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SAMMANFATTNING 

 

Under de senaste åren har trycket ökat på företagen att inte endast fokusera på finansiella mål. 

Hållbarutveckling har fått fokus runt om i världen och betydelsen av rena, icke-nedsmutsade 

varumärken och företagsidentiteter har ökat. Detta har lett till att allt fler företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning, det vill säga en frivillig redovisning av ekonomiska, sociala och 

miljömässiga påverkan samt mål. Det är dock långt ifrån alla företag som väljer att upprätta 

en hållbarhetsredovisning, år 2008 valde 10 procent av de svenska börsföretagen att inte 

upprätta en hållbarhetsredovisning, bland småföretagen var samma siffra 25 procent. Hur 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen ser ut och i vilken omfattning den görs skiljer sig 

också åt mellan företagen. 

 

I denna uppsats undersöker vi vilka faktorer som ligger bakom upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen, vi vill ta reda på vad det är som gör att vissa företag lägger ned tid 

och pengar på en frivillig redovisning. Vi vill även undersöka företagens inställning till om 

hållbarhetsredovisningen kan användas som ett konkurrensmedel. För att uppfylla uppsatsens 

syfte har vi först genomfört kvantitativa enkätstudier och sedan kvalitativa intervjuer med 

några av enkätens respondenter. Urvalet av respondenter gjordes med utgångspunkt bland 

FAR:s pristagare för bästa hållbarhetsredovisning och utökades med företag med liknande 

storlek och ekonomiska förutsättningar. Enkätens svar och informationen från intervjuerna 

har sedan sammanställts och analyserats utifrån teorier kring CSR, hållbarhetsredovisning och 

dess intressenter.  

 

Studien visar att det är i något vanligare bland B2B-företag än bland B2C att upprätta 

hållbarhetsredovisningar, troligtvis på grund av att företag med en högre miljöpåverkan ofta 

har mer incitament till att presentera sådan redovisning. Arbetet med hållbarhetsfrågor och 

förmedlandet av dessa genom redovisningen höjer ett företags konkurrensförmåga enligt vår 

studie, något som även stöds av teorier på området. Det finns vissa indikationer på att 

konkurrenssyftet är något viktigare bland B2C-företagen. Vi fann emellertid att något fler av 

B2B-företag än B2C väljer att granska redovisningen 

 

De tillfrågade företagen ansåg att de viktigaste intressenterna vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar är allmänheten, den finansiella marknaden, ägarna och media. En 

skillnad mellan B2B och B2C-företagen avseende betydelsen av ägarinflytandet vid 

upprättandet noterades vid undersökningen, bland B2B-företagen föreföll det som om ägarnas 

förtroende hade större betydelse. Inga skillnader mellan upplevda mervärden av upprättandet 

kunde noteras av undersökningen.  

 

Ett tydligt resultat av studien är den betydelse som det interna arbetet inom företaget har för 

beslutet att låta upprätta hållbarhetsredovisningen. Flera av de tillfrågade företagen uppgav att 

intern styrning samt uppföljning var oerhört viktiga anledningar till upprättandet, detta är 

något som vi inte funnit av tidigare studier på området. 
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till vårt val av problem samt den 

problemformulering som ligger till grund för vår studie. Vi kommer även att presentera vårt 

syfte och de avgränsningar som vi gjort vid utförandet av studien. Avslutningsvis så 

presenteras definitioner av för uppsatsen viktiga termer. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en allt mer globaliserad och öppen värld som har ökat betydelsen av rena, icke-

nedsmutsade varumärken och företagsidentiteter. (Larsson, 2003, s.86) Samtidigt som 

globaliseringen av vår värld har ökat så har konceptet hållbar utveckling fått stort fokus runt 

om i världen som en följd av bland annat miljöförstörelser, klimatförändringar och 

förbrukning av naturresurser. En direkt följd av den ökade medvetenheten i samhället är att 

trycket på företagen att inte endast fokusera på finansiella mål har ökat. Detta har bidragit till 

att allt fler organisationer redovisar enligt den så kallade ”triple bottom line” som består av 

miljö-, social- och finansiell redovisning. (Walker, 2008, s.120 f ) 

 

Miljöområdet var det första inom ”triple bottom line” som vann en mer allmän spridning för 

redovisning och revision. FN var en föregångare inom miljö och hållbar utveckling då man 

redan år 1972 höll en konferens inom området i Stockholm. Brundtlandkommissionen fick 

sedan på 1980-talet i uppgift av FN att formulera ett program för förändring och resultatet av 

arbetet visade på att ett helhetsgrepp på världens resurs- och miljöproblem genom hållbar 

utveckling var lösningen.(Precht, 2005, s.24) 

 

Under senare år har Corporate Social Responsibility (CSR) varit föremål för ett ökande 

intresse och har även haft en tydlig inverkan på hur företag, affärsmarknaden samt samhället 

skall vara. Företagsskandaler har påverkat allmänhetens förtroende för företagen och har 

skapat en ökad osäkerhet hos individer. (Kurihama, 2007, s.109) Allt fler Europeiska företag 

lanserar strategier för sitt sociala ansvarstagande (CSR), detta p.g.a. att de känner av 

påtryckningar på de områden som berörs av CSR nämligen miljö, samhälle och ekonomi. 

Företagens mål är att en satsning på frivilliga åtaganden ska leda till en ökad framtida 

lönsamhet. Genom att gå bortom vad som krävs av lagstiftningen och andra tvingande regler, 

visar företagen på ett strävande efter att höja nivåerna för social utveckling, miljöskydd samt 

respekten för de mänskliga rättigheterna. (Larsson, 2001, s.12) 

 

Global Reporting Initiative (GRI) etablerades år 1997 med syfte att på företagsnivå skapa 

tillämpbara riktlinjer för redovisning av frågor som rör hållbar utveckling. Den främsta 

avsikten med GRI är att utforma ett ramverk för redovisning av de tre aspekterna av hållbar 

utveckling; de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska aspekterna. GRI:s riktlinjer är 

idag de mest använda bland företag världen över när det gäller redovisning av 

hållbarhetsfrågor. (Larsson, 2002, s.178 f) Den svenska branschorganisationen för revisorer 

och rådgivare FAR SRS delar årligen ut flera pris för icke-finansiella redovisningar inom 

hållbar utveckling. De kriterier som ligger till grund för priserna bygger till stor del på GRI:s 

riktlinjer med några av FAR tillagda kriterier som de lägger särskilt stor vikt vid så som 

transparens och externt bestyrkande. (FAR SRS, 2008) 

 

I Sverige presenterar idag ett stort antal företag en hållbarhetsredovisning där information om 

deras arbete med miljö och sociala frågor är inkluderade. Enligt den studie som presenterades 

2008 av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers presenterar fyra av fem svenska företag någon 
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form av hållbarhetsredovisning. Bäst på att rapportera är de stora börsbolagen där 90 procent 

presenterar en hållbarhetsredovisning, motsvarande siffra bland småföretagen var 75 procent. 

(Morén, 2008)  

 

År 2007 beslutade regeringen att samtliga svenska statliga bolag skall presentera en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer, dvs. framställa en rapport på samma sätt som 

årsredovisningar, kvartalsrapporter och bolagsstyrningsrapporter. Motiveringen till beslutet 

var enligt näringsministern att det var viktigt att de statliga bolagen var föredömen och låg i 

framkant inom dessa områden, då socialt ansvar och hållbar utveckling är viktiga områden för 

alla företag att ta hänsyn till. (Salo, 2007) GRI:s riktlinjer har också blivit den mest använda 

redovisningsstandarden bland svenska företag som presenterar hållbarhetsredovisningar. 

Studien som presenterades år 2008 av Öhrlings visade att 63 procent av de tillfrågade 

företagen tillämpade GRI:s riktlinjer vid upprättandet av sin hållbarhetsredovisning. (Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers, 2008) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Idag har allt fler företag börjat inse att de måste både fastställa och kommunicera de 

värderingar som ligger till grund för deras verksamhet, dvs. deras uppföranderegler samt 

etiska principer. Om företagen ska kunna överleva kraftiga marknadsförändringar, 

ekonomiska nedgångar och generationsväxlingar i företagsledningarna, måste de kunna 

uppvisa hållbara värderingar som intressenterna kan identifiera sig med och företagen måste 

även kunna redovisa hur de efterlever dessa deklarerade principer. (Larsson, 2003, s.86) 

 

De företag som väntar med att integrera en icke-finansiell redovisning missar en stor 

möjlighet att stärka sin organisations kanske mest värdefulla tillgångar, nämligen förtroendet 

för ledningen, produkterna, servicen och varumärket. (Walker, 2008, s.121) 

Företagsledningen kan enligt agentteorin använda den frivilliga miljörapporteringen till att 

övertyga ägarna att de kan lita på ledningen. Hållbarhetsredovisningen kan alltså ses som ett 

verktyg för företagsledningen att visa ägarna att de gör ett bra jobb. (Ness & Mirza, 1991, 

s.211ff) De företag som satsar aktivt på CSR har både bättre lönsamhet och ett högre 

börsvärde än de företag som inte ägnat frågorna någon större uppmärksamhet. De företag som 

integrerat de etiska frågorna i verksamheten är även mer lönsamma och utgör en mindre risk 

för investerare än de företag som inte arbetat aktivt med frågorna. (Hassel, 2008, s.33-37) 

Företagens sociala och miljömässiga beteende har även funnits ha en direkt påverkan på de 

finansiella resultaten och i slutändan företagets framgång. (Heal, 2008, s.19 f) 

 

Företag har även börjat inse att en hållbarhetsredovisning av hög kvalitet kan användas för att 

vinna viktiga konkurrensfördelar gentemot andra företag inom samma bransch. Det finns 

dock företag som presenterar hållbarhetsredovisningar endast för att inte erhålla negativa 

reaktioner då de kan uppfattas som eftersläntrare i branschen. (MacLean & Rebernak, 2007, 

s.2-3) Att företagen agerar på detta vis stöds av Ljungdahls (1999, s.184) forskning där de 

externa fördelar som associeras med miljöredovisning är just konkurrensfördelar och 

imagebyggande. Trovärdig information från företagen skapar förtroende och en positiv image 

hos kunderna medan de företag som presenterar goda resultat vinner fördelar gentemot 

konkurrenter. 

  

Intressentteorin betonar hur företagsledningen skall handskas med omvärlden samt klargör 

även de villkor som intressenterna ställer på organisationen för att de skall fortsätta att bidra 

till organisationens verksamhet och i förlängningen även dess överlevnad. (March & Simon, 

1958, s.85) Enligt Greenwood (2003, s.317) är hållbarhetsredovisningen ofta sedd som en 
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dialog mellan ett företag och dess intressenter. Företagens intressenter har de senaste åren 

börjat ställa allt högre krav på transparens från företaget när det gäller att presentera mer 

information av sin verksamhet än vad som krävs i lagar. Den information som presenteras av 

företaget utgör grunden för hur intressenterna bedömer företaget och hur pass transparent de 

anser att företaget är. När företagen inte längre endast granskas av revisorer utan också av 

intressenter och media så ökar kraven på att företagen skall formulera sina värderingar och 

sedan leva upp till de värderingarna. (Larsson, 2002, s.13f)  

 

Legitimitetsteorin är nära besläktad med intressentteorin. Legitimitetsteorin innebär i stora 

drag att organisationer bara kan fortsätta att existera om samhället anser att organisationens 

verksamhet överensstämmer med de värderingar som finns i samhället. (Gray, Owen & 

Adams, 1996, s.46) Företagen måste avslöja tillräckligt med information så att intressenterna i 

samhället kan avgöra om företaget är en bra medborgare, genom att legitimera sina handlingar 

med hjälp av avslöjanden hoppas företagen rättfärdiga sin existens. (Guthrie och Parker, 

1988, s.344) Dessa avslöjanden som företagen gör sker ofta genom att informera sina 

intressenter om företagens miljöförehavanden genom att presentera en hållbarhetsredovisning. 

(Lindblom, 1994, refererad i Gray et al 1995, s. 54) 

 

Trots att företagen i en allt större utsträckning presenterar hållbarhetsredovisningar så har 

studier visat att intressenternas förtroende inte ökar i samma takt. Det förtroendegap som 

uppstår kan dock minskas genom att företagen låter en tredje part utföra en oberoende 

granskning av redovisningen. Hållbarhetsredovisningen undermineras och dess syfte kan ej 

uppfyllas om de intressenter som den är riktad till inte har förtroende för den information som 

presenteras. (Dando & Swift, 2003, s.195) En granskning av hållbarhetsredovisningar är av 

stor betydelse för både företagen och samhället, då granskningen hjälper till att bygga en god 

relation mellan företagen och intressenterna. (Kurihama, 2007, s.114) 

 

Orsakerna till varför företag idag efterfrågar en extern och oberoende granskning av 

hållbarhetsredovisningen är varierande mellan företagen. Det finns dock några huvudsakliga 

orsaker bakom granskningen som framkommit i studier, de främsta skälen är oftast 

påtryckningar av krafter utanför företaget men även inom företaget i vissa fall. Motiven till att 

man inom företaget efterfrågar en granskning är att det kan förbättra de egna kontroll- och 

informationssystemen samt att redovisningens trovärdighet samt kvalitet förbättras. (Larsson, 

2005, s.251 f) 

  

De företag som låter granska sina hållbarhetsredovisningar kan delas in i fyra kategorier; de 

som tillhör en bransch där granskning är rutin, företag som har betydande offentliga affärer 

eller påverkar miljön på ett sådant sätt att revision krävs, företag som har ett uttalat 

hållbarhetsengagemang och de företag vars produkter och tjänster anses påverka miljön. 

(Nitken & Brooks, 1998, s.1500) Motiven bakom beslutet att låta eller att inte låta granska 

hållbarhetsredovisningen varierar mellan olika företag enligt ett flertal studier. En av de 

vanligare anledningarna till att företagen låter granska hållbarhetsredovisningarna är att de vill 

”benchmarka” sig gentemot andra företag och skaffa sig en ledande position inom branschen. 

(Park & Brorson, 2005, s.1099) 

 

Enligt McCauig (2006, s.60) vänder sig hållbarhetsredovisningen till de intressenter som inte 

nöjer sig med den finansiella rapporteringen. Vilka dessa intressenter är och vilka krav de 

ställer varierar rimligtvis mellan olika sorters företag. Ett industriföretag med hög 

miljöbelastning har till exempel rimligtvis andra intressenter än ett försäkringsbolag som i 

huvudsak tillhandahåller försäkringar till privatpersoner, kraven som ställs på dessa två 
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företag bör därför vara av olika natur och därmed även speglas i hur hållbarhetsarbetet 

presenteras.  

 

Williams och Aguilera (2003, s.19) menar att undersökningar visar att konsumenternas 

köpbeteende kan påverkas av hur moraliskt företag bedriver affärer. Ett av företagen som 

drabbats ekonomiskt av avslöjanden om dåliga arbetsförhållanden är skoföretaget Nike. 

Huruvida det bara är konsumentnära företag, så kallade business to consumer (B2C) företag 

som påverkas av avslöjanden om bristande etik eller om business to business (B2B) företag 

drabbas lika mycket saknas det studier om. Finns det skillnader mellan business to consumer 

och business to business företag när det handlar om hållbarhetsredovisning? 

 

1.3 Problemformulering 

 Vad motiverar företag att upprätta hållbarhetsredovisningar och upplever företagen 

mervärden som ett resultat av detta? 

 Hur ser företagen på hållbarhetsredovisningar som ett konkurrensmedel gentemot 

andra företag inom samma bransch? 
 

1.4 Syfte 

Vårt huvudsyfte är att studera vilka faktorer som motiverar företagen när de tar ställning till 

om de skall upprätta en hållbarhetsredovisning och låta den granskas samt vilka fördelar 

respektive nackdelar som företagen associerar med ett upprättande och en granskning av 

hållbarhetsredovisningar. Anledningen till att vi väljer att studera detta är att det kan förklara 

de val som företagen gör gällande sin hållbarhetsredovisning. Vi har för avsikt att undersöka 

om dessa faktorer och mervärden skiljer sig åt beroende på om företag är ett B2B-företag eller 

ett B2C-företag.  

 

Vi ämnar också studera hur B2B- och B2C-företagen ser på hållbarhetsarbetet och 

hållbarhetsredovisningar ur ett konkurrens perspektiv, dvs. huruvida företagen ser ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete och en upprättad hållbarhetsredovisning som ett sätt att vinna 

fördelar gentemot sina främsta konkurrenter. 

 

Vi avser även att presentera en generell överblick över alla de deltagande företagens 

inställning till hållbarhetsredovisningar, utan hänsyn till företagets inriktning. 

 

1.5 Avgränsningar 

I vår uppsats ämnar vi utgå ifrån ett svenskt perspektiv och de företag som ingår i studien är 

därför bara sådana verksamma i Sverige. De företag som ingår är samtliga företag som erhållit 

FAR:s pris för bästa hållbarhetsredovisning samt företag som liknar respektive pristagare vad 

gäller bransch, huvudsaklig verksamhet och storlek. Vi kommer också att endast behandla 

GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisningens upprättande. Detta p.g.a att den är den 

internationellt sätt mest accepterade standarden samt den som används i störst utsträckning. 

