är relevant 
för dem (Hsu et al., 2013).  

Berstein (1967) menar att väsentlighet är något som inte är en bagatell och Reininga (1968) 
menar att väsentlighet är motsatsen till det triviala. Väsentlighet kan ses som tröskeln mellan det 
som är av importans och det triviala (Heitzman et al., 2010). Därför kan väsentlighet med fördel 
användas för att selektera ut frågor av importans ur den breda massan av hållbarhetsinformation 
(Hsu et al., 2013). Ofta betonas att väsentlighet ska fungera likt ett filter. Filtret ska bidra till en 
balanserad och meningsfull bild av företagets sociala ansvar (Edgley et al., 2015). För att ge en 
balanserad och korrekt bild av företaget samt trovärdiga uppgifter om företagets 
hållbarhetsansvar, bör selektering av information ta ansats utifrån de målinriktade intressenterna 
(Hsu et al., 2013). Detta innebär att företag först måste identifiera sina intressenter och sedan 
rangordna dessa efter relevans.  

Påverkan	  

Kontext	   Sannolikhet	  
till	  påverkan	   Storlek	   Användbarhet	  
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I intressentteorin föreslår Mitchell et al. (1997) att tre grupper ska bestämma 
prioriteringsordningen, de med inflytande (power), de som har legitimitet (legitimacy) och de 
med angelägenheter (urgency). När företaget har identifierat sina huvudintressenter görs en 
bedömning gällande relevanta frågor. Med hjälp av intressenters informationsflöde ska företag 
avgöra om en fråga är betydelsefull, hur den påverkar intressenter och om den är 
beslutspåverkande. Det vill säga ”betydelse för intressenter” och ”betydelse för företag” formar 
väsentlighet (Dumay et al., 2015). Därför är det viktigt att företag uppmuntrar intressenter till 
engagemang, då det är intressenters uppfattning som ligger till grund (Hsu et al., 2013). Detta 
stämmer överens med GRI:s nya version G4.  GRI betonar att intressenters uppfattning är i fokus 
gällande väsentlighet för det specifika företaget (GRI, 2013). Nedanstående modell visar 
relationen mellan “påverkan på intressenters bedömningar och beslut” samt “betydelsen av 
ekonomisk, social och miljömässig påverkan”. 
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Modell 3 (Egen konstruerad med inspiration från Hsu et al., 2013) 

Dumay et al. (2015) menar att det går att tydliggöra vad som är väsentligt utifrån en strategi 
uppdelad i tre nivåer. Om en faktor har låg signifikans till företag eller dess intressenter kommer 
hänsyn visas till aspekten men kommer troligtvis inte rapporteras. Aspekter som däremot anses 
vara av importans hos samtliga parter ligger högt i publiceringsgraden och är oftast det som 
företag väljer att presentera i hållbarhetsrapporten. Slutligen finns det även information som både 
företag och intressenter anser är av viss importans. Denna typ av information kommer troligtvis 
inte att publiceras i rapporten utan istället kommuniceras via företagets hemsida (Dumay et al., 
2015). För att tydliggöra ovanstående diskussion har vi även konstruerat en modell för temat 
importans. 

 

Modell 4 (Egen konstruerad modell av Importans) 

2.4.3 Subjektivitet 
Företag upprättar ofta finansiella och icke finansiella rapporter under samma tidsperiod 
(Frostenson et al., 2012). Begreppet väsentlighet kommer som tidigare nämnts från den 
finansiella rapporteringen och ska ligga till grund för ekonomiska beslut (Hsu et al., 2013). Inom 
finansiell rapportering förlitar sig användare på en experts subjektiva bedömningar gällande 
väsentlighet (Roberts och Dwyer, 1998). Då valet av bedömningsmetod och individuella 
preferenser skapar variationer finns det kritik mot experters stora inflytande (Messier et.al., 
2005). Något som anses vara väsentligt för en individ kan vara ointressant och därav oväsentligt 
för någon annan (Edgley, 2014). Detta förklaras av att det finns tre huvudgrupper som kommer i 
kontakt med en rapport. Dessa är upprättare, granskare och användare (Messier et al.2005). Vid 
en första anblick kan de anses vara heterogena men respektive har med stor sannolikhet olika 
vyer på väsentlighet (Edgley et al., 2015). Messier et al. (2005) beskriver detta som 
tröskelskillnader. Generellt sett så har användare lägre tröskelvärde än upprättare och granskare, 
granskare är någonstans mellan upprättare och användare. Detta kan bero på att de har olika 
incitament till att läsa rapporter. Upprättare och granskare har likartade tolkningar och detta 
beror på att de har liknande incitament. Användare har ett annat syfte med rapporter vilket leder 
till att de har andra perspektiv gällande vad som är väsentlighet (Messier et al., 2005). Enligt 

Importans	  

Prioritera	   Av	  betydelse	  
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Roberts och Dwyer (1998) är variationen om väsentlighet väntad, eftersom fenomenet är 
subjektivt i dess konstruktion.  

Väsentlighet har övergått till den icke finansiella rapporteringen där den fått ökat fokus (GRI, 
2013). Inom icke finansiell rapportering har experter inte samma inflytande gällande väsentlighet 
(Edgley et al., 2015). Istället är det som nämnts intressenters uppfattning om begreppet som 
ligger i fokus (Hsu et al., 2013). Vidare menar Edgley et al. (2015) att väsentlighet är mer 
subjektivt inom hållbarhetsredovisning vilket bland annat förklaras av bredden på intressenter. 
Lo (2010) menar att viss information kan vara av liten betydelse för några intressenter men 
samtidigt vara oerhört relevant för andra. Exempelvis kan frågor som berör tillväxt vara än mer 
intressanta för ägare än vad de möjligtvis är för långivare. Detta förklaras av att långivare inte tar 
del av vinsten (Lo, 2010).  

Hållbarhetsredovisning innehåller ofta mycket information vilket leder till att det blir svårt att 
avgöra vad som är väsentligt (Edgley et al., 2015). Det förekommer att viktig data blandas ihop 
med mindre viktig information vilket försvårar bedömningen av dess egentliga värde. Ibland kan 
till och med viss information uppfattas som missvisande (Berstein, 1967). Eftersom väsentlighet 
är ett relativt nytt begrepp som är svårt att hantera förlitar sig många av dagens företag på GRI:s 
vägledning vilket också är det ledande ramverket inom hållbarhetsredovisning (Milne och Gray, 
2013).  Edgley et al. (2015) menar att faktorer som ligger nära begreppet väsentlighet är 
begriplighet, relevans och korrekt bild. Till viss del förklarar dessa faktorer begreppets innebörd 
men dock så tydliggör inte heller dessa, väsentlighet på ett korrekt sätt. Detta kan förklaras av att 
begreppet är komplext och subjektivt (Iyer och Whitecotton, 2007). Följaktligen blir det svårt att 
upprätta strikta regler om hur det bör tolkas. Reininga (1968) menar att företagens kultur och mål 
är några framträdande faktorer som påverkar bedömning av väsentlighet. Beroende på 
sammanhang varierar dessa, vilket ytterligare försvårar hanteringen av begreppet (Lo, 2010).  

Väsentlighet kan ses som något subjektivt (Iyer och Whitecotton, 2007). Därmed bör det ses som 
en social konstruktion snarare än något teknisk (Edgley et al., 2015). Vidare menar Dumay et al. 
(2015) att väsentlighet är under ständig förändring och därför ska det inte tolkas som något 
tekniskt eller statiskt. Dock så föreslår Hsu et al. (2013) en teknisk utvärderings ram som består 
av FMEA och ANP-metoden. FMEA används för att välja kriterierna för väsentlighetsanalysen i 
hållbarhetsredovisning men även för att kvantifiera potentiella defekter. Med hjälp av FMEA 
identifierade Hsu et al. (2013) tre kriterier som är viktiga inom väsentlighetsanalysen. De tre 
kriterier är andelen berörda intressenter, nivå av intressenters oro och problemets inverkan på 
strategisk kommunikation. Det huvudsakliga syftet med FMEA-metoden är att identifiera dessa 
kriterier till skillnad från ANP-metoden där syftet är att rangordna kriterierna efter relevans. 
Denna metod tar även upp viktskillnader mellan varje bedömningskriterium och blir därför ett 
bra komplement till FMEA (Hsu et al., 2013).  

De tre kriterierna rangordnades med hjälp av ANP-metoden där nivå av intressenters oro och 
problemets inverkan på strategisk kommunikation utsågs som de två viktigaste. Då dessa 
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metoder är kvantitativa menar Hsu et al. (2013) att det skapas en teknisk och objektiv jämförelse 
mellan frågor och dess bedömningskriterier. Hsu et al. (2013) föreslår att utvärderingsramen ska 
fungera som ett verktyg för experter på företag som arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Två viktiga faktorer som företag bör ta hänsyn till vid användandet av denna metod är 
tillförlitlighet och urvalsstorlek. Således leder detta till att väsentlighetsanalysen blir effektiv och 
underlättar bedömningen gällande väsentlighet. Denna metod är ett alternativ till det Brennan 
och Gray (2005) menar, att väsentlighet grundar sig i en experts subjektiva tolkningar.  

Hållbarhetsrapportering är ett subjektivt koncept med variationer i praxis och föreställningar 
(Hsu et al., 2013). Dessa variationer leder till förvirring (Chewning och Higgs, 2002). 
Förespråkare av finansiell redovisning menar att det finns ett behov inom icke-finansiell 
redovisning att bli mer systembaserat (Hsu et al. 2013). De menar att tillförlitligheten på 
hållbarhetsrapporter kommer att öka om det införs ett mer systembaserat tillvägagångssätt. 
Förespråkare för icke-finansiella rapporter menar dock att väsentlighet i en hållbarhetskontext 
ska vara något performativt snarare än normativt (Edgley et al., 2015). Edgley et al. (2015) 
finner att väsentlighet inom hållbarhetsredovisning är ett synligt koncept, där begreppet används 
för att belysa viktiga områden. Detta jämför författarna med finansiell redovisning där begreppet 
är osynligt och relaterat till tillförlitlighet. Slutligen har vi konstruerat en modell för temat 
subjektivitet. 

 

 Modell 5 (Egen konstruerad modell av Subjektivitet) 

Subjektivitet	  

Tolkningar	   Komplext	   Föränderligt	  
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3. Metod  

3.1 Kvalitativ forskningsmetod  
Denna studie undersöker väsentlighet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Som framgår av tidigare 
forskning är väsentlighet ett komplext begrepp (Iyer och Whitecotton, 2007). Därför anser vi att 
syftet enbart kan besvaras genom djupgående intervjuer. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ 
forskningsmetod likt Messier et al. (2005) och Edgley et al. (2015).  Denna metod möjliggör 
insamlade av empirisk data på ett sätt som bidrar till bättre förståelse för studiens problem (Patel 
och Davidson, 2011). Den kvalitativa forskningsmetoden skapade även möjlighet för ökad 
förståelse för bakomliggande faktorer till varför väsentlighet ter sig på ett visst sätt. Viktigt att ha 
i åtanke vid en kvalitativ forskning är att resultatet inte går att generalisera i samma utsträckning 
som vid kvantitativ forskning (Larsen, 2009). Istället strävar vi efter att kunna öka studiens 
överförbarhet till andra kontexter (Bryman och Bell, 2005). Detta anser vi att studien möjliggjort, 
då undersökningen har bra branschspridning och relativt många intervjuer. 
 
