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SAMMANFATTNING 
 
Under senare tid har det i samhället varit ett enormt fokus på jordens miljöhot och det har 
förts en het debatt kring exempelvis klimatförändringarna. Dessa frågor har idag kommit att 
bli mer oroande än någonsin förr. Denna uppmärksamhet har bidragit till att det uppstått 
ökade krav på företagen och deras miljö- och sociala ansvar gentemot omvärlden, vilket 
tvingat dem att se över vad verksamheten har för effekter på omgivningen. Som svar på 
samhällets ökade krav på transparens har det blivit alltmera vanligt att företagen upprättar en 
hållbarhetsredovisning där de redogör för deras miljömässiga och sociala påverkan.  I Sverige 
är upprättandet av en hållbarhetsredovisning ett frivilligt åtagande från företagens sida. Detta 
innebär att inga lagar reglerar dess utformning, vilket gör att utseendet på rapporterna varierar 
från företag till företag.  I jämförelse med andra länder ligger Svenska företag dock efter vad 
det gäller utvecklingen av hållbarhetsredovisningar. Denna vetskap gjorde oss intresserade att 
undersöka våra svenska företags engagemang och inställning till att hållbarhetsredovisa. 
Därav lyder vår problemformulering för denna studie: Hur och varför upprättar företag 
redovisning av sitt arbete för hållbar utveckling? 
 
Vårt huvudsyfte med studien var att få en allomfattande bild över företags engagemang och 
inställning till att redovisa sitt miljömässiga och sociala ansvar gentemot omvärlden. Detta 
delades upp i ett antal delsyften där vi önskade redogöra för de utvalda företagens motiv till 
att hållbarhetsredovisa, diskutera företagens utformning av hållbarhetsredovisningen samt 
belysa hur hållbarhetsredovisningens trovärdighet påverkas av företagens engagemang för 
denna typ av arbete.  
 
I undersökningen har vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod då vi i studien är ute 
efter att tolka och förstå företagens engagemang och inställning. Detta har bidragit till att vi 
utgått från den hermeneutiska kunskapssynen samt valt att belysa studiens problem och syften 
utifrån företagens perspektiv. Vi har använt ett deduktivt angreppssätt där de främsta 
teoretiska utgångspunkterna är Corporate Social Responsibility, intressent- och 
legitimitetsteori. För datainsamling genomförde vi kvalitativa telefonintervjuer. Sex stycken 
stora företag ingår i undersökningen: SAS, Trelleborg, IKEA, Coop, Clas Ohlson samt 
Företag X som önskade vara anonym i studien. Dessa valde vi att dela in i tre olika kategorier 
baserat på hur långt de har kommit i utvecklingen av deras hållbarhetsredovisning. 
 
Slutsatserna vi kommit fram till är att företagen har en positiv inställning till att 
hållbarhetsredovisa, de visar på ett stort engagemang i dessa frågor. Det tycks finnas en 
medvetenhet hos företagen att ett hållbarhetsarbete och redovisningen av det är ett grundkrav 
för företagets fortsatta existens. Vad gäller motiven till att hållbarhetsredovisa handlar det 
främst om att tillfredsställa olika intressentgrupper. Här ligger fokus hos majoriteten av 
företagen på kunder men även medarbetare, ägare och investerare är betydelsefulla. Efter att 
ha diskuterat företagens olika utformning av deras hållbarhetsredovisningar har vi kommit 
fram till att tillämpning av riktlinjer vid upprättandet samt extern granskning är viktiga inslag 
för att en hållbarhetsredovisning kan klassas som transparent och därmed anses som trovärdig.
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1. INLEDNING 
Frågor som rör vår miljö och samhälle är synnerligen en aktuell debatt och under senare år 
har det blivit alltmer vanligt att företag upprättar hållbarhetsredovisningar för att visa på sitt 
ansvarstagande kring dessa spörsmål. I uppsatsen inledande kapitel har vi först valt att 
redogöra för hur vi kom fram till vårt ämnesval. Därefter presenteras bakgrunden till det 
problem vi ämnar undersöka. 

1.1 Val av ämne 
Intresset för hållbarhetsredovisning uppkom hos en av uppsatsskrivarna under en 
gästföreläsning hösten 2006, där specialistrevisor Lars-Olle Larsson från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, behandlade ämnet. Efter en kort redogörelse om 
hållbarhetsredovisning till uppsatsens andra författare stod ämnesvalet klart, redan långt innan 
uppsatsskrivandets början. Med anledning av att detta ämne är högst aktuellt då klimatfrågan 
och omvärldens miljöpåverkan diskuteras dagligen i media kändes ämnesvalet än mera 
självklart. 
 
Dilemmat var dock att fastställa vad inom detta område vi önskade att undersöka närmare. 
Under ett antal tillfällen under hösten 2007 träffades vi för att få en inblick i vad som tidigare 
skrivits inom ämnet. Vi hade en önskan om att hitta ett problem som inte åskådliggjorts 
tidigare. I inledningen av vårt uppsatsarbete skickade vi iväg ett e-mail till Lars-Olle Larsson 
på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Lars-Olle är även FAR SRS:s representant i European 
Sustainability Reporting Association (ESRA). Motivet till att vi kontaktade honom var för att 
höra efter om det var något speciellt ämne inom hållbarhetsredovisningen som var högaktuellt 
eller som han ansåg borde undersökas närmare. Lars-Olle skrev tillbaka och bad oss ringa upp 
honom. Under samtalets gång kom han med ett antal uppslag som vi antecknade och därefter 
satte oss ner tillsammans och diskuterade för- och nackdelar med. Valet föll slutligen på att 
forska i svenska företags allmänna inställning till att hållbarhetsredovisa, vilket kommer 
presenteras mer specifikt i avsnitten nedan.  

1.2 Problembakgrund 
Ingen har väl kunnat undgå den senaste tidens enorma fokus kring jordens miljöhot såsom 
klimatförändringar, sinande fiskestånd eller ozonförtunningen. I alla tänkbara medier har 
frågorna kring miljön skapat stora rubriker. Följderna av hoten väntas bli ett alltmera extremt 
klimat med kraftiga stormar och mera regn. Dagligen ”matas” vi med information om att 
ökning av medeltemperaturen sker och det får bland annat konsekvenser i form av smältande 
polarisar samt stigande vattennivå. Dessa konsekvenser framställs i media som något nytt och 
främmande. Hotet mot miljön och därmed människans överlevnad är idag mer oroande än 
någonsin förr. Det som ofta glöms bort är att den mänskliga verksamheten till största del varit 
upphov till den rådande situationen.1  
 
Samtidigt som vi oroar oss för miljön fortsätter företagen bedriva sina verksamheter. Många 
stora globala företag väljer idag att lägga sin produktion, eller delar av den, i 
utvecklingsländer för att nå så låga kostnader som möjligt. Arbetsförhållandena i dessa länder 
är ofta klart sämre än vad som är normen i de industrialiserade länderna. Direktkontakt med 
farliga kemikalier, långa arbetsdagar och barnarbete är exempel på förfärliga förhållanden. 
Detta kan fortgå då sociala och miljömässiga regelverk inte är fullt lika utvecklade i u-
länderna. Många gånger finns regler uppställda, men istället saknas ett fungerande rättssystem 
vilket gör att bestämmelserna inte följs. Vissa företag har utnyttjat denna situation och istället 
                                                 
1 www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/swedish/ar4-spm-wg1.pdf 2008-03-20 
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för att ta hänsyn till dåliga arbetsförhållanden eller omfattande miljöförstörelse som orsakats 
av den egna verksamheten har låga tillverkningskostnader prioriterats.2 Även detta har många 
gånger lett till stor uppmärksamhet i massmedia. Företag som exempelvis Indiska, ICA och 
Jysk har fått stå i rampljuset efter att det framkommit uppgifter om ohållbara 
arbetsförhållanden hos deras underleverantör GS exports i Indien.3 I och med medias ökade 
bevakning har det blivit allt svårare för företagen att idag undanhålla den information som 
man inte vill ska nå offentlighetens ljus. Vi lever i en tid där människor visar ett allt större 
engagemang för ett rättvist samhälle och en god miljö, vilket ställer större krav på transparens 
hos företagen. 
 
Ovanstående har gjort att det uppstått diskussioner kring företagens miljöansvar samt sociala 
ansvar gentemot omvärlden. Företagen har blivit mer eller mindre tvungna att intressera sig 
för dessa frågor, om inte så riskerar de att tappa sina intressenter.4  Detta ansvar sammanfattas 
bäst genom begreppet Corporate Social Responsibility, även kallat CSR. Intresset för CSR har 
vuxit sig allt starkare under de senaste åren i och med att krav från intressenterna ökat. Den 
grundläggande tanken med CSR är att företagen frivilligt ska verka för ett bättre samhälle och 
en renare miljö. EU-kommissionen släppte i juli 2002 en vitbok med förslag på hur CSR-
arbetet kan utvecklas vidare. Där definieras begreppet CSR som: 
 

 ”…ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund 
integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet 
och i sin samverkan med intressenterna. ” 

 
CSR-begreppet uppfattas ofta som diffust. Detta i och med att inga särskilda regler för ett 
CSR-arbete finns uppställda. I själva verket kan CSR omfatta vilket ansvar som helst ett 
företag tar som sin uppgift. Det handlar om vad de kan göra för sin omgivning, inte vad de 
måste göra. Detta innebär stora möjligheter men inga skyldigheter. Idag är det inte tillräckligt 
för företagen att leverera en väl fungerande produkt eller bra service. Företaget måste även stå 
för något, ha värderingar som kunden kan identifiera sig med. Därför måste företaget visa för 
sina intressenter att man ansvarar för sin roll i samhället, att man agerar miljövänligt och bryr 
sig om sina anställda.5 
 
Som svar på samhällets ökade krav på insyn och socialt ansvarstagande väljer alltflera företag 
att redovisa sitt CSR-arbete i rapporter som redogör för resultat av mer miljömässig och social 
karaktär än den finansiella redovisningen presenterar. Det är även vanligt att företagen 
kommenterar vilka etiska värderingar som finns och vilka miljömål som är uppställda samt 
hur dessa efterlevs. Dessa rapporter brukar gå under benämningen hållbarhetsredovisning och 
sker till stor del på frivillig basis. Det gör att utseendet på rapporterna varierar från företag till 
företag, vilket gör det svårt för läsaren att göra jämförelser mellan olika företags 
rapporteringar. 6 Kritik har även riktats mot att rapporter av sådan karaktär kan uppfattas som 
vinklade och opålitliga, då företagen kan välja att presentera den information som ger den 

                                                 
2 http://www.swedwatch.org/swedwatch/content/download/350/1776/file/Den%20Globala%20Fabriken.pdf 
2008-03-20 
3 Uppdrag Granskning, SVT 1, tisdag 31/10 2006 kl: 20.00, 
www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=59634&a=690895  
4 Löhman, O & Steinholtz, D, (2003), “Det ansvarsfulla företaget, Corporate Social Responsibility i praktiken”, 
Stockholm: Ekerlid, s.16 
5 Ibid, s.47 
6 Ellerup-Nielsen, A., Thomsen, C., (2007), ”Reporting CSR – what and how to say it?”, Corporate 
Communications: An International Journal, Vol. 12 Issue 1, s. 25-40  
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mest fördelaktiga bilden av verksamhetens arbete mot hållbar utveckling.7 Den stadiga ökning 
som har skett av hållbarhetsredovisningar från framträdande globala företag under senare år är 
en tydlig indikation på att företagsledare anser att denna typ av redovisning är viktig för deras 
affärsstrategi.8 Svenska företag ligger dock efter när det gäller redovisningen av hållbar 
utveckling och socialt ansvarstagande. Utvecklingen har kommit mycket längre i till exempel 
Japan, Nederländerna och Storbritannien. Av de 250 största företagen i världen är det 60 % 
som redovisar det sociala ansvaret i separata hållbarhetsredovisningar.9 
Hållbarhetsredovisningar är fortfarande relativt ovanliga bland de börsnoterade bolagen i 
Sverige. De företag som leder utvecklingen är framförallt industrisektorer som har en stor 
påverkan på miljön, till exempel skog, verkstad och transport.10  
 
I februari 2007 höll organisationen European Sustainability Reporting Association´s (ESRA) 
sitt första ledningsgruppmöte. Deltagare från tretton olika länder presenterade under mötet 
lägesrapporter om företagens hållbarhetsredovisningar från sina respektive länder. FAR SRS 
representant Lars-Olle Larsson kunde efter mötet konstatera att de svenska företagen 
internationellt sett inte står sig väl i konkurrensen. I Sverige är endast 8 % av 
hållbarhetsredovisningarna bestyrkta. Det innebär att det är en handfull svenska företag som 
har en granskad och därmed kvalitetssäkrad separat hållbarhetsredovisning. I jämförelse med 
andra europeiska länder är dessa siffror låga. Storbritannien, Spanien, Frankrike och Italien är 
exempel på länder som ligger bättre till än Sverige, eftersom andelen bestyrkta 
hållbarhetsredovisningar i dessa länder ligger på 36-41 %. Dock ska man ha i åtanke att dessa 
länder är betydligt större ekonomier än Sverige och har därmed flera företag som 
hållbarhetsredovisar, men Schweiz liksom Sverige hade år 2006 cirka 50 publicerade 
hållbarhetsredovisningar, av dessa var 27 % oberoende bestyrkta.11 
 
Här anser vi det vara av intresse att titta på orsaken till varför Sverige ligger efter sina 
konkurrenter när det handlar om hållbarhetsredovisning. Lars-Olle Larsson tror att en 
förklaring kan vara att företagen inte upplevt det som viktigt att hållbarhetsredovisa då 
svenska företag generellt ligger långt framme vad gäller faktisk miljöhänsyn och 
arbetsmiljöarbete. Sverige har inte haft samma tryck från till exempel miljö- och 
människorättsorganisationer eller fackföreningar som krävt den här typen av redovisning.12   
 
Intressentteorin samt legitimitetsteorin är två vanligt förekommande förklaringar till varför 
företag väljer att agera på ett ansvarsfullt sätt. De företag som väljer bort att 
hållbarhetsredovisa tar en stor risk i och med att antalet intressenter runt företagen ständigt 
växer. Intressenter är inte bara ägare och kunder, utan företagen idag måste ta hänsyn till 
många fler så som till exempel medarbetare, leverantörer eller arbetsförhållandena hos 
underleverantörerna. Att företagen visar intressenterna att de agerar utifrån deras 
förväntningar genom att redovisa tydlig information som rör verksamheten är ett 
betydelsefullt verktyg för att vinna deras stöd och gillande.13 I slutändan är det trots allt 

                                                 
7 Mobus, J.L, (2005), “Mandatory environmental disclosures in a legitimacy theory context”, Accounting, 
Auditing & Accountability Journal, Vol. 18 Issue 4, s. 493 
8 McLean, R., Rebernak, K., (2007), ”Closing the Credibility Gap: The Challenges of Corporate Responsibilty 
Reporting”, Environmental Quality Management, DOI 10.1001/tqem, s.1 
9 http://dagensmiljo.idg.se/2.1845/1.89264 2007-12-06 
10 www.sustainabilityreporting.eu/document/sweden_esra_stats.pdf 2008-01-17 
11 Halling, P., (2007)  ”Få hållbarhetsredovisningar i Sverige Bestyrkta”, Balans nr 3 2007, s.17-19 
12 Ibid, s. 17-19 
13 Deegan, C., (2002) ”Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a 
theoretical foundation”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15 Issue 3, s. 294-295 
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intressenterna som ger företaget legitimitet.14 Vetskapen om att Sverige internationellt sett 
ligger efter många andra länder i Europa när det handlar om att hållbarhetsredovisa gjorde oss 
intresserade av våra svenska företags inställning till att hållbarhetsredovisa. Detta ledde oss 
fram till den problemformulering och syften som presenteras nedan.  

1.3 Problemformulering 
Hur och varför upprättar företag redovisning av sitt arbete för hållbar utveckling? 

1.4 Syfte 
Vårt övergripande syfte med denna studie är att få en allomfattande bild över de utvalda 
företagens engagemang och inställning till att redovisa sitt miljömässiga och sociala ansvar 
gentemot omvärlden. Detta har vi valt att dela upp i ett antal delsyften; 
 

• Att redogöra för de utvalda företagens motiv till att hållbarhetsredovisa  
• Att diskutera företagens utformning av hållbarhetsredovisningen  
• Att belysa hur hållbarhetsredovisningens trovärdighet påverkas av företagens 

engagemang för denna typ av arbete. 

1.5 Ordlista 
 
Hållbarhetsredovisning – Ett fristående dokument eller en separat del fast integrerad i 
årsredovisningen där företaget redovisar det arbete som rör miljö, etik, socialt ansvar och den 
ekonomiska utveckling som kan kopplas  till denna verksamhet.   
 
Hållbarhetsinformation – syftar till den information som företagen presenterar som rör deras 
hållbarhetsarbete, används stundtals synonymt till ordet hållbarhetsredovisning.  
 
Redovisning – när vi tillämpar ordet redovisning syftar vi i de flesta fall i denna uppsats till en 
hållbarhetsredovisning. Motivet till detta är att undvika språkliga upprepningar och få ett 
bättre flyt i texten. I de fall där vi syftar till företagens årliga finansiella redovisning använder 
vi ordet årsredovisning.  
 
Code of Conduct – En uppförandekod där företagets etiska riktlinjer och värderingar med 
betoning på ansvarsfullt företagande presenteras. Denna term uppträder först i vår empiridel. 
Undersökningens medverkande företag i den mindre utvecklade kategorin hänvisar i många 
fall till deras Code of Conduct då de talar om hållbarhetsredovisning. 
 
 
 
 

                                                 
14 O´Donovan, G., (2002), “Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and 
predictive power of legitimacy theory”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15 Issue 3, s.347 
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2.   UTGÅNGSPUNKTER 
I det här kapitlet redogör vi för utgångspunkterna vi haft innan studien och under studiens 
gång. Detta för att läsaren ska få en förståelse för vilka underliggande förhållanden som 
påverkat studiens utformning och genomförande.   

2.1 Förförståelse 
De föreställningar vi människor har till världen förändras ständigt under livets gång. 
Förförståelse är en typ av föreställning och utvecklas därmed utifrån individens bakgrund, 
utbildning samt tidigare praktiska erfarenheter. Förförståelsen varierar således mellan olika 
individer15 och påverkar forskarens sätt att ta sig an det problem som ska undersökas16. Vi 
anser därför att det är av vikt att redogöra för vår akademiska bakgrund och våra erfarenheter 
så att läsaren kan bedöma på vilket sätt detta kan ha påverkat studien.  
 
Vi är två studenter som läser Civilekonomprogrammet respektive Internationella 
Ekonomprogrammet vid Umeå Universitet och har båda läst inriktningen redovisning på 
kandidatnivå. Genom våra studier har vi bland annat förvärvat kunskap inom områden som 
företagsekonomi, nationalekonomi, rättsvetenskap och statistik. Vi anser att vår utbildning 
givit oss en bred kunskap kring hur företag kan eller bör drivas. I utbildningen skildras ofta 
företagen utifrån företagsledarnas perspektiv vilket gett oss en god inblick i deras intressen.  
De kurser vi har läst har dock inte givit oss något teoretiskt underlag inom ämnet 
hållbarhetsredovisning, även om vi inom företagsekonomin kommit i kontakt med företags 
miljö- och samhällsansvar via årsredovisningar. Vår förförståelse består därmed i första hand 
av de kunskaper som den ena uppsatsförfattaren förvärvade i samband med gästföreläsningen 
av Lars-Olle Larsson under hösten 2006.  
 
Vidare har ingen av oss någon arbetslivserfarenhet som rör företags redovisning av miljö- och 
sociala ansvar. Inom de extrajobb eller sommarjobb vi haft med åren har vi aldrig stött på 
frågor som rör detta område.  Detta anser vi vara positivt då vi kan gå in i studien med öppna 
sinnen utan att vara influerade av tidigare erfarenheter. Under senare år har företagens miljö- 
och samhällsansvar även kommit att bli allt mer i ropet och dessutom uppmärksammats flitigt 
i media. Detta är naturligtvis något som vi observerat och till viss del bidragit till förutfattade 
meningar om vissa företags ansvarstagande. Dessa tror vi kan vara av både medveten och 
omedveten art. Detta kan i ett visst avseende betraktas som en nackdel, men vi anser att det är 
ofrånkomligt då medias rapportering varit svår att undgå.  
 
Här bör reflekteras över huruvida vår förförståelse haft påverkan på uppsatsen. En tänkbar 
risk är att vi som forskare influerats och okritiskt fångat upp de medverkandes åsikter på 
grund av närmast obefintliga förkunskaper inom området. För att motverka detta har vi inför 
intervjuerna byggt upp våra kunskaper med hjälp av inläsning av teori vilket vi anser har 
bidragit till vår kritiska förmåga samt stärkt validiteten i undersökningen. 

2.2 Kunskapssyn 
Bryman och Bell presenterar positivism och hermeneutiken som de huvudsakliga 
kunskapsteorierna.17 Det som skiljer de båda kunskapsteorierna åt är att positivisterna är 

                                                 
15 Johansson Lindfors, M-B. (1993), ”Att utveckla kunskap”, Lund: Studentlitteratur, Första upplagan, s. 25  
16 Magne Holme, I., Krohn Solvang, B. (1997), ”Forskningsmetodik”, Lund: Studentlitteratur, , Andra upplagan, 
s. 151 
17Bryman, A., Bell, E. (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, Första 
upplagan, s. 27-29. 
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intresserade av att beskriva och förklara ett fenomen, medan hermeneutikerna är av mer 
tolkande karaktär för att förstå verkligheten.18 Detta ger positivismen en mer 
naturvetenskaplig stämpel.19 Med stöd av detta anser vi att vår kunskapssyn präglas av ett 
hermeneutiskt synsätt, då vi anser att företagens engagemang och inställning till 
hållbarhetsredovisning med fördel tolkas och förstås genom intervjuer med ansvariga för 
dessa frågor hos företagen. Inom positivismen ska forskningen hållas fri från forskarens egna 
värderingar, medan hermeneutikerna menar att detta inte är möjligt och inte heller något som 
eftersträvas.20 Med anledning av att syftet för denna uppsats är att tolka och förstå snarare än 
att beskriva och förklara kommer våra egna tankar och reflektioner ligga i fokus, vilket också 
stöds av den hermeneutiska kunskapssynen.  

2.3 Perspektiv 
Vi kom i ett tidigt skede fram till att vi ville utgå ifrån företagens perspektiv i studien. Detta 
val kändes naturligt då det övergripande syftet med uppsatsen är att få en allomfattande bild 
av olika företags engagemang och inställning till redovisning av hållbar utveckling. Då vi 
kommer att fokusera på företagens motiv till att hållbarhetsredovisa, redovisningens 
utformning samt belysa hur trovärdigheten kan påverkas av dessa faktorer kändes detta 
perspektiv som det mest aktuella. Intressent vore dock att också forska i detta utifrån ett 
intressentperspektiv. Det vill säga att vända sig till olika intressegrupper, som till exempel 
kunder eller aktieägare, för att få en bild av deras uppfattning om företagens engagemang och 
inställning till att hållbarhetsredovisa. Med anledning av att hållbarhetsredovisning är ett 
relativt nytt forskningsområde var vi av den åsikten att företagens inställning först skulle 
utrönas i och med att de är dem som faktiskt upprättar hållbarhetsredovisningen. 
Intressenternas perspektiv anser vi absolut kan vara ett aktuellt perspektiv i framtida studier.  
 
Ett annat tänkbart perspektiv hade kunnat vara att vända sig till redovisningsbyråerna med vår 
problemformulering: Hur och varför upprättar företag redovisning av sitt arbete för hållbar 
utveckling? Detta med anledning av att det är dom som i vissa fall hjälper till att upprätta samt 
är de som utför granskning av hållbarhetsredovisningarna. Men detta skulle innebära att vi 
vände oss till en andrahandskälla, vilka av naturliga skäl inte torde vara fullt lika insatta i 
företagens motiv till att hållbarhetsredovisa. Det finns risk att redovisningsbyråerna är av en 
annan uppfattning än vad företagen själva har. Därför ansåg vi att företagen bäst skulle kunna 
besvara vårt problem.   