Anledningen till att vi endast kommer att presentera denna standard i studien är att det inte är 

av en central betydelse för studiens genomförande eller resultat att det finns olika riktlinjer 

och standarder för upprättandet och granskningen av hållbarhetsredovisningar.  
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1.6 Definitioner 

 

CSR; ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet 

och i sina affärskontakter på frivillig väg, utöver vad lagen kräver. (EU-kommissionens 

definition) 

 

Hållbar utveckling; en utveckling som tillfredstället dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. (Precht, 2005, s.24) 

 

Hållbarhetsredovisning; vi har i vår uppsats valt att definiera hållbarhetsredovisning på 

följande sätt; den frivilliga redovisningen av ett företags ekonomiska, miljömässiga och 

sociala påverkan samt mål. 

 

Business to business företag (B2B): företag som huvudsakligen omsätter varor och tjänster 

till andra företag. 

 

Business to consumer (B2C): företag som huvudsakligen omsätter varor och tjänster till 

konsumentmarknaden 

 

Externt bestyrkande; åtgärder som utformats i syfte att ett uttalande skall kunna lämnas om 

informationen i redovisningen och om dess kvalitet. (GRI reporting guidelines 2009, s.39) 

 

Extern granskning; vi använder oss av samma definition som till externt bestyrkande. Detta 

på grund av att vi anser att dessa två termer har samma innebörd då de båda utmynnar i ett 

kvalitetssäkrande av redovisningen.  

 

FAR SRS; den svenska branschorganisationen för redovisning och revision. Delar årligen ut 

ett pris till svenska företag för bästa hållbarhetsredovisning. 
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2. TEORI 

I detta kapitel presenterar vi den teorietiska referensram som ligger till grund för studien. Vi 

vill med hjälp av detta kapitel sätta läsaren in i de områden som är aktuella för uppsatsens 

problemformulering och syfte. De huvudsakliga teorierna som beskrivs är intressent- och 

legitimitetsteorin, GRI:s riktlinjer, bakgrunden till hållbarhetsredovisningen och betydelsen 

av granskning av redovisningen. 

 

2.1 Hållbarhetsredovisningar – allmänt 

 

2.1.1 Bakgrunden till hållbarhetsredovisning 

Enligt Larsson (2003, s.86) har en globaliserad och öppen värld ökat betydelsen av rena, icke 

nedsmutsade varumärken och företagsidentiteter. Företagen har insett att de måste både 

fastställa och kommunicera de värderingar som ligger till grund för deras verksamhet, dvs. 

deras uppföranderegler samt etiska principer. Larsson anser vidare att om företag ska kunna 

överleva kraftiga marknadsförändringar, ekonomiska nedgångar och generationsväxlingar i 

företagsledningarna så måste de kunna uppvisa hållbara värderingar som intressenterna kan 

identifiera sig med och företagen måste även kunna redovisa hur de efterlever dessa 

deklarerade principer.  

 

Parallellt med globaliseringen har konceptet hållbar utveckling fått stort fokus runt om i 

världen på grund av förstörelsen av ekosystem, klimatförändringar, förbrukning av 

naturresurser och ett ökat konsumenttryck efter ekologiska produkter. Den allt mer ökande 

oron för miljön har uttryckts av en allt större grupp av intressenter i samhället och har tvingat 

kommersiella företag att inte längre endast fokusera på finansiella mål och resultat utan att 

också ta hänsyn till andra miljö-, sociala och ekonomiska faktorer när de mäter företagets 

prestationer. Detta har bidragit till att allt fler organisationer har börjat redovisa enligt ”triple 

bottom line”, dvs. finansiell, miljö och social redovisning, för att visa för sina intressenter att 

de tar ansvar som företag. (Walker, 2008, s.120 f) 

 

En hållbarhetsredovisning består av de tre delar som ingår i ”triple bottom line”- konceptet 

och presenterar såväl finansiell som icke-finansiell information kring miljö, sociala samt 

ekonomiska frågor. Det var miljöområdet som var det första av de tre områdena att vinna en 

mer allmän spridning för redovisning och revision. FN är en av föregångarna inom miljö och 

hållbar utveckling, redan 1972 hölls FN:s första miljökonferens i Stockholm. Elva år efter 

denna första konferens tillsattes Brundtlandkommissionen som fick till uppgift att formulera 

ett program för förändring. Den rapport som presenterades av kommissionen försöker ta ett 

helhetsgrepp på världens resurs- och miljöproblem och deras lösning, genom en hållbar 

utveckling. De flesta större svenska företag har idag någon form av miljöredovisning och 

många har även tagit ytterligare ett steg och presenterar hållbarhetsredovisningar. Corporate 

Social Responsibility (CSR) har stegvis också blivit allt viktigare och 

hållbarhetsredovisningen i stort har vunnit terräng. (Precht, 2005, s.24 ff) 

 

2.1.2 CSR 

Enligt Quazi och O’Brien (2000, s.33f) finns det två olika kategorier av modeller som kan 

användas för att studera CSR. Den första av dessa modeller ser socialt ansvar för företag som 

en endimensionell aktivitet där företagen endast har ett ansvar att tillhandahålla varor och 

tjänster till samhället samt göra en vinst. Denna klassiska syn på CSR har, enligt författarna, 

ett allt för smalt fokus och syn på företagens roll i dagens samhälle. De klassiska modellerna 

fokuserar också ofta på kostnaderna av socialt engagemang och mäter endast ett företags 
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effektivitet och framgång baserat på vinst. Den andra typen av modeller ser företag som 

enheter som bidrar till samhällets välfärd och med ett större ansvar än endast 

vinstmaximeringsmotivet. Dessa modeller anser att för att förstå komplexiteten av socialt 

ansvar i dagens samhälle så måste en andra dimension än endast vinstmaximering tas hänsyn 

till. (Quazi & O’Brien, 2000, s.33f) 

 

Kurihama (2007, s.11) framhåller att CSR består av två olika aspekter; en positiv och en 

negativ. Den positiva aspekten påverkar samhället på ett positivt sätt, det kan t.ex. vara genom 

frivilliga aktiviteter eller genom bidrag till samhället. De positiva insatserna från företagen är 

inte ett resultat av lagar eller regler utan på en helt frivillig grund. Enligt Kurihama ökar den 

positiva aspekten av CSR företagets konkurrenskraft på marknaden. Den andra aspekten, den 

negativa, kontrolleras av CSR då det är något som har en negativ påverkan på samhället 

genom till exempel bedrägeri, lagbrott eller handlingar som strider mot sociala normer. Den 

negativa aspekten av CSR skall förhindra att sådana negativa effekter händer samhället. De 

två olika aspekterna av CSR är beroende av varandra, till exempel kan inte den positiva 

aspekten framhållas om inte den negativa är under kontroll då detta leder till minskat 

förtroende från samhället. Ett minimikrav för ett företag är att de kontrollerar de negativa 

aspekterna av CSR för att kunna erhålla samhällets förtroende och för att behålla det 

förtroendet krävs även de positiva aspekterna. För företag idag är det dock oftast inte nog med 

att endast kontrollera de negativa aspekterna av CSR för att framstå som ett trovärdigt företag, 

kraven på att även uppfylla de positiva aspekterna börjar även det framstå som minimikrav för 

dagens företag. 

 

Carroll (1991, s.40-43) för fram en idé om att det finns fyra olika former av socialt ansvar 

som utgör det totala CSR; ekonomiskt, rättslig, etiskt och filantropiskt ansvar. Dessa fyra 

kategorier av socialt ansvar kan även framställas i form av en pyramid. Grunden för samtliga 

kategorier är det ekonomiska ansvaret, vilket går ut på att sälja produkter och tjänster för att 

maximera vinsten så mycket som möjligt. Det rättsliga ansvaret går ut på att vid sidan av det 

ekonomiska ansvaret, samtidigt följa de lagar och regler som stiftats i det land där företaget 

verkar. Nästa steg i pyramiden är det etiska ansvaret, vilket är nära relaterat till det rättsliga 

och ekonomiska ansvaret som även de inbegriper etiska normer om rättvisa och ärlighet. Det 

etiska ansvaret innefattar de aktiviteter och handlingar som är förväntade eller förbjudna av 

samhället, även om de inte är fastställda i lag. Det etiska ansvaret är de standarder, normer 

eller förväntningar som speglar vad kunder, anställda, aktieägare och samhället i stort anser 

vara rätt och riktigt. Den sista kategorin av socialt ansvar är det filantropiska ansvaret, de 

handlingar som ett företag gör baserat på samhällets förväntningar. Att ge något tillbaka till 

samhället är centralt för det filantropiska ansvaret, det kan antingen vara i form av 

ekonomiska resurser eller tid för t.ex. konst, utbildning eller andra samhällsfrågor. (Carroll, 

1991, s.40-43) 
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       Filantropiskt 

  ansvar; var en god  

                         samhällsmedborgare. Bidra 

                        med resurser till samhället. 

 

      

                Etiskt ansvar; var etisk. Skyldighet  

                              att göra det som är rätt och riktigt.                                                                                                                                                       

 

 

                        Rättsligt ansvar; följ lagen. Lagar är samhällets i text  
                        fastställda syn på rätt och fel. 

 

 

           

             Ekonomiskt ansvar; var lönsam. Grunden för övriga ansvarskategorier. 

 

Figur 1: CSR-pyramiden (Carroll, 1991, s.42) 

Det har i en studie konstaterats att det finns ett mönster för hur företag tar sig an kraven på ett 

utvidgat ansvar för etik, miljö, samhälle etc. Fem olika stadier av utveckling har identifierats: 

 

Stadium 1: Välgörenhet och sponsring 

Stadium 2: Defensiv CSR, där det huvudsakliga motivet för att agera är skydd av varumärket. 

Stadium 3: Offensiv CSR, där motivet är att bli erkänt som ett världsledande företag på 

området. 

Stadium 4: Aktör för utveckling och fattigdomsbekämpning, där motivet är att bidra där 

regeringar misslyckas. 

Stadium 5: Global problemlösare, där motivet är att tillsammans med andra aktörer finns nya 

lösningar på akuta globala problem.  

 

Flertalet av företagen befinner sig i någon av de första faserna, men det finns också de företag 

som är verksamma inom samtliga stadier. Flertalet forskare har framhållit behovet av att 

utveckla samarbetet kring de tre sista stadierna. (Rantzien af Horn, 2003, s.31-32) 

 

2.2  GRI 

För att ge läsaren en förståelse för det ramverk som i mångas ögon är det dominerande inom 

hållbarhetsrapportering skall vi ge en översiktlig beskrivning av Global Reporting Initiative 

och deras riktlinjer för hållbarhetsredovisningar. Global Reporting Initiative (GRI) 

etablerades år 1997 med avsikten att på företagsnivå skapa globalt tillämpbara riktlinjer för 

redovisning av frågor som rör hållbar utveckling. GRI:s redovisningsramverk tas fram genom 

en process som sker genom dialog mellan bland annat företag, intressenter, investerare och 

anställda för att skapa samförstånd. Det fungerar som ett ramverk för företagens 

miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan.  (GRI 2009, s.3) 

 

Avsikten med GRI är att skapa ett ramverk för redovisning av de tre aspekterna som berör 

hållbar utveckling ur ett företagsmässigt perspektiv, de miljömässiga, de sociala och de 

ekonomiska aspekterna. Miljöaspekterna inkluderar påverkan genom produktionsprocesser, 

varor och tjänster. Påverkan på luft, mark, vatten, människors hälsa etc. är några av de 

exempel som Larsson tar upp som miljöaspekter. De sociala aspekterna inkluderar till 
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exempel behandlingen av minoriteter och kvinnor, fackföreningsfrågor och frågor gällande 

barnarbete. Den sista kategorin av aspekter, de ekonomiska, innehåller företagets finansiella 

prestanda samt aktiviteter relaterade till att skapa efterfrågan på varor och tjänster, anställdas 

löner och bidrag till samhället. (Larsson, 2002, s.178 f)  

 

Riktlinjerna utgörs av två delar. Den första avser redovisningsprinciper och vägledning och 

den andra delen innefattar standardupplysningar. Den första delen av redovisningsprinciperna 

och vägledningen innehåller principer för att definiera innehållet i rapporten. Detta innefattar 

principer för väsentlighet, kommunikation med intressenterna och hållbarhetssammanhang 

och fullständighet. Den omfattar även principer för att definiera rapportens kvalitet: balans, 

jämförbarhet, tillförlitlighet, tydlighet, precision samt när rapporten skall avges. Den första 

delen avslutas med en vägledning för hur redovisningen skall avgränsas. (GRI 2009, s.4) Den 

andra delen av ramverket består som tidigare nämnts av standardupplysningar. Dessa 

upplysningar ger information om strategi och profil, hållbarhetsstyrning och 

resultatindikatorer. (GRI 2009, s.5) 

 

Enligt Wallage (2002, s.57) kan utveckling av generellt accepterade standarder så som GRI 

vara ett väldigt komplext arbete då det finns många olika intressenter och hållbarhetsfrågor att 

ta hänsyn till. De olika intressenternas intressen kan kollidera och leda till konfliktartade 

frågor att ta hänsyn till, något som författaren anser är företagsledningens uppgift att hantera. 

Externt utvecklade standarder och riktlinjer passar inte heller alltid varje specifik organisation 

och deras intressenter, det bästa är istället en intressentdialog där betydelsen och vikten av 

olika hållbarhetsfrågor kan diskuteras samt rangordnas. Avsaknaden av en etablerad standard 

eller riktlinjer för hållbarhetsredovisning kan vara ett stort hinder för granskningen av 

densamma. (Wallage, 2002, s.57) 

 

2.3 Hållbarhetsredovisning i Sverige 

 

2.3.1 Hållbarhetsredovisningens ställning idag 

Enligt en undersökning av revisionsfirman ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers som blev klar år 

2008 presenterar allt fler svenska företag en hållbarhetsredovisning. Fyra av fem undersökta 

bolag presenterade information om hur de arbetar med miljö- och sociala ansvarsfrågor. 

Enligt studien är de största börsbolagen bäst på att rapportera hur de arbetar med miljö- och 

socialt ansvarstagande, endast tio procent av dessa bolag redovisar ingen information på 

området. Mindre bolag är sämre på att ge ut information kring dessa frågor, där var fjärde inte 

ger ut någon information. (Morén, 2008) 

 

Den svenska regeringen beslutade i slutet av 2007 att samtliga statliga bolag ska redovisa 

enligt GRI:s riktlinjer, dvs. framställa en hållbarhetsredovisning som ska presenteras på 

samma sätt som årsredovisning, kvartalsrapporter och bolagsstyrningsrapporter. Enligt 

näringsminister Maud Olofsson är tanken att de statliga företagen ska vara föredömen och 

ligga i framkant inom dessa områden då socialt ansvar och hållbar utveckling är viktigt för 

alla företag att ta hänsyn till. Olofsson ansåg vidare att redovisning och rapportering är ett 

verktyg som fungerar för att driva frågor framåt och att de statliga företagen därför skulle vara 

föredömen. (Salo, 2007) Av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers (2008) undersökning framkom 

att GRI:s riktlinjer alltmer börjar etablera sig som en redovisningsstandard bland svenska 

företag som presenterar hållbarhetsredovisningar. Av de undersökta bolagen uppger 63 

procent att de baserat sina hållbarhetsredovisningar på de riktlinjer som GRI givit ut. 

Undersökningen visar också att endast 33 procent låter en oberoende revisor granska 

redovisningen, vilket är en bottennoteringen. 
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När de svenska företagens hållbarhetsredovisningar jämförs med övriga europeiska länders så 

står sig de svenska företagen inte så väl i konkurrensen. Länder så som Storbritannien, 

Spanien och Frankrike har alla en andel bestyrkta hållbarhetsredovisningar som är mellan 36-

38 procent, medan Sverige endast har 8 procent bestyrkta hållbarhetsredovisningar. De 

svenska företag som trots allt har bestyrkta hållbarhetsredovisningar är främst företag inom 

verkstadsindustrin, skogsindustrin och transportsektorn, det vill säga företag med en historiskt 

sett hög miljöpåverkan. Möjliga anledningar till att Sverige har så få bestyrkta 

hållbarhetsredovisningar antas vara en rådande uppfattning att Sverige ligger i framkant vad 

gäller miljöhänsyns- och arbetsmiljöarbete och att det därför inte är så viktigt att redovisa 

detta. Sverige har inte heller haft samma tryck från miljö- och människorättsrörelser som 

företag i bland annat Storbritannien haft. En tredje trolig anledning kan även vara att det 

samarbete som svenska företag haft med fackföreningarna gjort att behovet av en redovisning 

inte varit särskilt stort. (Halling, 2007, s.17-18) 

 

2.3.2 FAR:s pris 

FAR SRS är branschorganisationen för revisorer och rådgivare och delar årligen ut priser för 

efterföljansvärd icke-finansiell redovisning. Priset har delats ut under ett decennium och har 

utökats från att belöna bästa miljöredovisning till att innefatta redovisning av hållbar 

utveckling – miljö, ekonomi och socialt ansvar. Priskategorierna förändras kontinuerligt under 

tidens gång för att spegla utvecklingen inom redovisningsområdet. (FAR SRS, 2008) 

Kriterierna som juryn valt att tillämpa bygger på GRI:s riktlinjer och är framtagna av ACCA 

(The Association of Chartered Certified Accountants). FAR:s jury har valt att göra ett eget 

tillägg till kriterierna och lägger särskild vikt vid: 

 

1. Redovisningens transparens och kvalitetssäkring genom oberoende bestyrkande. 

2. Att redovisningen speglar hur hållbarhetsaspekterna/hållbarhetssammanhanget utgör en 

integrerad del i kärnverksamheten. 