Med denna studie vill vi frambringa en tydligare förståelse för väsentlighet. Därmed är 
ambitionen att konstruera en ny definition med hjälp av hur praktiker inom 
hållbarhetsredovisning väljer att förklara väsentlighet. Eftersom det idag finns lite forskning 
kring vårt forskningsgap var vi tvungna att ställa det i relation till tidigare forskning. Kvalitativ 
forskning ämnar utgå ifrån empiri och därmed kunna generera ny teori (Bryman och Bell, 2005). 
Då det som nämnts finns tidigare studier inom väsentlighet har vi valt att använda tidigare teorier 
och forskning som grund. Vi har dock haft i åtanke att låta empirin tala för sig själv för att kunna 
jämföra mot tidigare studier och kunna utveckla en ny definition. Kvalitativt inriktade studier är 
jämfört med kvantitativ forskning mer benägen till att rapportera deskriptiva detaljer. Det 
innebär dock inte att den enbart är beskrivande utan förklaringar om varför ett visst fenomen ter 
sig på ett visst sätt är också viktiga (Schreier, 2012). 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
När vi intervjuat personer som ansvarar för respektive företags hållbarhetsredovisning har vi 
använt oss av semi-strukturerade intervjuer. I semi-strukturerade intervjuer utgår man ifrån en i 
förväg utformad intervjuguide som innehåller olika teman. Detta bidrar till en naturlig och öppen 
intervju (Bryman och Bell, 2005). Denna intervjumetod passade bra för studien då 
undersökningen önskade få fram intervjupersonernas egna uppfattningar kring väsentlighet. 
Intervjuguide grundar sig i tidigare forskning. Den innehöll frågor och teman som ansågs 
relevant för att få en djupgående förståelse av respektive intervjupersons uppfattning av 
väsentlighet. För att få en uppfattning om intervjupersonens erfarenheter och roll i företaget 
innehöll intervjuguiden först ett par inledande personliga frågor berörande intervjupersonerna. 
Lantz (2007) betonar att det är viktigt att få en förståelse över intervjupersonens situation. För att 
ytterligare skapa en trygghet hos intervjupersonen ställde vi några generella frågor kring 
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hållbarhetsredovisning och bad dem beskriva samt förklara vederbörande företags 
hållbarhetsrapport (Dalen, 2008). Därefter var frågorna mer djupgående och fokuserade på vårt 
forskningsområde gällande väsentlighet. Samtliga frågeställningar skulle beröras men det var 
inte nödvändigt att få exakta svar utan det var upp till intervjupersonen att svara på sitt eget sätt.  

I en semi-strukturerad intervju behöver frågorna inte komma i samma ordning som i 
intervjuguiden, därför är det lätt hänt att börja diskutera händelser som inte är bidragande för 
studien. Med hjälp av intervjuguiden kunde vi återgå till undersökningsfrågorna och därmed 
behålla fokus på studiens syfte (Bryman och Bell, 2005). En annan fördel har varit metodens 
flexibilitet där vi under själva intervjun har kunnat ställa olika följdfrågor beroende på om 
personerna har diskuterat andra intressanta aspekter som påverkat deras syn kring väsentlighet 
(Bryman och Bell 2005). Vid upprättande av intervjuguiden undvek vi både ledande och 
specifika ja eller nej frågor (Bryman och Bell, 2005). Eftersom det finns risk för misstolkningar 
av teoretiska termer var vi medvetna om att guiden var tvungen att utformas på ett förståeligt sätt 
(Dalen, 2008). Vi valde att ha öppna frågor som kunde ge nyanserade och detaljerade svar 
(Lantz, 2007).  Intervjufrågorna var ställda på så vis att de inte hindrade alternativa idéer eller 
synsätt att uppstå under intervjutillfället (Bryman och Bell, 2005). 

I denna studie tog vi hänsyn till intervjupersonernas önskemål gällande tid och datum. Vi ansåg 
att det var viktigt att låta vederbörande bestämma tidpunkten och vi som intervjuare var flexibla 
och accepterade den föreslagna tiden. Det anses vara en fördel att låta intervjupersoner välja tid 
eftersom det minskar sannolikheten att vederbörande är stressad (Trost, 2010). Trost (2010) 
betonar att det är viktigt att lyssna på intervjupersonens önskemål eftersom det i sin tur kommer 
att bidra till personens bekvämlighet. Våra intervjuer var i genomsnitt cirka 30 minuter långa. 
Dessa kan uppfattas korta men Bryman och Bell (2005) betonar att intervjulängden inte är 
avgörande för dess kvalité. Vi anser att samtliga intervjuer varit framgångsrika och samarbetet 
mellan oss och de personer vi intervjuat har fungerat väl. Studien grundar sig på åtta olika 
företag där vederbörande intervjuperson var hållbarhetsansvarig. Vi upplevde att längden på 
intervjuerna inte var avgörande för kvalitén utan istället kunde mer tid leda till diskussioner om 
annat som inte var relevant för studien. Samtliga intervjuer var fokuserade på studiens syfte och 
därmed ansåg vi att studien uppnådde empirisk mättnad. 

Vid samtliga intervjuer var båda skribenterna närvarande och därmed kunde vi säkerställa att 
intervjupersonerna uppfattat frågorna korrekt. Detta säkerställer att intervjuerna undersökt 
studiens syfte och bidrog till ökad tillförlitlighet (Bryman och Bell, 2005). Vid samtliga 
intervjuer har ljudupptagning skett och vi har i efterhand haft möjlighet att lyssna på intervjuerna 
flera gånger vilket minskat risken för att missa viktig och intressant information (Ejvegård, 
2009). Vid transkriberingen av intervjuerna skrev vi ordagrant ned allt som framkom. För att inte 
missa viktiga detaljer har båda skribenterna lyssnat igenom och kontrollerat transkriberingen 
(Dalen, 2008). 
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Vi genomförde både telefonintervjuer och personliga intervjuer där vi träffade intervjupersonen 
på företaget. Fördelen med personliga intervjuer var att vi kom närmare intervjupersonen och 
kunde reagera på både ansiktsuttryck och olika gester (Bryman och Bell, 2005). Dessa fördelar 
var i sin tur till nackdel vid telefonintervjuer. Vi lät intervjupersonerna välja plats och samtliga 
intervjuer med undantag från en valdes ett lugnt rum som inte låg intill den intervjuades 
arbetsplats. Detta var bra för att undvika störningsmoment. Vi upplevde att intervjupersonerna 
var avslappnade och delgav oss saklig detaljerad information. Några intervjupersoner har även 
bett om att få ta del av studien. Detta var bra då det funnits möjlighet att upptäcka missförstånd 
samt att intervjupersonerna vid behov har kunnat utveckla sina svar (Ejvegård, 2009). 
Metodlitteraturen kallar detta för respondentvalidering (Bryman och Bell, 2005). Då vi är bosatta 
i Örebro och merparten av intervjupersonerna befann sig i Stockholm med omnejd valde vi att 
genomföra hälften av intervjuerna per telefon. Fördelen med detta var att vi inte hade några 
resekostnader och att det tog mindre tid i anspråk för intervjupersonen (Bryman och Bell, 2005).  

3.3 Urval  
Denna studie har ambitionen att definiera väsentlighet inom hållbarhetsredovisning. Därmed 
hänvisades vi till att inrikta oss på företag som hållbarhetsrapporterar. Det är mycket kostsamt att 
sammanställa en hållbarhetsrapport och därför är det endast större företag som utför detta 
(Frostenson et al., 2005). Visserligen hållbarhetsrapporterar även vissa mindre företag men när vi 
utförde vårt urval valde vi att utgå från Large Cap listan på Stockholmsbörsen. Samtliga företag 
på den aktuella listan hållbarhetsrapporterar och prioriterar rapporten i stor grad i jämförelse med 
andra mindre företag. 
 
Vi började med att skicka ut ett mail till samtliga av dessa företag, bortsett från några 
investmentbolag. Dessa investmentbolag arbetar inte på samma sätt som de resterande företag 
som på något vis erbjuder en tjänst eller produkt. Därför selekterades dessa företag bort. Vidare 
baserade vi vårt urval utifrån att samtliga företag måste följa ramverket GRI. Vi besökte fyra 
företag på plats, på respektive huvudkontor och de resterande företag hade vi telefonintervju 
med. Vi valde att inte välja företag efter bransch eftersom detta skulle medföra att urvalet blev 
mycket begränsat. Inte heller påverkar branschindelning vår studie. Samtliga personer som 
kontaktades var ansvariga för hållbarhetsrapportering för respektive företag. Vi ansåg dessa 
personer som mest lämpade för vår studie då vederbörande är väl insatta kring vårt 
forskningsproblem.  
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3.3.1 Sammanställning av urval 
Atrium Ljungberg, Emma Henriksson (Platsintervju)  
Billerud Korsnäs, Bengt Brunberg (Telefonintervju) 
Tieto Corporation, Christer Mattsson, (Telefonintervju) 
SSAB, Linnea Hellberg (Platsintervju) 
Handelsbanken, Lars Kenneth Dahlqvist (Platsintervju)  
Teliasonera, Henrik Weinestedt (Platsintervju) 
Securitas, Cecilia Alenius (Telefonintervju) 
Volvo, Eva Lindebäck Brandt (Telefonintervju)  

3.4 Innehållsanalys 
Den analysmetod vi valde var en innehållsanalys då vi ansåg att det var en bra metod för att 
analysera våra semi-strukturerade intervjuer. Syftet med en innehållsanalys är att finna meningen 
bakom insamlad empiri (Bryman och Bell, 2005). Metoden innehållsanalys passade även in då 
tanken med den är att skapa en förståelse genom att tolka innebörden av data och därmed få fram 
hur intervjupersonerna tolkar och definierar väsentlighet (Schreier, 2012). För att skapa en 
trovärdig studie menar Schreier (2012) att man ska välja ut de mest relevanta områden att 
analysera, vilket vi har tagit hänsyn till. Vi har valt att analysera de delar av våra intervjuer som 
hade stark koppling till väsentlighet. Lantz (2007) kallar detta för datareduktion. För att minska 
inblandningen av allt för subjektiva tolkningar har vi på förhand utgått ifrån tre teman vi funnit i 
tidigare forskning (Bryman och Bell, 2005). Dessa var påverkan, importans och subjektivitet. 
Fördelen med att reducera mängden information till vad som verkligen är relevant för studien 
ökar förutsättningen till att generera ny information (Schreier, 2012). 
 
En innehållsanalys kan vara av både kvantitativ och kvalitativ karaktär (Bryman och Bell, 2005). 
I denna undersökning passade kvalitativ innehållsanalys då den skapar bra förutsättning för en 
djupare förståelse och en mer detaljerad bild över väsentlighet, vilket bidrog till en djupare 
analys i undersökningen (Schreier, 2012). Den kvalitativa innehållsanalysen går helt enkelt 
längre än att enbart räkna ord (Hsieh och Shannon, 2005). Vi började med en enklare form av 
kodning, så kallad reduktiv kodning. Syftet var att samla ihop den data som berörde liknande 
tema och finna kopplingar däremellan för att få en överblick över materialet (Schreier, 2012). 
 
En generell beskrivning av innehållsanalys är att den skapar förutsättning till att analysera 
ostrukturerad data. Detta genom att strukturera upp och få en bättre uppfattning om vad 
innehållet betyder (Krippendorff, 2004). Vid utförande av kodningsschema som passar en 
kvalitativ innehållsanalys föreligger stor risk att delar av kategoriseringen uppfattas som abstrakt. 
Därmed har vi försökt att göra så konkreta teman som möjligt utan att riskera att förlora detaljer 
som kunde upptäckas vid kategorier av abstrakt karaktär (Schreier, 2012).  
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Väsentlighet är inte något nytt begrepp inom redovisning men i och med uppdateringen till G4 
har väsentlighet fått en viktigare roll inom hållbarhetsområdet. För att öka förståelsen av 
väsentlighet anser vi att det behövs en mer detaljerad analys och definition av fenomenet. Vi har 
inte funnit någon detaljerad information bland tidigare forskning över väsentlighet ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Den kvalitativa innehållsanalysen passade vår studie väl då fokus är på 
den kontextuella innebörden av data, som i detta fall är intervjuer med hållbarhetsansvariga på 
åtta olika företag (Hsieh och Shannon, 2005). 
 