2.4 Angreppssätt 
Angreppssättet i en undersökning handlar om forskarens sätt att ta sig an det problem som ska 
undersökas.21 Om forskarens mål är att utgå från befintlig teori för att dra slutsatser med hjälp 
av insamlat material, kallas angreppssättet deduktion. När forskaren sätter sin utgångspunkt i 
empirin för att utveckla nya teorier, kallas angreppssättet för induktion.22 Abduktion är ett 
tredje angreppssätt som även den har sitt initialläge i empirin, men skiljer sig från induktionen 
då den sedan växlar mellan empiri och teori för att generera nya teorier.23 
 
I regel används ett deduktivt angreppssätt av forskare med positivistisk kunskapssyn då 
positivismen syftar till att pröva framställda hypoteser utifrån den teoretiska referensram som 
                                                 
18 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s. 44 
19 Bryman, A., Bell, E. (2005), s. 29 
20 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s. 40,45 
21 Magne Holme, I., Krohn Solvang, B. (1997), s. 51 
22 Bryman, A., Bell, E. (2005), s. 23-25. 
23Johansson Lindfors, M-B. (1993), s 154 
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finns.24 I vårt fall praktiserar vi den hermeneutiska kunskapssynen, men använder oss ändå av 
den deduktiva ansatsen. Vi motiverar vårt val med att vi skulle ha stött på svårigheter med att 
samla in relevant data från de medverkande företagen utan att först bygga upp en teoretisk 
referensram för att läsa in oss på ämnet. Efter att problem och syfte var färdigformulerade 
började vi med att söka vetenskapliga artiklar och annan litteratur för att bygga upp en 
teoretisk grund för studien. Därefter har den teoretiska referensramen utgjort grunden för 
utformningen av intervjumanualen. I analysen söker vi efter kopplingar mellan det insamlade 
materialet och teorin. Denna arbetsgång där teorin utgör utgångspunkten genom arbetets gång 
är alltså kännetecknande för ett deduktivt angreppssätt. 

2.5 Val av källor 
Insamling och bearbetning av teorier till studien anser vi vara en väsentlig del av arbetet då 
detta står som grund för vår datainsamling samt hjälper oss att förstå det insamlade materialet. 
För att bilda oss en någorlunda uppfattning om vårt ämnesval inledde vi arbetets gång med att 
surfa runt på nätet. Vi använde oss då av sökmotorn Google och sökorden 
”hållbarhetsredovisning” samt ”Corporate Social Responsibility”. 
 
Efter att ha fått en viss insikt i ämnet påbörjade vi insamling av material till teoriavsnitten. 
Sökningarna har skett via databaserna som finns tillgängliga på Umeå Universitetsbibliotek. 
Vi har valt att dela upp den teoretiska referensramen i två olika kapitel. Den första delen, 
kapitel tre, som vi har valt att kalla hållbarhetsredovisning är av mer förberedande karaktär 
där vi valt att introducera läsaren till hållbarhetsområdet. I detta kapitel finns knappt några 
vetenskapliga artiklar representerade, utan källorna utgörs främst av rapporter, böcker och 
Internetkällor. Den andra delen, kapitel fyra, har vi valt att benämna litteraturöversikt. I detta 
kapitel används nästan uteslutande vetenskapliga artiklar. Med anledning av att 
hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt forskningsområde finns ännu ingen accepterad eller 
självklar teori som alltid bör tillämpas. Istället anammar forskare en stor variation av teorier 
för att förklara fenomenet.  De senaste årens forskning har tenderat att använda sig av 
intressentteori och legitimitetsteori för att förklara varför företag frivilligt väljer att upprätta 
en hållbarhetsredovisning.25 Detta såg vi som ett starkt skäl till att utgå från dessa teorier i vår 
litteraturöversikt.  
 
Den litteratur som förekommer i uppsatsen fann vi via sökning i sökkatalogen ALBUM. För 
vetenskapliga artiklar nyttjades till största del Business Source Premier (EBSCO). Även 
Emerald har tillämpats vid enstaka tillfällen då vi inte blivit tillfredsställda av resultaten i 
EBSCO. Utöver detta har vi använt oss av en rapport (Brundtlandrapporten), ett ”working 
paper” från www.sirp.se samt Internetsidor. För att hitta användbar litteratur, artiklar och 
information som rör ämnet användes under sökprocessen följande sökord: Sustainable 
Reporting, Sustainable Development, Sustianable Reporting Guidelines, Corporate Social 
Responsibility, Legitimacy Theory, Stakeholder Theory samt Transparency and Credibility.  
 
Då vi sökt litteratur i sökkatalogen ALBUM har antalet träffar av sökorden varit relativt 
limiterade vilket gjorde det ganska enkelt att välja ut tillämpliga böcker. Vid sökning av 
artiklar i databaserna var antalet träffar många gånger mycket omfattande. Legitimacy Theory 
gav exempelvis 337 träffar på EBSCO, Stakeholder Theory gav 522 träffar. Detta innebar att 
vi utifrån de titlar vi fann intressanta gick in och läste sammanfattningarna på artiklarna för att 
bedöma dess relevans. I samband med sökning av vetenskapliga artiklar satte vi som krav att 

                                                 
24Bryman, A., Bell, E. (2005), s. 26. 
25 Deegan, C., (2002), s.288 
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dessa skulle vara granskade och citerade för att uppnå mer tyngd och trovärdighet i 
litteraturöversikten.  Många artiklar har vi fått uppslag till då vi läst andra vetenskapliga 
artiklar eller uppsatser skrivna om ämnet. I de fall vi funnit många refereringar till en specifik 
forskare eller frekvent återkommande författare som skrivit många artiklar har dessa valts ut 
då vi anser att de bör ha hög trovärdighet.  

2.6 Källkritik 
En källkritisk granskning görs för att bedöma graden av trovärdighet i de källor som 
tillämpats. Thurén redogör i sin bok för fyra olika kriterier, äkthet, tidssamband, oberoende 
samt tendensfrihet, vilka vi har utgått ifrån för att granska våra källor.26  
 
Med äkthet som är det första kriteriet menas att källan faktiskt är vad den utser sig för att 
vara.27 Detta tillmötesgår vi genom att använda vetenskapliga artiklar där majoriteten är 
granskade och citerade. Det ”workingpaper” som vi tagit från www.sirp.se är däremot inte 
granskad. Vi anser dock att trovärdigheten i denna är hög då den är skriven av professor Lars 
Hassel som tidigare författat vetenskapligt granskade artiklar. Internetkällor har generellt en 
lägre trovärdighet än andra då det är svårare att kontrollera vem som har publicerat texten och 
med vilket syfte. Vi anser dock att äktheten vad gäller våra Internetkällor är tillfredsställande. 
De webbsidor som förkommer i det första kapitlet av den teoretiska referensramen utgörs 
främst av välkända organisationer som tillhandahåller standarder och riktlinjer för att 
hållbarhetsredovisa. Det finns ingen anledning för oss att misstänka att detta innehåll skulle 
vara förfalskat, däremot kan det finnas en risk att organisationerna framträder som partiska 
och anser att just deras riktlinjer är de bästa att tillämpa. Detta har vi haft i åtanke, men 
samtidigt är det inget som påverkar vår studie i och med att vi presenterat organisationerna 
och deras riktlinjer för att ge bakgrundsinformation om vad som finns tillgängligt på området. 
Vi anser att dessa källor varit trovärdiga i och med att ingen annan källa kunnat ge bättre 
information än organisationerna själva. Andra Internetkällor som använts är bland andra 
National Encyklopedin, Riksdagens hemsida där vi navigerat oss till Årsredovisningslagen, 
KPMG:s hemsida, organisationen ESRA:s hemsida där vi inhämtat statistik till bakgrunden 
samt en artikel från tidningen Nya Miljöaktuellts hemsida skriven av Lars-Olle Larsson som 
vi vet är mycket kunnig inom ämnet. Här skulle vi kunna hålla oss kritiska gentemot KPMG 
med anledning av att de har ett intresse i att få fler kunder bland företagen. Det råder dock en 
generell uppfattning om att granskning kan öka hållbarhetsredovisningens trovärdighet. Vad 
gäller litteraturen används flitigt boken Corporate Governance skriven av Lars-Olle Larsson. 
Även denna källa anser vi vara trovärdig då han förekommer i många sammanhang som rör 
ämnet hållbarhetsredovisning.  
 
Tidssamband handlar om källans trovärdighet utifrån dess ålder.28 En källa behöver inte vara 
irrelevant för att den har några år på nacken, men man bör som forskare sträva efter att 
tillämpa så nytt material som möjligt. Det finns begränsat med nya artiklar inom exempelvis 
intressentteorin och legitimitetsteorin som är granskade och citerade. De flesta av våra artiklar 
är därför från början eller mitten av 1990-talet. Många av dessa citeras flitigt än idag, varvid 
vi funnit det lämpligt att använda oss av dom. Som exempel kan ges Suchman (1995) som 
skrivit en klassisk artikel kring legitimitet och har mer än 240 citeringar i databasen EBSCO.  
 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt söka upp ursprungskällor för att stärka 
trovärdigheten. I de fall detta inte varit möjligt har vi jämfört flera olika andrahandskällor med 
                                                 
26 Thurén, T., (2005), “Källkritik”, Stockholm: Liber, s. 9,13 
27 Ibid s.13  
28 Ibid, s.13 
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varandra för att se att innehållet stämmer överens. Som exempel kan vi ge Freeman (1984). 
Hans bok gick inte att finna via Umeå Universitetsbibliotek, men i och med att han anses vara 
grundaren till intressentteorin refererar väldigt många artiklar till hans verk. Vi har därför valt 
att referera hans definition av intressenter till ursprungskällan. 
 
Tendensfrihet betyder att källan bör vara opartisk och objektiv.29 Vi har försökt minska risken 
för tendens i våra källor genom att jämföra flera artiklar från olika författare med varandra för 
att se att det finns stöd för deras resonemang. Vad gäller våra teorier så anser vi att författarna 
till mycket stor del framhåller samma uppfattningar, varvid deras trovärdighet blir högre. De 
gånger någon författare visar på tendens har vi uppmärksammat detta i texten.  
 

                                                 
29 Thurén, T., (2005), s.13  
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3. HÅLLBARHETSREDOVISNING  
För att introducera läsaren till hållbarhetsområdet har vi i detta kapitel valt att definiera 
begreppet hållbar utveckling, beskriva vad hållbarhetsredovisning är för något, vilka 
riktlinjer som finns för att upprätta en hållbarhetsredovisning samt vilka granskningsriktlinjer 
revisorerna tillämpar för den här typen av redovisning. Vi anser att denna introduktion är 
motiverad för att ge läsaren förkunskaper och en bakgrund som kan underlätta förståelsen för 
vårt valda ämne.  

3.1 Hållbar Utveckling  
Jordens resurser har nått en kritisk punkt till följd av en strävan efter ökad levnadsstandard i 
dagens samhälle. Detta har gjort att vi blivit mer måna om att skydda jordens resurser. Under 
år 1987 presenterades rapporten ”Vår gemensamma framtid” på initiativ av FN:s kommission 
för miljö och utveckling.30 Rapporten syftade till att upprätta en handlingsplan för världens 
miljö- och resursproblem genom ”hållbar utveckling”. Detta begrepp myntades av Gro Harlem 
Brundtland varför rapporten även kallas Brundtlandrapporten.31 I Brundtlandrapporten 
definieras hållbar utveckling som32:  
 

”…en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”  

 
Definitionen är dock mångtydig och kan tolkas på ett flertal sätt vilket kan förklara dess breda 
användning. En viktig tolkning är att hållbar utveckling baseras på tre essentiella dimensioner 
som långsiktigt ansvar för miljö, social utveckling samt ekonomiska faktorer. För att kunna 
gestalta begreppet ”hållbar utveckling” måste den miljömässiga, sociala och ekonomiska 
hållbarheten, trots sin skiljda natur, kopplas samman.33 Nedan illustreras de tre 
dimensionernas ömsesidiga beroende. 
 

           
 

Figur 1: Tre dimensioner som hållbar utveckling bygger på 

                                                 
30 Larsson, L-O., (2005), ”Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling”, Falun: Ekerlids förlag, Första 
upplagan, s. 245-247 
31 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=136769&i_word=Brundtlandrapporten,  2007-11-29 
32 Brundtland, G-H, Hägerhäll, B, (red), (1989), ”Vår gemensamma framtid”, Stockholm, Prisma, Andra 
upplagan, s. 57 
33 Zadek, S. (1999), ”Stalking Sustainability”, Greener Management International, Issue 26,  s. 29 
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Den ekonomiska hållbarheten handlar främst om att balansera den ekonomiska utvecklingen 
medan den miljömässiga hållbarheten ser till skyddet av miljön. Den tredje delen för in 
människans livskvalitet i sammanhanget.34 I vid mening kan hållbar utveckling sammanfattas 
som harmoniskapande aktiviteter mellan människor och natur samt människorna 
sinsemellan.35  
 
Hållbar utveckling förordas av staten som en lösning på de aktuella problemen inom miljö- 
och samhälle. Även om företagens roll inte är att rädda miljön finns förväntningar om att de 
ska ta sitt ansvar samt arbeta i enlighet med hållbar utveckling.36 Företagen kan ta sitt ansvar 
genom att införa system för att kunna styra, leda samt följa upp den påverkan som företaget 
har på miljö- och samhälle. Genom att redovisa sina ansträngningar kan företagen förbättra 
sitt anseende och tillfredsställa sina intressenters önskemål.37 

3.2 Vad är en hållbarhetsredovisning? 
Enligt ÅRL, Årsredovisningslagen så krävs det av företagen att de i årsredovisningens 
förvaltningsberättelse redogör för sin påverkan på den externa miljön. Förvaltningsberättelsen 
ska förutom att ge en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet och 
väsentliga händelser ge icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets 
utveckling, ställning och resultat. Bland dessa ingår till exempel mål och resultat för miljö, 
personal och jämställdhetsfrågor.38  
 
Utöver detta väljer många företag att upprätta frivillig hållbarhetsredovisning. I denna 
redovisar företaget sitt interna och externa arbete som berör miljö, etik och socialt ansvar samt 
den ekonomiska utveckling som kan hänföras till detta arbete39. Många 
hållbarhetsredovisningar är separata, andra företag väljer att ha den som en separat del fast 
integrerad i årsredovisningen eller endast redovisa sitt hållbarhetsarbete på sin hemsida.  
 
En hållbarhetsredovisningsprocess har två roller att uppfylla. Den ena handlar om att företaget 
externt ska kunna kommunicera med sina intressenter, den andra för att informera företaget 
internt om deras arbete. För att vara effektiv bör en hållbarhetsredovisning vara baserad på:40 
 

 en analys av företagets intressenter där man känner av deras betydenheter i företaget och 
deras påverkan på företagets affärsstrategi 

 
 En stabil stomme av verifierad data som kvantifierar och mäter företagets prestationer 

 
 Ett tydligt samband mellan prestationerna inom miljö- och socialt ansvar samt företagets 

affärsstrategi  
 

 Att företagets ledning är med och stödjer och vägleder denna typ av redovisning  

                                                 
34 Larsson, L-O., (2005), s. 246 
35 Brundtland, G-H, Hägerhäll, B, (red), (1989), s. 80 
36 Elkington, J., (1999), ”Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business”, Oxford: 
Capstone, First edition, s.20 
37 Larsson, L-O., (2005), s. 247 
38 Årsredovisningslagen, kap 6, 1§, www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:1554, 2008-
01-09 
39 www.globalreporting.org, 2008-01-09 
40 McLean, R., Rebernak, K., (2007), s. 3,6 
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3.3 Riktlinjer för att upprätta hållbarhetsredovisning 
I dagsläget finns inga lagstadgade krav på företagen att sätta upp en hållbarhetsredovisning 
utöver den information som måste presenteras i förvaltningsberättelsen i företagets 
årsredovisning.  Vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning finns det därför ett antal olika 
frivilliga standarder och riktlinjer som företagen självmant väljer att tillämpa. Nedan kommer 
vi att presentera ett antal riktlinjer för redovisning av miljöarbete och socialt ansvar som är 
vanligt förekommande. Vi har valt att presentera dessa för att ge en bild av vilket stöd som 
finns för upprättandet med anledning av att ett av våra syften med denna studie är att 
diskutera hur företagen väljer att utforma deras hållbarhetsredovisningar.  
 
Global Reporting Initiative 
Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som 
etablerades 1997 av Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES). Dess 
syfte var att utveckla globalt tillämpbara riktlinjer för redovisning av hållbar utveckling. GRI 
består av tusentals representanter från till exempel företag, redovisningsorganisationer och 
universitet som har för avsikt att skapa ett allmängiltigt ramverk för hållbarhetsredovisning.41 
Under 1990-talet kunde ett företag som ville upprätta en hållbarhetsredovisning välja bland ett 
30-tal olika internationella riktlinjer, men idag har GRI:s ”Sustainability Reporting 
Guidelines” blivit den mest allmängiltiga internationella redovisningsstandard bland 
företagen.42 I dagsläget utgörs organisationen av mer än 850 registrerade företag världen över. 
GRI:s riktlinjer hjälper företagen med hur den frivilliga redovisningen kan utformas och vad 
som kan anses som ett relevant innehåll. Global Reporting Initiative:s mål är att denna typ av 
redovisning ska uppnå samma acceptans som idag finns för den finansiella redovisningen och 
att den ska bidra till en högre nivå av jämförbarhet och kvalitet i företagens rapporter. De har 
med andra ord en vision om att bolagens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan ska 
ha en liknande rapportering. Förändringar i samhället liksom branschers olika förutsättningar 
påverkar de krav och förväntningar som ställs på företagen och därmed innehållet i företagens 
frivilliga rapportering. På grund av detta och i och med att ny kunskap tillkommer reviderar 
GRI sina riktlinjer löpande. År 2000 presenterades de första riktlinjerna. År 2002 
introducerades ”Generation 2”, en ny utvecklad version. Den senaste versionen av 
”Sustainability Reporting Guidelines”, även kallad G3 släpptes i oktober 2006. Riktlinjerna 
innehåller olika principer som exempelvis jämförbarhet, tillförlitlighet och tydlighet, samt 
indikatorer som är utformade så att de ska vara gångbara i olika typer av företag oberoende av 
dess storlek eller den bransch de verkar i.43  
 
ISO - standarderna 
ISO står för ”International Organisation for Standardization”. Detta är en organisation som 
utarbetar standarder inom flera olika områden. De mest kända standarderna är ISO 9000 för 
kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. ISO 9000 standarderna innehåller 
vägledning för införande av kvalitetsledningssystem. Kravstandarden ISO 9001 används till 
exempel för tredjepartscertifiering.44 
 
Den första internationella standarden för miljöledningssystem, ISO 14001, publicerades 1996. 
Denna innehåller riktlinjer som kan hjälpa företagen att på ett systematiskt sätt kontrollera 
deras direkta och indirekta miljöpåverkan och förbättra miljöprestanda vilket bidrar till att 
uppfylla olika miljökvalitetsmål. Valet att följa denna standard sker på helt frivillig basis, men 
                                                 
41 Larsson, L-O., (2005) s. 236-237 
42 McLean, R., Rebernak, K., (2007),  s.1 
43 www.globalreporting.org  2008-01-07 
44 Larsson, L-O., (2005) s.173 
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det är många företag som väljer att certifiera sig enligt ISO 14001. För certifiering krävs till 
exempel en utformad miljöpolicy och ett handlingsprogram.45 ISO har även börjat ta fram 
riktlinjer för socialt ansvarsfullt ansvarstagande, ISO 26000 Social Responsibility vilka 
planeras att släppas år 2010.46 Målet är att erbjuda riktlinjer på ett enkelt språk som underlättar 
företags och organisationers ansvarstagande i etiska frågor. Med gemensamma definitioner 
och utvärderingsmetoder ska en ökad möjlighet ges till att jämföra hur olika aktörer hanterar 
arbetsmiljö, arbetsvillkor och andra sociala frågor.47 
 
EMAS – Eco Management and Audit Scheme 
EMAS är EU: s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning som började tillämpas i 
april 1995. Denna förordning är ett inslag i EU-kommissionens femte aktionsprogram ”Mot 
en hållbar utveckling”. Förordningen syftar till att stimulera företag att vidareutveckla sitt 
miljöarbete på ett systematiskt sätt utöver de krav som ställs av lagstiftning. Detta sker genom 
detaljerade program som innehåller uppsatta mål, åtgärdsprogram och utvärdering av 
väsentliga miljöförhållanden som berörs av företagets verksamhet. EMAS finns tillgänglig för 
alla organisationer och verksamheter. Från och med 2001 gäller en ny reviderad EMAS –
förordning där det framgår att, i den mån internationella standarder finns som kan ersätta 
förordningen skall dessa (i relevanta delar) istället användas. Med anledning av detta innebär 
den nya förordningen en integrering av ISO 14001 standarden.48  
 
Social Accountability 8000 
SA8000 är en internationell standard för förbättrande av arbetsvillkor som också möjliggör 
för certifiering. SA8000-standardens krav behandlar till exempel områden som barnarbete, 
tvångsarbete, arbetsmiljö, diskriminering, löner och arbetstid.49 Standarden är baserad på 
principer från tretton olika internationella konventioner för mänskliga rättigheter och ska ses 
som ett verktyg för att tillämpa dessa normer i praktiska arbetslivssituationer.50  
 
AccountAbility 1000 
AA 1000 fungerar som vägledning för mätning och redovisning av socialt ansvar.51 Denna 
standard försöker integrera olika standarder och system och förutsätter att företagen har en 
omfattande och långt driven dialog med sina intressenter. Denna dialog ska skapa trovärdighet 
inom området socialt ansvar – etik och moral. Det är the Institute of Social and Ethical 
AccountAbility (ISEA) som står bakom AA 1000. Deras syfte är att främja socialt 
ansvarstagande och ett moraliskt korrekt agerande av näringslivet.52 
 
Global Compact  
Global Compact består av Förenta Nationernas tio principer för företags och organisationers 
agerande med inriktning på mänskliga rättigheter , arbete och miljö som ska ses som ett stöd 
för företagen.53 Principerna består av arbete för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 
motverkande av korruption. Dessa tar sin utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. Medlemmarna i Global Compact ska sträva efter att principerna ska bli till norm 

                                                 
45 www.sis.se 2008-01-08 (pdf fil: ”Om ISO 14000 serien”) 
46 www.iso.org/sr 2008-01-08 
47 Larsson, L-O., (2005) s.174 
48 www.emas.se/shortemas.asp 2008-01-07 
49 Larsson, L-O., (2005) s.175 
50 www.sa-intl.org/ 2008-01-08 
51www.accountability21.net/default.aspx?id=216 2008-01-08 
52 Larsson, L-O., (2005), s.223-224 
53 Ibid s.143 
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för företagande i världen och främja handling för att stödja FN:s vidare mål.54 Ett företag 
ansluter sig till Global Compact genom att dess VD skriver ett brev till FN:s 
Generalsekreterare där de beskriver hur bolaget kommer att främja de 10 principerna samt 
utrycker en vilja för att deltaga i dess aktiviteter. Sedan väntar inget godkännande från FN, 
utan det är omvärlden (intressenterna) som bedömer hur väl företaget lever upp till åtagandet 
mot Global Compact genom att titta på deras agerande och redovisning av mål och resultat.55 
 
Globalt ansvar  
Tillkomsten av FN:s Global Compact 1999 motiverade vår regering att inbjuda svenskt 
näringsliv till nya ansträngningar inom det sociala området i ett globalt perspektiv.56  Detta 
initiativ vid namn Globalt Ansvar syftar till att främja svenska företags arbete för mänskliga 
rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av korruption och en bättre miljö. Det 
är utrikesdepartementet som har ansvar för Globalt Ansvar, men de har ett nära samarbete 
med Närings- och miljödepartementen. Utgångspunkten för Globalt Ansvars verksamhet är 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Global Compact. Företag som ansluter sig 
till Globalt Ansvar åtar sig därmed att följa deras normer och krav. De företag som vill visa 
sitt ställningstagande och ansluter sig till Globalt Ansvar får sitt företagsnamn presenterat på 
Globalt Ansvars hemsida. Globalt Ansvars 3 målsättningar är57: 
 
1. Att bidra till förverkligandet av mänskliga rättigheter och hållbar utveckling 
2. Att stärka företags konkurrenskraft 
3. Att öka kunskapen om de flersidiga regelverken 

3.4 Granskning av extern oberoende part 
Vissa företag väljer frivilligt att en revisor granskar deras hållbarhetsredovisning för att få ett 
bestyrkande. Skälet till detta anses vara att det kan leda till fördelar både internt och externt. 
Externt kan fördelen vara att företagets anseende ökar i samhällets ögon. Risken att redovisa 
missvisande information minskar.58  Hållbarhetsredovisningar har ofta fått kritik riktad mot 
sig om att de är alltför vinklade och att de kan liknas vid reklamverktyg istället för att 
förmedla en rättvisande bild av företagets arbete för miljö- och socialt ansvar. Ett bestyrkande 
kan därför vara ett led i att stärka trovärdigheten av innehållet i hållbarhetsredovisningen.59 
Andra interna fördelar med oberoende granskning är att det främjar ett effektivare kontroll- 
och rapporteringssystem hos företagen.60 Nackdelarna är i sin tur att det kostar tid och pengar 
att låta en extern oberoende part granska innehållet.  
 
FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, har utvecklat en 
rekommendation (RevR 6, Rev 06) för granskningsprocessen av hållbarhetsredovisning som 
kallas ”Oberoende översiktlig granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning”.61 
Förutom denna ska granskningen följa god revisorssed och FAR SRSs övriga yrkesetiska 
regler. Rev 06 bygger till stor del på ISAE 3000 som är en generell internationell standard för 
alla typer av bestyrkanden.62 Granskningsarbetet bör slutligen resultera i en extern 
bestyrkanderapport som förtagen kan välja att publicera i hållbarhetsredovisningen samt en 
                                                 
54 www.unglobalcompact.org/ 2008-01-08 
55 Larsson, L-O., (2005), s.143-144 
56 Ibid s.145 
57 www.sweden.gov.se/sb/d/2657/a/14557 2008-01-08 
58 Larsson, L-O., (2005), s.249 
59 www.kpmg.se/pages/101673.html  2008-01-09 
60 Larsson, L-O., (2005), s.250 
61 FARs Samlingsvolym 2007, del 2, RevR 6, s. 680-688 
62 Larsson, L-O., (2005), s. 262-263 



KAPITEL 3 - HÅLLBARHETSREDOVISNING 

 15

intern rapport till företagsledningen. Rapporten visar vilka förtjänster och brister som 
identifierats i redovisningen och företagets rutiner samt ger förslag till förbättringar.63  

                                                 
63 FARs Samlingsvolym 2007, del 2, RevR 6, s. 680-688 
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4. LITTERATURÖVERSIKT 
I detta kapitel presenterar vi i huvudsak den forskning som normalt brukar tillämpas för att 
förklara varför företag frivilligt väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket är en del 
av vår problemformulering. Därefter behandlas teorier kring vikten av transparens för att 
uppnå trovärdighet. Kapitlet syftar till att ge läsaren en teoretisk referensram inför den 
fortsatta studien. 

4.1 CSR – Corporate Social Responsibility 
Trots att företags arbete för hållbar utveckling är högst aktuellt i dagsläget har området en 
historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan i slutet av 1800-talet diskuterades 
företagens ansvar gentemot samhället i USA, men det var först under 1900-talets mitt som 
konceptet CSR, Corporate Social Responsibility, etablerades och forskning i ämnet började 
bedrivas.64 Forskarnas dilemma under alla år har dock varit att finna en entydig definition för 
CSR och än idag råder tvivel kring begreppets egentliga innebörd.65  
 
Archie B. Carroll har under många år varit tongivande forskare inom CSR-området och vi 
kommer i denna uppsats att tillämpa dennes definition av CSR, vilken lyder66: 
 

“The Social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and 
discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time.” 

 
Carroll gör denna definition intressant då han delar upp CSR i fyra kategorier och placerar 
företagens ekonomiska och legala ansvar i relation till ansvar av mer social karaktär. Tanken 
bakom denna uppdelning i fyra kategorier ligger i att CSR behöver se till alla skyldigheter ett 
företag har till omgivningen, för att begreppet ska kunna uppfattas som legitimt i samhället.67 
Många modeller har använts av forskare för att beskriva förhållandet mellan komponenterna i 
CSR. Carroll har presenterat en figur som beskiver relationen mellan ekonomiskt, legalt, 
etiskt och filantropiskt ansvar – den så kallade CSR-pyramiden. 
      

               
                                          Figur 2: Egen bearbetning av CSR-pyramiden68  

                                                 
64 Carroll , A-B., Buchholtz, A-K. (1999), “Business &Society”, Thomson Learning, Fjärde upplagan, s.30-31 
65 McWilliams, A., Siegel, D S., Wright P M. (2006) “Corporate Social Responsibility: Strategic Implications”, 
Journal of Management, Vol. 43, Issue 1, s.1 
66 Carroll, A-B. (1979) “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, Academy of 
Management Review, Vol. 4, Issue 4, s.500 
67 Carroll, A-B. (1991) ”The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders”, Business Horizons, Vol. 34, Issue 4,  s. 40 
68 Carroll, A-B. (1991), s. 42 
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I pyramidens botten ligger ekonomiskt ansvar. Carroll motiverar det med att företags främsta 
incitament under alla år har varit att producera de produkter som efterfrågas och samtidigt 
göra en tillfredsställande vinst. Vad innebär då ekonomiskt ansvar? Carroll beskriver det 
ekonomiska ansvaret som att det är viktigt att företaget uppträder på ett sätt som leder till 
maximering av inkomster. Det är även angeläget att företaget är så vinstgivande som möjligt 
samt upprätthåller en stark position gentemot konkurrenter.69 
 
Legalt ansvar är en annan komponent i CSR-pyramiden. Företag förväntas fullfölja sina 
ekonomiska mål i enlighet med de lagar och regleringar som är upprättade i samhället. Legalt 
ansvar kan därför betraktas som en sammanlänkad del med det ekonomiska ansvaret och är 
med detta också en fundamental del inom CSR. Det är därför viktigt för ett företags anseende 
att framstå som laglydigt och att de produkter de producerar som lägst motsvarar de minimala 
legala krav som ställs.70 
  
Etiskt och filantropiskt ansvar har med åren fått en alltmera betydande roll inom CSR. Det 
etiska ansvaret avser de aktiviteter som reflekterar vad anställda, konsumenter och 
intressenter förväntar sig av företaget. Enligt Carroll handlar etiskt ansvar om att identifiera 
etiska normer och förväntningar i samhället samt förhindra att företagens mål inkräktar på 
dessa. Det etiska ansvaret samspelar dessutom med det legala ansvaret, då det många gånger 
är en grund till bildandet av nya lagar och regleringar i samhället samt pressar företagets 
ansvarstagande till en nivå högre än vad som krävs i enlighet med samhällets regelverk.71   
 
Det filantropiska ansvaret kan sammanfattas som frivilliga aktiviteter som syftar till att 
förbättra samhället. Det kan vara att skapa eller delta i program som främjar välfärd, 
exempelvis genom donationer till utbildning eller samhället i allmänhet. Det som skiljer det 
filantropiska från de övriga komponenterna i pyramiden är att filantropiskt ansvarstagande är 
just frivilligt och krav på etiskt eller moraliskt agerande inte existerar. Det finns dock alltid 
förväntningar från samhället att företagen ska tillämpa filantropiskt ansvarstagande, även om 
det är oklart vad som egentligen fordras här. Detta motiverar varför filantropiskt ansvar ligger 
högst upp i pyramiden, det är önskvärt att uppfylla samhällets förväntningar ur det 
filantropiska perspektivet men inte lika viktigt som att uppfylla det ekonomiska, legala och 
etiska ansvaret.72 

4.2 Motiv till att hållbarhetsredovisa 
Det finns flera olika motiv till varför företagen väljer att frivilligt upprätta en 
hållbarhetsredovisning. Intressentteori och legitimitetsteori är två teorier som frekvent 
tillämpas av forskare för att förklara varför företag självmant väljer att redovisa information 
om deras sociala och miljömässiga arbete.73 Att behandla dessa som två fullständigt skilda 
teorier vore felaktigt då de ur många aspekter överlappar eller sammanfaller med varandra. 74 
Ett exempel på detta är att det i slutändan är intressenterna som ger företaget legitimitet.75 
Trots detta har vi valt att presentera de olika teorierna under separata rubriker, med anledning 
av att vi tycker det blir mer lättöverskådligt.  

                                                 
69 Carroll, A-B. (1991) s. 40-41 
70 Ibid, s. 41 
71 Ibid, s. 41-43 
72 Ibid, s.. 42-43 
73 O´Donovan, G., (2002), s.345 
74 Deegan, C., (2002), s. 294-295 
75 O´Donovan, G., (2002), s.347 
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4.2.1 Intressentteori 
Som vi nämnde ovan har intressentteorin varit vanligt förekommande då forskare söker 
förklara varför företag väljer att agera ansvarsfullt och upprättar en hållbarhetsredovisning. 
Denna teori utgår från att ett företag har flera olika intressenter ute i samhället som på något 
sätt har ett inflytande i företaget eller influeras av företagets verksamhet. Därför är det 
angeläget för företaget att upprätthålla en god relation till sina intressenter.  
 
Freeman som av forskarkåren anses vara grundaren och drivkraften till populariseringen av 
intressentteorin76 definierar intressenter som77;  
 

“any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 
organization’s objectives” 

 
Traditionellt sett har måttet på ett företags framgång varit begränsat till att företaget kunnat 
tillfredsställa och ge avkastning åt endast en intressent, aktieägaren. Med tiden har detta 
synsätt förändrats, idag är företagets ekonomiska och sociala syfte att skapa värde till alla 
intressenter utan att någon ska ställas framför den andra.78 Detta innebär att ett företag måste 
tillgodose kraven från olika intressentgrupper på ett för alla acceptabelt sätt.  
 
Clarkson har valt att dela upp de olika intressenterna som primära och sekundära. Den 
primära intressentgruppen är företaget helt beroende av för att dess verksamhet ska kunna 
fortleva. Till denna grupp hör normalt aktieägare, investerare, anställda, kunder, leverantörer 
och det som han kallar den offentliga intressentgruppen. I den gruppen ingår regering och 
andra statliga samfund som tillhandahåller infrastruktur och uppför lagar som företaget måste 
följa, till exempel skatteregler eller miljökrav. Clarkson betonar att företaget och den primära 
intressentgruppen i hög grad är beroende av varandra. Den sekundära gruppen definieras som 
de intressenter som påverkar företaget eller påverkas av företaget. Denna grupp har inget 
utbyte med företaget och är inte heller väsentlig för att verksamheten ska kunna leva vidare. 
Trots detta så kan denna grupp orsaka betydande skador för företaget.79 Exempel på 
intressenter som tillhör denna grupp är företagets konkurrenter, media eller olika 
intresseorganisationer som kan tänkas påverka eller påverkas av företagens agerande.80 
Företagets fortsatta framgång eller fortlevnad beror på ledningens förmåga att skapa ett 
tillräckligt värde och tillfredsställelse till dem som tillhör de olika intressentgrupperna.81  
 
Nedan har vi valt att med en modell illustrera vilka tänkbara intressenter som företaget har en 
koppling till och att dem i sin tur har en relation till företaget. Denna modell understryker med 
hjälp av pilarna att det sker ett utbyte mellan företaget och intressenterna och att det finns ett 
beroendeförhållande mellan dem, samt att alla relationer är av samma betydelse. Det senare 
visas genom att alla ”intressent-cirklar” är lika stora.82 
 

                                                 
76 Starik, M., (1994), “ The Toronto conference: Reflections on stakeholder theory”, Business and Society, Vol. 
33 Issue 1, s. 90 
77 Freeman, R.E., (1984), ”Strategic management: A stakeholder approach”, Boston: Pitman, s.46 
78 Clarkson, M.E, (1995), “A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance”, 
Academy of management review, Vol 20 Issue 1, s.112 
79 Ibid s. 106-107 
80 Donaldson, T., Preston, L.E., (1995), ”The stakeholder theory of the corporation: Concepts, Evidence, and 
Implications”, Academy of management review, Vol. 20 Issue 1, s.86 
81 Clarkson, M.E., (1995) s.107 
82 Donaldson, T., Preston, L.E., (1995), s. 68-69 
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Figur3: Egen bearbetning av ”The stakeholder model” 83  
  
Det vi kan konstatera utifrån denna modell är att företagets relationer till samhället är av 
många olika slag och bör därför starkt påverka på vilket sätt företaget väljer att vara verksam. 
De olika intressenternas krav på företaget kan lätt hamna i konflikt med varandra. Medan 
aktieägarna troligtvis är mest intresserad av högsta möjliga avkastning så är det mer rimligt att 
kunder efterfrågar produkter med hög säkerhet eller sanningsenlig marknadsföring84. Alla 
olika intressenter efterfrågar olika typer av information, därför anser vi det vara relevant för 
företaget att fundera över hur hållbarhetsredovisningen bör utformas för att på bästa sätt 
tillfredsställa så många intressenter som möjligt. 
 
Deegan lyfter fram vikten av att hantera olika intressentgrupper på olika sätt. Ju mer viktig 
intressenten är för företaget desto mer ansträngningar måste företaget sätta in för att 
upprätthålla en god relation. Detta handlar framförallt om intressenter som anses vara 
inflytelserika på grund av att de kontrollerar resurser som är nödvändiga för företagets 
verksamhet, alltså investerare.85 Detta anser vi talar emot Clarksons och Donaldson & 
Prestons ståndpunkt som menar att alla intressenter är av samma betydelse och att ingen ska 
prioriteras framför den andra. Deegan menar vidare att den information som företag väljer att 
presentera i till exempel en hållbarhetsredovisning är redovisad av strategiska skäl och inte för 
att de känner ett krav på ansvar. Han anser att företagens motiv till att redovisa information 
om deras olika program och initiativ till specifika intressentgrupper är för att visa på att de 
agerar utifrån deras förväntningar. Att delge intressenterna tydlig information anser han vara 
det främsta verktyget för att få intressentens stöd och gillande.86 
 
Företagen kan visa på olika ställningstaganden eller tillämpa olika strategier för att besvara 
kraven på ansvarstagande från de olika intressentgrupperna. Nedan presenteras fyra olika sätt 
som företagen kan agera på87;   
 

1. Reaktivt 
2. Defensivt 
3. Samarbetsvilligt 
4. Proaktivt 
 

                                                 
83 Donaldson, T., Preston, L.E., (1995), s.  69 
84 Clarkson, M.E., (1995), s. 99 
85 Deegan, C. (2002), s.294 
86 Ibid s. 294-295 
87 Clarkson, M.E., (1995), s.109 
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Om företaget tar en reaktiv ställning innebär det att dem förnekar ansvar gentemot kraven från 
intressenterna. Detta innebär att företaget gör mindre än vad intressenterna kräver eller 
förväntar av det och är inte intresserat av att vara tillmötesgående.  
 
Ett företag som agerar defensivt erkänner att det har ett ansvarstagande gentemot 
intressenterna men försöker att strida mot kraven. Företaget gör motvilligt det som krävs av 
det, men sedan ingenting mer.  
 
Det samarbetsvilliga företaget accepterar alla intressenters krav på ansvarstagande och gör 
allt som krävs av dem. I detta fall har företaget förstått att det är dom själva som får stå för 
konsekvenserna av sitt handlande och att ett felaktigt handlande kan skada företaget och göra 
att de mister sin legitimitet.  
 
Företag som visar på ett proaktivt ställningstagande är förutseende och gör redan mer än vad 
intressenterna kräver av dem idag. De jobbar aktivt med att hålla en god relation till sina 
intressenter och för att få en bild över vad som kommer att förväntas av deras ansvarstagande 
imorgon.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att intressentteorin hjälper oss att få en förståelse för vilka 
företagen ska agera ansvarsfullt gentemot. I och med att dessa intressenter ställer olika former 
av krav på företagen och efterfrågar information av olika de slag kan företagen välja att 
redovisa deras tillmötesgående av kraven i form av en hållbarhetsredovisning. 

4.2.2 Legitimitets teori 
Suchman som anses ha varit tongivande inom forskningen av legitimitet definierar begreppet 
enligt följande88: 
 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 
desireable, proper or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs, and definitions.” 
 
Legitimitetsteorin grundar sig på antagandet att det föreligger ett socialt kontrakt mellan 
företaget och samhället. I samhället råder sociala normer som bestämmer vad som är legitimt. 
Legitimitetsteorin handlar om att företaget håller sig inom gränsen för dessa normer och 
anpassar sig till dem för att deras handlingar ska bli accepterade. Om samhället upplever att 
företaget inte anpassar sig till de sociala normer som råder kommer företagets överlevnad att 
vara hotad och det sociala kontraktet upphävas.89 Detta anser vi kan ge sig i uttryck genom att 
konsumenter inte längre efterfrågar företagets produkter. Alternativt att det utövas 
påtryckningar hos exempelvis regeringen för att upprätta höjda skatter eller nya lagar för att 
förbjuda de handlingar från företaget som inte överensstämmer med förväntningarna från 
samhället. Legitimitet kan bidra till företagets fortlevnad genom att intressenter är villiga att 
erbjuda resurser och på annat sätt stödja de företag som man upplever hedervärda, önskvärda 
och tillförlitliga.90 Genom en frivillig hållbarhetsredovisning kan företaget kommunicera till 
och bekräfta för sina intressenter att de följer de sociala normer som råder i samhället.91  
 

                                                 
88 Suchman, M.C., (1995), “Managing legitimacy: Strategic and Institutional Approaches”, Academy of 
Management Review, Vol. 20 Issue 3, s.574 
89 Deegan, C., (2002), s. 293 
90 Suchman, M.C., (1995), s.575 
91 Mobus, J.L, (2005), s.495 
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Det kan uppstå flera olika anledningar till att företag uppfattas som icke legitima. Legitimitet 
är ett dynamiskt koncept, vilket innebär att omgivningens förväntningar på företaget hela 
tiden förändras. Det som tidigare var ett accepterat beteende anses inte längre vara passande 
eller berättigat inom ramen för samhällets sociala normer. En annan orsak kan vara att en 
särskild händelse har inträffat som på ett skadligt sätt har påverkat företagets anseende.92 Som 
exempel på händelser som skadat företags rykte eller anseende skulle vi kunna nämna 
Skandia och Carnegie skandalen, samt H&M som under hösten 2007 var i ropet efter att ha 
köpt bomull plockad av barnarbetare i Uzbekistan.  
 
Det finns ett antal strategier som företagen kan tillämpa för att uppnå eller behålla legitimitet. 
Dessa kan vara användbara om företaget upplever att deras verksamhet är ifrågasatt93: 
 

1) Informera viktiga intressenter om förändringar i företagets prestation eller agerande; 
 
2) Förändra viktiga intressenters inställning till företaget utan att ändra företagets 

aktuella beteende; 
 

3) Manipulera uppfattningen om företaget genom att avleda uppmärksamheten från den 
fråga som ifrågasätts och fokusera på områden man är bra på; 

 
4) Förändra samhällets förväntningar på företagets agerande. 

 
Den litteratur som behandlar legitimitetsteori kan delas upp i två olika inriktningar, den ena är 
strategisk legitimitet och den andra institutionell legitimitet. Den förstnämnda utgångspunkten 
innebär att företagen själva har kontroll över och kan påverka den process som skapar 
legitimitet för dem.94 Detta har vi sett exempel på ovan utifrån de legitimeringsstrategier som 
vi presenterat. Dessa kan företaget strategiskt välja att tillämpa för att påverka omgivningens 
uppfattning om företaget. Inom den andra utgångspunkten är det de vanligaste och mest 
accepterade normerna ute i samhället som är konstituerande för företagets legitimitet, det vill 
säga att företagen måste anpassa sig efter normerna och intressenternas förväntningar för att 
bli legitima95.  
 
Enligt O´Donovan är det lättare att behålla legitimitet än att från början uppnå eller reparera 
den om något hänt som skadat företagets rykte. För att bibehålla legitimiteten måste företagen 
vara måna om att upprätthålla en bra relation till sina intressenter och tillgodose deras behov.96 
Att upprätta en frivillig redovisning där man beskriver sitt hållbarhetsarbete för intressenterna 
anser vi vara ett bra steg i denna riktning eftersom att företagen då visar en vilja på att 
rättfärdiga sina handlingar.   

4.2.3 Övriga motiv  
Utöver legitmitetsteorin och intressentteorin så har forskare redogjort för ett flertal andra 
tänkbara motiv till varför företagen frivilligt väljer att uppföra en hållbarhetsredovisning. 
Många företag har en stark trosföreställning till att redovisa och anser därför att allmänheten 
har en oumbärlig rätt till all slags information rör företaget, oavsett vilka kostnader detta bär 

                                                 
92 Deegan, C., (2002), s. 296 
93 Ibid s. 297 
94 Suchman, M.C., (1995), s.575-576 
95 Ibid s.576-577 
96 O´Donovan, G., (2002), s.349 
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med sig.97 Dock anser vi tyvärr att detta motiv är relativt osannolikt eller lågprioriterat i 
dagens affärsklimat med tanke på den kapitalism som råder i vårt samhälle.  
 