3. Att de för verksamheten mest betydande hållbarhetsaspekterna är identifierade och 

redovisade på ett fullständigt sätt.  

 

Priset omfattar fyra kategorier: Bästa hållbarhetsredovisning i offentlig sektor, i noterade 

bolag, i statligt ägda företag samt bästa hållbarhetsredovisning i privatägda företag. (FAR 

SRS, 2008) 

 

2.4 Hållbarhetsarbetets påverkan på företagets värde och konkurrenskraft 

 

2.4.1 Hållbarhetsarbetets värdepåverkan 

Hassel (2008, s.33-37) har i en studie av börsföretag som satsar aktivt på CSR funnit att dessa 

företag har både bättre lönsamhet och högre börsvärde än de företag som inte ägnat frågorna 

någon större uppmärksamhet. De företag som integrerat de etiska frågorna i verksamheten är 

lönsamma och utgör en mindre risk vid investeringar än andra företag som inte arbetat med 

frågorna lika aktivt. Hassel har funnit att den positiva påverkan på lönsamhet och börsvärde är 

oberoende av den bransch som företaget är verksam inom, dock är påverkan olika stor 

beroende av branschens risk. Ju högre risk som företaget möter desto större är lönsamheten 

från investeringar i CSR enligt Hassel. Till branscher med hög risk räknas i studien de 

branscherna med en stor miljöpåverkan bland andra energi, skog och kemisk industri. 

Tjänstesektorn, till vilken banker och försäkringsbolag hör, anses ha en låg miljörisk. (Hassel 

2008, s.33-37) 
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Ett företags beteende inom miljö- och sociala frågor kan även ha ett direkt inflytande över ett 

företags framgång. Enligt Heal (2008, s.19 f) så kan beteendet påverka kundernas reaktion 

gentemot företagets produkter och även hur företaget värderas på aktiemarknaden. Det 

framhålls även av resultat av studier där man funnit att det sociala och miljömässiga beteendet 

hos företag har en direkt påverkan på framför allt de finansiella resultaten.  

 

2.4.2 Konkurrenspåverkan av hållbarhetsarbete 

Wagner och Schaltegger (2003, s.7 f) presenterar två olika perspektiv på förhållandet mellan 

ekonomisk framgång och ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Till att börja med framhåller 

författarna att vad gäller prestationerna på miljöområdet finns det en traditionalistisk 

synvinkel som anser att meningen med miljölagstiftningen är att korrigera negativa 

konsekvenser och i slutändan även ett marknadsmisslyckande, genom att belägga företagen 

med ytterligare kostnader. Detta antagande är särskilt relevant för de företag som är 

verksamma inom industrier där andelen miljökostnader i relation till totala 

tillverkningskostnader är avsevärt högre än för tillverkningssektor överlag. Det finns 

argument för att företag i industrier med en högre miljömässig påverkan har en 

konkurrensmässig nackdel om de blir belastade med högre miljökostnader i relation till totala 

tillverkningskostnader jämfört med andra industrier. Det andra perspektivet som Wagner och 

Schaltegger framför är det revisionistiska som framhåller att förbättrade miljöprestationer är 

en potentiell konkurrensmässig fördel då det kan leda till effektiviserade processer, 

produktionsförbättringar, lägre kostnader och nya marknadsmöjligheter. Den revisionistiska 

synvinkeln anser att företag som möter högre kostnader för t.ex. föroreningar har incitament 

att utveckla nya tekniker och produktionssätt som i slutändan kan minska kostnader och skapa 

innovationer som kan säljas till andra företag.  

 

Wagner och Schaltegger (2003, s.11 f) presenterar också en förklarande modell för vad som 

påverkar förhållandet mellan hållbarhetsprestationer och ett företags konkurrenskraft. 

Modellen nedan visar de förklarande faktorerna som anses vara viktigast i att skapa en viss 

nivå av prestationer och konkurrenskraft inom hållbarhetsarbetet. På den enklaste nivån kan 

man anta att varje faktor samtidigt påverkar ett företags konkurrenskraft och prestationer 

inom hållbarhetsarbetet, men det kan också antas att varje faktor har ett dominerande 

inflytande på antingen konkurrenskraften eller prestationerna. Olika faktorer kan också enligt 

modellen interagera med varandra, så som t.ex. ett företags storlek kan påverka 

hållbarhetsstrategierna. Modellen innehåller också ett antal förklarande faktorer som 

mestadels påverkar företagets konkurrenskraft och ekonomiska prestationer, så som t.ex. 

investerare, avkastningskrav och industrins kapitalintensitet. 
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Figur 2: Förhållandet mellan hållbarhetsprestationer och ett företags konkurrenskraft (Wagner & Schaltegger, 

2003, s.12) 

 

2.5 Intressent- och legitimitetsteorin 

Det finns två för denna studie relevanta teorier som behandlar förhållandet mellan företag 

och samhälle med betoning på redovisning av samhällsinformation. De två teorierna är 

intressent- och legitimitetsteorin. Dessa används för att komplettera varandra och överlappar 

varandra i sitt resonemang. Frågeställningarna som är viktiga i dessa teorier beror på 

huruvida problemen ses ur företagets eller samhällets perspektiv. (Ljungdahl, 1999, s.39) 

 

Företagsledningens Samhällets 

perspektiv  perspektiv 

 

 

Intressentteori 

 

 

 

 

Legitimitetsteori 

 

 
 

Figur 3: Intressent och legitimitet (Ljungdahl, 1999, s.40) 

I företagsledningens perspektiv betonas miljöredovisningens roll som ett redskap för att 

hantera och uppfylla olika intressenters krav och genom det legitimera verksamheten. Med 

denna uppfattning kan intressent- och legitimitetsteorin användas som komplement till 

varandra. Intressentteorin skildrar företagets relation till intressenterna och legitimitetsteorin 

pekar på olika strategier för företaget att legitimera sig gentemot sina intressenter. (Ljungdahl, 

1999, s.40) I den här uppsatsen behandlas intressent- och legitimitetsteorin ur företagets 

perspektiv. De två teorierna beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.5.1 och 3.5.2. 

 

 

 

Hantering av 

intressentkrav 

 

 

 

Formulering av 

intressentens krav 

 

 

 

Legitimering av 

företaget 

 

 

 

Legitimering av 

systemet 

 

Sociala- och miljöprestationer 

Förklarande faktorer:                  

-Företagets hållbarhetsstrategier 

& ledningssystem                         

-Miljömässig & social reglering 

-Teknologi & processer               

-Företags storlek                           

-Industrins marknadsstruktur 

Ytterligare faktorer:                     

-Investerare                                  

-Avkastningsförväntningar          

-Ändrade marknads-

förutsättningar                              

-Cykliska branscher                        

-Industriernas kapitalintestitet 

Företagets konkurrenskraft-

ekonomiska prestationer (eller 

hållbar konkurrenskraft) 
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2.5.1 Intressentteorin 

Hållbarhetsredovisningen har enligt McCauig (2006, s.60) snabbt växt fram som en viktig 

källa för detaljerad information till företagens intressenter. De intressenter som 

hållbarhetsredovisningen vänder sig till är sådana som inte nöjer sig endast med den 

finansiella rapporteringen. Greenwood (2003, s.317) delar McCauigs uppfattning då han 

menar att hållbarhetsredovisning är företagets rapportering till deras interna och externa 

intressenter om företagets sociala förehavanden. Hållbarhetsrapportering är ofta sedd som en 

dialog mellan företag och dess intressenter.    

 

Intressentmodellen introducerades i Sverige under mitten av 1960-talet och speglar ett synsätt 

på företagsledningen samt företagsadministrationen. Det som skiljer intressentmodellen från 

många andra modeller om företagsledningar är att den lägger uppmärksamheten på hur 

företagsledningen skall handskas med omvärlden. Teorin bygger även på att intressenterna 

mottar belöningar från organisationen i utbyte mot det bidrag som de ger till organisationen. 

En intressent fortsätter endast att delta i organisationen så länge som belöningarna är större 

eller lika stora som de bidrag som han ger till organisationen. Bidragen används av 

organisationen till att producera belöningar till intressenterna och organisationen fortsätter 

därför endast att existera så länge som organisationen kan skapa belöningar som är lika stora 

eller större än bidragen. (March & Simon, 1958, s.85) Intressenter är enligt Löhman och 

Steinholtz (2004, s.128) ett viktigt begrepp inom CSR. Den generella definitionen av en 

intressent kan förklaras som en individ, grupp eller företeelse som både påverkar företaget 

samt påverkas av företaget.   

 

Gray et al (1996, s.45 f) menar att det finns två varianter av intressentteorin. Den variant som 

är mest relevant inom CSR-området är att använda intressentteorin i ett perspektiv där 

organisationen står i fokus. Med detta synsätt identifieras intressenten av organisationen och 

inte av samhället, som i den traditionella intressentteorin. Intressenterna kategoriseras utifrån 

vilken grad organisationen tror att interaktionen med varje intressentgrupp måste hanteras för 

att företagen skall kunna fortsätta sin verksamhet i framtiden.  Desto viktigare 

intressentgruppen är för företaget, desto mer energi läggs på att hantera förhållandet till 

intressentgruppen. Gray et als teorier stöds av Carroll (1991, s.43) som anser att det finns en 

naturlig koppling mellan CSR och en organisations intressenter. Ledningens utmaning består 

av att bestämma sig för vilka intressenters krav som de ska ta hänsyn till när de fattar beslut. 

Enligt Carroll (1991, s.43) kan företagsledningen ranka olika intressenters anspråks betydelse 

med hjälp av två kriterier, legitimitet och makt. Ur ett CSR perspektiv är legitimitet det 

viktigaste kriteriet då det tar hänsyn till den intressent som har det mest berättigade anspråket 

på företaget.  

 

Enligt Dando och Swift (2003, s.195) spelar revisorerna som granskar 

hållbarhetsredovisningen en viktig roll för företagen när de skall bilda förtroende hos sina 

intressenter. Intressenterna måste kunna lita på att informationen i hållbarhetsredovisningen är 

komplett, exakt och den skall ge en balanserad bild av företagens förehavanden. En revisor 

bör även ge sin åsikt om informationens riktighet. 

 

2.5.2 Legitimitetsteorin 

CSR rapporteringen är inte lagstadgad utom för statliga företag som måste tillhandahålla en 

hållbarhetsredovisning. Eftersom allt fler icke-statliga företag väljer att ställa 

hållbarhetsredovisningar till förfogande för sina intressenter så måste det finnas andra 
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anledningar till detta. Legitimitetsteorin används ofta till att förklara detta fenomen. (Deegan, 

2002, s.185) 

 

Enligt Gray et al (1996, s.46) innebär legitimitetsteorin i stora drag att organisationer bara kan 

fortsätta existera om samhället upplever att organisationens verksamhet stämmer överens med 

de värderingar som finns i samhället. I likhet med Gray et al menar Guthrie and Parker (1988, 

s.344) att företag verkar i samhället via ett socialt kontrakt där företagen utför olika 

handlingar som samhället önskar i utbyte mot godkännande av deras mål, andra belöningar 

och dess fortsatta fortlevnad.  Löhman & Steinholtz (2004, s.47) menar att företagen måste 

avslöja tillräckligt med information så att samhället kan avgöra huruvida företaget är en bra 

medborgare. Genom att legitimera sina handlingar via avslöjanden hoppas företagen att 

rättfärdiga sin existens (Guthrie & Parker, 1988, s.344).  

 

Hybels (1995, s.243-244) har genom Tilling (2004, s.5) identifierat fyra intressenter som är 

viktiga för företagens legitimitet. Intressenterna inverkar på flödet av resurser som är kritiska 

för företagens etablering, tillväxt och överlevnad. Intressenterna kontrollerar flödet av 

resurser antingen genom direkt kontroll eller genom sitt godkännande. Dessa fyra kritiska 

intressenter presenteras nedan i figur 4. 

 

Figur 4: Kritiska intressenter (Hybels (1995, s.244)  illustrerad i Tilling (2004, s.5) översatt av författarna) 

 

Samhällets förväntningar på företagen är inte oföränderliga utan förändras över tid och 

därmed måste företagen vara uppmärksamma på förändringarna i samhället de verkar i, för att 

inte förlora sin legitimitet. Det finns fyra olika faser av legitimitet som företagen kan befinna 

sig i. (Tilling, 2004, s.6)  

 

Etablera legitimitet: Det första stadiet av legitimitet behandlar de tidiga faserna av ett företags 

utveckling och kretsar oftast kring frågor om finansiell kompetens. Företagen måste vara 

medvetna om de socialt konstruerade standarder om kvalitet samt att de måste uppföra sig i 

enlighet med accepterade standarder om professionalism. (Tilling, 2004, s.6) 

 

Bibehålla legitimitet: De flesta företagen befinner sig i den här fasen. Fasen inkluderar 

aktiviteter som ett fortlöpande arbete med att övertyga intressenterna att allt går bra samt 

försöka förutspå och förhindra potentiella hot mot företagets legitimitet. (Tilling, 2004, s.6) 

 

Utöka legitimiteten: När företaget slår sig in på nya marknader eller förändrar sättet som de 

relaterar till den nuvarande marknaden kan behovet att utvidga legitimiteten uppstå. Att 

utvidga legitimiteten kan ses som att företagsledningen agerar innan ett akut behov har 

uppstått för att vinna förtroendet av potentiella intressenter. (Tilling, 2004, s.7) 

 

Försvara legitimitet: Legitimiteten kan hotas av interna eller externa händelser och behöver 

försvaras. (Tilling, 2004, s.7) När företagen möter hot mot sin legitimitet kan de enligt 

Intressent:             Resurser som kontrolleras:          

(1) Staten Kontrakt, statsbidrag, lagstiftning, föreskrivelser, skatt  

(2) Allmänheten Stöd som kunder, stöd i form av samhällsintresse, arbetskraft 

(3) Finansiella marknader Investeringar 

(4) Media Kan påtagligt påverka intressenternas beslut 
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Lindblom (1994, refererad i Gray et al, 1995, s.54) informera sina intressenter om deras 

intentioner om att förbättra sin prestation. Ljungdahl (1999, s.47) delar denna uppfattning då 

han anser att i samband med hot mot legitimiteten försöker företag att informera 

intressenterna om företagets intentioner att företa miljöåtgärder. Genom att förklara eller 

förneka sitt agerande i lagom utsträckning för intressenterna kan företaget bibehålla sin 

legitimitet.  

 

2.6 Agentteorin 

Enligt Artsberg (2003, s.84) fokuserar agentteorin på relationen mellan aktörerna på 

redovisningsområdet och används för att förklara de flesta företeelserna inom nämnda 

område.   

 

Relationen som agentteorin beskriver är mellan två parter, principalen och agenten. 

Principalen är uppdragsgivaren, parten som vill ha en uppgift utförd. Agenten är i sin tur den 

parten som åtar sig att uppföra uppgiften.  (Nygaard & Bengtsson, 2002, s.80) 

Företagsledningen som anlitar en revisor är ett exempel på en sådan relation och relationen 

mellan ägarna av ett företag och företagets ledning är ett annat exempel.  

 

Relationen mellan principalen och agenten är konfliktartad. (Artsberg, 2003, s.84) Det 

uppkommer två sorters problem i relationen mellan agenten och principalen, agentproblemet 

och riskproblemet. Agentproblemet uppstår när det finns en målkonflikt mellan parterna. 

Principalen vill ha ett stort bidrag för en liten belöning samtidigt som principalen kräver en 

stor belöning för ett litet bidrag. Både principalen och agenten är nyttomaximerande vilket 

innebär att båda parter vill åstadkomma största möjliga nytta av relationen. Agenten vill ha 

belöning för sitt bidrag och principalen vill ha bidrag från agenten för den belöning han 

lämnar. Förhållandet mellan parterna är pareto-optimalt i den meningen att det inte går att öka 

ena partens nytta utan att minska den andra partens nytta. Det är kostsamt för principalen att 

kontrollera agentens faktiska bidrag. (Nygaard & Bengtsson, 2002, s.80)  

 

Riskproblemet när principalen och agenten inte delar samma inställning till att utsätta sig för 

risk. Principalen kan vara oriskvillig när han inte har full information om agentens bidrag. 