När det finns existerande teorier och forskning kring ett fenomen, men är ofullständigt eller 
behöver undersökas ytterligare är riktad innehållsanalys en bra metod (Hsieh och Shannon, 
2005). Tidigare teorier och forskning fungerade som stöd och vägledning när våra teman togs 
fram. En mer konventionell innehållsanalys skulle kunna ha använts då det som tidigare nämnts 
finns begränsad forskning kring begreppet väsentlighet inom ett hållbarhetsperspektiv (Hsieh och 
Shannon, 2005). Då det finns relativt mycket forskning kring väsentlighet inom det närliggande 
området finansiell redovisning ansågs det vara en bra grund att utgå ifrån. Vi ansåg det motiverat 
att i denna studie använda en riktad innehållsanalys. Genom riktad innehållsanalys kunde vi i 
denna undersökning både identifiera kategorier och teman från tidigare forskning samt utöka 
med nya teman och kategorier. Den text som behandlade väsentlighet men inte passade in i 
existerande teman bidrog därmed till uppkomst av nya teman. De tre teman som vi konstruerade 
med hjälp av tidigare forskning var påverkan, importans och subjektivitet. Nya kategorier som 
framkom går att se som vårt bidrag till forskningen. I denna studie identifierade vi två nya 
kategorier. Den första var bärande som framkom under temat importans och den andra kategorin 
var risk som framkom under temat påverkan. De tre ovannämnda teman kan uppfattas vara 
abstrakta därför har vi operationaliserat respektive med hjälp av ledande ord vi funnit i tidigare 
forskning. Underkategorierna för temat påverkan var kontext, sannolikhet till påverkan, storlek 
och användbarhet. Temat importans hade prioritera och av betydelse. Slutligen hade temat 
subjektivitet operationaliserats till underkategorierna tolkningar, komplext och föränderligt. Vi 
valde även att analysera data både inom och mellan kategorier för att identifiera trender, 
förhärskade frågor och eventuella inkonsekvenser (O´Dwyer, 2004). Samtliga ursprungliga 
uppgifter låg till grund för analysen. Vi var extra noga med att se till att alla uttalanden 
uppfattades och tillämpades korrekt i sitt ursprungliga sammanhang. 
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 3.5 Metodkritik 
Kritik som är riktad mot kvalitativ forskning är att den tenderar att vara allt för subjektiv. Med 
subjektivt menas att resultatet från kvalitativ forskning bygger på forskarnas osystematiska 
uppfattningar om vad som är relevant och betydelsefullt för undersökningen. En annan kritik mot 
kvalitativa studier är att de ofta saknar viktig information om hur frågeställningar och vissa 
teman har framkommit. Detta går att förebygga genom att argumentera varför vissa områden och 
teman har valts ut samt ha tydlig koppling till tidigare teorier. Detta är något vår studie haft i 
åtanke och vi har noggrant argumenterat våra valda teman. Denna typ av kritik går inte att 
komma ifrån utan påverkas av tillvägagångssättet (Bryman och Bell, 2005).  

Företagsekonomisk forskning är i sin natur svår att replikera, dock är det ännu svårare att 
replikera en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ. I denna studie har samtliga dokument 
sparats vilket ökar möjligheten till att kontrollera och replikera vår studie. Då vår omvärld är i 
ständig rörelse är det svårt att göra en studie fullt replikerbar. Det går inte att bortse den 
mänskliga faktorn. Våra intryck och tidigare erfarenheter har med sannolikhet påverkat vad vi 
anser är av intresse för studien (Bryman och Bell, 2005). Eftersom vi genomfört intervjuer 
föreligger risken att vi kan ha påverkat intervjupersonernas svar. Risken kan anses vara större vid 
personliga intervjuer då både gester och olika uttryck kan ha en påverkan (Bryman och Bell, 
2005). Vid telefonintervjuer är inte risken lika stor, eftersom det inte uppstår samma kontakt med 
intervjupersonen (Bryman och Bell, 2005). Detta är något vi varit medvetna om och haft i 
åtanke, att inte styra eller påverka intervjupersonerna på något sätt. I denna studie har vi upplevt 
att intervjupersonerna har svarat på ett eget och personligt sätt. Samtliga respondenter har utgått 
ifrån hur vederbörande företag förklarar och definierar väsentlighet. Intervjupersonerna kan dock 
ha påverkats av företagets kultur och policyer. Detta är något som inte går att utesluta i denna 
studie. 

3.6 Källkritik  
För att öka studiens trovärdighet har vi under studiens gång haft i åtanke att vara källkritiska, det 
vill säga bedöma hur sanningsenlig informationen var (Thurén, 2013). Vi har använt oss av olika 
typer av källor främst vetenskapliga artiklar, men även skriftlig och elektronisk litteratur. Vid en 
källgranskning bör man ha ett kritiskt förhållningssätt till hur trovärdig informationen är. För att 
minimera risken har vi använt oss av artiklar som är publicerade i kända vetenskapliga 
tidskrifter. Dessa har även blivit citerade av många forskare vilket bidrar till ökad trovärdighet 
(Thurén, 2013). Vår eftersträvan har alltid varit att gå tillbaka till ursprungskällan. Gällande 
användandet av antologier har det främst nyttjas till metodavsnittet samt som komplement till 
vissa teoridelar. Den metodlitteratur vi använt oss av innehåller ofta sammanfattningar av mer 
djupgående forskning och kan därmed kritiseras. Gällande metoddelen har vi valt att använda ett 
antal olika antologier samt kompletterat med artiklar. Avslutningsvis vill vi betona att vi 
genomgående under studien har haft en källkritisk utgångspunkt. Det är dock mycket svårt att 
med säkerhet konstatera att allt material är sanningsenligt men även här anser vi att vi minskat 
risken för detta avsevärt. 	    
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4. Empiri  
I kommande kapitel kommer vi presentera vår insamlande data som består av våra intervjuer. Vi 
har som tidigare nämnts intervjuat åtta personer från företag inom olika branscher där samtliga 
intervjupersoner har haft en ledande roll inom hållbarhetsarbetet. Vi valde att strukturera upp 
vårt resultat genom att presentera data utifrån de tre teman vi identifierat, påverkan, importans 
och subjektivitet. Vidare har vi enbart presenterat de delar av intervjuerna som hade stark 
koppling till begreppet väsentlighet. Detta gjorde vi i enighet med (Schreier 2012).  

4.1 Påverkan 
Lindebäck Brandt på Volvo berättade att de tittat på hela deras produktlivscykel och identifierat 
att det är under den operativa fasen som företaget har en stor hållbarhetspåverkan. Detta eftersom 
deras maskiner både har miljömässig och ekonomisk påverkan under kundens användningsfas. 
Alenius på Securitas berättade att de har cirka 320 000 anställda och då företaget är ett 
tjänsteföretag arbetar Securitas i en helt annan kontext. Eftersom de har många anställda 
framkom det att nyckeltal som berörde anställda var viktiga. Alenius berättade att företaget hade 
störst inverkan på detta område och ansåg därför att det var mest väsentligt, vilket också 
framkom i företagets intressent dialog.  

Lindebäck Brandt berättade att väsentlighet är något som är viktigt för deras intressenter när det 
gäller att ta beslut. Även Hellberg var inne på liknande spår och nämnde att företaget ska 
rapportera det som verkligen gör skillnad, det som kan påverka. Weinestedt berättade att Telia 
Sonera verkar på olika högriskmarknader och att de ständigt får bemöta problem med 
exempelvis korruption och yttrandefrihet. Han berättade att det är viktiga frågor att ta hand om 
och att företaget måste vara transparenta gentemot deras intressenter gällande dessa frågor. 
Samtidigt betonade Weinestedt att det inte är de mest intressanta frågorna men att de är viktiga 
att förmedla. Företaget har fått mycket positiv kritik angående detta berättade Weinestedt men att 
det samtidigt kanske är den enda vägen företaget måste gå. Att dra sig tillbaka nu och inte vara 
lika transparent skulle leda till att företaget blev ifrågasatt av ägare och intressenter. Telia Sonera 
har tidigare varit ett uppmärksammat företag. När Weinestedt fick frågan om vad han ansåg var 
viktigt att rapportera svarade han: 

“Nej men det som är väsentligt, det är ju det som är kopplat. Alltså där vi har påverkan, 
potentiellt har påverkan… på ett liksom avgörande.” - Weinestedt (Telia Sonera) 

När Dahlqvist fick frågan att beskriva väsentlighet berättade han: 

“Ja, väsentlighet är ju det som i ett hållbarhetsperspektiv, det som ger en negativ eller positiv 
påverkan på omgivningen. Så det är det som vi ser, så vi definierar väsentlighet, alltså risken för 
en hållbarhetspåverkan, hållbarhetsrisk helt enkelt.” - Dahlqvist (Handelsbanken) 

Alenius berättade att det var viktigt för Securitas att säkerställa att alla medarbetare var väl 
medvetna om deras värderingar och etiska koder, dels för att kunna följa upp och stämma av. 
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Lindebäck Brandt berättade också att storleken på frågan har betydelse och förklarade: 

“Vad är det som vi ser som dom största riskerna och.. ja men även möjligheterna.” - Lindebäck 
Brandt (Volvo) 

Weinestedt var inne på något liknande och berättade: 

“... vad är viktigt, vad är stort och vad är avgörande. Men i grund och botten kan man väl se det 
på ett liknande sätt som risk. Alltså vad är en risk, vad är en väsentlig risk. Jo en som har en 
liksom, det finns en faktisk möjlighet att den här påverkar vår möjlighet att nå våra mål så att 
säga och liksom kunna genomföra vår strategi och då blir ju det med väsentlighet samma sak. ”- 
Weinestedt (Telia Sonera) 

Dahlqvist berättade att det går att rangordna saker efter dess påverkan och det som har en stor 
påverkan är mer väsentligt än det som har en liten påverkan.  

“Om vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som får en negativ påverkan på vår omgivning då är  
det som har en stor negativ påverkan mer väsentligt än det som har en liten påverkan. Så att det 
gäller ju då att identifiera vad som har störst påverkan, helt enkelt vad som utgör de största 
hållbarhetsriskerna.” - Dahlqvist (Handelsbanken) 

Dahlqvist påpekade också att det tyvärr är enkelt att medvetet eller omedvetet blunda och hoppa 
över det som har störst negativ påverkan och istället fokusera på det som i sanning inte har så 
jättestor påverkan. När Henriksson på Atrium Ljungberg skulle förklara väsentlighet och 
motivera varför hon uppfattar vissa saker som viktiga uttryckte hon sig följande:  

“... det är något som har stor påverkan.” - Henriksson (Atrium Ljungberg) 

Vidare berättade Henriksson att det är något som har stor hållbarhetspåverkan och att det ska 
vara viktigt för deras huvudintressenter samt att det i sin tur också blir viktigt för deras affärer. 
Det ska vara en kombination av dessa tre aspekter. Henriksson berättade att energifrågan är ett 
bra exempel. Fastighetsbranschen står för en stor del av Sveriges totala energianvändning. Hon 
betonade att det definitivt är en väsentlig fråga för hela branschen. En annan viktig fråga 
Henriksson tog upp var att ställa krav på leverantörer. Företaget har stor påverkan även här och 
därför blir det viktigt att inte enbart se på sin egen verksamhet. Brunberg på Billerud Korsnäs är 
inne på samma spår och förklarade att väsentlighet är: 

“Ja det är betydande, det har stor påverkan för någon.“ - Brunberg (Billerud Korsnäs) 

Hellberg berättade att SSAB har stor miljöpåverkan och att företaget har högst koldioxidutsläpp i 
Sverige. SSAB jobbar aktivt med att uppdatera sina masugnar med ny teknik och Hellberg anser 
att det är viktigt att rapportera att de har höga utsläpp. Detta är något företaget försöker bli bättre 
på för att visa sitt ansvar gentemot allmänheten. Dock betonade Hellberg att de är ledande i sitt 
arbete gällande minskade utsläpp och att de är sju procent bättre än genomsnittet i Europa. 
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4.2 Importans 
Alenius berättade att hon var positivt till uppdateringen av GRI:s ramverk till G4. När företag 
följde G3 blev det något slags race att rapportera så mycket som möjligt istället för att fokusera 
på det som verkligen var väsentligt. Då Securitas inte har någon större miljöpåverkan tyckte hon 
att det var helt oväsentligt att rapportera om exempelvis vattenförbrukning. Alenius påpekade 
dock att det kan vara bra att redovisa men att det inte var något viktigt för dem. Istället ansåg hon 
att det är viktigare att följa upp frågor som olycksfall i arbete och antal utbildningstimmar. Detta 
är områden som har framkommit i deras intressent dialog från både externa och interna 
intressenter. På Telia Sonera berättade Weinestedt att det är bättre att vara kort och koncis. Att 
enbart presentera det som är väsentligt med en ton på relevans. Weinestedt lyfte också 
vattenfrågan som ett exempel på en faktor som företaget ansåg var oviktig att rapportera, då de 
inte har någon större vattenförbrukning. För att bli mer väsentliga ska företag enligt Weinestedt 
kapa och enbart prata om kärnfaktorer. För att en hållbarhetsrapport ska vara bra ska den vara 
lättläst och relevant för användare. Weinestedt återkommer ofta till att det ska vara kort, koncist 
och relevant med bra motiveringar till varför företaget gör vissa saker. Förutom detta betonade 
han att rapporten ska vara integrerad i affärsverksamheten.  