Konkurrensfördelar 
Att redovisa målen och resultatet av företagets arbete för hållbar utveckling kan leda till 
konkurrensfördelar gentemot andra företag i och med att man förmedlar en bild till 
omgivningen av att man gör det ”rätta”. En välarbetad hållbarhetsredovisning kan därför även 
attrahera investerare. Etiska investeringsfonder som exempelvis ”Dow Jones Sustainability 
Group Index” växer sig allt större på den globala kapitalmarknaden. Analytiker värderar 
många gånger företag även utifrån den information företagen själva redovisar.98 
Högre börsvärde 
Lars Hassel, professor vid handelshögskolan i Umeå, har tillsammans med en kollega kunnat 
bevisa att företag som är bra på att arbeta med miljö- och socialt ansvarstagande värderas 
högre på börsen. Analysföretaget GES – Investment Services brukar betygsätta cirka 2000 av 
de största börsnoterade företagen i världen utifrån hur de arbetar med miljö och sociala frågor. 
Forskarna har analyserat företagens betyg och gjort en jämförelse med deras börsutveckling 
mellan åren 2003 till 2006. Resultatet visade ett tydligt samband mellan högt betyg och ett 
högre marknadsvärde. Speciellt tydligt är sambandet i branscher där belastningen på miljön är 
hög. Ett högt miljöbetyg ger tillfälligt en sämre lönsamhet till följd av de åtgärder som är 
nödvändiga för att investera i miljöförbättringar, men ökar företagets marknadsvärde. Hassel 
menar därför att företag som agerar proaktivt med att integrera CSR i affärsverksamheten och 
organisationen skaffar sig konkurrensfördelar som minskar riskerna och ger ägarna ett 
ekonomiskt mervärde.99  
Stärkt varumärke via marknadsföring 
Ytterligare ett motiv är att företagen har ett egenintresse i att redovisa sitt hållbarhetsarbete 
för att öka varumärkets värde. McWilliams, Siegel och Wright framför i en artikel att det 
främst är stora och väletablerade företag som drar störst nytta till följd av sitt arbete för 
hållbar utveckling och redovisningen av detta, då denna typ av differentiering ger större utslag 
eftersom konsumenterna har en stor kännedom om företagen. Författarna gör skillnad mellan 
två olika typer av marknadsföring i detta sammanhang, den övertygande varianten som 
försöker påverka konsumenterna till ett val baserat på företagets hållbarhets 
arbete/redovisning och den informativa varianten som ser till att berätta om företagets CSR-
aktiviteter.100 
 
Vinna priser 
I många länder premieras de bästa hållbarhetsredovisningarna med priser. För företag kan 
dessa fungera dessa priser som incitament till att framställa en gedigen hållbarhetsredovisning 
med tanke på den goda publicitet priserna för med sig, vilket i sin tur förbättrar företagets 
anseende.101   

4.3 Transparens för trovärdighet 
Transparens har blivit ett centralt begrepp i dagens företagsmiljö och företagen talar alltmera 
om nödvändigheten att visa sig öppna gentemot sina intressenter. Det har blivit mera vanligt 

                                                 
97 Deegan, C. (2002), s.290 
98 Ibid s. 290-291 
99 Hassel, L.G., Semenova, N. (2007) ”Financial Outcomes of Environmental Risk and Opportunity for U.S 
Companies”, s.3-23, Sustainable Investment Research Platform Working Papers: www.sirp.se 2007-11-23 
100 McWilliams, A., Siegel, D S., Wright P M. (2006),  s. 5 
101 Deegan, C. (2002), s. 291 
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att företag utsätts för kritisk granskning av samhället vilket gör att man inte kan gömma sig 
från sin omgivning. I växande grad lämnar företagen ut upplysningar om verksamheten, sitt 
ansvarstagande och ställningstagande till intressenterna, till exempel genom en 
hållbarhetsredovisning.102  
 
Transparens innebär att ett företag inte håller inne med viktig information. Företaget ska visa 
öppenhet och ärlighet samt erbjuda alla intressenter information som visar hur och varför 
företaget agerar som det gör. Det handlar om att skapa en öppen dialog med sina intressenter 
som möjliggör en förståelse för ett företags etiska avseenden. Om företagen strävar efter 
transparens kommer det att resultera i ett ökat värde. Den öppna dialogen ökar toleransen 
mellan dem och intressenterna, som i sin tur leder till högre grad av tillit och förtroende för 
varandra. Företagen så väl som deras intressenter måste även granska och utvärdera sina 
miljömässiga- och sociala prestationer för att kunna utvecklas och göra förbättringar.103 
Genom att sätta och följa standarder för företagets öppenhet kan företagen skapa transparens 
och en gemensam förståelse för vad transparens betyder. När standarder för företagens 
hållbarhetsredovisning är definierade och regelfästa ger de vägledning för företaget och 
underlättar för dem att reducera oklarheter genom att man följer uppsatta riktlinjer.104  
 
Forskare har kommit fram till att transparens ökar förtroendet för företaget, oavsett om 
informationen som redovisas är riktig eller felaktig. Rör det sig däremot om positiv eller 
negativ information hävdar White & Eiser att positiv information om företaget ökar 
förtroendet medan negativ information minskar graden av förtroende för företaget. Det har 
gjorts få försök till att identifiera exakt vilken positiv eller negativ information som har störst 
påverkan på förtroende och trovärdighet.105  
 
Externa intressenter kräver transparens av företaget genom obegränsade mängder 
informationsredovisning. Det är förmodat att ju mer information företagen lämnar ut desto 
mer hjälper det intressenterna att utveckla en mer sofistikerad bild av företaget i fråga. Att ha 
tillgång till information antas skapa trovärdighet och reducerar känslan av utanförskap bland 
intressenterna Man ska dock ha i åtanke att bedömandet av ett företags transparens eller 
öppenhet ligger i betraktarens öga. För att en person ska förstå och kunna ta till sig den 
information som företagen redovisar krävs ofta vissa förkunskaper och insikter. Ofta behöver 
man ett ramverk av kunskaper för att man ska veta var man kan sätta in de nya bitarna av 
information som presenteras. Om läsaren av till exempel en hållbarhetsredovisning inte har de 
rätta förkunskaperna kan den ökade tillgången på information orsaka en misstro gentemot 
företaget och bidra till en känsla av utanförskap.106  
 
 

                                                 
102 Thöger-Christensen, L., (2002), ”Corporate Communication: the challenge of transparency”, Corporate 
Communications: An International Journal, Vol. 7 Issue 3, s. 165-166 
103 Gully, A., Stainer, L., Stainer, A.,(2006)  “Responsible business decisions: an over-arching framework”, 
Journal of Public Affairs, Vol. 6 Aug/Nov., s. 187-188 
104 Thöger-Christensen, L., (2002), s. 167 
105 White, M.P., Eiser, J.R., (2006) ”Marginal Trust in Risk Managers: Building and Losing Trust Following 
Decisions Under Uncertainty”, Risk Analysis: An International Journal, Vol 26 Issue 5, s. 1187-1188 
106 Thöger-Christensen, L., (2002), s. 165-166 
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5. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel redogörs för hur vi praktiskt gått till väga då vi samlat in primärdata till 
undersökningen samt motiveringar till våra val. Detta anser vi ger läsaren möjlighet att 
kritiskt granska vår studie samt att utvärdera dess tillförlitlighet.  

5.1 Kvalitativ Forskningsmetod 
I undersökningen har vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod vilket överensstämmer 
med vår hermeneutiska kunskapssyn som handlar om att tolka och förstå ett fenomen snarare 
än att förklara. Den kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas av intresset att man vill gå på 
djupet för att få en ökad förståelse för ett begränsat antal enheter genom en jag-du-relation 
mellan forskaren och respondenterna. En forskare som väljer en kvalitativ metod är 
intresserad av att skapa sammanhang och få struktur över det som studeras.107  En kvantitativ 
forskningsmetod är mer inriktad på att mäta företeelser och intresserar sig för det 
gemensamma hos det man undersöker med syfte att generalisera. Denna metod har en starkare 
betoning på kvantifiering när det gäller insamling och analys av data.108  
 
Vi anser att den kvalitativa forskningsmetoden var att föredra i vår undersökning då vi i 
studien är ute efter att förstå hur och varför företag upprättar en redovisning av sitt arbete för 
hållbar utveckling. Genom denna forskningsmetod ämnade vi upprätta en närhet till 
respondenterna för att identifiera det säregna i respektive företag.  

5.2 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Bryman och Bell är intervjuer sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ 
forskning. För att samla in data till vår undersökning valde vi att genomföra kvalitativa 
intervjuer. De två viktigaste formerna av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade- och 
semistrukturerade intervjuer109 varvid vi har valt att tillämpa den senare intervjuformen. 
Ostrukturerade intervjuer kan liknas vid ett vanligt samtal där forskaren ibland endast ställer 
en enda fråga som respondenten får svara och associera fritt kring. Forskaren använder som 
mest lösa minnesanteckningar som hjälp för att gå igenom ett antal teman under intervjun. 
Semistrukturerade intervjuer utmärks av att man på förhand klassificerat specifika teman som 
ska beröras i en intervjumanual men där turordningen på frågorna kan variera. Även frågor 
som inte ingår i manualen kan ställas om dessa anknyts till något som respondenten sagt. 
Denna intervjuform ska vara konstruerad med öppna frågor så att respondenten får möjlighet 
att med frihet formulera sina svar.110 Utifrån dessa beskrivningar ansåg vi att 
semistrukturerade intervjuer skulle vara den mest passande intervjuformen för vår 
undersökning. Detta med tanke på att vi visste vad vi ville undersöka och utifrån teorin kunnat 
klassificera olika teman och formulera frågor som vi ville få täckning för under 
intervjutillfällena.  

5.3 Val av respondenter 
Vid valet av respondenter har vi tillämpat en subjektiv urvalsmetod. Detta innebär att vi haft 
kännedom om den population vi gjorde urvalet från och därefter valt företag efter vårt eget 
tycke och bedömande.111 Denna metod begränsar möjligheten att generalisera resultaten.112 

                                                 
107 Holme, I.M., Solvang, B.K. (1997),  s. 78 
108 Bryman, A., Bell, E. (2005), s. 40 
109 Ibid s. 361 
110 Ibid s. 363 
111 Holme, I.M., Solvang, B.K. (1997), s. 184 
112 Johansson Lindfors, M-B., (1993) s.96 
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Detta anser vi dock inte vara av betydelse i vår undersökning eftersom vi ämnar gå på djupet 
för att få en förståelse för de enskilda företagen.  På webbsidan corporateregister.com kan 
man söka bland hållbarhetsrapporter från företag över hela världen. På denna sida 
specificerade vi sökningen till företag från Sverige för att få en överblick över de svenska 
företag som upprättar hållbarhetsredovisningar. Vi fick upp 43 stycken träffar på 
hållbarhetsredovisningar från Sverige publicerade år 2007. Eftersom att det främst är stora 
väletablerade eller börsnoterade företag som upprättar hållbarhetsredovisningar visste vi tidigt 
att det var den typen av företag som skulle komma vara målgruppen för vår studie.  
 
Vid valet av företagen hade vi i åtanke att de skulle vara verksamma i olika branscher, detta 
för att vi ansåg att det skulle ge en större bredd och vara mer intressant att få olika 
verksamhetsområdens perspektiv på varför och hur man väljer att hållbarhetsredovisa. I och 
med att företagen i Sverige har kommit olika långt med utvecklingen av sina 
hållbarhetsredovisningar tyckte vi att det skulle vara av intresse att undersöka företagen 
utifrån den grad eller omfattning de redovisar idag. Detta medförde att vi specificerade tre 
olika kategorier, företag som hade mindre utvecklad, utvecklad samt väl utvecklad 
hållbarhetsredovisning. Efter samråd med vår handledare Owe R Hedström enades vi om att 
det var lämpligt med två företag i vardera kategorin. Vi satte därefter upp ett antal kriterier för 
de olika kategorierna. Företag i den mindre utvecklade kategorin har ingen separat 
hållbarhetsredovisning utan begränsar sin redovisning till företagets hemsida och/eller 
årsredovisning. Dessa redovisningar är heller inte granskade av en oberoende part eller 
upprättad efter fastställda riktlinjer. I den utvecklade kategorin enades vi om att företagen 
skulle ha en separat hållbarhetsredovisning samt att företagen upprättat denna typ av 
redovisning under ett antal år för att säkerställa att de har erfarenhet inom området. Dessa 
företag granskar inte heller sin hållbarhetsredovisning för att få ett bestyrkande av en 
revisionsfirma, däremot följer de till en viss mån riktlinjer när de upprättar redovisningen. I 
den tredje och sista kategorin är kriteriet att företaget nyligen vunnit pris för att ha bästa 
hållbarhetsredovisning, att hållbarhetsredovisningen är bestyrkt av en oberoende part samt att 
riktlinjer följs vid dess upprättande.  
 
Kategorier Kriterier Företag 

Mindre utvecklad 

• Ingen separat 
hållbarhetsredovisning 

• Följer ej riktlinjer 
• Ej granskad av extern 

oberoende part 

Företag X  
 
Clas Ohlson 

Utvecklad 

• Separat 
hållbarhetsredovisning 

• Hållbarhetsredovisat under 
ett antal år 

• Följer riktlinjer till viss del 
• Ej granskad av extern 

oberoende part 

IKEA 
 
Coop 
 

Väl utvecklad 

• Vunnit pris för bästa 
hållbarhetsredovisning 

• Separat 
hållbarhetsredovisning 

• Följer riktlinjer 
• Granskad av extern 

oberoende part 

SAS 
 
Trelleborg AB 

 
Tabell 1: Indelningskriterier för de olika kategorierna 
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Efter fastställandet av kriterier för de olika kategorierna valde vi ut fyra företag utifrån de 
träffar vi fått på Corporate Registers lista. Företagen som valdes ut för den väl utvecklade 
kategorin var Trelleborg AB och Scandinavian Airlines med anledning av att de båda vunnit 
pris för bästa hållbarhetsredovisning år 2007. Under flera år anses SAS ha varit mest 
framstående inom hållbarhetsredovisningsområdet och väglett andra företag i utvecklandet av 
deras redovisning. 113 Till den utvecklade kategorin valdes IKEA och H&M efter att vi gått 
igenom deras hållbarhetsredovisningar för att säkerställa att de passade in på kriterierna. 
H&M kunde dessvärre inte ställa upp på intervju på grund av att den person som var relevant 
att intervjua var upptagen med att upprätta hållbarhetsredovisningen för år 2007, detta företag 
byttes istället ut mot Coop som också passade in i kategorin. För urvalet av företag till den 
mindre utvecklade kategorin vände vi oss åter igen till specialistrevisor Lars-Olle Larsson på 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers då dessa av förklarliga skäl inte fanns med på urvalslistan. 
Med tanke på hans kompetens inom området ansåg vi att han kunde ha inblick i vilka företag 
som är i begynnelsen av utvecklingsfasen för att hållbarhetsredovisa. Han gav oss några 
förslag och valen föll slutligen på Clas Ohlson och Företag X med hänsyn till att vi ville ha 
företag från olika branscher. 
 
När valet av företag var avklarat sökte vi efter kontaktinformation på respektive företags 
hemsida. I de flesta fall ringde vi upp företagens växel och bad att få tala med den person som 
hade ansvar för företagens hållbarhetsredovisning eller miljö- och sociala arbete, i några fall 
fann vi direktnummer till de relevanta personerna. Nämnas bör att vi alltid vid 
intervjuförfrågan säkerställt att det var rätt person vi talade med och att denne var den mest 
lämpade att intervjua angående företagets hållbarhetsredovisning.  Som vi nämnt tidigare var 
H&M det enda företag som inte hade möjlighet att ställa upp på intervju, detta företag ersattes 
istället med Coop. En mer utförlig presentation av företagen och respondenterna vid 
respektive företag presenteras i början av kapitel 6.  

5.4 Intervjumanualens uppbyggnad 
Innan intervjuerna genomfördes utformade vi en intervjumanual (se Appendix) där frågorna 
baserades på den teoretiska referensram vi har valt för studien. Detta för att intervjufrågorna 
skulle täcka alla relevanta områden för undersökningen och ge en tydlig bild av företagens 
engagemang och inställning till att hållbarhetsredovisa. Frågorna som ligger under del tre i 
intervjumanualen är exempelvis formulerade med hjälp av intressent- och legitimitetsteori i 
åtanke. I och med att vi valt att göra semistrukturerade intervjuer var frågorna av öppen 
karaktär så långt detta var möjligt. Som Bryman och Bell förespråkar klassificerade vi 
intervjufrågorna i olika ämnesområden för att den skulle vara lätt att följa.114 Vid upprättandet 
av intervjumanualen valde vi att göra en version som skickades till företagen och en annan 
version till oss själva med samma frågor, fast utfylld med några följdfrågor och stödord som 
var till hjälp under intervjutillfället. Vi hade även i vår egen version delat upp frågorna i 
huvudfrågor och reservfrågor i det fall vi skulle hamna i tidsbrist under intervjun, detta var 
dock inget som blev aktuellt. Innan vi skickade iväg intervjumanualen bad vi vår handledare 
titta igenom frågorna för att säkerställa att de var formulerade på ett tillfredsställande sätt och 
att de gjorde en bra täckning av vårt undersökningsområde. Vi bad även två stycken kamrater 
som också är i färd med att skriva uppsats att läsa frågorna för att utesluta att vi gjort några 
fatala misstag.  

                                                 
113 www.farsrs.se  2007-11-08, Pressmeddelande 2007-11-07: ”Trelleborg AB, Vattenfall, Green Cargo och SAS 
prisbelönta för bästa hållbarhetsredovisning”  
114 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.363 



KAPITEL 5 – PRAKTISK METOD 

 27

5.5 Intervjuernas genomförande  
När vi hade ringt upp respondenterna för intervjuförfrågan och de tackat ja till att ställa upp i 
vår undersökning bad vi om deras e-post adresser. Detta för att vi på ett enkelt sätt skulle 
kunna sända dem intervjumanualerna i förväg vilket gav respondenterna möjlighet till att 
förebereda sig inför intervjutillfället.  
 
De respondenter vi valde till studien är stationerade i olika städer längs vårt avlånga land 
varav en av dem har sitt hemvist i Oslo Med anledning av den geografiska position Umeå är 
beläget på samt ekonomiska begränsningar var telefonintervjuer det enda alternativet för oss. 
Detta gjorde att vi gick miste om möjligheten till ögonkontakt med respondenten samt att 
observera den här personens kroppsspråk när den svarade på frågorna, vilket kan ses som en 
nackdel.115 Risken är även större att den man intervjuar väljer att förvränga sanningen vid en 
telefonintervju än vid en besöksintervju eftersom man inte är iakttagen när man svarar. Det 
sägs också vara lättare att tala om känsliga ämnen vid en besöksintervju än när man som 
intervjuare ej är fysiskt närvarande.116 Att ställa frågor kring företagens hållbarhetsredovisning 
och deras arbete kring miljö- och sociala ansvar kan tänkas vara ett känsligt ämne. Vår 
uppfattning är att våra respondenter mycket öppenhjärtigt berättade om deras företags 
inställning till den här typen av redovisning. 
 
De fem första telefonintervjuerna genomfördes under två dagar från en lägenhet som vi lånat 
av några kamrater där det fanns tillgång till fast telefon.   De boende i lägenheten var inte 
hemma då vi utförde intervjuerna vilket gjorde att vi fick sitta i lugn och ro utan 
störningsmoment. Fast telefon var ett krav för att vi skulle kunna banda intervjuerna med den 
utrustning vi lånat från universitetet. Vid telefonintervjuernas inledning frågade vi 
respondenterna om det gick bra att vi spelade in samtalen vilket alla gav tillstånd till. Skälet 
till att vi spelade in intervjuerna var att det skulle underlätta för oss vid bearbetning av det 
insamlade materialet och att det finns möjlighet att återgå till intervjutillfället. Bandning gav 
oss även möjlighet att koncentrera oss på vad som sades under intervjun istället för att energi 
ska läggas på att anteckna. Nackdelen med att man bandar intervjuerna är att respondenten 
kan känna sig obekväm och osäker då de vet att allt som sägs spelas in.117 Detta var dock inget 
vi upplevde som något problem då samtliga respondenter uppfattades som mycket oberörda 
av inspelningen.  
 
Under de fem första intervjutillfällena var vi båda författare av denna uppsats närvarande, 
men bara en av oss höll i intervjun och ställde frågorna. Vi hade under dessa tillfällen tillgång 
till högtalartelefon vilket gjorde att vi tillsammans kunde ta del av det som sades. Detta anser 
vi kan ha medfört att intervjuernas kvalitet har ökat. För det första fick även den som satt med 
och lyssnade god blick över hur intervjun fortlöpte, hur atmosfären kändes och kunde 
anteckna om respondenten tog långa pauser eller till exempel suckade innan svar lämnades. 
Den som satt med och lyssnade hade även möjlighet att skriftligt påpeka för intervjuaren om 
det var något svar man ansåg respondenten borde utveckla vidare eller påminna den som höll i  
intervjun om någon fråga förblev obesvarad.  Den sjätte intervjun genomfördes 1,5 vecka 
senare än de övriga, då hemma hos författaren som genomförde intervjun. Vid detta tillfälle 
var endast en av oss närvarande. Anledningen till detta var att vi inte längre hade tillgång till 
högtalartelefon. Intervjun följde dock samma procedur med inspelning och flöt på lika bra 
som de övriga intervjuerna. Avsaknaden av en bisittare kan ha medfört att något svar från 
                                                 
115 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.140 
116 Jacobsen, D.I., (2002), ”Vad, hur och varför? – om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen” Lund: Studentlitteratur, Första upplagan, s.161 
117 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.375 
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respondenten inte tillräckligt svarade på den ställda frågan, men vi anser inte att det har 
påverkat studien som helhet.  
 
Respondenterna och deras företag erbjuds anonymitet både innan intervjuerna påbörjades och 
efter att de avslutats. Endast en person och därmed det företag denne representerade önskade 
vara anonym. Detta blev för oss en glad överraskning då vi anser att vår undersökning blir än 
mer intressant och levande då läsarna får ta del av vilka företag vi intervjuat. Det betyder 
också att majoriteten av företagen inte upplever det som något känsligt att samtala om deras 
hållbarhetsredovisning. Det anonyma företaget har vi därmed valt att benämna företag X och 
respondenten för detta företag koncernchefen i och med att denne var den enda av våra 
respondenter som hade befattningen som koncernchef. 

5.6 Intervjuernas karaktär 
Som vi nämnt ovan har vi totalt genomfört sex stycken telefonintervjuer för att samla in 
material till vår undersökning. Nedan presenterar vi en sammanställning av samtliga 
intervjuer. 
 

 SAS Trelleborg AB IKEA Coop Clas Ohlson Företag X 
Respondent 

Niels-Eirik Nertun Rosman Jahja Eva Stål Mikael 
Robertsson Per Hedberg ”Koncern-

chefen” 
Position 

Miljö/CSR chef Public Relations 
Manager 

Koordinator 
Miljö- och socialt 
ansvar 

Miljöchef Miljö-samordnare Koncernchef 

Datum 3 December 
2007 

3 December 
2007 

3 December 
2007 

4 December 
2007 

4 December 
2007 

13 December 
2007 

Tid 9.00-9.40 13.00-13.50 15.00-15.40 9.00-9.45 10.30-11.10 10.00-10.55 
Intervjuform Semi-

strukturerad 
telefonintervju 

Semi-
strukturerad 
telefonintervju 

Semi-
strukturerad 
telefonintervju 

Semi-
strukturerad 
telefonintervju 

Semi-
strukturerad 
telefonintervju 

Semi-
strukturerad 
telefonintervju 

 
Tabell 2: Sammanställning av intervjuerna 

 
Intervju med SAS, Niels-Eirik Nertun 
Intervjun håller en formell ton, men stämningen är avslappnad och inte alls ansträngd. Niels-
Eirik upplevs som glad i humöret, han visar tecken på humor då han vid ett fåtal tillfällen 
drog till med ett skämt. Han befann sig ensam på sitt kontor där inga ljud eller andra 
människor störde. Han gav ett lugnt intryck, lyssnade intresserat på våra frågor och upplevdes 
som mycket säker i sina svar.  
 
Intervju med Trelleborg AB, Rosman Jahja 
Rosman befann sig på sitt kontor under samtalets gång där inga störningar uppfattades i 
bakgrunden. Vi uppfattade honom som en mycket trygg person, som lämnade sakliga och 
informativa svar. Detta medförde att han stundtals vägde orden innan han uttryckte sig för att 
det skulle bli korrekt. Rosman upplevdes genuint intresserad av vår undersökning och bad om 
att få ett exemplar av uppsatsen skickad till sig när den står färdig.  
 
Intervju med IKEA, Eva Stål 
Denna intervju blev försenad då Eva inte svarade i telefon den tid vi hade avtalet. I nära 30 
minuter låg telefonen avstängd vilket hann göra oss en aning nervösa att hon glömt bort den 
avtalade intervjun. När vi sedan får tag på henne meddelar hon att hon suttit i ett viktigt möte 
som hon inte kunde lämna, därav förseningen. Vid detta tillfälle upplevs Eva som stressad och 
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hon talar samtidigt med andra människor i bakgrunden. När intervjun sedan kom igång var det 
fortfarande relativt stökigt i bakgrunden, men ganska snart bytte hon till ett rum där det var 
tyst och där hon kunde sitta i ensamhet. Att Eva var jäktad till en början gjorde oss stressade 
och vi fick känslan att vi störde och att hon egentligen inte hade tid med oss. Hon försäkrade 
oss dock om att hon lovat att ställa upp och att hon därmed skulle ge oss den tid vi behövde. 
Snarast efter att hon bytt rum blev situationen lugnare och vi kunde sköta intervjun i ett 
avslappnat tempo utan störningar. Vår uppfattning om Eva som person var att hon var mycket 
självsäker och kunde sitt IKEA.  
 
Intervju med Coop, Mikael Robertsson 
Mikael hade inte skrivit ut eller läst igenom intervjumanualen vi skickat i förväg men gick 
och skrev ut dem innan vi startade intervjun. Han är så pass insatt i Coops hållbarhetsarbete så 
vi tror inte att detta hade någon större inverkan på hur han svarade på våra frågor. Under 
intervjuns gång satt han i ett rum utan störningsmoment. Han hade en glad och positiv 
framtoning och gav ett tämligen avslappnat och självsäkert intryck.  
 