Agenten kan däremot vara riskneutral eller risksökande när det gäller principalens ekonomi. 

(Nygaard & Bengtsson, 2002, s.84) 

 

Ness och Mirsa (1991, s.211ff) menar att företagen frivilligt rapporterar om deras sociala 

påverkan och deras miljöpåverkan för att minska agentkostnaderna. Företagets ledning vet att 

ägarna försöker kontrollera deras handlande och använder den frivilliga miljörapporteringen 

till att övertyga ägarna att de kan lita på ledningen. (Watson, Shrives & Marton, 2002, s.290) 

     

2.7 Transparens och förtroendegap 

Delfgaauw (2000, s.69) presenterar en modell över hur förtroendet för företagen har minskat 

och kraven på en ökad transparens har samtidigt ökat. Enligt modellen så har trenden 

utvecklats från att företagen sa ”trust me” och individerna litade på vad de sa, till att de ville 

att företagen skulle berätta vad de gjorde ”tell me”, och slutligen till att individerna kräver att 

företagen ska redovisa vad de gör dvs. ”show me”.  
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Förtroende 

        Hög 

 

 ”Trust me” 

 

             ”Tell me”     

           

 ”Show me”       

 

 

 Låg  

                Låg                                             Hög Transparens 

 

Figur 5: Relationen mellan ett minskat förtroende och krav på ökad transparens (Deelfgaauw, 2003, s.69) 

 

Dando och Swift (2003, s.195) argumenterar för att trots att antalet företag som presenterar en 

hållbarhetsredovisning ökar, innebär inte detta att intressenternas förtroende ökar i samma 

takt. Detta förtroendegap som uppstår kan minskas, enligt författarna, med hjälp av en 

oberoende granskning utförd av en tredje part. De drivande faktorerna bakom den ökade 

utvecklingen av företag som presenterar hållbarhetsredovisningar kan enligt författarna 

hänföras till en rad olika faktorer. Företag kan påverkas av en vilja att förbättra sitt rykte, 

möta investerares behov av resultatinformation samt att kunna presentera ett etiskt 

ansvarstagande inför sina intressenter. Författarna menar att företagens presentation av sitt 

etiska, sociala samt miljöarbete undermineras av den avsaknad av förtroende som 

intressenterna har för informationen och företagets uppriktighet. Utan intressenternas 

förtroende för hållbarhetsredovisningen kommer den inte heller att uppfylla de mål som den 

var ämnad för. Dando och Swift (2003, s.195) föreslår att detta förtroendegap dock kan 

minskas med hjälp av en oberoende tredje parts granskning.  

 

2.8 Granskning av hållbarhetsredovisningar 

 

2.8.1 Bakomliggande orsaker till granskningen 

Granskningen av hållbarhetsredovisningar är av stor betydelse för både företagen och 

samhället i stort eftersom att granskningen hjälper till med att bygga en god relation mellan 

företagen och intressenterna. (Kurihama, 2007, s.114) Det finns idag ännu ingen etablerad 

standard eller utvecklad praxis som kan ligga till grund för en granskning av 

hållbarhetsredovisningar. Då riktlinjer för både redovisningen och granskningen är under 

utveckling samt avsaknaden av lagstadgade krav så kan företagen idag själva bestämma vad 

redovisningen ska innehålla och vad en granskning ska omfatta. (Larsson, 2002, s184.) 

 

Enligt Larsson (2002, s.188) är orsakerna till att företag idag i en allt större utsträckning 

efterfrågar en extern och oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen varierande 

mellan företagen. Det kan dels vara krafter utanför företaget som driver på företagsledningen 



21 

 

att låta en oberoende tredje part granska redovisningen, alternativt kan det vara krafter inom 

företaget som efterfrågar en granskning. En av de huvudsakliga anledningarna till att man 

inom företaget efterfrågar en granskning är för att förbättra de egna kontroll- och 

informationssystemen. KPMG anser att de viktigaste fördelarna med extern, oberoende 

granskning är att företaget förbättrar kvaliteten och trovärdigheten för redovisningen, risken 

minskar för att redovisa felaktig eller missvisande information, kvaliteten och tillförlitligheten 

i de interna beslutsunderlagen förbättras samt att samband och samordningsfördelar i de 

interna systemen och rutinerna kan identifieras. 

 

Enligt Park och Brorsons (2005, s.1099f) studie av varför svenska företag söker efter 

oberoende granskning svarade de flesta att det var ett beslut taget efter interna diskussioner 

inom företaget. Ökad trovärdighet ansågs som det huvudsakliga motivet bakom beslutet. 

Vissa företag införde även oberoende granskning för att förbättra internrapporteringssystemet 

tillsammans med företagets prestationer och resultat. Bland de företag som valde att inte låta 

sin hållbarhetsredovisning granskas fann författarna främst fyra olika anledningar. Det första 

argumentet för att avstå var att avgiften till granskaren/revisorn var för hög, detta var främst 

fallet bland små företag. Den andra anledningen var att en oberoende granskning inte skulle 

tillföra något värde till redovisningen, de företag som framförde denna anledning ansåg ofta 

att deras information var tillräckligt trovärdig och att en granskare inte skulle kunna göra en 

bättra utredning än de själva. Ett tredje argument emot granskning av redovisningen var att 

företag ansåg att de ännu inte var redo för att låta sig granskas, de ansåg att deras 

redovisningssystem inte var tillräckligt mogna för att kunna granskas. Det fjärde och sista 

huvudsakliga motivet till att inte granska var att företagen inte ansåg att det fanns något krav 

från utomstående att redovisningen skulle granskas och bestyrkas. (Park & Brorson, 2005, 

s.1099f) 

 

Park och Brorson (2005, s.1104) fann även i studien att en vanlig anledning till att företag lät 

granska sin hållbarhetsredovisning var att de ville benchmarka med andra företag. De fann att 

företag med anställda som var ambitiösa i miljöfrågor och att informera kring dessa skulle 

följa trenderna i frivillig rapportering för skaffa sig en ledande position gentemot andra 

företag. Även priser för miljö- och hållbarhetsredovisning kan vara en drivande faktor bakom 

en frivillig granskning. (Park & Brorson, 2005, s.1104) 

 

2.8.2 Vilka företag väljer att granska? 

En majoritet av de företag som låter granska sina hållbarhetsredovisningar är större 

organisationer som använder sig av naturtillgångar i sin produktion. Nitken och Brooks (1998, 

s.1500) har funnit att de företag som finns representerade i EthicScans databas, över företag 

som låter granska sin hållbarhetsredovisning, kan delas in i fyra olika kategorier. Den första 

kategorin inkluderar de företag som tillhör en bransch där granskningen har blivit rutin för 

företagen, kategori två inkluderar de företag som har betydande offentliga affärer och/eller 

påverkar miljön på ett sådant sätt att revision krävs, den tredje kategorin av företag innehåller 

de som har ett uttalat hållbarhetsengagemang och slutligen den fjärde kategorin är de företag 

vars produkter eller tjänster anses påverka miljön.  

 

Nitken och Brooks (1998, s.1500f) framför även de faktorer som de anser påverka 

företagsledningarna till att låta granska sina hållbarhetsredovisningar. Några av de faktorer 

som förs fram av författarna är; regleringar eller lagar, negativa reaktioner från allmänheten 

på grund av miljökatastrofer som minskar vinsterna och begränsar verksamheten, 

branschorganisationsprogram som begär stöd från sina medlemmar och som skulle innebära 

sanktioner om en medlem inte följde bestämmelserna, reaktioner från kunder eller 
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intressegrupper, försöka att marknadsföra en etisk/miljömässig fördel gentemot konkurrenter 

eller möjligheter att profitera på återvinning eller andra miljöfördelar. De har också funnit en 

rad anledningar till varför organisationer väljer att inte låta granska sina 

hållbarhetsredovisningar. Bland dessa anledningar nämns bland annat; företagsledningens 

ointresse, staten kräver det inte, negativa reaktioner kan uppstå bland intressenter om vissa 

miljökonsekvenser presenteras, organisationer kan anse att deras bransch inte har någon större 

miljöpåverkan och slutligen så anses den främsta anledningen till att så få företag låter 

granska sina hållbarhetsredovisningar vara att företagsledningarna ännu inte insett att detta 

kan vara lönsamt. 

  

2.8.3 Granskningen bland svenska företag 

I Park och Brorsons (2005, s.1097) studie över svenska företags erfarenheter av oberoende 

granskning av hållbarhetsredovisningar har det framkommit att företag tar ett antal steg innan 

de introducerar frivillig granskning av deras hållbarhetsredovisningar, fyra steg som kan 

sammanfattas i en figur. Varje steg kräver mer resurser från företaget, men ökar 

förhoppningsvis värdet för intressenterna. Författarna poängterar också att ett företag inte 

behöver ta alla steg i figuren utan kan börja och sluta på vilken nivå de vill. Enligt tidigare 

studier så har det visats att de flesta företag slutar på steg två.  

 
Ökad trovärdighet                   Steg 4 

 

  Steg 3 

       En rapport   
         Steg 2        från gransk- 

               Steg 1            Granskad   aren 

                               offentlig     presenteras.  

                  Offentlig   redovisning Intressenter 

               Redovisning   är involver- 

                     Internt red-    ade i  

Inget internt visningssys-    gransknings- 

redovisnings tem imple-    processen. 

sytem. Inga  menteras. 

offentliga     Ännu inga 

rapporter.     offentliga 

                     rapporter.                     

    

Figur 6: Steg fram till frivillig granskning av hållbarhetsredovisningar (Park & Brorson, 2005, s.1097)

  

Enligt Park och Brorson (2005, s.1097) är Sverige inte det mest avancerade landet när det 

gäller oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar, men ändå ett intressent land att 

studera då svenska företag anses vara proaktiva när det kommer till miljö och 

hållbarhetsfrågor. Svenska företag och granskare/revisorer kan därför mycket väl bidra med 

erfarenheter och åsikter som kan vara värdefulla för företag verksamma i andra länder. 

 

Sedan 1990 har antalet miljö och hållbarhetsredovisningar stadigt ökat bland de svenska 

företagen som ingått i författarnas studie. Den mest dramatiska ökningen skedde mellan 1993 

och 1998, sedan dess har nivån legat relativt stadigt på samma nivå. När det gäller oberoende 

granskade redovisningar bland de undersökta företagen, började det första företaget redan 

1995 och sedan dess har det skett en stadig ökning i antalet företag som följt efter. Under 

början av 2000-talet noterades också en trend bland svenska företag där 

hållbarhetsredovisningen integrerades med den finansiella. (Park & Brorson, 2005, s.1098) 
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De slutsatser som Park och Brorson (2005, s.1105) drar av sin studie är att svenska företag 

som har låtit granska sin hållbarhetsredovisning anser att detta var ett bra verktyg som hjälpte 

dem att utveckla ett internt rapporteringssystem och att skapa mer strikta miljö- och 

hållbarhetsredovisningar. Trots detta så ansåg både företag som låtit sin redovisning granskas 

och de företag som inte gjort detta att det var svårt att avgöra om granskning utmynnat i en 

ökad trovärdighet. 
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3. METOD 

I det här kapitlet skall vi redogöra för den vetenskapliga metod som vår undersökning bygger 

på.  Kapitlet inleds med att vi ger en beskrivning av vårt ämnesval och förförståelse samt att 

vi motiverar de metodologiska val vi har gjort i vår uppsats. Vidare beskriver vi utförandet av 

studien och de val vi gjort i samband med den. Vi avslutar kapitlet med att presentera en 

källkritik samt behandlar studiens trovärdighet med utgångspunkt i sanningskriterierna.  

 

3.1 Ämnesval  

Vårt ämnesval bygger på att vi vill behandla ett aktuellt ämne inom redovisningsområdet. 

Efter en del diskussioner kring ämnen som ligger i tiden så kom vi att intressera oss för 

företagens miljöpåverkan. Eftersom det var just redovisning som vi ämnade skriva om så blev 

det tämligen självklart att företagens miljöredovisning låg närmast till hands. Ingen av oss 

hade någon nämnvärd kunskap inom ämnet så vi började med att söka information. Efter vår 

inledande litteratursökning kring företags miljöredovisningar började vi allt mer intressera oss 

för hållbar utveckling och redovisningen kring denna. 

 

När vi fått lite kunskap om hållbarhetsredovisning började vi att undersöka vad tidigare 

uppsatsstudenter skrivit om i ämnet. En hel del har skrivits om hållbarhetsredovisningen ur 

revisorns perspektiv så den infallsvinkeln var inte av intresse för oss. Istället började vi 

intressera oss för företagens inställning till hållbarhetsredovisningen. Vi upplever att det 

skiljer sig ganska mycket i hur denna rapportering värderas och hur mycket tid och pengar 

som företagen lägger ner på den. Vi fann att det skulle vara intressant att undersöka hur 

inställningen till hållbarhetsredovisning och granskningen av den skiljer sig åt, mellan olika 

typer av företag.  

 

3.2 Förförståelse 

I detta avsnitt kommer vi att delge läsaren vilken förförståelse vi besitter gällande 

uppsatsämnet. Johansson Lindfors (1993, s.76) menar att begreppet förförståelse avser all 

kunskap och alla uppfattningar som forskaren äger och utvecklar om en företeelse fram till 

dess att forskningsstrategin formuleras. I vårt fall gäller förförståelsen kunskap och 

uppfattningar om redovisning och revision men framförallt om hållbarhetsredovisning och 

granskningen av denna. Genom att informera läsaren om vår förförståelse ger vi denne 

chansen att få en uppfattning om den tidigare kunskap som vi har inom uppsatsämnet och dra 

egna slutsatser om huruvida vår kunskap har påverkat uppsatsen på ett negativt sätt.  

 

Arbnor & Bjerke (1994, s.182) menar att det finns det två sorters förförståelse, den allmänna 

och den diagnostiska förförståelsen. Vår allmänna förförståelse är de kunskaper, värderingar 

och erfarenheter som vi har med oss innan vi företagit förstudier.  Den allmänna förförståelse 

som vi besitter är i synnerhet den kunskap som vi erhållit genom våra studier i 

företagsekonomi från a- till d-nivå. Vi har båda haft redovisning som inriktning på både c- 

och d-nivå och har därför en relativt god förkunskap inom ämnet redovisning. Företagens 

rapportering av finansiell information samt revision har varit en relativt stor del av vår 

utbildning och inom de ämnena innehar vi goda kunskaper. Endast en av oss har behandlat 

ämnet hållbarhetsredovisning under studietiden, då ämnet behandlades under ett seminarium i 

en redovisningskurs under författarens tid som utbytesstudent.  

 

Den diagnostiska förförståelsen grundar sig på den kunskap som vi kan tillgodoräkna oss efter 

de förstudier som vi gjort inom hållbarhetsredovisning och om den undersökning som skall 

göras. (Arbnor & Bjerke, 1994, s.182) På grund av vår begränsade kunskap om 
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hållbarhetsredovisning har vi blivit tvungna att lägga betydande kraft på att inhämta kunskap i 

ämnet. Våra förstudier har bestått av att läsa tidskrifter, regelverk, litteratur samt tidigare 

forskning inom området.  

 

Vi hade i princip ingen självupplevd erfarenhet av hållbarhetsredovisning utan den 

förförståelse vi besitter har vi fått genom andrahandsinformation. Den diagnostiska 

förförståelse som vi inhämtat genom förstudier av ämnet, har hjälpt oss att formulera 

problemet samt hjälpt oss med utformning av frågor till respondenterna. Vi inser att all 

förförståelse kan komma att påverka studien åt något håll men vi ämnar vara så objektiva som 

möjligt. 

 

3.3 Perspektiv 

”Perspektivet fungerar som en lins genom vilken utredaren betraktar verkligheten och väljer 

de aspekter som bedöms vara relevanta och viktiga samt tolkar verkligheten.” (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s.62)  

 

När vi skulle välja perspektiv till vår uppsats så valde vi, utifrån vårt syfte, att ta företagens 

perspektiv. Vårt syfte med att studera vilka faktorer som motiverar företagen när de tar 

ställning till om de skall upprätta en hållbarhetsredovisning och låta den granskas, samt vilka 

fördelar respektive nackdelar som företagen upplever med upprättandet och granskningen, 

hade varit svårt att uppnå med ett annat perspektiv. 

 

Ett alternativt perspektiv hade kunnat vara att se situationen ur revisorns synvinkel och med 

hjälp av deras kunskap inom området försöka skapa oss en uppfattning om företagens 

inställning och motiv till upprättande och granskning av hållbarhetsredovisning. Vi ansåg 

dock att informationen i det fallet hade blivit alltför sekundär och subjektiv, då revisorernas 

tolkning av fenomenet kanske inte hade stämt överens med företagens syn på frågan och 

därför valde vi att bortse från revisorernas perspektiv i denna studie.  