För att de berörda företag skulle få fram vad som är väsentligt att rapportera berättade merparten 
av intervjupersonerna att de hade gjort någon form av omvärldsanalys eller väsentlighetsanalys, 
med hjälp av sina intressenter. Dahlqvist berättade att Handelsbanken genom sin omvärldsanalys 
kommit fram till fem nyckeltal som företaget ska ha i fokus. Mattsson berättade att Tieto har 
sammanställt en liknande analys i två dimensioner, i enlighet med GRI G4. Företaget har satt de 
externa intressenters prioritering gällande “materiality aspekts” i relation till hur interna 
intressenter har prioriterat samma “materiality aspekts”. Sedan har de som arbetar med hållbarhet 
tillsammans med ledningen, styrelsen och investerare kommit fram till att Tieto ska ha 19 
prioriterade områden. Brunberg berättade att deras hållbarhetsredovisning siktar på att rapportera 
det som är viktigt för deras intressenter. Enligt Brunberg vill Billerud Korsnäs inte redovisa så 
mycket som möjligt utan rapporten ska vara attraktiv att läsa och därför får inte redovisningen bli 
för omfattande.  

 “... det är inte bara att skriva det här utan det ska vara rätt saker, dom ska vara rätt 
prioriterade …” - Brunberg (Billerud Korsnäs) 

För att komma fram till vad som är viktigt och rätt förklarade Brunberg att företag tillsammans 
med sina intressenter måste göra en seriös väsentlighetsanalys. Billerud Korsnäs började med att 
ta hjälp av sina interna intressenter för att sedan fråga de externa hur de prioriterade olika 
områden. Lindebäck Brandt tyckte att det med hjälp av prioriteringen blir tydligare vad deras 
intressenter anser är viktigt och vad ett företag bör rapportera. Vidare svarade Lindebäck Brandt 
att väsentlighet:  

“... ger ju en möjlighet att exkludera sådant som inte är lika väsentligt.” - Lindebäck Brandt 
(Volvo) 
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För att enklare prioritera vad som är viktigt berättade Weinestedt att man kan vända på 
begreppet. Han nämnde att oväsentlighet är motsatsen till väsentlighet. Hellberg var inne på 
likande spår och berättade att det är en utmaning att välja rätt. Därför började SSAB att prioritera 
bort de oviktiga aspekterna. Därefter kunde företaget fråga sina intressenter vilka de ansåg var de 
viktigaste hållbarhetsfaktorer SSAB ska ha fokus på. Väsentlighet handlar helt enkelt om att 
skala ner och välja de områden som är väsentliga. Vidare berättade Hellberg att man måste 
prioriterar annars: 

“... det blir svammel liksom…” - Hellberg (SSAB) 

Även Mattsson var inne på liknande spår och berättade: 

“... materiality aspekts har givit oss en bättre struktur, hur vi styr vårt arbete... Annars kan det 
bli väldigt omfångsrikt... icke påtagligt.” - Mattsson (Tieto) 

Mattsson berättade vidare att företaget måste arbeta mer med det etiska arbetet eftersom det är 
viktigt för samtliga intressenter. Det är även viktigt att visa stor hänsyn till miljömässiga 
aspekter. Några av de viktigaste områden att fokusera på enligt Mattsson är det som skapar värde 
för intressenter, etiska operationer, företagets etik och hållbarhet. Tieto har börjat med video- och 
tv konferenser och valt att dra ner på flygresor rejält. Företaget gör detta för att dra ned på 
utsläpp av växthusgaser, för att bli mer effektiva och även spara pengar. Detta berörde alla som 
arbetar på företaget och även de på koncernivå. Mattson berättade att det är kopplat till företagets 
huvudområde “value for stakeholder”. Alenius berättade att de ofta pratar med många av 
Securitas intressenter och att företaget skickar ut en enkät varje år. De lyssnar på vad de externa 
intressenterna har att säga eftersom de ständigt vill nå förbättring. Vad som är väsentligt 
framkommer i intressentdialogen. Alenius beskrev väsentlighet:  

“Ja men som sagt vad som är relevant, både för oss som företag och för våra intressenter, 
interna och externa att mäta och följa upp. Vad det är vi ska fokusera på i vårt hållbarhetsarbete 
helt enkelt.“- Alenius (Securitas) 

Hellberg berättade likt Mattsson och Alenius att företag utgår från både interna och externa 
intressenter för att komma fram till vad som är väsentlig information. SSAB fick på så sätt fram 
en bra kalibrering och det var även så företaget hitta deras “top right corner”. I och med detta 
undvek företaget exempelvis att få fram information som de tyckte var jättekonstig men som 
intressenter ansåg vara jätteviktig. Dahlqvist berättade att det som är väsentligt att rapportera 
skiljer sig åt mellan företag. Han exemplifierade med att ett företag som borrar efter olja i 
mexikanska gulfen kan ha helt andra hållbarhetsutmaningar än vad systembolaget har. Dock så 
skiljer sig inte värdet mellan dessa bara för att de verkar inom olika branscher betonade han. 
Vidare förklarade Henriksson:  

 “... sen är det ju en konst att förmedla det som är relevant på ett bra sätt och det görs ju på lite 
olika sätt så det är ju lite spretigt än så länge.” - Henriksson (Atrium Ljungberg) 
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Henriksson berättade att hållbarhetsredovisning inte har kommit lika långt som de finansiella 
bitarna där det finns standarder att följa. Dock var hon positiv till transparens. Även Weinestedt 
berättade att det viktiga är att presentera det som är väsentligt och att “Materiality is king”. Han 
fortsatte med att förklara att det fanns flera dimensioner att ta hänsyn till när företag vill komma 
fram till väsentlig information. Han betonade att Telia Sonera måste inse vad de kan göra, vad de 
själva anser är väsentligt, vad deras intressenter tycker och tredje dimension som handlar om hur 
det är kopplat till affärsstrategin. Weinestedt berättade att det i slutändan ska vara relevant för 
läsaren och att det var det viktiga. Han fortsatte med att berätta: 

“... ge ut någonting som stödjer vår affär och stödjer vår liksom business case och vårt 
hållbarhetsarbete och det ska vara relevant för läsaren.” - Weinestedt (Telia Sonera) 

När Brunberg fick frågan om vad han ansåg var väsentlighet framkom: 

“... alltså jag måste ha en lite låg profil i detta. Alltså jag vill att vi ska. Vi ska ta fram det 
intressenterna tycker är viktigt.” - Brunberg (Billerud Korsnäs) 

Även Lindebäck Brandt var vid liknande fråga inne på samma spår: 

“Det som är viktigt… som jag tycker är viktigt vi ser ju att det är… ja jag menar det beror lite på 
hur man tittar på det. För om ni har tittat på vår materialitet så ser man att kundnöjdhet är det 
viktigaste då.” - Lindebäck Brandt (Volvo) 

“Någonting som är väldigt viktigt för verksamheten ... hur kan vi skapa värde både för företaget 
men också för samhället där vi agerar, men i botten har vi då responsibility behavior”. - 
Lindebäck Brandt (Volvo)  

Vidare berättade Alenius att de vill fokusera på det som är väsentligt för att kunna mäta och följa 
upp. Securitas är ett tjänsteföretag med över 300 000 anställda. Alenius betonade att företaget 
därför inte vill rapportera sådant som inte har stor bäring i deras verksamhet. Brunberg berättade 
att deras hållbarhetsredovisning ska avspegla att hållbarhet är en del av Billerud Korsnäs bärande 
strategier och att det läggs resurser på det. Mattsson berättade att “Materiality aspekts” går att se 
som de bärande ledstängerna. 

“… vi vill ju fokusera och mäta och följa upp det som är väsentligt för oss som ett tjänsteföretag 
med över 300 000 anställda och slippa att mäta och rapportera sådant som inte har så stor 
bäring i vår verksamhet.“- Alenius (Securitas) 

“Hållbarhetsredovisningen ska ju spegla det här då att hållbarhet är en del utav bolagets 
bärande strategier och läggs då resurser för att visa på det.” - Brunberg (Billerud Korsnäs) 

 

”... bärande ledstängerna för utan dom här hade vi inte kunnat strukturerat arbetet eller få vår 
personal att förstå vad man skall göra.” - Mattsson (Tieto)  
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4.3 Subjektivitet 
Weinestedt berättade att Telia Sonera har cirka 26 000 anställda och att ungefär hälften av dem 
träffar olika grupper av intressenter. När företaget arbetade med väsentlighetsanalysen och 
hållbarhetsrapporten ansåg Weinestedt det därför viktigt att ha bredden på intressenter i 
bakhuvudet. På frågan om Weinestedt kunde beskriva väsentlighet svarade han: 

“... jag försöker komma på något, man vill ju alltid komma på den här korta, snitsiga liksom. Nej 
men det som är väsentligt det är ju det som är kopplat… Jag menar det blir ju subjektivt.” - 
Weinestedt (Telia Sonera) 

Även Hellberg ansåg att det var svårt att beskriva väsentlighet och berättade:  

“Det finns lite osäkerhet också eftersom att det är upp till en själv lite grann att tolka ... G4 
manualen, du kan ju tolka den på olika sätt, eftersom allt utgår ifrån det egna företaget så finns 
det ingen praxis på det sättet. “- Hellberg (SSAB) 

Brunberg berättade att väsentlighetsanalysen underlättar deras arbete: 

“På det sättet att vi lyckas mejsla ut det vad som är mest intressanta.” - Brunberg (Billerud 
Korsnäs) 

Lindebäck Brandt berättade en nackdel med väsentlighet. Det blir allt svårare att jämföra 
hållbarhetsredovisningar mellan företag. Dock påpekade Lindebäck Brandt att Volvo vid en 
jämförelse med sina konkurrenter hade funnit likande aspekter och att de fått ungefär samma 
rangordning. Dahlqvist berättade att väsentlighet inom hållbarhetsredovisning är svårt och att det 
generellt speglar hela hållbarhetsredovisningen. Enligt Dahlqvist beror det på att det är en ung 
bransch och att det inte finns någon standard på vad som ska redovisas. Även Henriksson var 
inne på att väsentlighet är svårt och att det inte är de enklaste sakerna att redovisa. Weinestedt 
berättade att man kan ha en känsla om väsentlighet men att det sällan är så enkelt.  

“... ibland har man ju, man har en känsla av att det här är viktigt eller det kan bli viktigt men 
man kanske inte alltid kan sätta ord på det… det är ju sällan så enkelt som om att det bara är... 
Det är svårt att ringa in... tyvärr blir det väldigt akademiskt.” - Weinestedt (Telia Sonera) 

Vidare påtalade Weinestedt att GRI försöker förklara att väsentlighet har en början och ett slut 
men att det enligt honom aldrig funkar så. Brunberg anser också att väsentlighet är något svårt. 

“Det är betydligt mer komplicerat än man tror, det innehåller fler saker än att bara skriva och 
välja ut bilder om man säger så.“ - Brunberg (Billerud Korsnäs) 

Vidare berättade Brunberg att Billerud Korsnäs följer GRI:s vägledning gällande väsentlighet. 
Weinestedt förde en lång diskussion om fenomenet väsentlighet. Han tyckte även det var ett 
föränderligt begrepp och förklarade:  
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 “Alltså det är ju. Är det helt binärt om vad som är väsentligt och inte? Nej det skulle jag ju inte 
säga, någonting kan ju vara väsentligt på en marknad och inte på en annan och en fråga är 
viktig på ett ställe och inte på ett annat... Skatt är ju en sådan fråga som kommer och går lite 
grann.” - Weinestedt (Telia Sonera) 

Även Henriksson delade likande åsikt och berättade:  

“... skiftar för olika branscher om vad som är viktigast. Så klart för oss som är aktiv, en aktiv 
stadsutvecklare så är ju stadsutveckling något som är jätte viktigt.” - Henriksson (Atrium 
Ljungberg) 

Avslutningsvis berättade Hellberg att det som är väsentligt varierar över tid. Företagets interna 
intressenter tyckte att kompetensutveckling och jämställdhet är viktigt och dessa frågor rankades 
mycket högre på SSAB skalan än vad de gjorde på den externa skalan. Det var några frågor som 
parterna hade delade uppfattningar om men överlag överensstämde resterande frågor ganska bra. 
SSAB behövde inte kompromissa allt för mycket.  
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5. Analys  
5.1 Påverkan  
Tidigare forskning menar att väsentlighet har stor påverkan på det mesta inom redovisning 
Messier et al. (2005). För att se vart det har påverkan blir det viktigt att utgå från den rådande 
kontexten och i vilket sammanhang det diskuteras (Reininga, 1968; Lo, 2010). Detta går att 
jämföra med det Lindebäck Brandt berättade om på Volvo. Hon menar att väsentlighet påverkas 
av sammanhang. I Volvos fall handlar det om påverkan hos sina kunder. Företaget har funnit att 
de genom sina produkter har störst påverkan i den operativa fasen. Här kan vi se att Volvo har 
tagit väsentlighet ett steg längre än att enbart se till det närliggande perspektivet där de inte bara 
utgår från produktion. De har med hjälp av väsentlighet identifierat att företagets största 
påverkan ligger utanför produktion. Enligt Lindebäck Brandt arbetar Volvo rent praktiskt med 
väsentlighet utifrån GRI G4 riktlinjer. Denna modell är lik den som vi illustrerat under modell 1 i 
referensramen. För att kunna definiera väsentlighet visar företag hänsyn till påverkan på 
intressenters bedömningar och beslut och ställer det i relation till sociala, ekonomiska och 
miljömässig påverkan. Denna modell har även Hus et al. (2013) identifierat hos företag. Till 
skillnad från Volvo berättade Alenius på Securitas att de är ett tjänsteföretag med 320 000 
anställda och arbetar därför utifrån en annan kontext. Därmed anser företaget att deras 
anställningsförhållanden är av vikt eftersom deras påverkan främst berör de anställda, detta är 
också något som framkommit i Securitas intressentdialog. Även Securitas följer ramverket G4 
och på så sätt lyckats definiera väsentlighet. Till skillnad från Volvo har Securitas mindre 
erfarenhet av ramverket vilket kan påverka deras definition av väsentlighet. Alenius berättade att 
de inte har stött på problem och att det egentligen inte är så svårt som det kan verkar, att 
definiera väsentlighet. Alenius och Lindebäck Brandts resonemang liknar det Edgley et al. 
(2015) menar att intressenter har stort inflytande och påverkar vad som är väsentlighet för ett 
företag. Vid en djupare analys anser vi därför att detta resonemang påvisar att kontext och 
sammanhang har en påverkan på hur företag och intressenter uppfattar väsentlighet och att det 
kan skilja sig mellan företag.  
 