Intervju med Clas Ohlson, Per Hedberg 
Per befann sig ensam på sitt rum medan vi intervjuade honom. I mitten av intervjun påpekar 
Per att någon kommer in i rummet för att söka något. Under denna korta stund som handlar 
om en minut eller två blir han märkbart ofokuserad vilket gjorde att vi väntade med att 
fortsätta samtalet till personen lämnat rummet. För övrigt uppfattade vi inga andra 
störningsmoment.  
 
Intervju med Företag X, Koncernchefen 
Koncernchefen var en mycket pratglad person som berättade öppenhjärtigt om företagets 
arbete för hållbar utveckling och deras syn på hållbarhetsredovisning. Denne person hade en 
tendens att glida ifrån intervjumanualen vilket gjorde att intervjuaren vid ett antal tillfällen 
fick påpeka att intervjun skulle hållas inom ramen för denna. Koncernchefen satt i ett rum 
utan störningsmoment och vi kunde i lugn och ro utföra intervjun. Innan samtalet avslutades 
sade han att detta hade varit ett mycket givande samtal för hans del också och att det väckt en 
del tankar rörande hållbarhetsredovisning som han inte reflekterat över tidigare.  

5.7 Bearbetning av intervjumaterial 
Under tiden intervjuerna fortlöpte satt bisittaren och antecknade de intryck den fick av 
intervjun, hur vi uppfattade respondenten och hur vi tror att respondenten kan ha uppfattat 
situationen. Vid det intervjutillfälle vi inte hade någon bisittare var det den person som 
genomförde intervjun som antecknade detta löpande under intervjuns gång. Vi hade delat upp 
de sex intervjuerna mellan oss så att vi höll i tre intervjuer var. Den första intervjun där 
respondenten talade på norska valde vi att transkribera intervjumaterialet tillsammans. Vi 
ansåg att det var tryggt att rådfråga varandra om det var något norskt ord vi var osäker på vid 
översättning till svenska. Här kan nämnas att båda författarna varit bosatta i Norge under en 
längre sammanhängande period och vi upplevde inga språkbrister förutom något enstaka ord 
som respondenten senare fick förtydliga innebörden av. De övriga transkriberingarna sköttes 
av den person som hållit i intervjun.  
 
När transkriberingarna var färdigskrivna sammanfattade vi materialet till en kortare version 
och rensade för typiska talspråksuttryck och svar som vi inte ansåg vara relevanta för 
undersökningen. Därefter gjorde vi en så kallad respondentvalidering, sammanfattningarna 
skickades till respektive respondent så att denne skulle få möjlighet att bekräfta att de 
tolkningar vi gjort av svaren uppfattats på rätt sätt. I vissa fall skickade vi även några 
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önskemål om förtydliganden i specifika frågor. Nackdelen med respondentvalidering är att 
respondenten när den läser materialet känner sig obekväm med sina uttalanden och inte längre 
står för dem.118 Författarna har erfarenhet från tidigare uppsatsarbete att detta har skett. I det 
fallet reagerade den intervjuade på sitt eget talspråk och hur ointellektuellt det uppenbarade 
sig i skrift. Med anledning av detta valde vi därför i detta fall att rensa för talspråksuttryck och 
istället sammanfatta transkriberingarna innan de skickades ut. Vi fick väldigt bra respons från 
dem som svarade på våra sammanfattningar och ingen motsatte sig innehållet. Två svar 
uteblev vilket vi tolkar som att de inte heller motsätter sig innehållet.   

5.8 Källkritik primärdata 
Vi har ingen egentlig kritik att rikta gentemot våra respondenter då samtliga var mycket 
öppenhjärtiga och frispråkiga. Det som kan kritiseras är att vissa av dem hade en tendens att 
göra långa utlägg där det i efterhand visat sig att de pratat runt den fråga vi ställde. I dessa fall 
underlättade det att vi båda var närvarande och kunde lyssna på respondenterna. Den person 
som representerade Clas Ohlson hade på förhand förvarnat om att han kanske inte kunde 
svara på alla frågor och detta visade sig vid ett tillfälle där han påtalade att han inte var 
tillräckligt insatt i specifika siffror. Detta är dock inte något vi anser har påverkat studien som 
helhet.  
 
Nackdelen med att intervjuerna utfördes via telefon är givetvis att vi gick miste om 
möjligheten till ögonkontakt samt att tolka respondenternas ansiktsuttryck eller specifika 
gester. Det är allmänt känt att mycket av vad människor säger kommuniceras genom 
kroppsspråket. Att möta respondenterna personligen hade varit önskvärt då vi som intervjuare 
hade kunnat värdera intresset, engagemanget och ärligheten hos de intervjuade på ett annat 
sätt. Detta kompenserades till viss del genom att vi båda närvarade vid nästan alla intervjuer 
och att bisittaren hade möjlighet att uppmärksamma eventuella suckar eller tveksamheter.  
 
Den kritik vi kan rikta gentemot oss själva är att vi är ovana att hålla intervjuer. Trots att vi 
genomfört intervjuer tidigare och är medvetna om hur en ”bra” intervju bör gå till kände vi 
oss till en början lite pirriga och obekväma med situationen att vara den som höll i tråden. Det 
ska dock understrykas att detta lättade eftersom och rör främst de första intervjuer vi 
genomförde. Det kan även vara så att vi på grund av vår oerfarenhet missat att uppfatta svar 
från respondenterna som hade kunnat utvecklas och därmed bidragit till mer relevant 
information till studien. I och med att vi båda var närvarande vid fem av sex intervjuer anser 
vi att denna kritik kan minskas. Dessutom godkände samtliga respondenter att vi kontaktade 
dem igen efter intervjutillfället om vi skulle behöva komplettera vissa svar, vilket kändes 
tryggt.  
 
Under intervjuer finns risk för så kallad intervjuareffekt, där våra frågor kan ha påverkat 
respondenterna på ett sätt som gör att dessa framhåller en mer positiv bild av sig själva eller 
företaget än vad som är sann.119 Att besvara frågor kring företagens hållbarhetsredovisning 
kan upplevas som ett känsligt ämne, i och med att man indirekt berör vilket miljö- och sociala 
ansvar de åtar sig. Ämnet är som nämnt flera gånger tidigare mycket aktuellt och debatteras 
till exempel flitigt i media, vilket kan bidra till att respondenterna medvetet eller omedvetet 
väljer att inte dela med sig av information som är till företagets nackdel. Därför ställde vi vid 
intervjuernas inledning frågan om anonymitet önskades. Då behövde de inte vara oroliga för 
att kunna identifieras eller hängas ut.  Majoriteten av respondenterna ville ta ställning till 

                                                 
118  Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 308 
119 Jacobsen, D.I., (2002), s.162 
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anonymitet då intervjuerna avslutats istället. Att fem av sex valde att ställa upp med sitt namn 
och företag gjorde, som vi påtalat tidigare, oss positivt överraskade.  Att erbjudandet om 
anonymitet fanns där innan intervjuerna påbörjades anser vi kan ha bidragit till att 
respondenterna varit generösa med information och delgivit oss av mer av sina tankar än vad 
de annars hade gjort.  
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6. EMPIRI 
Detta kapitel inleds med en presentation av de företag som ingår i undersökningen samt de 
personer som varit föremål för intervju. Därefter följer en sammanställning av den 
information som respondenterna delgett oss vid intervjuerna.  

6.1 Presentation av företag och respondenter 
Informationen nedan är respondenternas egna redogörelser efter att vi i början av varje 
intervju bett dem kort presentera sina företag och sig själva. Vi har valt att ta med dessa 
presentationer för att läsaren ska få en bra bild av företagens verksamhet och respondenternas 
bakgrund. Detta för att respondenterna ska bli mer levande för läsarna samt ger dem möjlighet 
att bedöma huruvida dessa företag och personer var tillämpliga att intervjua. Företagen är 
indelade i olika kategorier utefter de kriterier som presenterades på sidan 25. 
 
Kategori: Mindre utvecklad 
 
Företag X, Koncernchefen  
Detta bolag är ett stort svenskt noterat företag som jobbar med medicinteknisk utrustning. (Vi 
har valt att inte presentera företaget närmare med hänsyn till anonymiteten.) 
 
Respondenten i ovan presenterade företag benämner vi koncernchefen i och med att han var 
den enda person med denna titel som vi har intervjuat. Koncernchefen har varit anställd på 
bolaget sedan början på 90-talet men har haft befattningen som koncernchef under de senaste 
10 åren.  
 
Clas Ohlson, Per Hedberg 
Detta handelsföretag grundades 1918 i Insjön, Dalarna. Försäljningen uppgår till cirka 4 
miljarder kronor och de har omkring 2600 medarbetare. Clas Ohlson har vuxit kraftigt sedan 
börsintroduktionen 1999. De har cirka 70 butiker i Norden och under detta år kommer de att 
etablera sig i London.  Företaget lever i andan från deras grundare Clas Ohlson och försöker 
bibehålla det småskaliga perspektivet på jobbet tillsammans med kollegor, med en nära och 
rak kommunikation och en familjär stämning. Enligt Per Hedberg pågår en genrationsväxling 
inom företaget med ett stort inflöde av personer utan den historiska bakgrunden vilket han tror 
kommer att påverka företagskulturen framöver.  
 
Per Hedberg började på företaget 2001 då med befattningen som miljö- och säkerhets 
ansvarig. I och med att företaget expanderat så har en projektledare anställts för Clas Ohlsons 
Code of Conduct arbete som inriktar sig på sociala frågor i framförallt Asien, vilket medfört 
att vissa arbetsuppgifter lämnats över. Per Hedbergs roll idag är att vara samordnare i 
miljöfrågor och arbetsmiljö för butikerna i Sverige.  
 
Kategori: Utvecklad 
 
Coop, Mikael Robertsson 
Coop är ett detaljhandelsföretag och ett konsument kooperativ som driver sin verksamhet i en 
så kallad kedjedrift. De omsätter dagligvaror för omkring 30 miljarder och innehar ungefär 22 
% av marknaden i Sverige. Coop har jobbat länge med miljö, hälsa och ekologifrågor vilket 
gör att dom enligt Mikael Robertsson är marknadsledande inom detta område.  
 
Mikael Robertsson jobbar som miljöchef inom Coop, Sverige sedan 1993. Detta innebär att 
han jobbar mot de kedjor där Coop säljer varor; Coop Nära, Coop Konsum, Coop Extra, Coop 
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Forum och Coop Bygg. Han jobbar även mot företagsledningen och mot de företag som 
levererar varor som Coop helt äger själva; Cilab, Coop Inköp och Logistik AB.  
 
IKEA, Eva Stål 
Detta är ett multinationellt företag som har som vision att sälja god heminredning till 
marknadens lägsta pris. Företaget grundades 1943 av Ingvar Kamprad från Älmhult. 2006 
omsatte koncernen 161 miljarder, idag har de omkring 104 000 anställda i 44 olika länder.  
 
Eva Stål har jobbat på IKEA i nära 22 år. Idag är hon koordinator för miljö- och socialt ansvar 
för IKEA, Sverige. I och med att intresset kring frågor som rör miljö- och socialt ansvar blivit 
så pass starkt innebär koordinator rollen även att hon fungerar som kundservice chef och 
pressansvarig.  
 
Kategori: Väl Utvecklad 
 
Scandinavian Airlines, Niels-Eirik Nertun  
Flygbolaget SAS ägs till hälften av Danmark, Sverige och Norges regeringar och till hälften 
av privata investerare. Det grundades 1946 genom sammanslagning av tre nationella 
flygbolag från de olika skandinaviska länderna. SAS koncernen utgörs även av SAS Ground 
Services, SAS Cargo och SAS Technical Services. Idag koncentrerar sig SAS mer och mer på 
flygverksamhet och har till exempel avvecklat SAS Radisson hotellkedjan. Idag är de Europas 
tredje eller fjärde största flygbolag och transporterade 38,6 miljoner passagerare år 2006. 
 
Niels-Eirik Nertun har jobbat som miljöchef på SAS koncernen sedan 1996. Mellan åren 
2000-2002 blev denna position utvidgad till att omfatta hela arbetet med Corporate Social 
Responsibility. 
 
Trelleborg AB, Rosman Jahja 
Trelleborg AB är ett ingenjörsföretag som i mer än 100 år haft tonvikt på gummiprodukter av 
olika slag. I dagens läge säger de om sig själva att de tätar, dämpar och skyddar i industriellt 
krävande miljöer. Bilindustrin, flyg, tåg, byggnader är exempel på branscher dit företaget 
levererar sina produkter. Trelleborg AB har idag omkring 24 000 anställda och finns i ett 40-
tal länder.  
 
Rosman Jahja har jobbat inom Trelleborg sedan 1,5 år tillbaka som Public Relations Manager 
på kommunikationsavdelningen. Förutom public relations frågor och intern-
kommunikationsfrågor så har han ansvar för Trelleborgs hållbarhetsredovisning totalt sett. I 
bagaget har Rosman en Master of Science i Environment Management and Policy från 
Internationella miljöinstitutet i Lund.  

6.2 Resultatredovisning 
Nedan följer en redogörelse för vad som framkom under intervjuerna med de utvalda 
företagen. Vi har delat in styckena utefter våra frågeställningar som berör områdena motiv till 
att hålbarhetsredovisa, hållbarhetsredovisningarnas utformning samt hur trovärdigheten 
påverkas av dessa aspekter.  

6.2.1 Företagens motiv till redovisning av hållbar utveckling 
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Kategori: Mindre utvecklad 
Företag X starkaste motiv till att arbeta med hållbarhetsfrågor och att redovisa detta är att de 
tror det är viktigt och angeläget för både samhällets och företagets utveckling, de har en 
önskan om att vara ett företag som bidrar. Koncernchefen tror att arbetet för hållbar 
utveckling kommer att vara avgörande för kunders val av leverantörer, samt viktigt för att 
kunna attrahera medarbetare långsiktigt. Därför är det viktigt att ha en tydlig profil inom det 
här området. Att redovisa hållbarhetsarbetet menar koncernchefen även är ett angeläget 
åtagande då han anser att det skapar commitment och sporrar både medarbetare och ledning 
att performa och producera siffror de kan vara stolta över. De har varken drivits av krav från 
investerare eller andra till att skapa en hållbarhetsredovisning. Deras arbete säger 
koncernchefen helt och hållet grundar sig på vad de själva tycker är en vettig utveckling och 
vad de anser vara deras ansvar som företag. Med andra ord är det ett fullständigt frivilligt och 
opåtvingat arbete de upprättar.  
 
Clas Ohlson vill vara livskraftiga och utvecklas i takt med samhället, de vill kunna påverka 
situationen i framtiden och för kommande generationer. För deras del handlar det även 
mycket om att stärka och bevara det varumärke som Clas Ohlson har, samt att visa för 
marknaden att de arbetar med frågor som rör miljö- och samhällsansvar. Viktiga drivkrafter 
bakom hållbarhetsarbetet och redovisningen av detta är ägarna som förväntar sig att företaget 
sköter sig på alla sätt, men även kunder och medarbetare. Ett arbete för hållbar utveckling 
anser Clas Ohlson ger mervärde både för kunder och medarbetare, vilket leder till en gynnsam 
utveckling för företaget på lång sikt.  
 
Vad gäller nyttan med att hållbarhetsredovisa tror Företag X att det på lång sikt kan leda till 
konkurrensfördelar i och med att det attraherar kunder och medarbetare. De är dock 
tveksamma till att nyttan överstigit kostnaderna i form av tid, kraft och pengar som man 
investerat i hållbarhetsarbetet.  Men koncernchefen tror att ett bra hållbarhetsarbete påverkar 
företagets värde på lång sikt. Företag X har inte lagt märke till någon värdeökning i form av 
högre aktiekurs, men koncernchefen understryker dock att värde ur ett aktieägarperspektiv 
idag är mycket byggt på förväntningar. Det innebär att aktiekursen inte alltid står i korrelation 
till ett bolags värde eller performance. Hos Clas Ohlson har de märkt av nyttan från 
investerare som utifrån företagets redovisning av hållbar utveckling bildat sig en positiv 
uppfattning om Clas Ohlson. Per Hedberg har dock svårt att uttala sig om det givit dem någon 
annan nytta, som exempelvis konkurrensfördelar, ökad vinst eller ett bättre anseende då han 
inte anser sig själv vara tillräckligt insatt i specifika siffror. Han vill dock gärna tro att deras 
arbete för hållbar utveckling ger dem ökat värde i form av goodwill från människor som 
uppmärksammar arbetet, samt hoppas att nyttan överstiger de kostnader som uppkommer i 
samband med detta arbete och redovisningen.  
 
Kategori: Utvecklad 
På Coop är det viktigt att redovisa sitt hållbarhetsarbete eftersom det ingår i företagets 
affärsidé. Coop vill tydliggöra för sina medlemmar och kunder att de arbetar för bättre 
mänsklighet och har därför lagt ner stora resurser på att lösa problem som gäller miljöfrågor 
och har satt upp mål och handlingsplaner för deras sociala- och etiska arbete. Den starkaste 
drivkraften till att IKEA mer aktivt började redovisa sitt hållbarhetsarbete var att de blev 
anklagade för barnarbete i mitten på 1990-talet. Idag handlar hållbarhetsarbetet om att 
tillfredsställa omvärldens intresse, då miljö- och socialt ansvar är en naturlig del i dagens 
samhälle är det angeläget att berätta vem man är och vad IKEA faktiskt gör. Drivkrafterna är 
därmed företagets intressenter som exempelvis kunder, medarbetare, samarbetspartners och 
leverantörer, för att ge dem möjligheten att välja ett företag som uppträder på ett schysst sätt.  
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Både på Coop och IKEA upplever man en påtaglig nytta av att redovisa sitt hållbarhetsarbete. 
Coop nämner att dem särskiljer sig på marknaden på ett tydligt sätt gentemot till exempel Lidl 
och ICA. Dessutom får deras kunder och medlemmar ett kvitto på att företaget jobbar aktivt 
med dom här frågorna. Mikael Robertsson upplever att Coop:s värde stiger i positiv riktning 
när man engagerar sig för miljön, det märks inte minst på kundernas uppskattning. Visst 
kostar det pengar att engagera sig i hållbarhetsfrågorna, men det ser Coop som en investering 
som betalar sig tillbaka. IKEA framhåller att det bidrar till ett bättre anseende. Att visa miljö- 
och socialt ansvar och att man lever upp till den lagstiftning som finns anser Eva Stål vara ett 
grundkrav för att finnas kvar på marknaden, och de som inte förstått det kommer inte att 
finnas framöver. Om inte IKEA tar sitt ansvar skulle detta genast uppmärksammas i media, 
det är därmed inte aktuellt att väga kostnader och nytta mot varandra.  
 
Kategori: Väl utvecklad 
För SAS del är det viktigt att ta ansvar för miljön med tanke på den negativa miljöpåverkan 
företaget har till följd av sitt bruk av fossila bränslen, utsläpp av klimatpåverkande gaser samt 
buller kring flygplatserna. Trots att miljösidan är SAS största utmaning, tycker företaget att 
det även är viktigt att ta sitt ansvar som arbetsgivare och till samhället i övrigt. Avsikten med 
att hållbarhetsredovisa är att skildra SAS arbete för hållbar utveckling på ett öppet, ärligt och 
transparent sätt. Drivkrafterna, bakom arbetet och rapporteringen av det, är framförallt 
storkunder och fondinvesterare då SAS redovisning visat sig vara en viktig dokumentation i 
samband med ingående av nya kontrakt. Även ägare och medarbetare beskrivs som viktiga i 
processen, då dessa intressenter förväntar sig att företagets CSR-arbete rapporteras samt att 
Niels-Eirik tror att det bidrar till att höja deras motivation.  
 
Rosman Jahja presenterar ett mer affärsmässigt motiv. För att vara ett företag i elitserien på 
global nivå idag måste det även vara duktigt på att tala om hur hållbarhetsfrågor hanteras. 
Detta är en inträdesbiljett till att räknas till de stora och har därför kommit att bli en 
konkurrensmässigt betingad sak. Ett företag kan inte vara dåliga i det här avseendet, i sådana 
fall säger folk att ”vad är det här för skitföretag som inte har någon hållbarhetsredovisning”.  
En välarbetad hållbarhetsredovisning är därmed viktig ur ett konkurrensperspektiv då det 
gäller att hålla sig slagkraftig mot konkurrerande verksamheter. Trelleborg AB vill heller inte 
vara ett företag som innehåller miljö- eller hållbarhetsrelaterade risker som inte ägare eller ens 
de själva känner till. Därför har Trelleborg valt att tydligt redovisa för ägare, analytiker och 
alla runtomkring att de inte har något att dölja i dessa avseenden.   
 
Båda företagen upplever att de drar en märkbar nytta av deras hållbarhetsarbete och 
redovisning av detta. Framförallt har hållbarhetsarbetet haft en positiv inverkan på företagens 
varumärken. Andra fördelar som SAS upplevt är bland annat att hållbarhetsredovisningen 
attraherat investerare, då det givit företaget placeringar på olika rekommendationslistor för 
investering. I och med detta ökar även värdet på SAS som företag. Trelleborg AB vill att 
deras varumärke ska förknippas med pålitlighet samt ansvar och anser att företagets värde och 
anseende ökat till följd av hållbarhetsredovisningen. Rosman Jahja är av tron att Trelleborg 
AB:s rapportering gett företaget konkurrensfördelar, men har svårt att påvisa något specifikt 
fall. Båda företagen är eniga om att den märkbara nyttan överstiger kostnaderna i detta läge. 
På SAS har de utformat en tabell som visar företagets image (denna redovisas i företagets 
hållbarhetsredovisning) och Niels Eirik Nertun förklarar att så länge SAS hållbarhetsarbete 
bidrar positivt till företagets image, så överstiger nyttan kostnaderna. Rosman Jahja på 
Trelleborg AB anser dock att det är viktigt att hålla sig på en rimlig nivå i förhållande till vad 
nyttan blir rent affärsmässigt. Det finns en kostnadsgräns, lägger företaget ner för stora 
resurser finns risken att det påverkar företagets ekonomi negativt, åtminstone på kort sikt. 
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6.2.2 Hållbarhetsredovisningens utformning 
 
Kategori: Mindre utvecklad 
I denna kategori upprättar inget av företagen en separat hållbarhetsredovisning. Företag X 
förklarar att de valt bort detta på grund av avsaknaden av lämpliga och allmänt accepterade 
riktlinjer. På Clas Ohlson menar de att skälet mycket är kopplat till deras situation. De var till 
en början ett litet familjeägt företag som jobbat förhållandevis anonymt. I takt med att deras 
varumärke växer sig starkare ökar intresset för dem och Clas Ohlson anar att de inte riktigt 
hänger med i svängarna och förstår. I dagsläget redovisas deras hållbarhetsarbete i 
årsredovisningen samt via deras hemsida i form av en så kallad ”Code of Conduct”. Även 
Företag X har valt att presentera sin information på detta sätt. De båda företagen har en 
liknande erfarenhet vad gäller hållbarhetsredovisning, Företag X påbörjade sitt 
hållbarhetsarbete för ca 5 år sedan och Clas Ohlson började under år 2001. Båda företagen 
framställde sin ” Code of Conduct ” under år 2006.  
 