 

3.4 Kunskapssyn 

Enligt allmänna vetenskapliga ordalag är kunskapssyn den verklighets- och 

vetbarhetsuppfattning som en forskare har. Detta syftar till sättet att uppfatta den verklighet 

som skall studeras och sättet som denna verklighet skall studeras på. (Johansson Lindfors, 

1993, s.10) 

 

Det vi önskar uppnå med vår uppsats är att skapa oss en uppfattning om de faktorer som 

motiverar företagen i studien att upprätta hållbarhetsredovisningar samt att låta dessa 

granskas. Vi vill främst få en överblick över hur företagen ser på nyttan av upprättandet samt 

granskningen, dvs. vilka mervärden som uppstår som företagen kan dra nytta av. Med tanke 

på att det vi vill undersöka är beroende av människors handlingar, attityder och engagemang 

så är det ytterst det mänskliga beteendet som vi avser att undersöka. 

 

Utifrån vårt syfte samt upplägget av studien har vi funnit det svårt att ta en klar och tydlig 

ställning för en av de två kunskapssynerna; hermeneutik och positivism. Vi anser inte att vår 

studie kräver att vi tar en klar och tydlig ställning för en av de två, utan att vi istället försöker 

implementera drag från de båda kunskapssynerna. Genom vår önskan att studera vilka 

faktorer som företagen motiveras av kan vi sägas vara positivister som försöker vara objektiva 

och presentera empirisk mätbar kunskap. Detta synsätt blir dock svårt för oss att upprätthålla 

genom hela vår uppsats då vi även avser att gå djupare och försöka tolka samt förstå 
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företagens attityder och inställning till ämnet. Vår studie tar då ett mer hermeneutiskt synsätt 

som blir mer subjektivt än det tidigare. 

 

Forskare har också på senare tid framfört kritik mot gränsdragningarna mellan rent 

positivistisk eller hermeneutisk kunskapssyn och istället framfört att en kombination av de två 

är det vanligaste. Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2002, s.72) är dagens syn på 

motsättningarna mellan positivismen och hermeneutiken både falsk och förlegad. Enligt dessa 

tre författare är det idag väldigt få forskare som är renodlat positivistiska eller hermeneutiska.  

 

3.5 Angreppssätt 

Det finns idag en relativt stor mängd teorier och modeller som behandlar 

hållbarhetsredovisning och vilka de eventuella fördelarna kan vara. För att utföra vår studie 

utifrån vårt syfte och inhämta den kunskap, kring vår frågeställning, som finns hos 

respondenterna har vi valt att utgå ifrån de teorier och den kunskap som redan finns på 

området.  

 

Den första delen av vår studie, dvs. vår enkät, kommer att vara konstruerad utifrån vår 

teoretiska referensram, vilket innebär att studien kommer att utföras utifrån ett deduktivt 

angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet förknippas med att en studie börjar i teorin och går 

till empirin, medan det induktiva är dess raka motsatsen det vill säga går från empiri till teori. 

(Johansson Lindfors, 1993, s.55) Utifrån de resultat vi erhåller genom enkätstudien kommer 

vi att konstruera de intervjuer som vi avser att genomföra med utvalda respondenter. 

Intervjuerna kommer på så vis att vara en blandning av, dels vår teoretiska referensram samt 

de empiriska resultat som vi erhåller genom enkäten. Studien kommer därmed att även 

innehålla vissa induktiva inslag, då ny kunskap kan genereras med hjälp av enkätstudien.  

 

Fokus för vår studie är ett relativt outforskat område inom hållbarhetsredovisningen. Få 

studier har behandlat företags inställning till hållbarhetsredovisningen som ett 

konkurrensmedel samt företagens bakomliggande motiv till hållbarhetsredovisning. Vi har 

inte heller hittat studier som jämför hållbarhetsarbetet mellan B2B- och B2C-företag. I och 

med detta kan vår studie också komma att generera ny kunskap inom området genom både 

enkäterna samt intervjuerna. 

 

3.6 Studiens praktiska genomförande 

I vår studie avser vi att kombinera kvantitativa enkätstudier med kvalitativa intervjuer för att 

möjliggöra att vi kan dra så korrekta slutsatser som möjligt kring vår frågeställning. Tanken 

bakom detta upplägg är att dels möjliggöra generaliseringar utifrån ett brett urval samt att 

även kunna skapa oss en bredare förståelse för företagens resonemang kring 

hållbarhetsredovisning. Kombinationen av dessa två metoder hoppas vi kommer att öka 

studiens bidrag till forskningen på området.  

 

I vårt val av metod så diskuterade vi länge vilken typ av metod som var bäst lämpad för 

studien, skulle vi välja en enkät eller en intervju. Denna diskussion är enligt Bjereld et al 

(2002, s.113-116) särskilt vanlig inom samhällsvetenskapen där fördelar respektive nackdelar 

med kvantitativa och kvalitativa metoder vägs emot varandra. De svårigheter som vi upplevde 

med vårt metodval är enligt Bjereld et al inte heller ovanliga då det varken är möjligt eller 

rimligt att dra en skarp gräns mellan de båda metodinriktningarna, alla kvantitativa 

undersökningar har kvalitativa drag och vice versa. 
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Efter långt övervägande valde vi därför att kombinera de två metoderna i två olika typer av 

undersökningar, för att som vi nämnt tidigare både möjliggöra urskiljningar av mönster och 

samband med hjälp av den kvantitativa metoden samt att genom den kvalitativa försöka tolka 

och förstå företeelsen. (Bjereld et al, 2002, s.113-116) 

 

3.7 Urval av respondenter till enkäten 

Då vi avsåg att samla så mycket kunskap om företags inställningar och upplevelser av 

hållbarhetsredovisningar valde vi att utgå ifrån de företag som mottagit FAR:s pris för bästa 

hållbarhetsredovisning. Vi valde dessa företag som utgångspunkt för vårt urval var att dessa 

företag hade betydande kunskap om CSR och låg i framkant vad gäller 

hållbarhetsredovisningar och därför var en bra utgångspunkt för studien. I och med att vi 

inkluderade alla företag som fått pris gjorde vi inget urval utan en total undersökning av 

populationen. Totalt uppgick dessa företag till 11 stycken sedan år 2004 varav 6 stycken B2B 

och 5 stycken B2C. 

 

Då vi var i behov av utöka populationen för att kunna dra några meningsfulla slutsatser av 

studien valde vi att hitta företag som liknade de 11 pristagarna. För att hitta dessa företag att 

valde vi att titta på fyra olika parametrar; bransch, omsättning, antal anställda och 

balansomslutning. Omsättning, anställda och balansomslutning valdes av oss för att vi ansåg 

att dessa parametrar väldigt väl reflekterar ett företags storlek ur flera olika synvinklar. 

Uppgifter angående de fyra parametrar som vi bedömde företagen efter inhämtades från 

företagens senaste årsredovisning. Vi inledde sökandet efter passande företag med att försöka 

matcha pristagarnas bransch med liknande företag av samma storlek. För att erhålla en 

översikt över vilka företag som tillhörde respektive bransch använde vi oss av börslistor, 

branschorganisationer samt i vissa fall även av pristagarnas hemsidor, där konkurrenter stod 

listade. Vår avsikt var att finna företag som matchade varandra så bra som möjligt avseende 

deras tjänster och produkter. Detta för att kunna göra en jämförelse av hur likvärdiga företag 

med olika företagsinriktningar ser på hållbarhetsredovisningar, granskningen av dessa och 

vilken betydelse detta har för företaget. 

 

När vi hittat de företag som kunde hänföras till prisföretagens branscher inledde vi arbetet 

med att fastställa vilket av företagen som storleksmässigt matchade pristagarna bäst. Vi 

försökte att hitta ett företag till respektive pristagare, som låg så nära som möjligt 

storleksmässigt, avseende de tre parametrar som vi nämnde tidigare; omsättning, antal 

anställda och balansomslutning. I de fall där pristagaren var en väldigt stor aktör på 

marknaden och likvärdiga konkurrenter saknades valde vi de som var ”näst störst”. Vi valde 

ut två konkurrerande företag inom samma bransch som de företag som erhållit FAR:s pris och 

detta ledde alltså till att vi valde ut 21 konkurrenter till de 11 pristagarna, en pristagare 

matchades endast med en konkurrent då branschen domineras av dessa två aktörer och det 

saknas fler jämförbara företag. Vi valde att inkludera två konkurrenter för att försöka 

förhindra att vi inte skulle kunna göra några jämförelser inom branscherna i händelse av 

bortfall.  Anledningen till att vi inte inkluderade fler företag berodde på att populationen som 

vårt urval baserades på var relativt liten. Det var svårt att hitta flera matchande företag till 

dem som vunnit pris, då dessa i de flesta fall var väldigt stora aktörer inom sin bransch och 

saknade flertalet likvärdiga konkurrenter.  

 

Nästa steg i vår urvalsprocess var att finna de respondenter, hos respektive företag, som skulle 

ingå i studien. Vi inledde sökandet via företagens hemsida för att hitta information om 

eventuellt ansvarig för hållbarhetsredovisningen inom företaget och i så fall hur vi kom i 

kontakt med denna person. Fann vi ingen information via hemsidan kontaktade vi växeln eller 
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informationsavdelningen hos respektive företag, I många fall blev vi hänvisade till 

informations- eller PR-ansvarig vid företagen och där fanns sällan kunskapen om företagets 

hållbarhetsarbete och vi fick därför söka oss vidare i organisationen.  

 

De specifikationer som vi sökte hos respondenterna var att de skulle arbeta med företagens 

hållbarhetsredovisning, helst den ytterst ansvarige, att de gärna skulle ha en överblick över 

hela processen och arbetet med hållbarhetsredovisningen samt att de skulle vara i en 

beslutsfattande ställning inom företaget eller för själva hållbarhetsredovisningen. 

 

3.8 Enkätkonstruktion 

Efter att ha genomfört urvalet av respondenterna till vår enkätstudie var nästa steg att 

konstruera enkätfrågorna. Enligt Kylén (2004, s.61-71) finns det två sorters frågor; slutna och 

öppna. En öppen fråga innebär att respondenten svarar på frågan med egna ord. En sluten 

fråga har bundna svarsalternativ där respondenten svarar genom att kryssa i ett eller flera 

svarsalternativ. Vi använde endast slutna frågor i vår enkätstudie, dock hade de allra flesta 

frågorna alternativet för respondenterna att själva skriva ett eget svar. Vi använde slutna 

frågor i enkäten eftersom vi utgått från teorier och modeller gällande hållbarhetsredovisning 

och gjort alternativ utifrån variablerna som testas. Att utgå ifrån teorier vid val av 

svarsalternativ till enkäten är enligt Kylén (2004, s.75) en bra strategi. Vi använde öppna 

frågor under de efterkommande intervjuerna där vi diskuterade enkätsvaren och 

intervjuobjekten var fria att uttrycka sina åsikter.  

 

Ejlertsson (1996, s.52) poängterar vikten av att använda ett enkelt språk i enkäten. Vi ansåg 

att vi inte behövde undvika att använda facktermer eller att definiera betydelsen av vissa ord 

då respondenterna redan var väl insatta i ämnet. Vi utformade frågorna och svaren så rakt som 

möjligt för att undvika misstolkningar.  

 

Det är viktigt att göra försöksversioner för att ta fram en bra enkät. (Kylén, 2004, s.58) Vi 

gjorde flera olika uppställningar av frågorna innan vi bestämde oss för den slutgiltiga 

versionen. Den slutgiltiga version av enkäten testades sedan på en testperson som läste 

igenom enkäten och som gav oss klartecken på att enkäten var lätt att förstå och var uppställd 

på ett lättförståeligt sätt.  Enkäten finns i sin helhet på svenska i bilaga 3 och på engelska i 

bilaga 4.   

 

3.8.1 Enkätundersökning via e-post 

Vi valde att genomföra vår enkätstudie genom en webbenkät istället för att skicka ut en 

pappersenkät via post. Skälet till att vi valde att konstruera en webbenkät var att vi ville göra 

det så enkelt som möjligt för respondenterna att delta i undersökningen och därmed 

förhoppningsvis minska studiens bortfall.  

 

Enligt Robson (2002, s.236ff) lämpar sig enkätundersökning via e-post till studier då 

respondenterna befinner sig på olika geografiska områden, vilket mycket väl stämmer in på 

vårt urval.  Respondenterna bör även vara högutbildade och intresserade av ämnet som 

enkäten behandlar. Respondenterna i vårt urval är högt uppsatta i företagen och oftast ytterst 

ansvariga för hållbarhetsredovisningen och vi anser därför att de uppfyller Robsons (2002, 

s.236ff) kriterier på att respondenterna skall vara högutbildade samt intresserade av vår studie. 

 

För vår egen del underlättade valet att göra en webbenkät vår insamling av empiri avsevärt. 

Genom att få tillgång till respondenternas svar så fort de genomfört enkäten kunde vi påbörja 

resultatsammanställningen redan efter att första respondenten svarat på enkäten.  
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3.8.2 Följebrev 

Vi valde att skicka med ett följebrev till vår enkät. Enligt Kylén (2004, s.59) skall följebrevet 

innehålla avsikten med enkäten och vem som ligger bakom den samt hur lång tid det tar att 

besvara den. I följebrevet började vi med att presentera oss själva, vilken utbildning vi läser 

samt en beskrivning av studiens syfte. Vi presenterade sedan hur många frågor enkäten 

innehöll och ungefär hur lång tid det skulle ta att besvara den. Det var viktigt för oss att i 

följebrevet förklara för respondenterna att enkäten inte var alltför komplicerad och 

tidskrävande, i förhoppning om att de skulle ta sig tid att besvara densamma och därmed öka 

studiens svarsfrekvens. I följebrevet bifogade vi självfallet också länken till enkäten samt 

kontaktuppgifter till en av oss i händelse av frågor rörande enkäten. Följebrevet som användes 

i studien finns i bilaga 1 och 2. 

 

Till de respondenter som inte svarat på enkäten efter vårt första utskick valde vi att skicka en 

påminnelse. Enligt Ejlertsson (1996, s.26) är att skicka påminnelser det främsta steget att 

vidta i enkätundersökningar, förutom att skicka ut själva enkäten. I påminnelsebrevet 

refererade vi till vårt första e-postmeddelande och skrev kort om att vi hoppades att det skulle 

svara på enkäten eftersom deras deltagande var viktigt för studiens resultat. Flertalet av 

studier har påvisat att påminnelsebrev till respondenterna kan öka deltagandet med 15 %. 

(Ejlertsson 1996 s. 26)  

 

3.9 Betarbetning av data 

All information som inhämtas måste bearbetas så att forskaren ska kunna analysera och tolka 

resultaten. (Kylén, 2004, s.161) Vår studie genererade två sorters data att bearbeta, enkätdata 

samt intervjudata. 

 

3.9.1 Bearbetning av data från enkätundersökning 

Den första delen av bearbetningen av de enkätsvar som inkommit sker automatiskt via 

webbenkättjänsten. Där samlas enkätsvar både för varje enskilt företag samt en 

sammanställning över vad alla företag har svarat på de olika frågorna. För att lättare kunna 

bearbeta materialet genom tabeller och diagram valde vi att använda oss av programmet 

Excel.  

 

Vi ansåg att beskrivande analys tillsammans med diagrammen passade vår studies syfte bäst, 

då vi ämnar undersöka de attityder och faktorer som driver företagen till att upprätta 

redovisningen. Vi har valt att både ge en överskådlig bild över vad alla företag svarat samt en 

jämförelse mellan de två företagsinriktningarna. Fråga 13 exkluderades ur 

resultatredovisningen då den endast behandlade huruvida respondenterna var villiga att delta i 

en uppföljningsintervju.   

 

3.10 Bortfall 

Bortfall är en företeelse som upprepar sig i de flesta undersökningar och det finns flera olika 

orsaker till detta fenomen. ”Elitgrupper” av respondenter som det rör sig om i vår studie är 

ofta svåra att nå eftersom de kan vara bortresta eller upptagna med annat. (Holme & Solvang, 

1997, s.192) Vi tror att vårt bortfall till största delen beror på att respondenterna är väldigt 

upptagna eller får många förfrågningar om att delta i liknande studier. 

 

Totalt sett var det 6 stycken B2B-företag som avstod att svara på enkäten och 4 stycken B2C-

företag, bortfallet bland de tillfrågade företagen uppgår till 35 procent för B2B-företagen och 
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26 procent för B2C-företagen. Tre av de företag som vunnit FAR:s pris för sin 

hållbarhetsredovisning valde att inte delta i studien.  Två av företagen tillhörde kategorin 

B2B-företag och ett företag tillhörde B2C-kategorin. 

 
  Antal tillfrågade B2B B2C Antal deltagande B2B B2C Bortfall B2B B2C 
Pristagare 11 6 5 8 4 4 3 2 1 
Icke pristagare 21 11 10 14 7 7 7 4 3 

Figur 7: Tillfrågade och deltagande företag samt bortfall 

 

Det var endast i ett fall där både pristagaren och referensföretaget inte deltog i 

enkätundersökning. De båda företagen verkade i lastbilstillverkarbranschen. Vi blev 

kontaktade via e-post av ett av företagen som ursäktade sig för att de inte deltog och gav 

orsaken att de hade väldigt mycket annat att göra. Vi har under studiens gång, i media, följt 

den stormiga utvecklingen inom lastbilsbranschen och vi har full förståelse för att dessa 

företag har valt att avstå från att delta i undersökningen.   