Lindebäck Brandt berättade att väsentlighet för Volvo är något som påverkar deras intressenter 
när vederbörande ska fatta beslut. Detta stämmer överens med det Roberts och Dwyer (1998) 
diskuterar att väsentlighet är sannolikheten att påverka en individs beslut. Eftersom Volvo har 
identifierat att företaget under den operativa fasen har påverkan på sina kunder blir det därmed 
självklart för företaget att rapportera om hur deras produkter kan underlätta för deras kunder. 
Denna kommunikation påverkar till kunders beslut. Det blir här tydligt att väsentlighet inom 
hållbarhetsredovisning handlar om att påverka någon till beslut (Edgley et al., 2015). Även det 
Lo (2010) menar går att jämföra med Lindebäck Brandts resonemang. Lo (2010) menar att ett 
besluts förväntade resultat avgör om informationen är relevant, därför kan väsentlighet tolkas 
med hänsyn till möjligheten att påverka ett beslut. Likt tidigare resonemang berättar Hellberg på 
SSAB att väsentlighet inom hållbarhetsredovisning faktiskt handlar om att rapportera det som 
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verkligen gör skillnad. Weinestedt på Telia Sonera berättade att väsentlighet är kopplat till 
påverkan. Det vill säga där företaget har påverkan eller potentiellt har påverkan, på ett avgörande 
sätt. Här tolkar vi att Hellberg och Weinestedt vill förmedla att företag ska rapportera om de 
faktorer som har inverkan på framtida beslut.  

Weinestedt berättade att Telia Sonera arbetar på högriskmarknader där företaget måste hantera 
riskfrågor gällande yttrandefrihet och korruption. I och med att det handlar om risker för 
företaget menar han att det är viktigt att berätta öppet om det i rapporterna. Vi tolkar detta som 
att högrisk frågor har stor påverkan på intressenter när de ska fatta beslut och därmed är av 
väsentlighet. Vidare berättade Weinestedt att de anser att transparens och ärlighet gentemot sina 
intressenter är av betydande vikt. Detta är något Hsu et al. (2013) diskuterar, låg transparens och 
brist i att identifiera intressenternas informationsbehov leder till låg grad av väsentlighet. Telia 
Sonera arbetar enligt Weinestedt med att öka företagets transparens vilket enligt Hsu et al. 
(2013) leder till en ökad grad av väsentlighet. Det Weinestedt vill förmedla angående transparens 
och ärlighet går att koppla till Edgley (2014) resonemang kring väsentlighet. Att det är viktigt att 
skapa en rättvisande bild av företaget. 

Dahlqvist på Handelsbanken definierade väsentlighet som två saker. Det första är att det ska vara 
något som ger en negativ eller positiv påverkan på omgivningen och det andra är att det kan ses 
som en hållbarhetsrisk. Vi finner en tydlig koppling mellan Dahlqvists resonemang kring risk 
och det som Weinestedt berättade kring riskfrågor. När de identifierar risker för företaget eller 
risk för påverkan på intressenter anser företagen att det är inom ramen för väsentlighet. Eftersom 
vederbörande företag arbetar inom olika kontexter där sannolikhet för påverkan varierar tror vi 
att riskerna kan variera. Även Alenius var inne på detta och berättade att det var viktigt att kunna 
följa upp och säkerställa att deras anställda besitter kunskap om företagets värderingar och etiska 
koder för att enklare kunna hantera riskfrågor.  

Inom riskhantering går det även diskutera att storlek har en betydande roll. Följande citat är ett 
bra exempel på hur väsentlighet kan förklaras.  

“vad är det som vi ser som dom största riskerna och… ja men även möjligheterna.” - Lindbäck 
Brandt (Volvo) 

Det man kan utläsa ur citatet är att väsentlighet är den största risken eller möjligheten för 
företaget. Detta går att jämföra med vad Messier et al. (2005) och Edgley et al. (2015) menar, 
väsentlighet handlar om att sätta något i relation till omgivande faktorer där storleken blir 
avgörande. Vidare påpekar Weinestedt likt Lindebäck Brandt att storleken på risken är 
avgörande för att anses vara väsentlig.  

Dahlqvist berättade att det som har en stor påverkan är mer väsentligt än det som har en liten 
påverkan. Därför handlar väsentlighet om att identifiera det som har störst påverkan. Det går 
alltså enligt Dahlqvist att rangordna faktorerna efter dess påverkan. Detta går att koppla till det 
Edgley et al. (2015) kallar för väsentlighetströsklar. En faktor måste uppnå en viss nivå för att 
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anses vara väsentlig och denna tröskel påverkas av interna och externa effekter (Hsu et al., 
2013). Henriksson på Atrium Ljungberg berättade att intressenter har stor påverkan gällande 
väsentlighetströskeln vilket stämmer överens med Hsu et al. (2013) och Edgley et al. (2015) 
resonemang. Henriksson berättade också att väsentlighet handlar om det som har stor påverkan. 
Även Brunberg på Billerud Korsnäs betonade att något måste ha en stor påverkan för att kunna 
anses vara väsentligt. Brunberg berättade också att väsentlighet är något som är betydande. 
Under våra intervjuer framgick det att väsentlighet går att rangordna efter storlek. Detta var 
något som företag utförde för att lättare kunna ta sig an begreppet. Vi ifrågasätter dock detta och 
ställer oss fundersamma, om det verkligen går att gradera väsentlighet. Det är svårt att komparera 
termen. Exempelvis kan man böja ordet viktigt till viktigare och viktigast. Istället menar vi att 
dessa företag enbart har olika trösklar som de själva rangordnar och sätter nivåer på. Följaktligen 
leder detta till att företag definierar väsentlighet på olika sätt. 
 
Som framgår i referensramen för Bowers (2010) kritik mot hållbarhetsredovisning. Författaren 
menar att företag vinklar redovisning till egenintresse. Därför går det att ifrågasätta hur företag 
rangordnar dessa trösklar. Dahlqvist berättade att det medvetet eller omedvetet är lätt att blunda 
eller hoppa över det som har störst påverkan och istället lyfta fram det som i verkligheten inte 
har störst påverkan. Det Dahlqvist berättade går att jämföra med Cho et al. (2015) resonemang 
om att företag vill förmedla en förskönad bild av verksamheten. Eftersom företag själva gör 
dessa bedömningar antar vi likt Dumay et al. (2015) att det går manipulera väsentlighet. Detta 
anser vi är något som tyvärr förekommer och är fullt möjligt att genomföra. Då 
hållbarhetsredovisning ofta handlar om “mjuka” värden är det svårt att kontrollera detta. Även 
Messier et al. (2005) menar att företag kan välja utelämna och felaktigt konstruera information. 
Därför tror vi att begreppet väsentlighet har hämmats av många företag.  

Enligt tidigare forskning ska väsentlighet vara något som anses vara användbart för beslut (Lo, 
2010). Som tidigare nämnts ska något ha stor påverkan på ett beslut. Därmed vill ovanstående 
intervjupersoner förmedla att väsentlighet ska leda företag till att presentera användbar 
information. Företag som exempelvis har hög koldioxid utsläpp bör vara transparenta, fastän det 
kan anses vara mindre bra med höga utsläpp. På så sätt visar företag ansvar men även användbar 
information som utomstående kan reflektera över. Detta belyste Hellberg och påpekade att SSAB 
alltid presenterar företagets utsläpp, även om de har störst koldioxid påverkan i Sverige. Viss 
information kan vara av olika vikt beroende på hur användbar informationen är. Därför handlar 
det enligt Lo (2010) om att kategorisera efter sammanhang. Under intervjuerna var användbarhet 
inget som framhävdes men ofta framkom det indirekt att användbarhet för läsare påverkade 
upprättares bedömning av väsentlighet.  

I denna studie identifierade vi temat påverkan där både intervjupersoner och tidigare forskning 
diskuterar att väsentlighet går att definiera med hjälp av påverkan. Detta är ett tema som lyser 
igenom och merparten av företag väljer att diskutera väsentlighet utifrån vilken påverkan de har 
på sina intressenter och omvärld. Den underkategori i temat påverkan som flitigast diskuteras 
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bland praktiker är sannolikhet till påverkan. Detta beror på att väsentlighet gärna förknippas med 
vilken risk det finns för företaget att ha en negativ påverkan inom de tre G4 områdena, 
ekonomisk, social och miljömässig påverkan. Även underkategorin storlek diskuteras och kan 
förklaras av att det som har störst påverkan är det företag anser är väsentlighet. Denna kategori 
ligger väldigt nära kategorin sannolikhet till påverkan, vilket också kan vara en av förklaringarna 
till varför den flitigt diskuteras. 

5.2 Importans 
Enligt tidigare forskning kan väsentlighet ses som en prioritering av vilka frågor som ska framgå 
i en rapport (Hsu et al., 2013). Detta var något som tydligt framgick under våra intervjuer. 
Alenius berättade att det inte handlar om att rapportera så mycket som möjligt utan att fokusera 
på det som är väsentligt. Att prioritera vilka områden som är viktiga framgick i flera intervjuer. 
Dahlqvist berättade att Handelsbanken valt att lyfta fram fem nyckeltal som företaget ska arbeta 
efter. Dessa har framkommit genom en omvärldsanalys där banken med hjälp av interna och 
externa intressenter rangordnat olika områden. Vidare berättade Mattsson på Tieto att de på 
liknande sätt kom fram till 19 prioriterade områden. Även Brunberg förklarade likt Alenius att 
den stora utmaningen är att skriva om rätt saker, det vill säga de ska vara rätt prioriterade. 
Lindebäck Brandt berättade att det genom prioriteringen blir tydligare om vad som ska 
rapporteras. Hellberg förklarade att det var lika viktigt att prioritera bort aspekter som inte var av 
importans. Samtliga företag berättade att de med hjälp av intressenters åsikter gjorde denna 
prioriterings process. Prioriteringsprocessen kallas för väsentlighetsanalys (Hsu et al., 2013).  
 