Varken Företag X eller Clas Ohlson grundar sin redovisning på särskilda riktlinjer vid 
upprättandet av hållbarhetsinformationen. Av samma skäl som ovan har Företag X valt bort 
detta på grund av att man inte anser att de riktlinjer som finns idag är tillräckligt allmängiltiga. 
Man anser inte att hållbarhetsredovisningsområdet har samma stabilitet och stadga som till 
exempel den finansiella redovisningen. Koncernchefen upplyser dock om att deras 
uppförandekod är framställd utifrån FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, Global 
Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Clas Ohlson väljer att följa en 
branschstandard på miljösidan som kallas för NTMs metodik, denna visar ett överenskommet 
sätt att redovisa transporters miljöpåverkan. I övrigt följer de inga specifika riktlinjer. 
Anledningen till varför Clas Ohlson inte följer riktlinjer beror till störst del att de inte har 
någon separat hållbarhetsredovisning i dagsläget. Både företagen kan dock se fördelar med att 
följa riktlinjer som exempelvis GRI, då dessa känns igen av allmänheten och därmed ökar 
förståelsen samt insynen i företagets arbete. Per Hedberg på Clas Ohlson tillägger att 
legitimiteten ökar om företaget kan hänvisa till en överenskommen metodik och att dessa gör 
det möjligt att jämföra olika företag. På Clas Ohlson ser de inga nackdelar med att tillämpa 
riktlinjer och kommer i framtiden att anpassa redovisningen efter lämpliga riktlinjer. Företag 
X kan däremot se nackdelar såsom att riktlinjerna inte är riktigt anpassade till den verksamhet 
de bedriver och att de inte är tillräckligt allmängiltiga för att kunna användas även längre 
fram. De har dock ambitionen att verksamhetens redovisning ska motsvara kraven i 
riktlinjerna, men helst ser Företag X att de ska bli mycket bättre och gå längre än dagens 
riktlinjer.  
 
Med anledning av att hållbarhetsinformationen i dessa företag presenteras i form av en ” Code 
of Conduct” på deras hemsidor är det ingen extern oberoende part som granskar innehållet. 
Den hållbarhetsinformation som enligt lag måste redovisas i årsredovisningens 
förvaltningsberättelse granskas i samband med bestyrkandet av deras finansiella 
årsredovisningar. Företag X kan inte se några särskilda fördelar med granskning av 
hållbarhetsredovisningar och tycker det är viktigt att inte huvudfrågan för den här typen av 
arbete glöms bort. Koncernchefen sa: ”Vad är det viktigaste, är det vad vi rapporterar eller 
vad vi som företag gör i handling?” Deras mål är att utvecklas som företag och att bidra till 
en hållbar utveckling, vilket minskar betydelsen av en granskning. Att revidera tycker han inte 
var grundidén när detta arbete infördes, men han anser att om det finns alltför många skurkar 
där ute som fuskar med redovisningen så kanske det måste tas till revidering för att få bevis på 
att informationen inte är missvisande. På Clas Ohlson ser de fördelar med bestyrkande som 
exempelvis ökat förtroende samt bättre kvalitet på redovisningen.  
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Intervjupersonerna på de två företagen är båda eniga om att deras redovisning av arbetet för 
hållbar utveckling kan bli bättre, på Företag X uttrycks orden ”enormt mycket bättre”. I båda 
fall handlar det om tillgång till bättre mätdata för att få fram ett bättre samt robustare underlag 
och därmed ökad kvalitet på redovisningen.  
 
Kategori: Utvecklad 
Coops hållbarhetsarbete redovisas i form av en separat rapport som de väljer att kalla Hälsa & 
Miljörapport. De har arbetat med miljöfrågor sedan år 1984 vilka då kretsade mest kring 
ekologiska livsmedel. 7-8 år senare började man fokusera mer på specifika miljöfrågor och 
upprättade en miljöanalys i mitten av 90-talet som identifierade strategiska frågor som Coop 
fortfarande jobbar långsiktigt med. Första redovisningen kom1988 och var då en redovisning 
av deras livsmedelsprogram. Även IKEA har ett arbete som sträcker sig långt tillbaka i tiden, 
under 80-talet anställdes den första miljöchefen och under 90-talet utvecklades arbetet 
ytterligare. År 2000 presenterades IKEA:s första uppförandekod. Idag redovisar IKEA sitt 
ansvar för miljö- och samhälle i form av en separat hållbarhetsredovisning som går att nå via 
deras hemsida. Den rapport som kom år 2006 var den fjärde i ordningen och de anser att 
rapporten blivit allt bättre och utvecklad med åren. 
 
Vad gäller redovisningsriktlinjer satte Coop till en början upp egna i och med att det inte 
fanns några andra tillgängliga i mitten på 80-talet, dessa har med tiden bearbetats och 
korrigerats i enlighet med de riktlinjer som är branschövergripande. Coop anser att de fångar 
mycket av vad GRI:s riktlinjer har som krav, men offentligt har man inte gått ut och sagt att 
man följer dessa. Det beror på att de vill upprätta en lätthanterlig rapport som är mer organisk 
än fyrkantig så att alla ska kunna ta del och förstå innebörden av den samt finna rapporten 
attraktiv. För IKEAs del har GRI: s riktlinjer funnits med som inspiration vid framställningen 
av deras hållbarhetsredovisningar, för att ge en grundstruktur för nyckeltalen. Övrig 
information baseras på sådant IKEA själva finner relevant. På Coop ser de jämförbarhet som 
en fördel med riktlinjer, tyvärr kan riktlinjer leda till att redovisningen blir stel och fyrktantig 
och då försvinner fokus på det levande materialet som visar att företaget jobbar med de här 
frågorna. För IKEA:s del är den positiva behållningen av riktlinjer en bra grundstruktur i 
redovisningen, nackdelen är att de för med sig en alltför överdriven och detaljerad uppföljning 
som de inte har behov av. Det finns risk att företaget börjar fokusera mer på att följa riktlinjer 
istället för att koncentrera sig på sådant som kan ge direkta resultat. Eva Stål anser visserligen 
inte att detta är ett problem för IKEA då hon tycker att de är så pass kritiska i dessa frågor. 
 
Inget av företagen låter granska för att få ett bestyrkande på sina hållbarhetsrapporter. Coop 
brukar låta KPMG titta på deras rapport för att få en utvärdering av innehållet. Men detta sker 
endast för deras egen skull och ska verka som kvalitetssäkrat underlag till deras interna 
ledningsrapport. De fördelar Mikael Robertsson kan se med en granskning internt är att 
företaget får insikt i redovisningens svagheter och vilka delar som bör förstärkas, han kan inte 
se granskning som någon fördel på marknaden ut mot konsumenter. Han tror att en 
granskning kan stärka rapportens trovärdighet för andra företag, men Coop har inget behov i 
och med att de jobbat med frågorna längre än vad marknaden varit med och anser att de redan 
uppnått fullgod trovärdighet. De har därför inte som målsättning att få rapporten bestyrkt, 
varken nu eller i framtiden. För IKEA:s del har en granskning aldrig varit aktuell, de anser 
inte att det krävs en oberoende granskning för att få större trovärdighet. IKEA vill inte uttala 
sig om eventuella fördelar och nackdelar med en granskning, då de inte fått några indikationer 
på att deras trovärdighet skulle vara ifrågasatt och ser därmed inte heller något behov. De 
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upplever en granskning som mest gynnsamt för tredje part, det vill säga granskaren, men har 
förståelse för att extern granskning kan vara bra för många andra företag. 
 
På frågan om företagets redovisning av hållbar utveckling skulle kunna förbättras är båda 
övertygade om att redovisningarna är utvecklingsbara. På Coop anser de att rapporteringen 
skulle kunna bli fylligare, men Mikael Robertsson förklarar dock att det är en fråga om hur 
resurserna ska fördelas, om företaget ska lägga ner kapital på redovisningen eller på att 
exempelvis utbilda medarbetarna inom området. På IKEA ser de utveckling som en del av 
arbetet och bygger därför upp sin hållbarhetsrapportering steg för steg.  
 
Kategori: Väl utvecklad 
SAS redovisar sitt arbete för hållbar utveckling i en omfattande hållbarhetsredovisning som 
integreras som en separat i den årliga finansiella redovisningen. På Trelleborg AB upprättar 
de årligen en separat hållbarhetsredovisning som finns att nå via företagets hemsida. Sedan 
finns ett överskådligt sammandrag i årsredovisningen, såsom Årsredovisningslagen kräver. 
 
De två företagen i denna kategori tillämpar GRI:s riktlinjer, dock till olika grad. På SAS har 
de valt att utgå från en checklista med 52 punkter som grundar sig på Deloittes egna riktlinjer, 
denna har sedan utvecklats med hjälp av riktlinjer från GRI och OECD. Skälet till detta val 
ligger främst i att det var ont om lämpliga riktlinjer då SAS debuterade med sin 
miljöredovisning år 1996. Valet föll därmed på Deloittes punktlista och så har företaget valt 
att fortsätta. På Trelleborg AB står Global Reporting Initiatives version G3 riktlinjer som 
grund för arbetet, företaget har även valt att till viss del anamma FN:s Global Compact. 
Anledningen till att valet föll på GRI är att Trelleborg anser dessa vara de mest vedertagna, 
tyngsta och långtgående. Fördelar med att följa riktlinjer beskrivs av SAS som en möjlighet 
för jämförelser mellan olika företags hållbarhetsredovisningar, vilket gör det enklare för 
företagen samt intressenter att se hur företaget står sig i förhållande till andra företag. Rosman 
Jahja på Trelleborg nämner också jämförbarhet som en fördel med att det finns en 
internationell standard med riktlinjer. Utformade riktlinjer ger även en fingervisning om vad 
som är viktigt för företagen att ta med i hållbarhetsredovisningen, från dem som är experter 
inom området. Viktigast av allt, tycker Rosman Jahja, är att internationella vedertagna 
riktlinjer som GRI höjer trovärdigheten i rapporteringen. De nackdelar som SAS ser med 
riktlinjer är att de kan upplevas som strama och påverka möjligheten att utforma en personlig, 
ärlig och öppen rapportering. Han menar att riktlinjerna helt enkelt kan verka som en 
tvångströja. Rosman Jahja på Trelleborg AB delar denna åsikt att det finns en risk att 
företaget blir för fast i paragraferna istället för att se till vad som är viktigt i sammanhanget. 
Han förtydligar också att riktlinjerna kan vara av olika relevans i olika verksamheter. 
 
I denna kategori låter företagen sina hållbarhetsredovisningar granskas av en extern 
oberoende part. Från SAS sida ser de bara fördelar med extern granskning, som exempelvis 
ökad trovärdighet, och har praktiserat detta sedan starten. Med tanke på den miljöpåverkan 
flygbolag har känns det relevant för SAS att verifiera miljödata, då deras miljöimage kan 
upplevas som sämre än vad miljödata uppvisar. Med en extern oberoende granskning kommer 
de ifrån denna skepticism och granskning är därför nödvändig vid kommunikation med 
intressenterna. Trelleborg AB ser extern oberoende granskning som ett kvitto ur två 
perspektiv, externt sett höjer granskningen trovärdigheten då det verifierar att informationen i 
hållbarhetsredovisningen är framtagen på ett seriöst och sanningsenligt sätt. Internt är det ett 
bevis på att företaget byggt upp tillförlitlig information på ett bra sätt. En extern oberoende 
granskning är dock kostsam för företaget och det gäller att utreda om den nytta som 
granskningen bär med sig överstiger den kostnad i form av tid och pengar som tillkommer. 
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6.2.3 Transparens och Trovärdighet 
 
Kategori: Mindre utvecklad 
Informationen i Företag X hållbarhetsredovisning har prioriterats utifrån de mätdata de ansett 
varit mest relevant och robust, att det de önskar mäta verkligen mäts på ett objektivt sätt. 
Koncernchefen medger att detta med hållbarhetsredovisning är en resa för företaget som 
alldeles precis har startat i ett litet hörn. Det Företag X främst vill förmedla här vid början av 
arbetet är att de har väldigt höga ambitioner inom detta område. Koncernchefen tror att det 
med tiden kommer att växa fram en bättre och tydligare bild av vad företaget konkret gör på 
hållbarhetsområdet.  Informationen som Clas Ohlson presenterar har främst baserats på de 
miljöaspekter där företaget påverkar mest och gällande uppförandekoden har de främst 
fokuserat på leverantörer i Asien. Per Hedberg anser att Clas Ohlsons redovisning av hållbar 
utveckling ger en rättvisande bild av företagets arbete så här långt, även om den skulle kunna 
bli tydligare och mer omfattande. 
 
Företags redovisning av miljö- och socialt ansvar har många gånger fått kritik för att vara 
vinklade och opålitliga, något både Företag X och Clas Ohlson upplever som olyckligt. 
Företag X förstår kritiken och är medveten om vikten av transparens, men han tycker dock att 
man ska vara försiktig med att vara alltför kritiskt. Koncernchefen menar att man inte kan 
upprätta den här typen av redovisning alltför mekaniskt så att passionen bakom att jobba med 
hållbarhet fullständigt försvinner. Han säger att det viktigaste inte är att företaget redovisar, 
utan att de faktiskt skapar incitament för att driva utvecklingen i en positiv riktning.  
 
På frågan om en lagreglering för att upprätta hållbarhetsredovisningar samt lag på extern 
oberoende granskning skulle kunna öka hållbarhetsredovisningarnas trovärdighet svarar 
Företag X att det mycket väl skulle kunna bli så, men att det är svårt att säga om utkomsten 
skulle bli bättre eller sämre i och med att detta är ett relativt nytt område. Framförallt tror 
koncernchefen att det skulle öka intäkterna för revisionsnäringen och öka kostnaderna för 
företagen. Han tror däremot att det skulle vara bra om företag kunde enas om vilka parametrar 
som ska redovisas för att underlätta för de som läser redovisningarna och möjliggöra 
jämförelser mellan företag. På Clas Ohlson tror de att en lagreglering skulle kunna öka 
trovärdigheten givet att lagen följs så som den är tänkt.  
 
Clas Ohlson tror att trovärdigheten i deras hållbarhetsredovisning skulle kunna stärkas om den 
blev mer fullödig, vilket de också avser att utveckla i framtiden genom att få fram robustare 
uppgifter samt täcka in andra aspekter och områden. Företag X tror att deras 
hållbarhetsredovisning kan bli mer öppen och transparent genom att säkerställa att deras Key 
Performance Indicators är relevanta och mäter rätt saker. Ännu redovisas inte KPI:erna i 
varken årsredovisning eller på hemsidan, men man har för avsikt att göra detta i framtiden då 
man fått praktisk erfarenhet och vet att rätt saker mäts.  
 
Kategori: Utvecklad 
På Coop är informationen i deras hållbarhetsrapport prioriterad utifrån de mål som satts i 
deras miljöanalys. Hållbarhetsrapporten representerar med andra ord resultaten av målen och 
visar på så vis graden av Coops måluppfyllnad för dessa. Mikael Robertsson tycker därmed 
att informationen i deras rapport ger en rättvisande bild då den ger indikationer på hur Coop 
ser på och jobbar med frågorna. Han medger dock att företaget skulle kunna berätta så mycket 
mer än de gör idag om det hållbarhetsarbete som Coop bedriver. IKEA har valt att fokusera på 
de nyckeltal som de anser beskriver verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv på ett riktigt 
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sätt. Då GRI:s riktlinjer till stor del ligger till grund för informationen menar Eva Stål att 
IKEA presenterar en relevant hållbarhetsrapport. 
 
Då inget av företagen i denna kategori låter granska sina hållbarhetsrapporter ställde vi frågan 
huruvida intressenterna kan finna dem tillförlitliga i och med att uppgifterna inte ses över av 
en oberoende part. Från Coops sida menar Mikael Robertsson att det inte finns någon 
anledning för dem att ljuga om de siffror som redovisas. Det sker även vissa kontroller, till 
exempel Nielsen index, som gör det omöjligt för dem att förvränga uppgifter om siffror och 
försäljning. IKEA refererar till deras välförankrade arbetsmetodik och är tillfreds med den 
modell de hittat. Idag har de upprättat hållbarhetsredovisningen under ett antal år och IKEA 
vet att de följer upp deras verksamhet på ett bra sätt. De känner inte att de behöver anpassa sig 
och ändra på utformningen för att andra tycker det. Däremot tror Eva Stål att företaget skulle 
kunna bli bättre på att berätta mer fakta, som till exempel klimatmål då man alltmer idag 
pratar om klimatansvar. Vad gäller kritik som riktats mot hållbarhetsredovisningarnas 
trovärdighet generellt, menar Eva Stål att det är upp till var och en att bedöma. Hon hoppas 
dock att IKEA:s hållbarhetsrapporter inte upplevs som opålitliga eller vinklade och förklarar 
att IKEA aktivt granskas av så kallade Non Governmental Organisations, som tar sig an att 
syna olika aktörer på marknaden. Mikael Robertsson på Coop har aldrig uppmärksammat 
kritiken mot hållbarhetsredovisningar och delger därför inga synpunkter på detta. 
 
En lagreglering för att upprätta och externt granska en hållbarhetsredovisning kan ha både för- 
och nackdelar enligt Coop. En lagreglering kan leda till oönskad stor kostnad i förhållande till 
den nytta dessa pengar skulle kunna göra för en miljömässigt, etiskt och hälsomässigt hållbar 
jord. Å andra sidan kan en lagreglering leda till tydligare definitioner på vad nyckeltal ska 
baseras på och hur de ska vara framräknade. Eva Stål på IKEA anser att det vore förmätet av 
henne att säga att en hållbarhetsredovisning inte skulle bli mer trovärdig genom lagstiftning i 
och med att en viss nivå garanteras då. Hon tycker det är svårt att svara på en hypotetisk 
fråga, men anser att en lagstiftning bidrar till att den generella nivån höjs. Men om detta 
skulle göra IKEA ännu duktigare är tveksamt då de har som ambition att alltid ligga i 
framkant och över till exempel lagstiftning.  
 
Mikael Robertsson tror att företagets redovisning för hållbar utveckling skulle kunna bli mer 
transparent om Coop började redovisa mer öppet för produktionen av varor och den 
energiförbrukning som kan knytas till denna. Han frågar sig dock om det ligger i Coops 
ansvar eller om ansvaret snarare ligger hos jordbrukarna och industrin.  
 
Kategori: Väl utvecklad 
På SAS prioriteras informationen, som ska redovisas i hållbarhetsredovisningen främst utifrån 
Deloittes checklistor, sedan tar de hänsyn till övriga händelser som kan vara av väsentlighet. 
Dessa händelser redovisas oavsett de är av negativ eller positiv karaktär och kan exempelvis 
handla om miljöutsläpp eller konflikter med anställda och samhället. Genom granskning av 
extern oberoende part anser de på SAS att de säkerställer att informationen i rapporterna är 
relevant. På Trelleborg AB har de också tagit hjälp utifrån för att få en uppfattning om vilka 
faktorer som de anser vara viktiga och högprioriterade i en hållbarhetsredovisning. Att de tar 
hjälp av kunniga inom området med utformningen är för att försäkra sig om att en rättvis bild 
av företaget presenteras, Rosman intygar att Trelleborg varken är bättre eller sämre än det 
som står i redovisningen.  
 
På kritiken om att hållbarhetsredovisningar kan uppfattas som vinklade och opålitliga anser 
både Niels Eirik Nertun på SAS och Rosman Jahja på Trelleborg AB att denna är obefogad så 
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länge företagen följer riktlinjer. Rosman Jahja kan dock förstå kritiken och syftar några år 
tillbaka i tiden då specifika riktlinjer saknades och företagen helt på egen hand valde ut vilken 
information som skulle presenteras. I vissa fall valdes den information som gav en förskönad 
och inte alltför täckande bild av företagets arbete med hållbar utveckling. 
 
En lagreglering för att upprätta hållbarhetsredovisningar samt lag på extern granskning skulle 
kunna öka trovärdigheten i rapporteringen. Rosman Jahja på Trelleborg AB menar dock att 
trovärdigheten inte ligger i lagregleringen utan i själva förfarandet, det vill säga att företagen 
följer riktlinjer och låter sina hållbarhetsredovisningar granskas av en extern oberoende part. 
Han anser dock att det är en väldigt svår fråga och menar att det kan bli betungande för små 
verksamheter som har mindre resurser att lägga på sådana aktiviteter, vilket kan få följder på 
entreprenörskap och innovation. Det bästa resultatet, enligt Rosman Jahja, skulle uppnås om 
politiker uppmanade företagen till att hållbarhetsredovisa på ett omsorgsfullt sätt för att 
undvika lagreglering. Niels Eirik Nertun på SAS är orolig att en lagreglering för hur man 
upprättar redovisningen skulle kunna leda till en alltför konservativ hållbarhetsredovisning 
om lagen inte möjliggör för företagen att följa utvecklingen i samhället och rapportering i 
övrigt. En lagreglering som syftar till att varje företag måste redogöra för sitt miljö- och 
samhällsansvar vore dock toppen. 
 
Vad gäller företagens egna hållbarhetsredovisningar tror SAS att deras skulle kunna förbättras 
genom mer utvecklade riktlinjer för samhällsansvar. Trelleborg AB granskar inte hela 
hållbarhetsredovisningen och Rosman Jahja tror därför att en totalgranskning skulle kunna 
öka trovärdigheten ytterligare. Dessutom anser han att deras hållbarhetsinformation skulle 
kunna framföras på ett mer pedagogiskt och lättläst sätt för att öka förståelsen i den. 

6.3 Sammanfattning av resultaten 
Nedan följer en sammanfattning av det innehåll som presenterats ovan där vi valt att plocka ut 
huvudpunkterna från varje företag. Denna lista är långt ifrån komplett, men vi har valt att göra 
denna sammanställning så att resultaten ska bli mer lättöverskådliga.  
 
Företag X 
 
Motiv 
- Vill bidra till samhällets och företagets utveckling 
- Tillfredsställa kunder, attrahera medarbetare 
- Skapa commitment bland anställda 
 
Nytta 
- Konkurrensfördelar då det attraherar kunder och medarbetare 
- Ökat företagsvärde 
 
Utformning 
- Code of Conduct presenterad på hemsida 
- Tillämpar ej riktlinjer, anser dem ej vara tillräckligt allmängiltiga 
- Ambition att deras hållbarhetsredovisning ska överstiga riktlinjernas krav i framtiden 
- Anser att extern oberoende granskning ligger långt från huvudfrågan med hållbar utveckling 
 
Transparens och trovärdighet 
- Anser de kan bli mer öppna och transparenta då de vet att de mäter rätt saker 
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Clas Ohlson 
 
Motiv 
- Utvecklas i takt med samhället 
- Bevara och stärka varumärke 
- Tillfredsställa ägare, kunder, medarbetare 
 
Nytta 
- Investerare bildat positiv bild av företaget 
 
Utformning 
- Code of Conduct presenterad på hemsida 
- Följer ej riktlinjer pga att de ej har en separat hållbarhetsredovisning 
- Positiva till att följa riktlinjer i framtiden 
- Ser fördelar med extern oberoende granskning 
 
Transparens och trovärdighet 
- Anser de kan öka trovärdigheten om informationen i hållbarhetsredovisningen blir mer fullödig 
 
Coop 
 
Motiv 
- Informera kunder om hållbarhetsarbetet 
- Särskiljande på marknaden  
 
Nytta 
- Kunders uppskattning 
 
Utformning 
- Lång erfarenhet av miljöredovisning/hållbarhetsredovsining 
- Separat hållbarhetsrapport 
- Anser att deras rapport fångar mycket av det GRI:s riktlinjer har som krav 
- Coop väljer själva ut vad de anser vara relevant information till rapporten 
- Låter KPMG utvärdera rapporten endast för egen skull 
 
Transparens och trovärdighet 
- Anser informationen i deras hållbarhetsrapport ger en rättvisande bild av deras hållbarhetsarbete 
 
IKEA 
 
Motiv 
- Anklagade för barnarbete 
- Tillfredsställa omvärldens intresse 
- Grundkrav för att finnas med på marknaden 
 
Nytta 
- Förbättrat anseende 
 
Utformning 
- Separat hållbarhetsredovisning under ett antal år 
- GRI:s riktlinjer finns med som inspiration till rapporten 
- Väljer själva ut relevant information till rapporten  
- Anser ej att oberoende granskning är nödvändig för att uppnå högre trovärdighet 
 
Transparens och trovärdighet 
- Anser att de presenterar en relevant hållbarhetsrapport då GRI:s riktlinjer till stor del ligger till grund för 
informationen.  
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SAS 
 
Motiv 
- Viktigt pga att de har en stor miljöpåverkan 
- Tillfredsställa intressenter 
 
Nytta 
- Förbättrat anseende, därmed ökat värde 
- Attraherat investerare 
 
Utformning 
- Hållbarhetsredovisning som separat del i årsredovisning 
- Tillämpar Deloittes riktlinjer som grundar sig på GRI och OECD 
- Extern oberoende granskning för ökad trovärdighet 
 
Transparens och trovärdighet 
Säkerställer hållbarhetsredovisningens trovärdighet via extern oberoende granskning 
 
Trelleborg  
 
Motiv 
- Viktigt ur konkurrensperspektiv 
- Visa för intressenter att de inget har att dölja 
 
Nytta 
- Förbättrat anseende, därmed ökat värde 
- Konkurrensfördelar 
 
Utformning 
- Separat hållbarhetsredovisning 
- Tillämpar GRI:s riktlinjer, anser dessa vara de mest vedertagna 
- Extern oberoende granskning för ökad trovärdighet 
 
Transparens och trovärdighet 
- Försäkrar sig om att de presenterar en rättvis bild av företaget via extern oberoende granskning 
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7. ANALYS 
I analysen nedan kommer vi att utgå ifrån det insamlade empiriska materialet. Vi kommer att 
lyfta fram och diskutera likheter och skillnader mellan företagen för att sedan finna 
kopplingar till de teorier som står till grund för studien. Motivet till att vi valt en empirinära 
analys är att vi önskar framhäva vad som framkom under intervjuerna och fokusera på 
situationen hos de enskilda företagen hellre än att koncentrera oss på teorier som genererats 
i tidigare studier.  