 

Det finns olika uppfattningar om vilken svarsfrekvens som är acceptabel för att få 

tillförlitlighet i analys och slutsatser. Vissa anser att en svarsprocent på 65 procent är 

godtagbar. (Kylén, 2004, s.150) I vår studie var antal utskickade enkäter 32 stycken och antal 

svar som vi fick in var 22, vilket gav en svarsfrekvens på 67 procent. Vi anser att 

svarsfrekvensen på 68 procent håller en godtagbar nivå för att vi ska kunna dra tillförlitliga 

slutsatser. 

 

Även om vi anser att bortfallet håller en godtagbar nivå är det givetvis så att det påverkar 

studien i en negativ riktning. Ju högre svarsfrekvens desto mer generella slutsatser kan man 

dra från en undersökning. Vi har för liten population i vår undersökning för att kunna dra mer 

än relativt generella slutsatser och därför så generaliserar vi ej de slutsatser som studien visar 

utan slutsatserna som dras från studien appliceras endast på den undersökta populationen.  

 

3.11 Urval av respondenter till intervjuerna 

Det huvudsakliga syftet med våra kvalitativa intervjuer var att öka informationsvärdet och 

skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om konkurrerande företags 

inställning till hållbarhetsredovisning. Detta innebär att urvalet av respondenter som skall ingå 

i studien inte kan ske slumpmässigt eller tillfälligt. (Holme & Solvang, 1997, s.101) 

 

I vår enkätstudie valde vi att som sista fråga undersöka huruvida respondenterna var villiga att 

ställa upp på uppföljningsfrågor. De företag som svarat ja på den frågan kontaktades för en 

intervju. Utifrån de som faktiskt hade tid för att ställa upp på en intervju valde vi ut tre 

respondenter, två stycken företag från B2B kategorin och ett företag från B2C. Vi valde att i 

första hand utföra intervjuer med personer på de företag som har vunnit FAR: s pris för bästa 

hållbarhetsredovisning då vi anser att deras kompetens inom hållbarhetsredovisning rimligen 

bör vara mycket hög. Vårt urval av respondenter gjordes alltså systematiskt utifrån medvetet 

formulerade kriterier. (Holme & Solvang, 1997, s.104) 

 

Anledningen till att vi gjorde två intervjuer med företag inom B2B kategorin och bara en 

inom B2C kategorin var för att det endast fanns ett B2C företag som hade möjlighet att ställa 

upp på en intervju.    
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3.12 Intervjuguiden 

Innan vi utförde intervjuerna utformade vi en intervjuguide för respondenterna och som har 

varit vårt verktyg vid insamlingen av studiens primärdata. Vi valde att utföra 

semistrukturerade intervjuer.  Att genomföra en semistrukturerad intervju innebär att frågorna 

som ställs oftast är specificerade men intervjuaren har större tillåtelse att fördjupa svaren 

genom att försöka förtydliga och utveckla de svar respondenten ger. (May, 2001, s.150) Vi 

ansåg att med denna intervjumetod kunde vi få större möjligheter att ta del av respondenternas 

inställning och åsikter kring granskning av hållbarhetsredovisning. Om intervjusituationen 

varit mer strukturerad och låst vid hade det varit svårt att anpassa oss till respondentens svar 

vilket hade inneburit att vi gått miste om intressant och för studien värdefull information.  

 

Intervjuguiden baserades i mångt och mycket på de svar som de två respondenterna samt de 

andra företagen i de två branscherna gett under enkätstudien. Utifrån enkätsvaren analyserade 

vi likheter och skillnader inom branscherna och formulerade därefter frågor utifrån detta. Vi 

utgick alltså från två olika intervjuguider eftersom intervjupersonerna verkar i olika 

branscher. Några av frågorna var dock samma för båda respondenterna. Vi valde att bara ha 

fyra frågor till varje respondent. Utifrån deras svar så ställde vi följdfrågor och lät 

intervjupersonerna tala fritt.  

 

3.13 Utförande och bearbetning av intervjuer  

Efter att urvalet var gjort, intervjutillfället bokat samt intervjumallen sammanställd var det 

dags att sätta igång med intervjuerna. Vi valde att inte skicka ut intervjumallarna i förväg 

eftersom vi inte ville att respondenterna skulle få studera frågorna i förväg och komma med 

inövade svar. Respondenterna hade tidigare svarat på enkäten och var på så sätt ändå väl 

förberedd på ämnet och vilka frågor som kunde ställas. Intervjuerna genomfördes per telefon 

eftersom respondenterna inte befann sig i samma stad som oss samt att intervjuerna fungerade 

som uppföljningsfrågor till enkäten och tog därför kort tid i anspråk. En nackdel med att 

genomföra telefonintervjuer är att det är lättare att få en personlig kontakt med 

intervjupersonen om man träffas fysiskt. (Jacobsen, 2002, s.161) Vi upplevde trots detta att vi 

fick en god kontakt med våra respondenter. Intervjuerna spelades in på diktafon för att sedan 

kunna transkriberas.  

 

3.13.1 Intervju 1 

Intervju nummer 1 genomfördes med en person som är chef för hållbarhetsarbetet på ett B2B-

företag. Intervjun genomfördes via telefon med respondenten som befann sig på sitt kontor 

medan intervjuaren befann sig i ett grupprum i universitetsbiblioteket. Respondenten svarade 

villigt och detaljerat på de frågor som ställdes och vi ställde uppföljningsfrågor på vissa 

ställen för att kontrollera att vi uppfattat respondentens svar på ett korrekt sätt. Vi upplevde 

inga störningsmoment under intervjun förutom under en fråga då någon talade i bakgrunden 

hos respondenten. Vi tror dock inte att störningen påverkade respondentens svar då 

respondenten inte avbröt sig utan fortsatte att svara på frågan. Samtalet med respondenten 

varade i 10 minuter  

 

3.13.2 Intervju 2 

Den andra intervjun genomfördes precis som den första via telefon där intervjupersonen 

befann sig på sitt kontor och intervjuaren befann i ett grupprum i universitetsbiblioteket. 

Intervjupersonen arbetar på ett B2C-företag som miljöspecialist. Personen arbetar inte direkt 

med upprättandet av hållbarhetsredovisningen utan är företagets expert i miljöfrågor. 

Personen är dock mycket insatt i arbetet kring hållbarhetsredovisningen. Under intervjun 
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svarade personen villigt på våra frågor och talade fritt kring företagets hållbarhetsarbete. Vi 

behövde bara ställa en eller två följdfrågor då något var oklart. Intervjun varade 12 minuter.  

 

3.13.3 Intervju 3 

Intervjupersonen som deltog i den tredje intervjun arbetar på ett B2B-företag. Intervjun 

skedde via telefon och intervjupersonen befann sig i ett telefonrum på sitt kontor medan 

intervjuaren befann sig i ett grupprum i universitetsbiblioteket. Intervjupersonen får många 

förfrågningar om intervjuer och upplevdes som en van respondent. Personen svarade ivrigt på 

de frågor vi ställde och intervjun fortlöpte utan några störningsmoment. Intervjun varade i 12 

minuter. 

 

3.14 Metodkritik 

Validitet och reliabilitet anger kvaliteten på insamlad data. Validiteten avser datas 

användbarhet och relevans medan reliabilitet står för tillförlitlighet och stabilitet (Kylen, 

2004, s.140)  

 

3.14.1 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta. Frågor och svarsalternativ i 

undersökningen skall vara utformade så att de mäter rätt företeelse. (Trost, 1994, s.59) En sak 

som kan dra ner validiteten i vår studie är att vi har använt bundna svar i vår enkät. Eftersom 

vi generellt sätt avser att undersöka företagens inställning till hållbarhetsredovisning kan 

bundna svar göra att det inte finns rätt svarsalternativ för respondenterna att välja.  Vi har 

dock försökt undvika detta genom att ge respondenterna möjlighet att själva skriva in ett eget 

svarsalternativ, vilket många även utnyttjat.  

 

För att vår studie skulle få se hög validitet som möjligt så lät vi en utomstående person läsa 

igenom enkäten för att försäkra oss om att enkätfrågorna var ställda på ett klart och tydligt sätt 

samt att svarsalternativen kunde besvara frågan. Vi kan dock ge oss själva kritik för 

utformningen av fråga 7 då en av intervjupersonerna kommenterade frågan under sin intervju 

och sa att vissa faser inte gick att uppnå i hans bransch.  Fråga 7 hade även två bortfall då 

respondenterna hoppat över att svara på frågan.   

 

Enligt Holme och Solvang (1997, s.94) är problemet att få valid information mycket mindre i 

kvalitativa undersökningar än i kvantitativa. Validiteten i kvalitativa undersökningar kan 

påverkas av att forskarens upplevelse av situationen kan vara oriktig. För att undvika 

misstolkningar använde vi öppna frågor under intervjuerna samt att vi ställde 

uppföljningsfrågor de gånger vi misstänkte att vi hade missuppfattat vad intervjupersonen 

åsyftade.  

 

3.14.2 Reliabilitet 

Reliabilitet anger uppgifternas tillförlitlighet. (Kylén, 2004, s.142) Eftersom våra 

respondenter är så pass insatta i ämnet och i de allra flesta fall den högst ansvariga för 

hållbarhetsredovisningen i respektive företagen får vi anse att de uppgifter de lämnat håller 

hög reliabilitet. Vi har även en relativt god svarsfrekvens på vår enkät samt litet bortfall på 

enstaka frågor och även detta höjer tillförlitligheten på uppgifterna enligt Kylén (2004, s.149 

f) Det som kan dra ner reliabiliteten är precis som i fallet med studiens validitet att enkäten 

innehåller bundna svar då detta kan leda till mindre genomtänkta svar och styra tanken hos 

respondenten. 

 



33 

 

I kvalitativa studier är det intervjuobjektet som kontrollerar pålitligheten i den information 

som samlas in. (Holme & Solvang, 1997, s.105) Vi anser att den information som 

respondenter i vår kvalitativa undersökning ger har hög tillförlitlighet. Respondenterna 

innehar stor kunskap om hållbarhetsredovisning och svarade villigt och otvunget på våra 

frågor under intervjuerna.   

 

3.15 Kritik av sekundärdata 

Vid valet av teorier finns de tre omständigheter som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa tre är 

att teorierna skall vara vetenskapliga, att använda ursprungskällor, samt källornas aktualitet 

(Johansson Lindfors, 1993, s.88).  Vi har i största utsträckning strävat efter att använda 

vetenskapliga artiklar som grund för vår teori. De vetenskapliga artiklar vi har använt har i 

många fall skrivits av erkända författare inom ämnet och citerats av andra forskare. Kritik kan 

riktas mot att vi använt två läroböcker inom företagsekonomi för att beskriva några av 

teorierna, dock så är de läroböcker vi använt även de flitigt citerade av andra författare och är 

i vår åsikt ett bra komplement till de vetenskapliga artiklarna vi använder. Vi har även på 

några ställen i vår uppsats citerat artiklar från facktidningen Balans. Vi har på inget sätt byggt 

vår teorigrund på dessa artiklar utan de har varit ett tillskott i form av aktualitet samt bidragit 

med information ur ett svenskt perspektiv.   

 

Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss av ursprungskällor. I de få fall där vi inte 

haft möjlighet att ta del av originalkällan så har vi letat efter andra artiklar som citerat samma 

källa för att försöka undvika att feltolkningar gjorts eller att information fallit bort i 

andrahandskällan.  

 

När det gäller aktualitetskriteriet så betyder det inte att kunskap är förlegad bara för att 

datumet inte är dagsaktuellt. (Johansson Lindfors, 1993, s.89) Vi har använt oss av både nyare 

och äldre källor i vår uppsats. Vi har gjort en bred sökning efter aktuella källor och utökat 

med äldre källor på de ställen då vi ansett att en äldre källa varit mer lämpad. De äldre källor 

som vi använt oss av i uppsatsen är sådana som ett stort antal forskare fortfarande refererar till 

idag. Vi anser att för att kunna presentera de nya tillskotten till teorierna så är det viktigt att 

utgå ifrån originalet för att på ett korrekt sätt presentera teorierna.  
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4. EMPIRI/ANALYS 

I detta kapitel redovisar vi de empiriska data som insamlats genom enkätundersökningen och 

intervjuerna. Resultaten av studien kommer samtidigt som den presenteras att analyseras 

utifrån uppsatsens teoretiska referensram. 

 

4.1 Branschfördelning 

Totalt deltog 22 företag i enkätundersökningen, dessa har nedan delats in i två stycken 

företagskategorier, B2B och B2C, med elva företag i varje grupp. Indelningen har skett 

utifrån den definition som vi presenterade i inledningskapitlet. B2B-gruppen består därför av 

företag som producerar produkter eller tjänster som vänder sig till företagskunder och inte till 

vanliga konsumenter, medan företagen i B2C-gruppen innehåller de företag som främst riktar 

sin verksamhet och sina produkter och tjänster till vanliga konsumenter. Några av de 

undersökta företagen tillhandahåller produkter och tjänster till både andra företag samt till 

vanliga konsumenter, vi har av den anledningen valt att fördela företagen utifrån vem deras 

huvudsakliga verksamhet riktas mot. 

 

Nedan presenteras branschfördelningen bland företagen i de respektive kategorierna. B2B-

kategorin består av två industrikoncerner med världsomspännande verksamhet, tre stycken av 

Sveriges största verkstadsindustrier, skogsbolag, åkerier och godstransportsföretag. 

 

 

Figur 8: Branschfördelning för B2B-kategorin 

B2C-kategorin består av verksamheter som tillhandahåller sjukvård till privatpersoner, 

energibolag som levererar el till ett stort antal privatpersoner i Sverige, två av Sveriges största 

försäkringsbolag, tre stycken större producenter och leverantörer av drycker samt två av 

Sveriges största bolag inom persontransport. 
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Figur 9: Branschfördelning för B2C-kategorin 

 

4.2 Upprättandet av hållbarhetsredovisningar 

 

4.2.1 Valet att upprätta 

En majoritet av de tillfrågade företagen upprättar i dagsläget en hållbarhetsredovisning, 77 

procent uppgav i enkäten detta svarsalternativ medan 23 procent av de tillfrågade företagen 

inte upprättar någon hållbarhetsredovisning i dagsläget. Resultaten av den studie som utförts 

av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers (2008) av andelen svenska företag som upprättar en 

hållbarhetsredovisning är i nivå med de resultat som vi erhållit i vår studie, enligt 

ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers (2008) upprättar 80 procent av svenska företag en 

hållbarhetsredovisning. De företag som ingår i vår studie avviker därmed inte från 

genomsnittet av svenska företag. Vid en jämförelse av B2B och B2C-företagen framgår det 

tydligt att fler företag upprättar en hållbarhetsredovisning bland B2B-företagen, tio av elva 

(91 procent) företag inom denna sektor upprättar en redovisning jämfört med sju av elva (64 

procent) bland B2C-företagen. De företag som är verksamma inom branscher med en hög 

miljöpåverkan kan ha mer incitament till att upprätta hållbarhetsredovisningar än branscher 

med en lägre miljöpåverkan, detta är något som kan avspegla sig i våra undersökningsresultat 

då andelen företag med hög miljöpåverkan är fler i B2B-gruppen. Den högre miljöpåverkan 

kan leda till att företagen väljer att upprätta hållbarhetsredovisningar för att, enligt 

legitimitetsteorin, visa intressenterna hur företaget arbetar med att hantera och eventuellt 

minska den påverkan som man har på miljön genom sin verksamhet. 

 

4.2.2 Upprättande enligt GRI 

Av de företag som enligt vår undersökning uppger att de i dagsläget upprättar en 

hållbarhetsredovisning väljer de flesta, 82 procent, att följa GRI:s riktlinjer i detta arbete. 

Andelen företag som följer GRI:s riktlinjer är fler bland våra undersökta företag jämfört med 

den studie som utförts av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers (2008) där 63 procent uppgav att 

de följer GRI:s riktlinjer. Att vår undersökning ligger något högre kan möjligtvis bero på att 

vi delvis gjorde vårt urval utifrån de företag som erhållit FAR SRS:s pris där ett av kriterierna 

är att man tillämpar GRI:s riktlinjer. Flera av företagen svarade att de tidigare upprättat 

hållbarhetsredovisningar som inte följt GRIs riktlinjer men att de ändrat sitt redovisningssätt 
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för att anpassa sig till de nya riktlinjerna. De företag som ändrat till GRIs riktlinjer är främst 

de som presenterat hållbarhetsredovisningar relativt länge, de företag som är nya inom 

upprättandet har ofta börjat direkt med GRIs standarder. Samtliga företag inom B2B-gruppen 

som upprättar en hållbarhetsredovisning gör så enligt GRI:s riktlinjer jämfört med fem av sju 

företag bland B2C-företagen. Enkätresultaten för huruvida företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer visar på att denna standard är den mest använda 

inom både B2B och B2C-gruppen av företag. Resultaten av vår undersökning visar att 

företagen inte avviker från den trend som har uppmärksammats både i Sverige och utomlands, 

att GRI är den mest använda redovisningsstandarden vid upprättande av 

hållbarhetsredovisningar. 