Med hjälp av väsentlighetsanalys definierar företag tillsammans med respektive intressenter 
väsentlighet. Variationer kring definitionen av väsentlighet är ett faktum bland företag. Det kan 
bland annat förklaras av att vissa faktorer är mer eller mindre viktiga för vederbörande företag. 
Väsentlighetsanalys är något vederbörande företag själva gör eftersom det inte finns någon 
allmängiltig mall att följa, vilket är en annan bidragande orsak till dessa variationer (Edgley et 
al., 2015). Vi anser att dessa företag med hjälp av väsentlighet prioriterar frågor som är av 
importans. Som nämnts finns det inte någon mall att följa, därmed ligger egna tolkningar till 
grund. Vi kan se att det skiljer i antalet områden, till exempel har Handelsbanken fem nyckeltal 
medan Tieto har 19 prioriterade områden. Det är därför svårt att göra en allmängiltig mall, men 
vi anser att det är för stor spridning mellan företagen och tycker därför att det borde finnas någon 
ram för väsentlighet. Visserligen verkar Handelsbanken och Tieto inom olika branscher. 
Sannolikheten att dessa företag har olika typer av intressenter är därför stor, vilket ligger till 
grund för variationen. Vi anser därmed att det bör finnas branschspecifika normer att följa. Det 
är något även Hsu et al. (2013) är inne på i sitt resonemang kring sektorspecifika 
hållbarhetsnormer. Dock kan vi anse att det är komplicerat och krävande att upprätta regler för 
olika branscher med tanke på att området är relativt nytt. När hållbarhetsbranschen uppnått en 
mognad kanske förutsättningarna för en enad definition ökar, likt den finansiella redovisningen. 
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Det går att hantera prioriteringen på olika sätt. De ovannämnda företag rangordnar frågor och 
väljer att beskriva det som prioriteras högst som väsentligt. Istället förklarade Weinestedt att det 
handlar om att kapa bort det oväsentliga och enbart diskutera om företagets kärna. Här finner vi 
en koppling till det Berstein (1967) menar att väsentlighet är något antonymt till bagatell. Vi 
tolkar det Weinestedt menar med “företagets kärna” som väsentligt. För att enklare förstå 
väsentlighet vänder Weinestedt på begreppet och menar att det som faller utanför “ramen” är 
oväsentligt och det som blir kvar är det väsentliga. Det är på dessa viss Telia Sonera praktiskt 
arbetar med väsentlighet för att kunna skapa en tydligare definition för väsentlighet. Genom detta 
tillvägagångssätt anser vi att det i praktiken blir lättare att få en tydligare förståelse för 
väsentlighet. Weinestedt berättade att väsentlighet ska vara något kort och koncist med betoning 
på relevans och importans. Detta finner vi även i intervjun med Lindebäck Brandt, där hon var 
inne på ett liknande resonemang och berättade att väsentlighet: 
 
“... ger ju en möjlighet att exkludera sådant som man inte, som inte är lika väsentligt.”- 
Lindebäck Brandt (Volvo) 

Även här handlar det främst om att utesluta information som inte är av importans. Väsentlighet 
fungerar här likt ett filter (Edgley et al., 2015). Vidare berättade Hellberg att väsentlighet handlar 
om att skala ner och välja det mest prioriterade. Annars finns det risk för: 

“... svammel …” - Hellberg (SSAB) 

Även Mattsson var inne på liknande spår och berättade att det utan väsentlighet skulle bli för 
omfångsrikt och icke påtagligt. Det gäller alltså att sålla bort det triviala och enbart fokusera på 
det som är av importans (Heitzman et al., 2010). Detta tror vi dock är lättare sagt än gjort. Som 
framkommit under våra intervjuer väljer företag att presentera olika mycket både gällande 
omfång och område. Eftersom väsentlighet är svårt att hantera tror vi tyvärr att allt som 
presenteras har valts ut med subjektiva bedömningar. Dessvärre är inte alltid dessa bedömningar 
korrekta, vilket kan leda till att begreppet inte uppfyller sitt egentliga syfte. Sannolikheten att 
bedömningarna präglas efter egenintresse är också väldigt stor. 
 
Mattsson berättade att det går att se väsentlighet utifrån två dimensioner i enighet med GRI G4. I 
praktiken jämför Tieto de externa intressenters prioriterade områden i relation till vad de själva 
anser är av importans. Ett liknande tillvägagångssätt framkom under intervjun med Hellberg där 
vederbörande berättade att de “kalibrerat” vad SSAB tycker är viktigt och vad deras externa 
intressenter anser är viktigt. Det som båda anser är av importans benämnde Hellberg till “top 
right corner” och kan tänkas vara det som är företagets väsentlighet. Både Tieto och SSAB följer 
G4 riktlinjer men som framgår av intervjuerna tillämpar de även alternativa metoder som 
komplement till att definiera väsentlighet. Dessa företag definierar “top right corner” som 
väsentlighet och detta är också något vi anser underlättar för praktiker att ta sig an fenomenet. 
Det som intressenter anser är viktigt och det som företag anser är viktigt hamnar under “top right 
corner”. Enkelt uttryckt är det alltså det som upplevs mest prioriterat av respektive part. 
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Weinestedt berättade också att väsentlighet ska vara av importans för samtliga men betonade att 
det finns en “tredje” dimension att ta hänsyn till. Det som är väsentligt måste också vara kopplat 
till företagets affärsstrategi. Här tycker vi det blir otydligt. Vi anser att affärsstrategin är 
integrerad i företaget men enligt Weinestedt går det att särskilja på dessa. Vi ifrågasätter detta 
och undrar om det verkligen är en så kallad “tredje” dimension. I tidigare forskning finns inget 
stöd till detta resonemang och därmed anser vi att det inte bör ses som en enskild dimension. Det 
blir inte heller lättare att definiera väsentlighet med denna uppdelning utan leder bara till att 
fenomenet blir än mer komplext.  
 
Weinestedt var under intervjun lite motsägelsefull och berättade att det är viktigt att innehållet är 
relevant för läsaren. Vi ställer oss fundersamma till detta. Om något enbart måste vara relevant 
för läsaren har företaget inte tagit hänsyn till vad som egentligen är väsentligt för alla parter. 
Weinestedt betonade även att det måste stödja deras affärer. Fallet kan vara att Telia Sonera bara 
fokuserar på egenintresse vilket är något Bowers (2010) diskuterar. Här framstår 
hållbarhetsredovisningen som en förskönad bild av företaget (Cho et al., 2015). För att något ska 
vara väsentligt måste det vara relevant för intressenter och företag samtidigt som det inom 
hållbarhetsredovisning måste stödja det hållbara arbetet. Detta var något Lindebäck Brandt 
tydligt talade om, väsentlighet handlar om att skapa värde för både företag och samhälle. Även 
Alenius berättade att något som är väsentligt måste vara relevant för företag och intressenter 
samt fokusera på hållbarhet. Här gäller det att selektera ut de frågor som är av importans. 
Dessvärre är det en bred massa att ta hänsyn till men väsentlighet måste vara något som är 
betydelsefullt (Hsu et al., 2013). Det måste med andra ord vara av “betydelse för företag” och av 
“betydelse för intressenter”, detta är väsentlighet enligt Dumay et al. (2015). 
 
Enligt Dumay et al. (2015) är väsentlighet därmed något som är av importans för samtliga parter. 
Det framgick dock inte alltid tydligt under våra intervjuer. Mattsson berättade att väsentlighet är 
något som är viktigt för företag. Det var inte alltid tydligt vilken inverkan eller delaktighet 
intressenter hade i framtagande av de områden som under intervjuerna framkom som viktiga. 
Exempel på detta är när Mattsson berättade att Tieto blivit mer restriktiva med företagets 
flygresor. Företaget har valt att styra om sina möten till video- och tv konferenser. Mattsson 
argumentera påståendet med att det var dåligt för miljön, vilket vi finner som en självklarhet. 
Därefter betonade Mattsson att det fanns ekonomiska fördelar och att det därmed var väsentligt 
för Tieto. Vi tolkar detta som att företaget själva tog beslutet utan att involvera vederbörande 
intressenter eftersom Tieto antog att det var väsentligt. Vidare berättade Dahlqvist att 
väsentlighet är något som varierar från företag till företag och att de blir tvingade att fokusera på 
det som är av vikt för dem. Även här ansåg vi att det förkom en underton, i att företaget 
bestämmer vad som är väsentligt. Lindebäck Brandt berättade att väsentlighet är: 
 
“Någonting som är väldigt viktigt för verksamheten.” - Lindebäck Brandt (Volvo) 
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I motsats till detta berättade Brunberg att väsentlighet är: 

“Vi ska ta fram det intressenterna tycker är viktigt.” - Brunberg (Billerud Korsnäs) 

Lindebäck Brandt menar att väsentlighet är något som är viktigt för företag samtidigt som 
Brunberg berättade att det ska vara viktigt för intressenter. Detta stämmer inte enligt tidigare 
forskning. Som nämnts menar forskare att det måste vara av betydande för båda parterna 
(Dumay et al., 2015). Detta behöver diskuteras ytterligare. Meningen med väsentlighet är att 
betona det som är av vikt, det som har en påverkan och det som kan vara avgörande. För att 
frambringa vad som egentligen är väsentligt måste företag visa hänsyn till alla parter. Det gör 
företagen inte i ovanstående citat. Detta leder följaktligen till en missvisande tolkning av 
begreppet. Oavsett hur stor påverkan en aspekt har på en part måste det beröra samtliga för att 
kunna anses vara väsentligt. Det är dock omöjligt att tillfredsställa alla parter och därför är det 
enligt Hsu et al. (2013) kärnintressenterna som ska ha störst inverkan. Som också framgår i 
teorin går det att dela in intressenter i tre kategorier: de med inflytande, de som har legitimitet 
och de med angelägenheter (Mitchell et al., 1997). Vad händer om det blir en konflikt mellan 
företag och en kärnintressent med stor legitimitet. Kommer företaget att belysa frågan för att det 
är en intressent av hög rang eller kommer frågan lämnas därhän. Utifrån majoriteten av 
intervjuerna tolkar vi att företag ibland gör antaganden om vad deras intressenter anser är 
väsentligt. Vår uppfattning är att företag gör dessa antaganden för att undvika konflikter och 
därmed framstå som hållbara. 
 
Väsentlighet är ett svår definierat och detta går inte att komma ifrån. Att presentera vad som är 
väsentligt sker på olika sätt och det var något som framkom under våra intervjuer. 
 
 “... sen är det ju en konst att förmedla det som är relevant på ett bra sätt...” - Henriksson 
(Atrium Ljungberg) 

Begreppet är relativt nytt inom hållbarhetsredovisning och har genom uppdateringen till G4 fått 
ökat fokus. Vi fick uppfattningen att många av de företag som intervjuades fortfarande var under 
inlärningsprocessen och därmed inte visste hur de skulle hantera allt på rätt sätt. Dessutom 
berättade merparten av intervjupersonerna att deras tjänst var relativt ny. Ofta betonade 
vederbörande även att tidigare erfarenheter saknades inom företaget. Dahlqvist berättade att det 
kommer krävas tid för ökad förståelse kring väsentlighet inom hållbarhetsredovisning. Ett tydligt 
mönster vi identifierade under intervjuerna var att väsentlighet ska vara av importans, men även 
ordet importans kan till viss del ses som komplext. Vi anser dock att importans tydliggör 
begreppet väsentlighet och bidrar till ökad förståelse av fenomenet.   

Temat importans var det mest framträdande temat av de tre identifierade. Utifrån tidigare 
forskning och intervjuer berördes temat importans i stor grad och praktiker försökte med hjälp av 
detta tema definiera väsentlighet. En av förklaringarna till varför intervjupersonerna diskuterade 
importans i högst grad var för att väsentlighet kopplades till ord såsom viktigt, relevans och 
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betydande. Vidare har detta tema två underkategorier, prioritera och av betydelse. Här 
diskuterades underkategorierna i liknande utsträckning och det var svårt att särskilja vilken 
underkategori som egentligen var mest framträdande. Inom detta tema har vi även identifierat en 
ny underkategori som inte finns i tidigare forskning, men som praktiker använder sig av för att 
definiera väsentlighet. Denna underkategori är bärande och kommer vidare utförligt diskuteras 
under analysdiskussion.  

5.3 Subjektivitet 
Något som återkommande har diskuterats under både intervjuer och i tidigare forskning är att 
väsentlighet handlar om subjektiva tolkningar (Messier et al., 2005; Edgley 2014). Eftersom 
företag har olika typer av intressenter kan viss typ av information vara viktig för en grupp men 
samtidigt vara mindre viktig för en annan (Edgley 2014). Detta var något som framkom under 
vår intervju med Weinestedt. Han berättade att Telia Sonera har många olika intressenter och att 
det därmed blir viktigt att ständigt ha detta i åtanke. Vi tolkar Weinestedt resonemang såsom att 
han är medveten om att intressenter har olika tolkningar på vad som är väsentligt. Enligt oss går 
det inte att komma ifrån att intressenter har delade meningar kring väsentlighet. Därför ansåg 
Weinestedt att det var svårt att definiera väsentlighet. 
 