7.1 Motiv till redovisning av hållbar utveckling 
Företagen nämner flera olika drivkrafter som ligger bakom deras hållbarhetsarbete och 
redovisning. Bland annat har nämnts att detta främst kan vara avgörande för kunder samt 
deras val av leverantörer, men det kan även attrahera framtida medarbetare och engagera 
nuvarande anställda. Andra motiv som framkommit handlar bland annat om att stärka 
företagets varumärke genom att visa marknaden att de arbetar för en bättre mänsklighet samt 
redovisa för ägare och investerare att företaget uppfyller deras förväntningar. Trots att 
företagen uttrycker sig olika grundar sig ovannämnda motiv i att tillfredställa olika 
intressegrupper. Detta är helt i linje med intressentteorin som handlar om att företag måste 
förstå vikten av att skapa ett värde för och tillfredsställa olika intressentgrupper för att 
fortleva.120 De intressentgrupper som förekommer ovan tillhör alla den grupp som Clarkson 
benämner primära intressenter. Att dessa omnämns av företagen ser vi som naturligt då de av 
förklarliga skäl har en nära relation och nära utbyte med kunder, medarbetare och ägare. De 
sekundära intressenterna (som exempelvis media, konkurrenter, NGO:s) får dock inte 
glömmas bort då de till viss mån kan påverka eller skada företaget.121 Som IKEA uttrycker är 
företaget ständigt under luppen av NGO:s och sköter de sig inte uppmärksammas det genast i 
media.  

Trelleborg AB är det enda företag som presenterar ett mer affärsmässigt motiv, nämligen att 
en välarbetad hållbarhetsredovisning är viktig ur ett konkurrensperspektiv, vilket även 
Deegan framställer som ett av flera tänkbara skäl till att hållbarhetsredovisa122. Detta ser vi 
som ett giltigt motiv då det är mycket viktigt för företagen idag att vara kraftfull på en 
konkurrerande marknad. Det är förvånansvärt att inte fler företag tar upp konkurrensfördelar 
som motiv. Vår tanke är att företagen möjligtvis ser detta motiv som något opassande i 
sammanhanget och därmed inte väljer att ange detta för oss, då hållbarhetsredovisning ska 
vara något genuint och inget som bör göras för vinnings skull.  

Något som slagit oss är att företagen, med undantag för Företag X, endast nämner motiv som 
ej står i direkt relation till en förbättrad miljö eller samhälle trots den heta debatt som förs 
kring exempelvis klimathoten i dagsläget. Att företagen hållbarhetsredovisar för att de är 
stolta över och vill visa upp sitt miljö- och samhällsarbete för att detta ligger i deras intresse 
framställs inte. Det primära målet för företagen tycks vara att vinna legitimitet och uppnå ett 
förbättrat anseende genom att tillfredsställa olika intressentgrupper. Att agera enligt vad 
omgivningen anser vara ett korrekt handlande upplever flera företag som ett grundkrav för att 
i fortsättningen vara en del av marknaden. Vi anser dock att även om företagens avsikter inte 
direkt är förenliga med definitionen för hållbar utveckling, så uppnås i grund och botten 
samma resultat på miljön och i samhället samt för någonting gott med sig tack vare 
omgivningens förväntningar på företagen.  

                                                 
120 Clarkson, M.E., (1995), s.107 
121 Ibid s. 106-107 
122 Deegan, C., (2002), s. 290 
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Vad gäller den nytta som uppstår till följd av hållbarhetsredovisningen så upplever 
majoriteten av de intervjuade företagen att arbetet resulterat i märkbara positiva effekter. 
Bland dessa nämns ett förbättrat anseende, särskiljande på marknaden från andra företag, 
stärkt varumärke samt konkurrensfördelar. Att företagen uppnår ett förbättrat anseende visar 
att de håller sig inom de sociala normer som råder i samhället och anpassar sig till dem för att 
vinna legitimitet.123 Att hållbarhetsredovisningen attraherat investerare är också en positiv 
effekt som räknas upp. Vi har uppmärksammat att nyttan har varit mindre påtaglig i de företag 
som tillhör den mindre utvecklade kategorin. Detta anser vi kan förklaras med att deras 
hållbarhetsarbete samt rapportering inte är lika omfattande som de andra två kategoriernas 
och att det därför är svårt att identifiera vilka positiva påföljder den här typen av arbete 
faktiskt bidragit till.  

Enligt svaren är det företagen i den mest utvecklade kategorin som upplever att 
hållbarhetsredovisningen bidragit till positiva effekter. Utifrån detta tolkar vi det som att det i 
längden lönar sig med en välarbetad hållbarhetsredovisning. Både SAS och Trelleborg har 
vunnit priser för bästa hållbarhetsredovisning, vilket bidragit till att företagen fått än mer 
publicitet. Detta styrker Deegan i sina teorier, nämligen att priser genererar positiv publicitet 
och därmed ett bättre anseende för företagen124. Att bedriva ett arbete för hållbar utveckling 
samt redovisa detta innebär givetvis stora kostnader för företagen i form av exempelvis 
insamling och mätning av data, tidsåtgång och kostnader för granskning. Det är dock tydligt 
att majoriteten av företagen anser att detta arbete är en självklarhet och därmed en investering 
som i framtiden betalar sig tillbaka i form av de positiva effekter som räknats upp.  

Lars Hassels belägg för att företags aktiva arbete med hållbarhetsfrågor samt redovisning ger 
utslag i ökat börsvärde125 har i vår undersökning varken setts som ett motiv eller en positiv 
effekt hos de intervjuade företagen.  Företag X svarar att det inte sett någon värdeökning i 
form av högre aktiekurs, men understryker att detta inte alltid står i korrelation till ett bolags 
värde eller performance. SAS och Clas Ohlson nämner överhuvudtaget inget om ökade 
börsvärden.  IKEA och Coop är inte noterade bolag och därmed var denna fråga inte aktuell 
för deras del. Visserligen är Hassels forskning ny vilket kan betyda att vetskapen om ökat 
börsvärde inte hunnit sprida sig. Även om ökat börsvärde nyligen fått vetenskaplig stämpel 
anser vi att fenomenet som sådant torde ha uppenbarat sig tidigare, för de företag som fört ett 
proaktivt arbete för att integrera hållbar utveckling i sin verksamhet.  Hassel och hans kollega 
nämner i artikeln att sambandet är särskilt tydligt i de branscher som har en hög 
miljöbelastning.126 SAS anger sin negativa miljöpåverkan som en stark drivkraft bakom deras 
hållbarhetsredovisning, vilket gör det intressant att de inte reflekterat över ovanstående 
samband. SAS nämner dock att de hamnat på rekommendationslistor för investering till följd 
av deras hållbarhetsredovisning, något vi tycker tyder på att de ändå har en uppfattning om att 
hållbarhetsredovisning kan bidra till positiva effekter på börsvärdet. Det är visserligen svårt 
att identifiera detta då det är många andra aspekter som styr ett företags börsvärde.  

Några av de positiva effekter som företagen upplevt har inte omnämnts som motiv till att 
upprätta hållbarhetsredovisningar. Trots detta ser vi ändå dem som potentiella motiv även om 
de inte är av primär karaktär, eftersom de positiva effekterna gynnar företagen och 
uppmuntrar dem att fortsätta med sin hållbarhetsredovisning eller kanske till och med att 
förbättra den.  

                                                 
123 Deegan, C (2002), s. 293 
124 Ibid s. 291 
125 Hassel, L.G., Semenova, N. (2007), s. 18-21 
126 Ibid, s.19 
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7.2 Hållbarhetsredovisningens utformning 
Som bekant är vår empiri uppdelad i tre olika kategorier: en mindre utvecklad kategori där 
företagen inte tillämpar några riktlinjer för hållbarhetsredovisning, en utvecklad kategori där 
företagen till viss del baserar sin hållbarhetsredovisning på riktlinjer och har dessa som 
inspiration till utformningen, samt en väl utvecklad kategori där företagen grundar sin 
hållbarhetsredovisning helt på riktlinjer. Den sista kategorin låter även en extern oberoende 
part granska deras hållbarhetsredovisningar. Då utformningen utgör kategorierna och skiljer 
sig så pass mycket mellan dem, har vi i detta avsnitt valt att diskutera var kategori för sig. 
 
För den första kategorin har avsaknaden av specifika riktlinjer en naturlig förklaring. De två 
företagen i denna kategori, Företag X och Clas Ohlson, redovisar främst för deras värderingar 
i en så kallad ”Code of Conduct” vilket gör att riktlinjer som exempelvis GRI:s blir svåra att 
applicera då den information som presenteras är knapp. Företag X anser dock att skälet till 
varför de inte tillämpar riktlinjer är för att det idag inte finns några som är tillräckligt 
allmängiltiga. De efterfrågar en överenskommelse mellan företag om gemensamma 
parametrar för att redovisa mätdata, vilket därmed skulle sätta en viss nivå på 
hållbarhetsredovisningarna. Vi anser här att GRI:s riktlinjer skulle kunna fungera som den 
överenskomna metodiken som Företag X söker, då de tillämpas av företag i Sverige men ännu 
mer internationellt. Vi har därför svårt att finna belägg för Företag X resonemang. Båda 
företagen har dock som ambition att verksamhetens redovisning för hållbar utveckling i 
framtiden ska motsvara de krav som ställs från riktlinjer, då fördelar som exempelvis 
jämförbarhet och en ökad förståelse och insyn i hållbarhetsarbetet anges. Mobus framhåller att 
hållbarhetsredovisning ger företagen möjlighet att kommunicera och bekräfta för omvärlden 
att deras verksamhet uppfyller de allmänna värderingar som råder i samhället.127 Under 
intervjuerna står det dock tydligt att båda företagen har ett mer omfattande arbete för hållbar 
utveckling än deras redovisning visar, vilket inte ger hållbarhetsarbetet rättvisa. Vi anser att 
det blir svårt för dem att vinna legitimitet när omgivningen inte kan ta del av det 
hållbarhetsarbete som företagen faktiskt för. Vi anser därmed att hållbarhetsredovisningen hos 
företagen i denna kategori befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadie, då den i dagsläget bara 
presenterar företagens värderingar i form av en ”Code of Conduct”. Vad vi saknar är en 
presentation av uppställda mål samt en resultatredovisning av dessa kopplat till företagens 
hållbarhetsarbete. 
 
Varken Företag X eller Clas Ohlson låter sina hållbarhetsredovisningar granskas av en extern 
oberoende part, något som egentligen inte kräver vidare funderingar. Dessa företag redovisar, 
som tidigare nämnt, i så pass liten grad att det helt enkelt inte finns någon direkt information 
att granska. Att granska värderingar och andra etiska avseenden som de redogör för är i 
praktiken svårt att genomföra. Åsikterna om granskningens relevans i sammanhanget går 
dock isär. Företag X menar handling är viktigare än redovisning och en granskning därmed är 
en felaktig fördelning av resurser då dessa istället kan läggas på att förbättra 
hållbarhetsarbetet. Clas Ohlson ser däremot fördelar som ökad trovärdighet och bättre kvalitet 
på hållbarhetsredovisningarna. Att synen på granskning skiljer sig mellan företagen kan 
förklaras av att de helt enkelt har olika motiv för sin redovisning. Som bekant ligger fokus på 
hållbarhetsarbetet hos Företag X, de vill vara ett företag som bidrar till samhällets utveckling, 
men hållbarhetsredovisningen tillämpas framförallt internt för att skapa commitment bland de 
anställda och få dem att producera siffror som de kan vara stolta över.  En granskning blir 
därför inte lika viktig som för Clas Ohlson där det primära motivet ligger i att visa intressenter 
såsom kunder och aktieägare vilket hållbarhetsarbete företaget bedriver. 

                                                 
127 Mobus, J.L., (2005), s. 495 
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I den utvecklade kategorin redovisar företagen sitt hållbarhetsarbete genom att presentera 
värderingar liksom uppställda mål och en resultatredovisning av dessa mål. 
Hållbarhetsredovisningarna bygger både Coop och IKEA på riktlinjer, dock inga specifika 
utan istället har de arbetat fram egna riktlinjer som inspirerats av exempelvis GRI. Skälet till 
detta förklarar Coop som att de inte fanns några utarbetade allmänna riktlinjer då företaget 
började hållbarhetsredovisa samt att de vill ha en lättförståelig redovisning som alla kan ta del 
av. IKEA förklarar att GRI räcker för att ge en bra grundstruktur till nyckeltalen men att övrig 
information baseras på sådant de själva finner relevant. Då företagen väljer att låta sig 
inspireras av riktlinjer, i det här fallet GRI, och inte tillämpar dessa helt utan istället själva 
väljer ut den information och de data som ska presenteras, anser vi att 
hållbarhetsredovisningarna kan uppfattas som vinklade. Företagen kan, enligt vår mening, 
välja att redovisa den information som ger den mest smickrande bilden av deras 
hållbarhetsarbete, vilket äventyrar trovärdigheten. Vi anser att riktlinjer kan uppfattas som en 
slags garanti på att hållbarhetsinformationen ger en rättvisande bild av företagens 
hållbarhetsarbete. Genom att tillämpa riktlinjer, som exempelvis GRI, fullt ut måste företagen 
presentera både sina styrkor och svagheter i arbetet. På Coop nämns jämförbarhet som en 
fördel med riktlinjer men eftersom de väljer att frångå dessa blir det svårt att jämföra deras 
redovisningar med andras. Då de två företagen i kategorin anser att de för ett gott 
hållbarhetsarbete samt framställer hållbarhetsredovisningar av hög kvalitet är det 
anmärkningsvärt att de inte underlättar för jämförbarheten och därmed möjligheten att ställa 
sig i god dager gentemot andra företag. 
 
Företagen i den utvecklade kategorin låter inte sina hållbarhetsredovisningar granskas av en 
extern oberoende part i dagsläget. En granskning beskrivs som överflödig då både Coop och 
IKEA anser sig ha uppnått tillräckligt stark legitimitet. IKEA menar att det främst är tredje 
part, det vill säga redovisningsbyråerna, som tjänar på en sådan granskning. Vi är dock inte 
helt övertygade om företagens resonemang. Om de är nöjda med sitt arbete och redovisningen 
av detta så anser vi att granskningen blir en kvalitetsstämpel som bidrar till ökad legitimitet 
och minskad misstro bland intressenterna. Då Coop och IKEA lägger ner stora resurser på sitt 
hållbarhetsarbete och framställer omfattande hållbarhetsredovisningar borde dessa positiva 
effekter vara önskvärda behållningar för dem. Med anledning av att dessa företag satsar så 
pass mycket pengar och engagemang inom området idag, ifrågasätter vi varför de inte väljer 
att satsa det lilla extra som krävs för att få ett bestyrkande på att hållbarhetsredovisningen som 
skulle bevisa att den inte är vinklad till företagets fördel. Detta anser vi skulle eliminera den 
misstro till hållbarhetsredovisningens innehåll som kan uppstå om ingen extern oberoende 
part har satt sin kvalitetsstämpel på redovisningen, framförallt med tanke på att företagen inte 
följer riktlinjer fullt ut. 
 
I den väl utvecklade kategorin är företagen, SAS och Trelleborg, enligt oss förebilder inom 
hållbarhetsredovisning. De följer riktlinjer, låter sina hållbarhetsgranskningar granskas och 
har vunnit priser för redovisningarna. Anledningen till varför de valt att redovisa på detta sätt 
förklaras av de upplever en högre trovärdighet och ökad jämförbarhet med riktlinjer. En 
annan fördel med riktlinjer som nämns är att de även ger en fingervisning om vad som är 
viktigt att ta med i en hållbarhetsredovisning, vi anser därför att riktlinjerna blir en indikator 
på att företagen presenterar relevant information och ger ett rättvisande bild av företagets 
hållbarhetsarbete. Trots alla fördelar med att följa riktlinjer ska vi inte blunda för dess 
nackdelar. Företagen nämner exempelvis att riktlinjerna kan verka som en slags ”tvångströja” 
och hindrar en mer personlig och ärlig utformning. Vi har förståelse för problematiken 
företagen upplever, men ser det inte som en omöjlighet att integrera öppen och ärlig 
personlighet med fyrkantiga mätdata. Här ser vi en möjlig lucka att fylla för dessa företag som 
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kommit mycket långt i utvecklingen med sina hållbarhetsredovisningar, att med sin kreativa 
förmåga försöka utforma en mer attraktiv och tilltalande redovisning.  
 
Även granskning anses öka trovärdigheten, framförallt för SAS som verkar i en bransch där 
miljöpåverkan är stor. Då är det viktigt med en stämpel på att den information som 
presenterats är sanningsenlig. Det framgår tydligt att både SAS och Trelleborg lägger ner ett 
stort engagemang i sina hållbarhetsredovisningar och deras hållbarhetsarbeten framstår som 
väldigt omfattande. Som vi nämnt tidigare är det den del av hållbarhetsarbetet som företagen 
redovisar som allmänheten blir varse om, det behöver därför inte betyda att SAS och 
Trelleborg har ett mer omfattande arbete än företagen i de andra kategorierna utan visar bara 
att de håller högre klass på sin redovisning. Frågan är vad som är viktigast, att rapportera eller 
agera? Som vi tidigare var inne på så eftersträvar arbete för hållbar utveckling en bättre miljö 
och bättre levnads- samt arbetsvillkor för mänskligheten, ur den aspekten är det kanske 
ändamålsenligare att lägga ner mest resurser på just hållbarhetsarbetet och inte redovisningen. 
Detta skulle dock omöjliggöra kontrollen av att företag verkligen arbetar för hållbar 
utveckling, då vi anser att hållbarhetsredovisningar fyller en positiv funktion genom att 
företagen triggar varandra till att redovisa men också till att arbeta med dessa frågor. Genom 
redovisningarna blir det mer tydligt vilka företag som för ett hållbarhetsarbete samt hur de 
bedriver arbetet, på så sätt kan fler företag känna sig manade att arbeta för hållbar utveckling 
för att behålla sin ställning på marknaden.  

7.3 Transparens för trovärdighet 
Utifrån teorin har vi fått förståelse för vikten av transparens och att öppenhet spelar en central 
roll för att företagen ska få ökat förtroende bland intressenterna.128 Öppenhet handlar om att 
företagen på ett ärligt sätt redovisar en heltäckande bild av deras verksamhet till 
intressenterna. 
 
Företagen i den mindre utvecklade kategorin, Företag X och Clas Ohlson, har i princip ingen 
transparens i och med att deras hållbarhetsredovisning är så pass knapphändig. Som vi 
tidigare varit inne på ger den egentligen ingen presentation av deras hållbarhetsarbete, vilket 
försvårar insynen. Detta påverkar givetvis deras möjlighet att vinna förtroende hos deras 
intressenter. Företag X framhåller att informationen i deras ”hållbarhetsredovisning” kan 
förbättras och att de kan bli än mer öppna och transparenta om de kan säkerställa att deras 
mätdata mäter rätt saker på ett objektivt sätt. Vad vi finner mycket intressant här är att 
företaget talar om öppenhet och transparens, samtidigt som det framkommer att deras mätdata 
varken redovisas i årsredovisning eller på deras hemsida. Dessa data är för närvarande endast 
till för internt bruk. Det blir en aning motsägelsefullt att tala om öppenhet när omgivningen 
inte får ta del av informationen. Ett starkt skäl till varför Företag X väljer att hålla inne med 
sina mätdata anser vi vara att de fortfarande ligger i startgropen med att hållbarhetsredovisa. 
Som de själva uttrycker det ”det här med hållbarhetsredovisning är en resa för oss som 
alldeles precis har startat i ett litet hörn”. Visserligen har de för avsikt att offentligt redovisa 
sina mätdata då de fått mer praktisk erfarenhet och när de vet att de mäter rätt saker, men vi 
ställer oss ändå tveksamma till om att inte redovisa några mätdata alls i nuläget är rätt strategi 
för företaget. Vi tycker det är viktigt att inte bara företaget, utan även dess intressenter får 
möjlighet att granska och utvärdera deras miljömässiga prestationer. Detta kan vi även finna 
stöd för i vår teoretiska referensram, att föra en öppen dialog gör att toleransen, tilliten och 
intressenternas förtroende för företaget ökar.129  Efter att ha granskat den information som 
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129 Gully, A., Stainer, L., Stainer, A.,(2006), s. 187-188 
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finns presenterad på Företag X hemsida får vi uppfattningen att de knappt för något 
hållbarhetsarbete i och med att endast värderingarna redovisas. Genom att redovisa mätdata 
trots att de är osäkra på om mätningsprocessen är fullt utvecklad indikerar i varje fall att de 
bedriver mätningar av deras miljöprestationer, vilket vi anser skulle vara mer gynnande för 
dem än att hålla inne med informationen. Det har även förevisats att företag kan uppnå ett 
ökat förtroende trots att den redovisade informationen i efterhand visar sig misstämma130, 
vilket talar för att Företag X bör driva ord till handling och närma sig transparens genom att 
våga sig på att släppa den information som redan finns tillgänglig. 
 
För att en hållbarhetsredovisning ska kunna anses som transparent måste all viktig 
information som rör företaget redovisas.131 Med tanke på att IKEA och Coop endast följer 
riktlinjer till viss del och själva väljer ut den information de anser vara relevant att redovisa så 
har vi ingen garanti på att företagen inte undanhåller viktig information. Det är därmed svårt 
att avgöra om de uppnår en hög grad av transparens. Som vi tidigare varit inne på så kan 
företagen välja att visa den information som gynnar dem och det ger ingen fulländad insyn i 
hållbarhetsarbetet, redovisningen kan få en subjektiv vinkling. Vi ifrågasätter dock inte 
sanningshalten i den information eller mätdata som presenteras i hållbarhetsredovisningen, 
utan det selektiva valet av information som de väljer att offentliggöra. Väl definierade och 
regelfästa standarder för att upprätta en hållbarhetsredovisning, såsom riktlinjer, ger företaget 
vägledning och hjälper att reducera oklarheter.132 Detta tycker vi talar för att tillämpning av 
riktlinjer är nödvändigt ur ett trovärdighetsperspektiv. 
 
Vad gäller den väl utvecklade kategorin kan vi konstatera att deras hållbarhetsredovisningar 
har det som fordras för att kunna klassas som transparenta och därmed trovärdiga. Det finns 
ingen anledning att misstänka att de håller inne med viktig information då de uttalat följer 
riktlinjer samt granskar hållbarhetsredovisningen.   
 