 

 

Figur 10:Upprättande av hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer 

 

4.2.3 Årtal då redovisningen startade 

Nedanstående figur visar en översikt över hur länge de tillfrågade företagen har upprättat 

hållbarhetsredovisningar. Spridningen över åren är relativt jämn för båda 

företagskategorierna, den är dock något större bland B2B-företagen men inte särskilt mycket 

större än hos B2C-företagen. B2B-företagen har även ett något lägre medelvärde än B2C-

företagen gällande vilket år de började upprätta en hållbarhetsredovisning, skillnaden i 

medelvärde är dock så pass liten att det är svårt att dra några egentliga slutsatser utifrån detta 

resultat. Det som undersökningen visar är att det inte finns några påtagliga skillnader i hur 

pass länge de respektive företagskategorierna har upprättat hållbarhetsredovisningar. Det 

framgår dock att det är under 2000-talet som hållbarhetsredovisningens betydelse har ökat 

bland företagen då de allra flesta börjat rapportera efter år 2000. 
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Figur 11: Första året som företagen upprättade en hållbarhetsredovisning 

 

4.2.4 Faser av ansvar för etik, miljö och samhälle 

En majoritet, 64 procent, av de tillfrågade företagen ansåg att de befann sig i fas 3 vad gäller 

det ansvar de tar för etik, miljö och samhälle i sin verksamhet, vilket enligt Rantzien af Horn 

(2003, s.31-32) innebär att företaget ägnar sig åt offensiv CSR där motivet är att bli erkänt 

som ett världsledande företag på området. Inga skillnader fanns mellan B2B och B2C-

företagen då lika många från respektive grupp uppgav fas 3. Intervjuperson 1 som svarat att 

företaget befann sig i fas 3 ansåg att det inte var företagens ansvar att arbeta för utveckling 

och fattigdomsbekämpning runt om i världen eller agera globala problemlösare som i fas 4 

eller 5. Intervjupersonen menar att sitt företags roll är att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt 

och att det är detta som de ska arbeta och tjäna pengar på, deras roll slutar där. 

Fortsättningsvis ansåg även intervjupersonen att det för ett företag är i princip omöjligt att nå 

högre än fas 3. Utgår man ifrån vad intervjuperson 1 ansåg är det möjligt att vi finner svaret 

på varför så pass stor andel av företagen valde detta svarsalternativ. Företagen anser att deras 

roll är att på ett ansvarfullt sätt göra affärer där de tjänar pengar och samtidigt tar sitt ansvar 

för miljön med mera, inom ramen för sin verksamhet. Detta resonemang kan utifrån Carrolls 

(1991, s.40-43) teori om former av socialt ansvar ses som att företagen dels tar sitt 

ekonomiska ansvar men även det rättsliga och etiska, det filantropiska ansvaret uppnås inte av 

dessa företag då de inte anser att deras roll är att bidra med samhällsresurser eller liknande. 

Intervjuperson 2 ansåg också att företaget befann sig i fas 3 och höll till stora delar med 

person 1:s åsikter om möjligheterna att nå förbi fas 3. Intervjuperson 2 ansåg dock att det var 

möjligt för stora globala företag såsom HM och IKEA att agera inom fas 4 och 5, men att 

mindre företag som inte har en global verksamhet omöjligt kan arbeta med att bekämpa 

världsproblem inom ramen för sin verksamhet. Ett exempel som intervjupersonen gav av att 

arbeta med globala problem och fattigdomsbekämpning var den uppförande kod som IKEA 

tagit fram som, enligt intervjupersonen, t.ex. garanterar en minimilön för anställda oavsett 

vilket land som personen arbetar i.   

 

Inget företag ansåg sig befinna sig i fas 1 och två stycken företag valde att inte svara på frågan 

alls. Ett B2B-företag svarade att de befinner sig i fas 4 och ett företag från respektive 

företagskategori ansåg att de tillhörde fas 2. Den fas som efter nummer tre fick flest svar var 

fas 5, vilket tre stycken företag valde fördelat på två stycken B2C och ett B2B-företag. Fas 5 

är den högsta och svåraste fasen att nå, enligt teorin (Carroll, 1991, s.40-43) kännetecknas 
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denna fas av att företaget är en global problemlösare med motivet att tillsammans med andra 

aktörer finna nya lösningar på globala problem. Relaterat till Carrolls (1991, s.40-43) CSR-

pyramid kan den de företag som anser sig vara i fas 5 jämföras med den toppen av pyramiden 

och det filantropiska ansvaret som kännetecknas av att företagen frivilligt ger resurser tillbaka 

till samhället. De företag som ansåg sig vara i fas 5 är verksamma inom sjukvårds-, energi- 

och skogsbranschen, det är därmed svårt att se några relationer mellan bransch och vilken fas 

som företaget anser sig befinna sig i. Intervjuperson 3 uppgav att företaget befann sig i fas 5 

och anser att det vore omöjligt för företaget att vara lönsamt om de inte tar hänsyn till miljö, 

etik och samhälle och arbetar med frågor som ryms inom ramen för fas 5 då det finns ett 

externt tryck på dem att göra det. Intervjupersonens företag tror att i framtiden kommer 

miljökraven att öka och att det är viktigt att ligga i framkant och att inte bara invänta 

lagkraven. Denna åsikt stöds av Kurihamas (2007, s.11) teorier kring positiv CSR där 

företagen frivilligt deltar för att behålla samhällets förtroende, något som enligt teorin 

framställs som mer av ett minimikrav i dagens samhälle. Intervjupersonen tror också att de 

företag som i framtiden kommer att överleva är de som uppfyller samhällets krav, ett 

resonemang som stöds av Larssons (2003, s.86) syn på att företagens överlevnad beror på 

deras förmåga att redovisa hur de efterlever sina deklarerade principer. Vilken bransch 

företaget är verksamt inom tror intervjupersonen påverkar inställningen till hur långt man vill 

ta sitt ansvar och också vilken fas man anser sig befinna sig i och även vilken man anser det 

realistiskt att uppnå. 

 

Åsikterna bland de tillfrågade företagen går isär om vilken fas det överhuvudtaget är 

realistiskt för ett företag att uppnå och en klar majoritet av de tillfrågade ansåg att fas 3 var 

den de befann sig i idag. Att nå högre än så kräver stora resurser och en stor arbetsinsats från 

företaget i fråga, många företag väljer med stor sannolikhet bort att nå högre än fas 3 av den 

anledningen då oftast endast större globala företag har dessa möjligheter. Även om 

intervjuperson 3 ansåg att branschen spelar in i hur man ser på frågan så har vi inte, av 

undersökningen, kunnat påvisa några sådana slutsatser då t.ex. bolagets konkurrent inte ansåg 

sig befinna sig i samma fas. Att stora globala bolag skulle ha större möjligheter att arbeta med 

frågor inom fas 4 och 5, som t.ex. intervjuperson 2 ansåg, har vi inte heller funnit stöd för i 

vår undersökning då vi har tillfrågat sådana bolag och dessa ansåg sig främst befinna sig i fas 

3. Inställningen till företagets roll i samhället och viljan att avsätta resurser från bolagets 

huvudsakliga verksamhet har troligtvis en stor roll i varför många företag befinner sig i fas 3. 
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Figur 12:Fas som företagen anser sig befinna sig i vad gäller ansvar för etik, miljö och samhälle 

4.3 Skäl till att upprätta och mervärden med hållbarhetsredovisningar 

 

4.3.1 Skäl bakom upprättandet 

Det främsta skälet till att företagen som ingår i vår enkätundersökning väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning är intressenternas krav och förväntningar på företaget, i båda 

kategorierna av B2B och B2C-företag är detta den främsta anledningen till upprättandet. Att 

intressenterna har en betydande roll för upprättandet av hållbarhetsredovisningar stämmer 

överens med det Delfgaauw (2002,s.69) funnit i studierna av behovet av transparens inom 

företagen som blivit allt viktigare i takt med att intressenternas krav ökat på att få ta del av 

företagens arbete inom hållbarhetsfrågor. Att det främsta skälet till att företagen upprättar 

hållbarhetsredovisningar är intressenternas krav stöder teorin att intressenternas förtroende för 

företagen har minskat och att behovet av transparens har ökat i samma takt. Även McCauig 

(2006, s.60) och Greenwood (2007, s.317) anser att hållbarhetsredovisningen främst har växt 

fram för att ge intressenterna information om företagens förehavanden och att därmed skälet 

till att företagen upprättar den är för att intressenterna förväntar sig detta. 

 

Även konkurrensfördelar var en viktig anledning bland företagen till att upprätta en 

hållbarhetsredovisning, det var dock något vanligare bland B2C-företagen där fyra av sju (57 

procent) ansåg att detta var ett av de främsta skälen till upprättandet jämfört med tre av tio (30 

procent) företag bland B2B.  Att företag frivilligt upprättar hållbarhetsredovisningar kan ses 

som en positiv aspekt av CSR vilket enligt Kurihama (2007, s.11) leder till en ökad 

konkurrenskraft på marknaden, något som kan förklara att en majoritet av de undersökta 

företagen ansåg att detta var en anledning till att upprätta redovisningen. Att fler B2C-företag 

anser att konkurrensfördelar är en anledning till upprättandet kan eventuellt vara ett resultat av 

det allt större intresset som allmänheten ägnar miljö, etik och samhällsfrågor. Intervjuperson 2 

anser att just kunder inte är den viktigaste målgruppen för själva rapporten utan att rapportens 

budskap bearbetas och förmedlas till kunderna genom andra kanaler, eventuellt i form av 

reklam eller liknande. En annan syn på positiv och negativ CSR enligt Kurihama (2007, s.11) 

är att det i dagens samhälle i princip är krav på att minst uppfylla de positiva aspekterna och 

inte endast kontrollera de negativa. Den relation som finns mellan intressenters förväntningar 

och företagens behov av att kunna konkurrera framgångsrikt innebär att det är svårt att avstå 

från att presentera en hållbarhetsredovisning. 

 

Möjligheten att vinna priser för hållbarhetsredovisning ansåg inget av företagen i B2B-

kategorin var en motiverande faktor för att upprätta en hållbarhetsredovisning, två av 

företagen i B2C-gruppen ansåg dock att detta var ett skäl till att de upprättade redovisningen. 

Ett företag inom respektive företagskategori svarade att de upprättade en 

hållbarhetsredovisning för att användning i PR-syfte. Fem företag inom B2B och två företag 

inom B2C valde även att uppge egna svar på deras anledningar till att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. De egna alternativ som företagen inom B2B uppgav var att skapa 

fokus på hållbarhetsfrågor inom företaget, intern styrning, uppföljning, genomlysning av 

frågorna inom företaget och en ökad transparens. Framför allt uppföljning var något som flera 

av företagen inom B2B uppgav som en anledning till upprättandet. Bland B2C-företagen 

ansåg ett företag att skälet bakom valet att upprätta var att driva det interna arbetet medan det 

andra företaget uppgav att skälet var att visa på att hållbarhet är något naturligt för företaget 

och deras affärside. Hållbarhetsredovisningens roll internt inom företaget är utifrån vår 

undersökning mycket betydelsefull för att skapa fokus, hitta förbättringsområdet mm. De 

teorier vi funnit som belyser redovisningens roll internt inom företaget har fokuserat på 
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granskningen och inte på själva upprättandet, vilket därmed inte endast sker för utomstående 

intressenter utan är också till stor del till för det interna arbetet. 

 

 

Figur 13: Skäl till att upprätta en hållbarhetsredovisning 

 

4.3.2 Upplevda mervärden 

Totalt sett bland de tillfrågade företagen ansågs de fyra främsta mervärdena vara ökad 

motivation bland företagens anställda att arbeta mot företagets mål inom hållbarutveckling, en 

förbättrad image för företaget, en förbättrad överblick för ledningen över företagets 

miljöarbete och ett ökat förtroende för varumärket. Vid en jämförelse av uppdelningen mellan 

B2B och B2C-företagen ser vi inga större avvikelser från det totala resultatet, dvs. de fyra 

främsta alternativen återfinns som de största mervärdena hos båda grupperna. En ytterligare 

uppdelning av de fyra främsta mervärdena med upprättandet visar att de dels består av interna 

mervärden, så som ledningens överblick och motivation bland anställda, samt mervärden som 

fokuserar på image och företagets varumärke. 

 

Ett undantag är dock att bland B2B-företagen är även förtroendet för företagens produkter och 

tjänster ett väldigt viktigt mervärde, detta är en klar skillnad gentemot B2C-företagen där 

endast ett företag uppgav detta som ett mervärde jämfört med sju företag i B2B-gruppen. Att 

vi ser denna skillnad mellan företagsgrupperna beror troligtvis på att många av de företag som 

är verksamma inom B2B tillhör industrier med stor miljöpåverkan och att många är 

verksamma i många länder runt om i världen. Även det faktum att det troligtvis ställs andra 

krav från företagskunder än från ”vanliga” konsumenter bidrar till resultatet, då försäljning 

och förhandling sker på helt olika grunder. Enligt intervjuperson 1 är många kunder inom 

B2B intresserade av hållbarhetsfrågor och om företaget inte motsvarar kundernas 

förväntningar blir det istället en negativ faktor i konkurrensen med andra företag, då kunderna 

istället väljer det företag som uppvisar ett bättre hållbarhetsarbete. Att företag som aktivt 

arbetar med att förbättra sin hantering av hållbarhetsfrågor så som till exempel miljöpåverkan 

kan få konkurrensmässiga fördelar stöds av det revisionistiska synsättet som Wagner och 

Schaltegger (2003, s.7f) presenterar. Fördelar gentemot konkurrenter var även det ett av de 

svarsalternativ som många företag uppgav som ett mervärde, inom både B2B och B2C-

gruppen.  
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Inget av företagen, vare sig i B2B eller i B2C-gruppen, uppgav att ett ökat börsvärde var ett 

mervärde som de upplevde till följd av arbetet med hållbarhetsredovisningar. Detta strider 

mot vad Hassel (2008, s.33-37) funnit av sina studier kring relationen mellan CSR och ett 

högre börsvärde. Högriskbranscher som återfinns bland både B2B och B2C-företagen borde 

enligt Hassels (2008, s.33-37) studier få ännu högre börsvärden och en ännu högre lönsamhet 

som ett resultat av sitt arbete med CSR. Trots att inget av företagen ansåg att ett högre 

börsvärde var ett av mervärdena med hållbarhetsarbetet så ansåg däremot tre stycken företag, 

två stycken B2B och ett B2C, att en bättre lönsamhet var detta. De företag som ansåg att en 

förbättrad lönsamhet var något som de identifierat som ett resultat av arbetet med 

hållbarhetsredovisningar var dock inte verksamma inom de branscher som Hassel (2008, s.33-

37) identifierat som högrisk branscher som torde uppleva dessa effekter mest. 

 

Ett av företagen valde att uppge ett eget svarsalternativ på frågan om vad de ansåg var det 

största mervärdet med att upprätta hållbarhetsredovisning. Företaget ville i sitt eget svar 

understryka att ett väldigt viktigt mervärde var den ökade trovärdighet som detta innebar för 

företag överlag genom arbetet med hållbar utveckling och hållbarhetsredovisningar. Den 

ökade trovärdighet som upprättandet medför kan delvis förklaras av intressenternas ökade 

krav på transparens som Delfgaauw (2000, s.69) presenterade i sin modell av relationen 

mellan minskat förtroende och ökad transparens. För att bli erkänt som ett trovärdigt företag 

idag ställs det allt större krav på företag att vara transparanta i sitt arbete med 

hållbarhetsfrågor, lyckas man uppnå denna transparens är sannolikheten stor att företagen 

erhåller en hög trovärdighet för den information som presenteras. 

 

 

Figur 14: Upplevda mervärden med upprättandet av hållbarhetsredovisningar 

 

4.4 Hållbarhetsredovisningspriser som motivation i arbetet 

Många företag tilldelas priser för sina hållbarhetsredovisningar och uppmärksamheten som 

dessa företag får i samband med detta är ofta stor. En majoritet av de tillfrågade företagen 

ansåg att detta inte var något som motiverade dem i arbetet med hållbarhetsfrågor och 

redovisningar, inom båda företagsgrupperna var detta det främst valda alternativet. Av de 

sjutton företag som idag upprättar en hållbarhetsredovisning var det även där en majoritet som 

ansåg att det inte var en motiverande faktor i arbetet, nio (53 procent) av företagen ansåg 

detta. Skillnaderna mellan B2B och B2C-företagen är inte särskilt stor utan fördelningen är 

relativt likartad bland de båda grupperna, ett företag mer bland B2B-företagen anser att priser 
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är motiverande. Bland de tillfrågade företagen som erhållit pris för sina 

hållbarhetsredovisningar var svaren varierande, 50 procent ansåg att detta var motiverande 

och 50 procent ansåg att det inte var något som motiverade dem i arbetet med 

hållbarhetsredovisningarna. Intervjuperson 2, vars företag vunnit pris för upprättande av 

hållbarhetsredovisning, ansåg att priset fungerade som en intern motivation då det blev en 

bekräftelse på att arbetet var viktigt och att det även möjliggjorde att mer resurser blev 

tillgängliga till arbetet. Även externt ansåg intervjupersonen att företaget dragit nytta av priset 

då detta är något man kan framhålla t.ex. vid möte med olika intressenter. Företagen förefaller 

inte finna utmärkelser särskilt motiverande för deras hållbarhetsarbete, möjligtvis kan detta 

bero på att detta inte är information som når ut till en bredare publik utan att detta mer är 

något som företagen har vetskap om. Den person vi intervjuade som arbetar vid ett företag 

som vunnit pris för sin redovisning, ansåg främst att detta var ett internt bekräftande men att 

det inte var något som hade särskilt stor räckvidd utanför företaget. 