“jag försöker komma på något, man vill ju alltid komma på den här korta, snitsiga liksom. Nej 
men det som är väsentligt det är ju det som är kopplat… Jag menar det blir ju subjektivt.” - 
Weinestedt (Telia Sonera) 

Även Hellberg berättade att det finns en osäkerhet kring begreppet och att det är upp till företag 
att tolka väsentlighet. Hon betonade också att det idag saknas en praxis för hanteringen. Det är 
enligt oss uppenbart att väsentlighet handlar om subjektiva tolkningar. Brunberg berättade att 
Billerud Korsnäs måste tolka vad deras intressenter anser är väsentligt och förklarade att de på så 
sätt “mejslar” ut det mest intressanta. Beroende på sammanhang varierar dessa tolkningar vilket 
försvårar hanteringen av väsentlighet (Lo 2010). Då olika företag verkar inom olika branscher 
kan det tänkas att väsentlighet tolkas olika både mellan företag och bland dess intressenter. 
Individer har olika preferenser som enligt Messier et al. (2005) påverkar hur väsentlighet 
definieras. Därför förekommer olika vyer på väsentlighet både inom och mellan parterna (Edgley 
et al., 2015). Därmed går det inte att komma ifrån att väsentlighet påverkas av subjektiva 
bedömningar. Som framgick under intervjuerna har praktiker olika erfarenhet och syn på 
väsentlighet vilket följaktligen leder till subjektiva bedömningar och olika definitioner. Eftersom 
det tillämpas olika definitioner vore det enligt Iyer och Whitecotton (2007) önskvärt att upprätta 
en tydligare definition kring väsentlighet.  
 
Något som vidare framkom under våra intervjuer var att väsentlighet var svårt och inte så enkelt 
som det först verkade. Dahlqvist berättade att hållbarhetsredovisning är en ung bransch och att 
väsentlighet är svårt att hantera, inte heller finns det någon standard. Weinestedt förklarade att 
man kan ha en känsla över vad som är väsentligt men att det sällan är så enkelt. Enligt 
Weinestedt är väsentlighet svårt att sätta ord på eller att ringa in. Det är alltså något komplext 
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vilket också framgår av Iyer och Whitecotton (2007). Brunberg betonade att väsentlighet är 
komplicerat och att det handlar om fler faktorer än att bara välja ut viktiga aspekter. Även 
Henriksson var inne på samma spår och berättade att väsentlighet inte är den enklaste saken. Då 
väsentlighet är något nytt och svårt att hantera menar Milne och Gray (2013) att många företag 
använder GRI:s vägledning. Även Brunberg nämnde att Billerud Korsnäs tillämpar deras 
vägledning. Dock så har flera av ovanstående företag nämnt att GRI:s vägledning inte är lika 
enkel som den framstår. Eftersom många praktiker har svårt med hanteringen av väsentlighet 
skulle det enligt Hsu et al. (2013) underlätta med en teknisk utvärderings ram som består av 
FMEA och ANP-metoden. Enligt författarna är detta ett bra angreppssätt och verktyg. Dock 
anser vi att väsentlighet likt Edgley et al. (2015) bör ses som en social konstruktion. Begreppet är 
som nämnts subjektivt och därmed blir det svårt att hantera på ett tekniskt korrekt sätt. Detta var 
inte heller något som diskuterades under intervjuerna och vi tror att det beror på att 
hållbarhetsredovisning handlar om “mjuka” värden och därför inte går att likställas den 
finansiella redovisningen. Dessa “mjuka” värden är i sin natur komplexa, vilket är en bidragande 
orsak till att väsentlighet är svårt att definiera inom hållbarhetskontexten. Dock så framkommer 
det att företag bortsett från GRI:s ramverk även tillämpar andra företagsspecifika modeller och 
normer som ska underlätta för praktiker att arbeta med väsentlighet. Därmed kan det tänkas att 
företag önskar att det finns en allmängiltig mall och en tydligare definition kring väsentlighet. 
 
Väsentlighet är något som ständigt förändras och ska därför inte ses som något tekniskt (Dumay 
et al., 2015). Henriksson berättade att väsentlighet tolkas olika och skiftar mellan branscher. Likt 
Henriksson nämnde Weinestedt att väsentlighet inte är något binärt utan att det som är väsentligt 
varierar mellan marknader. Väsentlighet varierar inte enbart mellan branscher och företag, även 
importansen av frågorna varierar och därmed formas väsentlighet olika över tid. I detta 
sammanhang exemplifierade Weinestedt skattefrågan. Vi lever i en föränderlig värld. Därför kan 
det tänkas vara svårt att upprätta regler på något föränderligt såsom väsentlighet. Hellberg 
berättade exempelvis att deras interna och externa intressenter hade delade uppfattningar 
gällande kompetensutveckling och jämställdhet. Kompetensutveckling och jämställdhet var inte 
några aspekter som hamnade inom “top right corner” men som SSAB ansåg vara viktiga och 
därmed fick en mer framträdande placering. Orsaken till detta är enligt oss att interna och externa 
intressenter har olika incitament med rapporten och följaktligen blir olika frågor viktiga. Detta är 
även något som vi fått stöd i tidigare forskning (Messier et al., 2005). Därmed kan det 
förekomma förvirring kring väsentlighet (Chewning och Higgs, 2002). Vi anser att 
komplexiteten i väsentlighet skapar en förvirring och att det tyvärr blir svårt att frångå detta. Vi 
uppfattade att vissa av intervjupersonerna hade liknande åsikter, men det råder fortfarande delade 
meningar kring definitionen av väsentlighet. 

Subjektivitet var det tema som diskuterades i minst grad. Det var som nämnts ett tema som vi 
identifiera och som diskuterades men inte i samma utsträckning som de övriga två teman. En av 
anledningarna till att det inte diskuterades mycket kan förklaras av olika faktorer. En av 
orsakerna kan vara fastän det fanns en underton i att väsentlighet är en subjektiv 



	   43	  	  

bedömningsfråga och att definitionen variera mellan praktiker var det inget som tydligt 
framkom. Det kan också bero på att intervjupersonerna ville komma fram till egna tydliga 
definitioner av väsentlighet och inte enbart förklara att det är komplext och subjektivt likt 
tidigare forskning (Edgley et al., 2015). Vi kan dock fastställa att detta tema inte tydliggjorde vad 
väsentlighet är. 

5.4 Analysdiskussion 
Som nämnts går det att rangordna våra tre teman. Temat importans lyste igenom i högst grad, 
följt av temat påverkan och i minst grad diskuterades temat subjektivitet. Vi förmodar att temat 
importans diskuterades mycket eftersom många intervjupersoner förknippade väsentlighet till 
synonymerna viktigt, relevant och betydelsefullt. Detta var även begrepp som tillämpades i 
tidigare forskning. Heitzman et al. (2010) menar att något som är väsentligt ska vara av 
importans. Edgley et al. (2015) diskuterade att väsentlighet är det som är viktigt för intressenter. 
Hsu et al. (2013) betonade att det istället ska vara viktigt för företaget och Dumay et al. (2015) 
utvecklade detta och menade att något som är väsentligt ska vara av betydelse för båda. Några av 
intervjupersonerna försökte vända på begreppet och förklarade istället vad som kan tänkas vara 
motsatsen till väsentlighet. Detta var även något Berstein (1967) och Reininga (1968) tillämpade 
när de använde sig av antonyma ord såsom bagatell och trivialitet. Temat påverkan var det näst 
förekommande temat och det beror till stor del för att merparten av företag väljer att diskutera 
väsentlighet utifrån vilken påverkan företaget har på omvärlden. Även intressenter har stort 
inflytande och påverkar hur väsentlighet definieras för respektive företag (Edgley et al., 2015). 
Vidare menar Roberts och Dwyer (1998) samt Lo (2010) att väsentlighet tolkas med hänsyn till 
möjligheten att påverka en individs beslut. För att avgöra om något har en påverkan handlar det 
därför om att sätta något i relation till omgivande faktorer (Messier et al., 2005). Därmed 
tydliggör temat påverkan hur praktiker väljer att definiera väsentlighet. Subjektivitet var det tema 
som diskuterades i minst grad. Här identifierade vi inget nytt och det som diskuterades inom 
detta tema ökade inte heller förståelsen för väsentlighet på ett önskvärt sätt.  
 
Några intervjupersoner diskuterade ett begrepp som enligt oss bidrar till en ökad förståelse och 
möjliggör en tydligare definition på väsentlighet. Detta begrepp diskuterades inte heller i någon 
av den tidigare forskning vi funnit. Det ord vi identifierat är Bärande. Till en början kan ordet 
lätt förknippas med storlek. Eftersom storlek är en operationalisering av temat påverkan anser vi 
att bärande har en annan betydelse än det tidigare forskning menar med storlek (Messier et al., 
2005; Edgley et al., 2015). I det sammanhang bärande användes bedömer vi att begreppet saknar 
koppling till temat påverkan. Vid en djupgående läsning och förståelse av vad intervjupersonerna 
ville förmedla med begreppet bärande anser vi att det istället är en kategori till temat importans. 
En annan orsak till detta är att ordet bärande ofta går att ses som en synonym till viktigt och 
relevant. Temat importans hade som nämnts delats upp i två kategorier. Den första kategorin var 
prioritera och den andra var av betydelse. Att begreppet bärande skulle passa i kategorin 
prioritera var inte aktuellt. Ordet prioritera har en annan betydelse och diskuterade andra 
faktorer. Här var det viktigt att exempelvis prioritera områden efter dess importans. Kategorin av 
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betydelse berörde diskussioner om bland annat vad som skulle vara av importans för intressenter 
och företag. Det benämndes i ett sammanhang där bärande enligt oss inte gick att tillämpa på 
önskvärt sätt. Något som är bärande är inte beroende av intressenter eller företag. Bärande är 
något avgörande. Bärande har makten att förändra och visar inte hänsyn till omgivande parter. 
Omgivningen påverkas istället av det som är bärande. Bärande är det som håller upp en faktor 
och inte det som är av betydelse för olika parter. Därmed anser vi att bärande går att koppla till 
temat importans, men att det skiljer sig från tidigare identifierade kategorier. Vår ambition med 
denna studie är att komma fram till en tydligare definition på väsentlighet. Vi anser därmed att 
begreppet bärande underlättar och tydliggör förståelsen för väsentlighet, främst för dess 
praktiker. Emellertid har vi funnit att ordet bärande är svårt att översätta till andra språk. Det 
finns exempelvis ingen bra översättning till det engelska språket, vilket kan vara anledningen till 
varför vi inte funnit begreppet i tidigare forskning. Dock anser vi att det svenska ordet bärande är 
en bra beskrivning av väsentlighet.  
 

 

Modell 6 (Egen konstruerad modell av Importans) 

En ytterligare ny definition på väsentlighet som vi identifierat är risk. Även detta kan enligt oss 
öka förståelsen och tydliggöra definitionen av väsentlighet inom hållbarhetsperspektivet. Vi har 
tidigare diskuterat risk under temat påverkan och där hamnade ordet i kategorin storlek. Flertalet 
av de personer vi intervjuat har diskuterat ordet risk och med hjälp av detta försökt förklara vad 
väsentlighet är inom hållbarhetsredovisning. Weinestedt berättade att han ansåg att risk och 
väsentlighet fungerade på likande sätt medan Lindebäck Brandt påpekade att storleken på risken 
avgör vad som är väsentligt. Därför kan fallet vara att risk och väsentlighet ter sig på likartade 
sätt, där risk enligt oss är enklare att förstå i praktiken och kan tydliggöra definitionen. 
Weinestedt betonade att väsentlighet i praktiken enklare går att förstå som en väsentlig risk. 
Tidigare forskare berörde området risk men inte i liknande sammanhang (Messier et al., 2005; 
Lo 2010).  
 

Importans	  

Prioritera	   Av	  
betydelse	   Bärande	  
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Modell 7 (Egen konstruerad modell av Påverkan) 

Hållbarhetsredovisning upprättas dels för att skapa legitimitet och fungerar som en fasad (Cho et 
al., 2015). Vi anser att detta kan vara en av grund faktorerna till upprättandet. Rapporterna har 
även under senare tid fått ökat intresse från allmänheten (Frostenson et al., 2012). Relationen 
mellan ett företag och dess intressenter går att se likt ett socialt kontrakt (Shocker och Sethi, 
1973). För att bibehålla det sociala kontraktet behöver företag och intressenter dela liknande 
åsikter. Enligt Suchman (1995) kan legitimitet ses som önskvärda, korrekta eller lämpliga 
handlingar. En hållbarhetsredovisning presenterar information om ett företags hållbarhetsarbete 
och ofta vill företag förmedla att de arbetar på ett korrekt och lämpligt sätt (Dumay et al., 2015). 
På så sätt skapar företag legitimitet. Företag stävar även efter kontinuerlig kontakt med dess 
intressenter. Enligt Freeman (1984) går det att dela in intressenter i två grupper, primära och 
sekundära intressenter. I denna studie framkom det att kärnintressenter har störst inflytande vilka 
går att likställa med det teorin kallar för primära intressenter (Freeman, 1984). För att bibehålla 
sin legitimitet är det alltså viktigt att företag agerar utifrån intressenters krav (Archel et al., 
2009).  
 