Som vi nämnt många gånger tidigare är upprättandet av en hållbarhetsredovisning ett helt 
frivilligt åtagande från företagens sida. Med anledning av att hållbarhetsredovisningar många 
gånger kritiserats för att vara vinklade och ett forum där företagen endast framhäver det dem 
lyckats bra med önskade vi få en uppfattning om företagens inställning till en lagreglering för 
att upprätta hållbarhetsredovisning samt extern oberoende granskning av denna. Företagen var 
relativt eniga om att lagreglering skulle stärka hållbarhetsredovisningens trovärdighet i och 
med att en viss nivå kan garanteras då. Men det rådde dock en relativt stark skepticism 
gentemot lagreglering och här anser vi att företagen lyfte fram många välargumenterade 
tankar kring nackdelarna. Risken finns att detta skulle medföra en större kostnad i förhållande 
till nyttan för företagen vilket framförallt skulle drabba små verksamheter hårt. Andra menar 
att detta främst skulle gynna revisionsnäringen eller att det skulle försvåra för företagen att 
följa med i utvecklingen i samhället då lagar tar tid på sig att förnyas. Vi förstår företagens 
tvivel gentemot en lagreglering och anser nödvändigtvis inte att detta är befogat för att stärka 
hållbarhetsredovisningarnas trovärdighet ytterligare. Att följa riktlinjer samt låta granska 
innehållet anser vi vara tillräckliga åtgärder för att uppnå en hög grad av trovärdighet på 
hållbarhetsredovisningen.   

7.4 Övergripande diskussion 
Innehållet i de rubriker vi redogjort för ovan går väldigt mycket in i varandra, den ena 
aspekten påverkar den andra. Hur långt de olika företagen kommit i utvecklingen av sina 
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hållbarhetsredovisningar påverkar deras motiv, utformning, redovisningens öppenhet och 
därmed trovärdigheten. Trots risk för vissa upprepningar har vi valt detta upplägg för att 
analysen ska få samma uppbyggnad som vår empiri del. Detta för att ge läsarna möjlighet att 
lätt navigera bland de olika temana. 
 
Utifrån våra intervjuer anser vi att vi fått en god och allomfattande bild över företagens 
engagemang och inställning till att redovisa sitt miljömässiga och sociala ansvar gentemot 
omvärlden, vilket var det övergripande syftet med denna undersökning. Samtliga av företagen 
har visat att de tycker att arbete för hållbar utveckling är viktigt och angeläget i dagens 
samhälle. De har en gemensam inställning till att detta arbete är ett grundkrav för 
verksamhetens överlevnad och en riktning nödvändig att haka på för att hänga med i 
samhällsutvecklingen. De är alla övertygade om att den information som de valt att presentera 
i sina hållbarhetsredovisningar är relevant i sammanhanget samt att denna ger en 
sanningsenlig bild av det hållbarhetsarbete som de bedriver. Trots detta medger företagen att 
de har en ambition att utveckla sina hållbarhetsredovisningar vidare, även företagen i den 
välutvecklade som trots att de vunnit priser för sina hållbarhetsredovisningar anser sig kunna 
förbättra dem ytterligare. Hur hållbarhetsredovisningarna skulle kunna utvecklas varierar 
dock mellan de olika kategorierna, vilket till stor del kan förklaras av att företagen faktiskt 
befinner sig i olika stadier. Vår undersökning visar att de företag som har relativt lång 
erfarenhet av denna typ av arbete och redovisning också är de som har de mest omfattande 
hållbarhetsredovisningarna, det vill säga företagen i den utvecklade och väl utvecklade 
kategorin. Det visar att engagemanget tycks växa hos företagen allteftersom och att det krävs 
erfarenhet för att framställa en hållbarhetsredovisning av hög klass. Trots att samhälls- och 
miljötänkande har funnits med ett tag är hållbarhetsredovisning i sig ett relativt nytt fenomen 
bland företagen i Sverige. Något som framkommit tydligt under intervjuerna är att även om 
några företag har kommit långt i detta avseende har alla berörda parter, såsom företag, 
intressenter samt revisionsbyråer i rollen som granskare, mycket kvar att lära. 

Att hållbarhetsredovisning är här för att stanna är vi mycket säkra på, men det känns i 
dagsläget svårt att sia om hållbarhetsredovisningens framtida utveckling. Idag är det främst 
storföretag som väljer att satsa på hållbarhetsarbete samt redovisning av detta. Det är svårt att 
avgöra om intresset för området kommer att växa så att även mindre verksamheter i framtiden 
kommer att redogöra för sitt miljö- och samhällsansvar. Dessa företag har ofta en relativt liten 
miljöpåverkan och omges inte av intressenter samt intressenters krav i samma omfattning. Då 
arbete och redovisning av dessa frågor är mycket resurskrävande kan det vara betungande för 
företag av mindre storlek. En lagreglering på upprättande av hållbarhetsredovisning kan ur 
den aspekten rentav vara skadlig för småföretagen och som Trelleborg nämnde finns risken att 
det kan hämma innovationen i Sverige. Som vi nämnt tidigare kan en lagreglering dock 
garantera en viss nivå på hållbarhetsredovisningarna, vilket vi anser att tillämpning av 
riktlinjer redan gör och anser vidare att en lagreglering inte är nödvändig utifrån detta 
perspektiv. Frågan om lagreglering menar vi har relevans i undersökningen i och med att det 
tangerar vårt syfte med att undersöka företagens inställning till att hållbarhetsredovisa, skulle 
företagen fortfarande ha en positiv inställning till hållbarhetsredovisning om regler upprättas 
för hur detta ska genomföras? Som vi ser det kan företag uppleva hållbarhetsområdet och 
redovisningen av det som något positivt så länge det inte är påtvingat. Vi upplever att de 
medverkande företagen tycker det är viktigt att själva ha möjlighet att styra över utformningen 
så att den passar för deras verksamhet. Vi skulle dock önska att fler företag började 
hållbarhetsredovisa och det är möjligt att högre krav måste ställas från beslutsfattarna att 
företag måste upprätta detta, men att man lämnar öppet för hur det ska ske, precis som Niels 
Eirik Nertun från SAS föreslår.  
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8. SLUTSATSER 
Uppsatsen närmar sig sitt slut och i följande kapitel är avsikten att besvara studiens problem 
och syfte. Våra slutsatser har sin utgångspunkt i den föregående analysdelen. Kapitlet 
avslutas med att förslag till vidare forskning inom hållbarhetsredovisningsområdet 
presenteras.  

8.1 Tillbakablick 
Problemformuleringen i denna uppsats lyder, som bekant, Hur och varför upprättar företag 
redovisning av sitt arbete för hållbar utveckling? Med denna problemformulering har vårt 
huvudsyfte varit att få en övergripande bild över företags engagemang och inställning till att 
redovisa sitt miljömässiga och sociala ansvar gentemot omvärlden. Detta efter att ha 
undersökt sex olika företag indelade i tre olika kategorier baserat på deras utformning av 
hållbarhetsredovisningen. Nedan kommer vi besvara vår problemformulering genom att först 
behandla huvudsyftet och därefter de tre delsyften som vi valt att dela upp huvudsyftet i.   

8.2 Engagemang och inställning 
Sammantaget har vi erhållit en positiv bild av företagens engagemang och inställning till att 
hållbarhetsredovisa. Det tycks finnas en medvetenhet hos företagen att ett hållbarhetsarbete 
och redovisningen av detta är ett grundkrav för företagets fortsatta existens. Hållbar 
utveckling upplevs som ett aktuellt ämne och anses vara en naturlig del av 
samhällsutvecklingen och något som företagen gärna vill vara en del av. Engagemanget kring 
hållbarhetsredovisningen varierar dock mellan de olika kategorierna, i den mindre 
utvecklade kategorin är engagemanget betydligt lägre medan de andra två kategorierna är 
mera jämställda. Detta återkommer vi till i nedanstående stycke. Det är dock tydligt att 
engagemanget i frågor som rör hållbar utveckling är stort hos samtliga företag och att de 
värderar sitt hållbarhetsarbete högt. De visar en vilja och ambition att höja kvaliteten på sitt 
hållbarhetsarbete och sin redovisning vilket vi tycker bådar gott inför framtiden. 

8.3 Motiv, Utformning och Trovärdighet 
Vårt första delsyfte är att redogöra för de utvalda företagens motiv till att 
hållbarhetsredovisa. Motiven handlar främst om att tillfredställa olika intressegrupper, något 
som vi finner stöd för i intressentteorin. Här ligger fokus hos majoriteten av företagen på 
kunder men även medarbetare, ägare och investerare är betydelsefulla intressegrupper. Endast 
ett företag anger konkurrensfördelar som motiv till att hållbarhetsredovisa. När det gäller 
nytta som hållbarhetsredovisningen fört med sig framkommer ett förbättrat anseende som vi 
kopplar samman med legitimitet, stärkt varumärke och konkurrensfördelar. Det är även tydligt 
att hållbarhetsredovisningen attraherat investerare för vissa företag. För Företag X och Clas 
Ohlson har nyttan dock varit mindre påtaglig, vilket vi förklarar med att de tillhör den mindre 
utvecklade kategorin och redovisar sitt arbete för hållbar utveckling i mindre utsträckning än 
de andra företagen. Trots att hållbarhetsarbetet och redovisningen av det kan vara kostsamt 
för företagen är det tydligt att majoriteten av företagen ser arbetet som en självklarhet och en 
investering som betalar sig tillbaka i form av de positiva effekter som angetts.   
 
Vårt andra delsyfte är att diskutera hållbarhetsredovisningens utformning. När det gäller 
utformningen så redovisar företagen i enlighet med de kriterier som legat till grund för 
indelning i olika kategorier. För Företag X och Clas Ohlson, i den mindre utvecklade 
kategorin, betyder det att de varken tillämpar riktlinjer eller låter sin hållbarhetsredovisning 
granskas. Deras rapportering består främst av en redogörelse för deras värderingar i en ”Code 
of Conduct”. Detta gör det svårt att tillämpa riktlinjer och en granskning av extern oberoende 
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part känns inte motiverad, då de data som presenteras är knapphändig. Företagen i den 
utvecklade kategorin baserar sin redovisning på riktlinjer inspirerade av GRI, vilket betyder 
att GRI står för grundstrukturen men att övrig information valts ut av företagen själva. Vi 
anser att det ger företagen möjlighet att välja ut information som vinklar redovisningen till 
företagets fördel och därmed äventyras trovärdigheten, något som skulle kunna avhjälpas med 
extern oberoende granskning.  SAS och Trelleborg, som utgör den väl utvecklade kategorin i 
studien, följer riktlinjer och låter hållbarhetsredovisningarna granskas vilket resulterat i priser. 
De är därmed, enligt oss, föredömen i detta avseende. Det behöver dock inte betyda att deras 
arbete för hållbar utveckling är mer omfattande än de övriga företagens, utan innebär att de 
håller en högre klass på sin hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen är företagens 
kommunikationsmedel för att förmedla det hållbarhetsarbete som företaget bedriver till 
intressenterna. Det blir därför svårt att vinna legitimitet för de företag där redovisningen är 
bristfällig då omgivningen inte har kännedom om den del av hållbarhetsarbetet som inte 
redovisas. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att riktlinjer och extern oberoende granskning är 
viktiga ingredienser för att en hållbarhetsredovisning ska anses som trovärdig samt 
kvalitetssäkrad.  
 
Det tredje och sista syftet är att belysa hur hållbarhetsredovisningens trovärdighet påverkas 
av företagens engagemang för hållbarhetsredovisningen. Teorin anger att all viktig 
information som rör företaget måste presenteras för att en hållbarhetsredovisning ska kunna 
upplevas som transparent. För företagen i den mindre utvecklade kategorin betyder det att de 
knappt har någon transparens, då deras redovisning är knapphändig. Det framkommer dock 
att företagen bedriver ett mer omfattande arbete än vad redovisningen anger. Företag X har 
exempelvis tagit fram mätdata som de valt att inte presentera, men har för avsikt att redovisa 
dessa då de känner att de har tillräcklig praktisk erfarenhet och vet att de mäter rätt saker. Vi 
anser dock att det vore bra ur ett trovärdighetsperspektiv att redovisa dessa mätdata, då det 
indikerar att företaget bedriver mätningar av sina miljöprestationer. Teorin ger även stöd för 
att företag kan uppnå ökat förtroende trots att informationen i efterhand skulle visa sig 
misstämma. Vad gäller den utvecklade kategorin väljer företagen själva, som bekant, ut vilken 
information som ska presenteras. Företagen kan därmed välja att utelämna viktig information 
vilket inte ger fulländad insyn i hållbarhetsredovisningen. Teorin talar för att riktlinjer kan ge 
företagen vägledning och hjälper till att reducera oklarheter. Vi drar därför slutsatsen att 
riktlinjer är nödvändigt ur ett trovärdighetsperspektiv. Företagen i den väl utvecklade 
kategorin anser vi har det som fordras för att ett företag ska kunna klassas som transparent, de 
tillämpar riktlinjer och låter dessutom redovisningarna få en kvalitetsstämpel genom extern 
oberoende granskning. Vi vill därmed framhålla att SAS och Trelleborgs 
hållbarhetsredovisningar känns trovärdiga. 

8.4 Vårt bidrag med studien 
Vi som författare har idag ingen uppfattning om hur vanligt det är att olika intressentgrupper 
väljer att mer ingående sätta sig in i företags hållbarhetsredovisningar för att tillfredsställa sitt 
informationsbehov. Med anledning av att vi är av den tron att upprättande av 
hållbarhetsredovisningar kommer att bli alltmera förekommande bland företagen i Sverige 
bedömer vi att fler och fler intressenter någon gång kommer att komma i kontakt med den här 
typen av redovisning. Därför har vi valt att upprätta en rekommendation till hur man som 
läsare av en hållbarhetsredovisning kan utvärdera dess kvalitet och trovärdighet.  
 
 Att företaget följer redovisningsriktlinjer vid upprättandet, i synnerhet GRI:s riktlinjer 

som av många anses vara de mest allmängiltiga och accepterade.  
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 Att en extern oberoende part granskar innehållet. 
 
 Att hållbarhetsredovisningen innehåller uppsatta mål och visioner för framtida 

hållbarhetsarbete som även behandlar vilka områden som bör förbättras. Detta visar att 
företagen kan se kritiskt på sig själva och sin verksamhet.  

 
 Att både positiv och negativ information presenteras ger ökad trovärdighet. 

 
 Att företaget kan integrera siffror och löpande text så att verksamhetens miljö- och sociala 

arbete beskrivs på ett intressant, transparent och trovärdigt sätt.  
 
8.5 Förslag till vidare forskning 
Med anledning av att hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt område så anser vi att det finns 
en hel del outforskade inriktningar. I uppsatsens inledande kapitel talade vi om att företagen i 
Sverige ligger efter med utvecklingen av hållbarhetsredovisningar jämfört med många andra 
länder ute i Europa. I övriga länder är det bland annat vanligare att rapporterna granskas av en 
extern oberoende part. Som förslag till vidare forskning anser vi att det hade varit av intresse 
att undersöka vilka skillnader som finns mellan svenska företags hållbarhetsredovisningar och 
de som finns ute i Europa. Vilka riktlinjer och/eller mätindikatorer är vanligast att tillämpa? 
Genom att genomföra innehållsanalyser av ett antal hållbarhetsredovisningar skulle man 
kunna dra slutsatser och därmed hjälpa de svenska företagen med hur de kan förbättra sina 
hållbarhetsredovisningar.  
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9. STUDIENS VETENSKAPLIGHET 
I detta kapitel kommer vi att utvärdera studiens vetenskaplighet genom att redogöra för hur vi 
uppfyller olika typer av sanningskriterier som rekommenderas vid en kvalitativ undersökning.     

9.1 Sanningskriterier 
Sanningskriterierna är de som ligger till grund för att värdera uppsatsens trovärdighet och dess 
vetenskapliga värde. De kriterier som är tillämpbara varierar beroende på den 
forskningsstrategi och angreppssätt man har valt för studien.133 Kvantitativa studier bedöms 
vanligtvis utifrån kriterierna reliabilitet, replikerbarhet samt validitet.134 När det handlar om 
kvalitativa undersökningar är forskarkåren oeniga om vilka kriterier som är relevanta att 
använda.135 Vi har valt att granska vår studie utifrån de delkriterier som Bryman & Bell 
förespråkar för bedömning av en kvalitativ undersöknings trovärdighet, nämligen dess 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta.136   

9.2 Tillförlitlighet 
Att författarna frambringat god tillförlitlighet i resultaten bygger på att de utfört studien enligt 
de regler som rekommenderas för en kvalitativ undersökning. Detta innebär till exempel att 
man låter de personer som ingår i den studerade verkligheten ta del av den framställning 
författarna gjort av dem så att de kan bestyrka att innehållet är uppfattat på ett korrekt sätt.137   
 
För att uppnå en stark tillförlitlighet har vi som det redogjorts för i kapitel 5 (Praktisk Metod) 
tillämpat de riktlinjer som rekommenderas för kvalitativa intervjuer. Vi har använt oss av en 
semistrukturerad intervjumetod där frågorna är av öppen karaktär vilket bidragit till att 
respondenterna fritt kunnat besvara frågorna utan väsentlig påverkan från oss författare som 
intervjuade. För att undvika missförstånd mellan oss och respondenterna spelades intervjuerna 
in vilket gett oss möjlighet att i efterhand gå tillbaka till materialet. Därefter transkriberades 
innehållet och sammanfattades i ett dokument som skickades ut till respektive företag. Syftet 
med respondentvalidering är att få en bekräftelse från de som ingått i studien att våra 
tolkningar stämmer överens med deras uppfattning av vilka svar de lämnat.138 I och med att vi 
noga följt och redovisat för denna process, samt att ingen av respondenterna motsatte sig 
innehållet i de tillsända sammanfattningarna anser vi att studien håller en hög grad av 
tillförlitlighet.  

9.3 Överförbarhet 
I kvantitativ forskning talar man normalt om överförbarhet i form av generalisering av 
resultaten till en bredare population. Detta är dock inte tillämpligt vid en kvalitativ 
undersökning i och med att denna forskningsstrategi kännetecknas av att man intresserar sig 
för att förstå det unika hos en liten grupp individer och nå djup i det som studeras.  Därför 
handlar överförbarhet i kvalitativa studier mer om att resultaten ska kunna appliceras och 
användas i en annan miljö eller situation som liknar den undersökta.139  
Vår studie är överförbar i den mening att den skulle kunna genomföras på andra företag än vi 
gjort förutsatt att man tillämpar samma kriterier för kategorisering i form av hur långt 

                                                 
133 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.160 
134 Bryman, A., Bell, E. (2005), s. 48 
135 Ibid., s.304 
136 Ibid., s.306 
137 Ibid., s.307 
138 Ibid., s.308 
139 Bryman, A., Bell, E. (2005), s. 307, Jacobsen, D.I., (2002), s. 266 
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företagen kommit i utvecklingen av sina hållbarhetsredovisningar. Därmed är det inte sagt att 
resultaten skulle komma att vara detsamma trots att samma intervjumanual anlitas eftersom 
varje företag i sig är unikt. I och med att det i uppsatsen detaljerat redogjorts för intervjuernas 
genomförande, att vi presenterat företagen och kriterierna för hur vi kategoriserat dem anser 
vi att det tillhandahållits tillfredsställande information med vars hjälp läsarna kan bedöma 
huruvida resultaten är överförbara till andra fall.  

9.4 Pålitlighet 
Som motstycke till den kvantitativa forskningens reliabilitet antar man vid kvalitativ 
forskning sanningskriteriet pålitlighet. Detta innebär att man fullständigt redovisar för hela 
forskningsprocessens olika faser. Det rekommenderas även att någon, till exempel en kollega, 
granskar arbetets gång för att bedöma kvaliteten på hur man praktiserar det valda 
tillvägagångssättet.140    
 
För att leva upp till detta kriterium har vi tydligt redovisat och argumenterat för våra 
utgångspunkter inför studien där till exempel vårt deduktiva angreppssätt finns presenterat. Vi 
har även lämnat en mycket detaljrik beskrivning över hur urvalet av respondenter gjordes, hur 
intervjumanualen byggts upp samt hur intervjuerna genomförts, upplevdes och bearbetades. 
Vad gäller granskning har vi löpande under uppsatsskrivandets gång fått feedback och 
konstruktiva kommentarer från vår handledare. Vid uppsatsseminariet kommer även 
huvudopponenter och sidoopponenter få uttrycka sina åsikter om studiens pålitlighet och 
huruvida vårt tillvägagångssätt påverkat resultatet av studien. De inspelade intervjuerna samt 
transkriberingar finns till förfogande för de som önskar granska dessa djupare. 

9.5 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Enligt Bryman & Bell går det inte att uppnå fullständig objektivitet inom samhällelig 
forskning. Att styrka och konfirmera handlar om att en forskare utifrån denna insikt till högsta 
grad anstränger sig för att inte låta sina personliga värderingar eller teoretiska bakgrund 
påverka undersökningen.141  
 
Vi anser att vi till den grad det är möjligt utelämnat våra personliga värderingar då vi 
genomfört studien. För att beakta ovanstående har vi till exempel redogjort för vår 
förförståelse i kapitel två, vi har agerat neutralt under intervjuerna genom att undvika att lägga 
värderingar i, eller vinkla intervjufrågorna. Det empiriska materialet är en direkt 
sammanfattning av intervjuerna som respondenterna dessutom konfirmerat innehållet i. 

                                                 
140 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.168, Bryman, A., Bell, E. (2005), s.307 
141 Bryman, A., Bell, E. (2005), s. 307-308 
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APPENDIX - INTERVJUMANUAL 
 

Del 1: Bakgrunds info 
-Berätta kort om dig själv och den position du har på företaget 
-Berätta kort om företagets verksamhet 
 
-Hur definierar ni hållbar utveckling? 
-Vad innebär miljö- samt socialt ansvarstagande för ert företag? 
 
-Hur länge har ert företag arbetat med frågor som rör hållbar utveckling? 
-Hur länge har företaget jobbat med redovisning av detta arbete? 
-Hur länge har du arbetat med dessa frågor?  
 
-Vad var den starkaste drivkraften till att starta ett hållbarhetsarbete för företaget? 
-Hur har redovisningen av hållbarhet utvecklats sedan starten? 
 
-Varför anser ni att företag ska ta ansvar gentemot miljö- och samhälle? 
-Vad upplever ni för möjligheter när det gäller att hållbarhetsredovisa? 
-Vad upplever ni för problem när det gäller att hållbarhetsredovisa? 
-Hur anser ni att er hållbarhetsredovisning förhåller sig till andra företags?  
 
 
Del 2: Redovisning 
-Hur redovisar ni ert arbete för hållbar utveckling?  
-Tillämpar ni någon typ av riktlinjer när ni upprättar denna redovisning?  
-Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att följa riktlinjer? 
-Granskas er hållbarhetsredovsning av någon extern oberoende part? 
-Vilka fördelar/Nackdelar ser ni med extern granskning?  
 
 
Del 3: Motiv/Nytta 
-Hur viktigt är det för ert företag att redovisa ert arbete kring miljö- och socialt ansvar? 
-Vad är företagets avsikt med att arbeta med hållbarhetsfrågor samt att redovisa detta? 
-Vilka drivkrafter ligger bakom ert hållbarhetsarbete samt redovisning av det?  
-Vem efterfrågar informationen? 
-Anser ni att ni drar någon märkbar nytta av ert arbete och sätt att redovisa hållbar utveckling? 
-Anser ni att denna nytta överstiger kostnaderna kring detta arbete?  
-Anser du att ert hållbarhetsarbete och redovisning påverkar företagets anseende? 
 
 
Del 4: Trovärdighet (Öppenhet/transparens) 
-Hur har ni prioriterat den information som ska redovisas?  
-Anser ni att er hållbarhetsredovisning ger en rättvisande bild av företagets hållbarhetsarbete?  
-Hur ser ni på kritiken att företags hållbarhetsredovisning uppfattas som vinklade, opålitliga 
och som reklamverktyg? 
-Tror ni att en lagreglering för att upprätta hållbarhetsredovisning och lag på extern 
granskning skulle öka hållbarhetsredovisningens trovärdighet? 
-Hur tror ni att redovisningen av ert hållbarhetsarbete skulle kunna bli mer trovärdig (öppen, 
transparent) än vad den är idag? 

 