Under våra intervjuer framkom det att flera företag agerar utefter vad kärnintressenter anser är 
väsentlig information. Företag valde sedan att presentera det som förväntades. På så sätt skapar 
vederbörande högt förtroende hos allmänheten och företagets legitimitet gentemot dess omvärld 
ökar. Därmed kan det tänkas att väsentlighet påverkas av de områden och faktorer som skapar 
legitimitet. Områden eller faktorer som inte ger ökad legitimitet riskerar därför att hamna utanför 
hållbarhetsrapporten. Dessa områden och faktorer styrs av kärnintressenterna. För att företag ska 
kunna identifiera sina kärnintressenter tillämpas ofta intressentteorin i praktiken, främst genom 
en kartläggning. Vidare liknar Edgley et al. (2015) väsentlighet med ett filter. Vi anser att filtret 
påverkas av det företag anser är legitimitetsskapande, såsom Bowers (2010) menar att företag 
enbart arbetar efter egenintresse och identifierar något som väsentligt om det kan leda till 

Påverkan	  

Kontext	   Sannolikhet	  
till	  påverkan	   Storlek	  

Risk	  

Användbarhet	  
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tillväxt. På så sätt uteblir dess egentliga syfte. Då företag vill framstå̊ som legitima anser vi att 
det finns risk för att väsentlighet misstolkas och likt Dumay et al. (2015) och Messier et al. 
(2005) manipuleras. Med hjälp av legitimitetsteorin och intressentteorin går det därför att 
förklara varför vissa praktiker beskriver och definierar väsentlighet på ett visst sätt.  
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6. Slutsats 
Syftet med studien var att komma fram till en ny och tydligare definition kring väsentlighet. 
Detta har vi med hjälp av tidigare forskning och olika praktikers definitioner samt synsätt lyckats 
generera fram. Studien har genomgående diskuterat väsentlighet utifrån tre identifierade teman. 
Dessa grundar sig i tidigare forskning. Det första temat var påverkan (Roberts och Dwyer, 1998; 
Lo, 2010; Hsu et al., 2013; Edgley et al., 2015), Det andra var importans (Berstein, 1967; 
Reininga, 1968; Heitzman et al., 2010; Dumay et al., 2015) och det sista temat var subjektivitet 
(Roberts och Dwyer, 1998; Messier et al., 2005; Iyer och Whitecotton, 2007). Som framkommer 
i denna studie går det att definiera väsentlighet utifrån vår modell med ovanstående teman som 
presenteras i referensramen (modell 1). Dessa teman framkom i olika grad under de genomförda 
intervjuerna. Vi kunde dock urskilja att importans var det tema som diskuterades i högst grad. 
Ofta associerade de berörda intervjupersonerna väsentlighet till ord såsom viktigt, relevant och 
betydelsefullt. Vi anser att det kan vara en av förklaringarna till varför temat blev framträdande 
när praktiker fick beskriva väsentlighet och vad det innebär för dem. Importans var det tema som 
våra intervjupersoner ansåg var viktigast. Inom temat importans identifierade vi begreppet 
bärande som enligt oss tydliggör väsentlighet. Bärande är en kategori och enligt oss en 
ytterligare definition på väsentlighet inom hållbarhetsområdet. Vidare är detta en definition vi 
inte funnit i tidigare forskning. Något som är bärande är avgörande. Något som är väsentligt är 
viktigt. Bärande går därmed att ses som en kategori till importans. Vi har dock identifierat en 
svaghet med begreppet. Bärande är svårt att översätta till andra språk. Vi anser emellertid att det 
skapar en ökad förståelse i ett svenskt sammanhang. 
 
Det tema som var näst viktigast och som flitigt diskuterades var påverkan, dock inte i samma 
utsträckning som importans. Förklaring till detta kan bero på att väsentlighet bland praktikerna 
ofta förknippades med något som har en inverkan. Både intervjupersoner och tidigare forskning 
betonade ofta att något som var av väsentlighet skulle ha en påverkan på beslut. I temat påverkan 
identifierade vi begreppet risk ur kategorin storlek. Det var visserligen ett begrepp som 
diskuterades i tidigare forskning men vi anser att risk borde få större uppmärksamhet. Några av 
intervjupersonerna (Dahlqvist, Lindebäck Brandt och Weinestedt) ansåg att risk och väsentlighet 
ter sig på likartat sätt. Vi anser därmed att även kategorin risk kan skapa en ökad förståelse och 
tydliggöra väsentlighet. Intervjupersonerna i denna studie använde ofta ordet risk när de skulle 
beskriva något som var väsentligt och därför anser vi att risk förklarar och tydliggör vad 
väsentlighet innebär inom hållbarhetsområdet.  
 
Det tema som diskuterades i minst grad vad subjektivitet. I detta tema identifiera vi ingen ny 
kategori eller definition som skulle kunna bidra till en tydligare förståelse för väsentlighet. 
Praktiker diskuterade att väsentlighet är svårt att definiera, det är komplext och bygger på 
subjektiva bedömningar. Som nämnts gick det inte att urskilja något nytt som tidigare forskning 
inte redan identifierat.  
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Ovanstående rangordning av de tre teman går att förklara med hjälp av legitimitetsteorin och 
intressentteorin. Väsentlighet inom hållbarhetsredovisning styrs av ett företags intressenter och 
det som presenteras i hållbarhetsredovisningen ska bidra till bibehållen eller ökad legitimitet. Då 
kärnintressenter har en påverkan på hur företag definierar väsentlighet tillämpas intressentteorin. 
Vi har undersökt väsentlighet ur ett hållbarhetsperspektiv men anser att studiens resultat går att 
ses som relativt allmängiltigt och överförbart, eftersom studien grundar sig på en bred 
branschspridning med relativt många djupgående intervjuer (Bryman och Bell, 2005). Det har 
även stärkts av att studien utgått från tidigare forskning som berör olika områden, både finansiell 
och icke finansiell forskning har tillämpats. Vi har funnit en ny definition och en ny kategori som 
skapar en tydligare förståelse för väsentlighet. Slutligen anser vi att legitimitet och ett företags 
intressenter har en påverkande effekt på̊ hur väsentlighet definieras ur ett hållbarhetsperspektiv 
bland dess praktiker.  

6.1 Vidare forskning  
Denna studie har bidrag till en ny definition av väsentlighet, men under arbetets gång upptäckte 
vi att studien även kan presentera ett praktiskt bidrag. Bidraget är en modifiering av Hsu et al. 
(2013) modell som presenterades i referensramen. Modellens y-axel visar “påverkan på 
intressenters bedömning och beslut” och sätts i relation till x-axeln som visar “ betydelse av 
ekonomiska, social och miljömässig påverkan”. Under studiens insamling av data framkom det 
att praktiker istället tillämpade en annan modell. Denna modell har vi själva tolkat och 
konstruerat utifrån insamlad data. Vi anser att det praktiskt är möjligt att genom detta 
tillvägagångssätt identifiera väsentlighet. Y-axeln består av hur interna intressenter prioriterar 
och X-axeln består av hur externa intressenter prioriterar det som anses väsentligt. Det som 
hamnar inom “top right corner” är det som anses vara väsentligt. Modellen presenteras nedan.  
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Modell 9	  (Egen konstruerad modell) 

Vi har identifierat bärande som bidrar till en tydligare förståelse av väsentlighet. Dock går det att 
utveckla och fördjupa förståelsen för begreppet bärande ytterligare. Därför är det ett förslag till 
vidare forskning. Eftersom vi även illustrerat ett praktiskt bidrag skulle det vara meningsfullt 
med vidare forskning kring ovanstående modell. Avslutningsvis skulle det även vara tillämpbart 
att genomföra en likande studie om begreppet väsentlighet när hållbarhetsbranschen uppnått 
ökad mognad.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Intro/bakgrund: 
Namn 
Ålder 
Bakgrund, karriärberättelse 
Vad har du för roll i företaget idag? 
Hur kommer det sig att du arbetar med detta? 
  
Hållbarhetsredovisning och väsentlighet 
 
Berätta om er/företagets hållbarhetsredovisning! (Ge exempel; egna erfarenheter; etc.) 
När började företaget hållbarhetsredovisa? 
Vad är din uppfattning om hållbarhetsredovisning? 
   
Vad anser du är det viktigaste att presentera i er hållbarhetsredovisning? 
Varför anser du detta? Berätta mer, motivera?! 
  
Hur upplever du skillnaderna mellan G4 och tidigare versioner? 
 
Den nya versionen G4 ställer högre krav på att företag ska upprätta en väsentlighetsanalys, 
Vilket praktiskt innebär att identifiera viktiga aspekter. 
Kan du definiera/beskriva vad väsentlighet är och varför du uppfattar vissa saker som viktiga? 
Hur ser du/ni på det? 
Hur fungerar er process gällande väsentlighetsanalys? 
Vad anser du/ni är väsentlighet?  
Vad tycker ni om ökat fokus på väsentlighet? 
Vilka fördelar tycker ni det finns med detta fokus? 
Vilka nackdelar? 
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Bilaga 2 - Väsentlighet (kodning) 

Meningsenhet Kondenserad enhet Kod Kategori Tema Begrepp 
”Ja med 320 000 
anställda så 
fokuserar vi på 
sådana nyckeltal som 
har med våra 
anställda att göra.” 

Med många 
anställda har man 
störst påverkan hos 
anställda 

Företagets 
påverkan 
beror på 
bransch 

Kontext 

Påverkan 

Väsentlighet 

“Nej men det som är 
väsentligt… det som 
är kopplat. Alltså där 
vi har påverkan, 
potentiellt har 
påverkan” 

Väsentlighet är 
något som företag 
potentiellt har 
påverkan på 

Hur stor 
potentialen 
för 
påverkan är 
väsentligt 

Sannolikhet 
till 

påverkan 

”… då är det som 
har en stor negativ 
påverkan mer 
väsentligt än det som 
har en liten 
påverkan. ” 

Där företag har stor 
påverkan är mer 
väsentligt än där de 
har liten påverkan 

Något stort 
är mer 
väsentligt 
än något 
litet 

Storlek 

”viktigt att visa i 
rapporten även om vi 
släpper ut mycket, att 
man tar ansvar.” 

Det är viktigt att 
rapportera det som 
är användbart för 
intressenter 

Väljer att 
rapportera 
användbara 
faktorer 

Användbarh
et 

”… det är inte bara 
att skriva det här 
utan det ska vara rätt 
saker, dom ska vara 
rätt prioriterad ” 
 

Det gäller att inte 
skriva allt utan att 
välja och prioritera 
rätt områden 

Välja och 
prioritera 
rätt 
områden 

Prioritera 

Importans 

“Ja men som sagt vad 
som är relevant, både 
för oss som företag 
och för våra 
intressenter…” 

Det ska vara 
relevant för företag 
och intressenter 

Betydelsefu
llt för 
samtliga 
parter. 

Av 
betydelse 

”… är en del utav 
bolagets bärande 
strategier och läggs 
då resurser för att 
visa på det.” 

Det som är bärande 
ska det läggas 
resurser på och 
anses viktigt 

Det ska vara 
bärande för 
företaget Bärande 

”Det finns lite 
osäkerhet också 
eftersom att det är 
upp till en själv lite 
gran att tolka…” 

Det råder osäkerhet 
och därför är det 
upp till en själv att 
tolka 

Osäkerhet 
leder till 
tolkningar Tolkningar Subjektivitet 
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“Det är betydligt mer 
komplicerat än man 
tror, det innehåller 
fler saker än att bara 
skriva och välja ut 
bilder om man säger 
så.” 

Det är mer 
komplicerat än att 
enbart skriva och 
välja ut faktorer 

Något 
komplicerat 

Komplext 

”Skatt är ju en sådan 
fråga som kommer 
och går lite gran” 
  

Frågor kommer 
och går över tid 

Det är 
varierande Föränderligt 
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