 

 

Figur 15: Företagens åsikt om huruvida priser för redovisningen kan motivera deras arbete med densamme 

 

4.5 Nackdelar med upprättandet 

När företagen tillfrågades om de ansåg att det fanns några nackdelar med att upprätta en 

hållbarhetsredovisning svarade en klar majoritet av företagen att de inte ansåg att det fanns 

några nackdelar, alternativet var det största både totalt sett men även bland de två grupperna 

av företag. Den positiva synen på värdet av hållbarhetsredovisningar syns både bland företag 

som upprättar och inte upprättar en hållbarhetsredovisning i dagsläget. Bl.a. Larsson (2003, 

s.86) har funnit stöd för att allt fler företag insett vilken stor betydelse det har för företagets 

framgång att kommunicera sina värderingar och arbete inom frågor rörande etik, miljö och 

samhälle. Inom B2C-gruppen ansåg dock flera företag att en nackdel var att det var svårt att 

sluta när de en gång börjat på grund av de reaktioner som de kunde få i så fall, detta 

resonemang kan kopplas samman med Tillings (2004, s.6) teorier kring ett företags legitimitet 

och i vilken fas företaget befinner sig. För att bibehålla legitimiteten måste arbetet 

kontinuerligt pågå med att skapa förtroende hos intressenterna för företagets hantering av t.ex. 

miljöfrågor eller socialt ansvar. Skulle företagen sluta upprätta hållbarhetsredovisningar måste 

företaget på nytt etablera legitimitet för sin verksamhet. 

 

Ett företag från varje grupp ansåg även att negativa reaktioner var en nackdel och ytterligare 

ett företag från varje grupp ansåg att förväntningarna på redovisningen var svåra att uppfylla, 



43 

 

vilket gjorde den till en nackdel med upprättandet. Detta är något som även Dando och Swift 

(2003, s.195) framhåller, att företagens presentation av sitt arbete inom etik, miljö och 

samhälle undermineras av intressenternas bristande förtroende för informationen. Ett företag 

från B2C-gruppen uppgav även som ett eget svarsalternativ att en nackdel för dem var den 

stora arbetsinsats som krävdes för att ta fram hållbarhetsredovisningen. Ett företag från B2B-

gruppen uppgav även ökade kostnader som en nackdel och ett annat inom samma grupp ansåg 

att en nackdel var att hållbarhetsredovisningar fokuserade mer på siffror och data än på 

kontinuerlig förbättring något som de ansåg var en felaktig prioritering. 

 

 

Figur 16: Nackdelar med upprättandet av hållbarhetsredovisningar 

 

4.6 Hållbarhetsredovisningens intressenter 

Ljungdahl (1999, s.40) anser att företag genom att presentera miljö- eller 

hållbarhetsredovisningar kan hantera och uppfylla krav från intressenter och på så vis 

legitimera verksamheten. Grey et al (1996, s.45f) och Carroll (1991, s.40) anser att företag 

bör ranka intressenterna utifrån vilken påverkan de har på företagets förmåga att fortsätta med 

verksamheten i framtiden. Ur ett CSR-perspektiv anses legitimitet vara det kriterium som är 

viktigast när företaget skall ranka sina intressenters anspråk. 

 

Företagen som vi tillfrågade i vår studie anser att de totalt sett största intressenterna är 

allmänheten, den finansiella marknaden, ägarna och media. Fördelningen mellan B2B och 

B2C-företag visar inte på några större skillnader, de två främsta alternativen för B2B-företag 

var allmänheten och den finansiella marknaden medan B2C-företag förutom allmänheten 

även ansåg att media och ägarna var bland de främsta intressenterna. Att flera B2B-företag 

ansåg att den finansiella marknaden var viktig beror förmodligen på att ett större antal företag 

inom denna grupp är börsnoterade, jämfört med B2C-gruppen. Ägarna anses vara en viktig 

intressent vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar och detta stämmer med resonemanget 

kring agentteori där en frivillig rapportering kan vara ett sätt att hantera kraven från ägarnas 

sida och skapa ett förtroende för ledningen. Ness och Mirza (1991, s.211ff) menar på att 

upprättandet av hållbarhetsredovisningar är ett sätt att minska agentkostnaderna. Det är 

intressant att notera att bara hälften så många B2C-företag anser att ägarna är en av de 

viktigaste intressenterna avseende hållbarhetsredovisning, jämfört med företagen som verkar 

inom B2B. Då bolagen inom båda grupperna är relativt lika i storlek kan man finna 

förklaringen i att bolagen inom B2B överlag har mer miljöpåverkande verksamheter vilket 
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kan öka behovet och kraven från t.ex. ägarna på att få information om hur företaget hanterar 

dessa frågor. Enligt Watson et al (2002, s.290) kan frivillig miljörapportering användas av 

företagsledningen till att försöka övertyga ägarna att företaget agerar ansvarsfullt.  

 

Den intressent som minst antal företag ansåg att de riktade hållbarhetsredovisningen till var 

staten, endast tre företag valde staten som ett av alternativen. Att så få företag ansåg att 

redovisningarna var riktade till staten kan förklaras av att endast statliga bolag måste upprätta 

hållbarhetsredovisningar i dagsläget, det var även bara statliga bolag som ansåg att staten var 

en viktig intressent. Sju stycken företag uppgav ett eget svarsalternativ på frågan, fem av 

företagen uppgav att hållbarhetsredovisningen riktar sig till de anställda på företaget, en 

svarade underleverantörer, ett annat företag ansåg att studenter var en viktig intressent och ett 

av företagen uppgav att redovisningen riktades till alla intressenter i företagets närhet. 

Greenwood (2007, s.317) lyfter i sitt resonemang om intressentteorin fram interna intressenter 

som lika viktiga som externa när det gäller att rapportera om företagets sociala förehavanden. 

Intervjuperson menar tom att hållbarhetsredovisningarna kan användas till att locka de bästa 

medarbetarna till företaget som delar företagets värderingar genom att visa upp ett schysst och 

ansvarstagande företag. 

 

 

Figur 17: De intressenter som företagen riktar sin hållbarhetsredovisning till 

 

 Totalt B2B B2C 

Allmänhet 88 % 90 % 86 % 

Finansiella 

marknaden 71 % 90 % 43 % 

Ägarna 71 % 80 % 57 % 

Media 53 % 50 % 57 % 

Staten 18 % 20 % 14 % 

Andra 41 % 40 % 43 % 

Figur 18: Procentuell svarsandel bland de företag som upprättar 
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4.7 Granskning av redovisningen 

 

4.7.1 Påverkan på legitimiteten och förtroendet hos intressenterna 

Att granskningen av hållbarhetsredovisningar påverkar legitimiteten och förtroendet hos 

intressenterna ansåg alla utom ett företag av de som i dagsläget upprättar sådan redovisning. 

Även bland de företag som inte upprättar hållbarhetsredovisning ansåg majoriteten att 

granskningen påverkar legitimiteten och förtroendet för företaget hos intressenterna, även 

inom denna grupp ansåg endast ett företag att det inte hade någon påverkan. Att granskningen 

har stor betydelse för relationen mellan företaget och dess intressenter framhålls av Kurihama 

(2007, s.114) samt av Dando och Swift (2003, s.195) som poängterar granskningens betydelse 

för företagets förtroende i intressenternas ögon. Enligt vår, samt tidigare studier, är inte bara 

upprättandet nog för att vinna intressenternas förtroende, även granskningen har en betydande 

roll i att skapa förtroende för företagens redovisningar samt arbete inom hållbarhetsområdet. 

Intervjuperson 1 poängterar att trovärdigheten är den viktigaste anledningen till att företaget 

låter granska hållbarhetsredovisningen på samma sätt som med den finansiella rapporteringen 

för att skapa ett förtroende hos intressenterna. De två företagen som totalt sett inte ansåg att 

granskningen hade någon påverkan på förtroende och legitimitet är verksamma inom energi- 

och godstransportbranschen.  

 

 

Figur 19: Åsikter om granskningen påverkar legitimiteten och förtroendet hos intressenterna bland 

undersökningsföretagen 

 

4.7.2 Granskningsval 

Totalt tolv av de undersökta företagen låter en oberoende part granska den upprättade 

hållbarhetsredovisningen och fem företag svarade att det motsatta, att de inte låter granska 

redovisningen. Fem företag upprättar ej någon hållbarhetsredovisning och räknas därmed inte 

med i svaren. Sju av de tolv (58 procent) företagen som låter en oberoende part granska 

redovisningen är B2B-företag och fem av tolv är B2C-företag (42 procent). Enligt Nitken och 

Brooks (1998, s.1500) skall en majoritet av de företag som låter granska sina 

hållbarhetsredovisningar vara sådana som huvudsakligen använder sig av naturtillgångar i sin 

produktion. Vi har till viss del funnit stöd för denna teori i vår studie då merparten av de 

företag som till stor del använder sig av naturtillgångar svarat att de låter granska sin 

hållbarhetsredovisning. Det finns dock företag som kan klassificeras som ”tyngre” 

industriföretag med en produktion som i allra högsta grad har en stor påverkan på vår miljö 
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som trots detta inte granskar sin hållbarhetsredovisning, något som strider mot Nitken och 

Brooks (1998, s.1500) teorier. Flera företag som låter granska sin redovisning är också sådana 

som inte anses ha en lika stor miljöpåverkan som till exempel stålindustriföretag, bland annat 

lät sjukvårds- och försäkringsbolag granska hållbarhetsredovisning. Att de företag som låter 

granska sina hållbarhetsredovisningar inte endast är företag som använder naturtillgångar i sin 

produktion och som har en stor miljöpåverkan indikerar att granskningen anses som 

betydelsefull för en rad olika typer av företag än de stora industriföretagen. 

 

 

Figur 20: Företagens val att låta granska sin hållbarhetsredovisning 

 

4.7.2 Anledningar till granskningen 

Ett ökat förtroende för företaget, en förbättrad kvalitet på redovisningen och ett uttalat 

hållbarhetsengagemang är de tre främsta anledningarna till att de undersökta företagen låter 

en oberoende tredje part granska hållbarhetsredovisningen. Vid en jämförelse av de två olika 

kategorierna av företag noterade vi att B2C-företagen hade samma tre anledningar som 

företagen totalt sett, för B2B var en förbättring av intern information och kontroll den tredje 

främst anledningen framför det uttalade hållbarhetsengagemanget. Att ett ökat förtroende för 

företaget är ett av de främsta skälen till att företagen låter granska sina 

hållbarhetsredovisningar stämmer med Park och Brorsons (2005, s.1099f) studie av svenska 

företag, där detta ansågs vara det främsta motivet till att låta granska. Att företagen med hjälp 

av granskningen vill öka förtroendet för redovisningen och företaget i stort kan vara ett led i 

att minska det förtroendegap som enligt Dando och Swift (2003, s.195) finns. Detta 

förtroendegap underminerar företagens trovärdighet och hållbarhetsredovisningen kan inte 

heller uppfylla de mål den är ämnad att göra, enligt Dando och Swift (2003, s.195) kan detta 

åtgärdas med att låta göra en oberoende granskning av redovisningen. Enligt intervjuperson 3 

är granskningen väldigt viktig för att hållbarhetsredovisningen skall vara trovärdig, företaget 

har många skarpa kritiker som inte tror på den information som företaget presenterar vilket de 

anser motverkas av att de låter en oberoende part granska redovisningen.  

 

Intervjuperson2 anser att företaget genom granskningen av hållbarhetsredovisningen 

automatiskt förbättrar arbetet och blir mer konkurrenskraftigt som ett resultat av detta. 

Anledningen till förbättringen är att hela processen genomlyses och för att möjliggöra 

granskningen så måste arbetet vara nertecknat och systematiskt sorterat, vilket inte bara 

underlättar granskningen men även arbetet och redovisningen hos företaget.  
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Förbättrad intern kontroll och rapportering framförs av både Larsson (2002, s.188) samt Park 

och Brorson (2005, s.1099f) som viktiga motiv till att företag låter granska 

hållbarhetsredovisningar. Bland våra undersökningsföretag var interna förbättringar endast 

det fjärde vanligast svarsalternativet, dock var det en något vanligare anledning till att låta 

granska bland B2B än bland B2C-företag. Priser, påtryckningar utifrån och inifrån ansågs inte 

av några företag vara en anledning till att låta granska redovisningen. Dessa resultat är inte i 

linje med Larssons (2002, s.188) teorier kring varför företag låter granska sina 

hållbarhetsredovisningar då interna och externa påtryckning framförs som viktiga anledningar 

till att granskningen utförs. 

 

Ett företag från B2C-kategorin svarade att deras offentliga affärer och den miljöpåverkan som 

deras verksamhet orsakar kräver att revision genomförs, ett annat B2C-företag uppgav att 

deras miljöpåverkande produkter påverkar miljön i den utsträckningen att de tycker att 

granskningen är nödvändig. Inget av B2B-företagen uppgav att deras miljöpåverkan genom 

verksamheten gör granskningen mer eller mindre nödvändig, ett B2B-företag uppgav som 

egen anledning till granskningen att de ville få deras GRI-redovisning granskad för att 

säkerställa att de följer dessa standarder korrekt. 

 

 

Figur 21: Anledningar till att företagen låter en oberoende part granska hållbarhetsredovisningen 

 

4.7.3 Anledningar till att inte låta granska 

Av de totalt fem företagen som inte låter en oberoende part granska deras 

hållbarhetsredovisningar uppgav två stycken, ett från respektive företagskategori, att 

anledningen till detta var att de ansåg att redovisningen var tillräckligt trovärdig och att en 

oberoende granskning inte skulle medföra några ytterligare mervärden för företaget. Att 

redovisningen är tillräckligt trovärdig utan granskningen är ett av de vanligaste argumenten 

till att inte låta granska hållbarhetsredovisningen enligt Park och Brorson (2005, s.1099f). De 

två företagen som uppgav detta svarsalternativ är relativt stora organisationer med utvecklade 

redovisningssystem och stor kunskap inom området, därmed kan det anses troligt att 

intressenterna kan anse att informationen är tillräckligt trovärdig utan oberoende granskning. 

Det finns dock betydligt fler företag, även företag inom samma branscher som dessa två, som 
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anser att ett bestyrkande av redovisningen är viktig för dess trovärdighet och det är därmed 

troligt att även dessa företag skulle vinna på att låta granska sin hållbarhetsredovisning.  

 

Samtliga tre företag inom B2B som uppgav att de inte låter bestyrka sina 

hållbarhetsredovisningar valde egna svarsalternativ på frågan. Ett företag som är verksamt 

inom godsindustrin uppgav att det inte funnits tid till att låta granska informationen, en åsikt 

som ett företag inom verkstadsindustrin förefaller dela då även de uppgav tidsaspekten som 

en anledning. Det tredje företaget, en industrikoncern, ansåg att de i nuläget själva kunde 

urskilja tillräckligt många områden som borde förbättras och att de i detta skede därför inte 

behövde någon utomstående granskning. Inte många av de anledningar som Nitken och 

Brooks (1998, s.1500f) framhöll till varför företag väljer att inte låta granska sina 

redovisningar stämde in på våra undersökningsföretag. Företagen ansåg inte att avsaknaden 

av lagkrav eller rädsla för negativa konsekvenser eller stora kostnader var de främsta 

anledningarna, vi upplevde snarare att även om företagen inte lät granska sin 

hållbarhetsredovisning så var de inte heller negativt inställda till att i framtiden ändra sig. De 

företag som uppgav att de inte haft tid till att ännu låta granska sin redovisning uppgav att 

även om så ännu inte skett så skulle det med stor sannolikhet bli så i framtiden. Det företag 

som ansåg att de i dagsläget själva kunde identifiera många förbättringsområden skrev också 

att när de själva inte längre har denna kunskap eller möjlighet så är det troligt att de tar hjälp 

utifrån. 

 

Att de undersökta företagen inte ansåg det var för kostsamt eller att redovisningssystem ej var 

redo för granskningen beror sannolikt på att de företag som ingår i studien är större företag 

med utvecklade redovisningssystem och förmåga att klara av de ökade kostnaderna. Inget av 

de företag som ej låter granska sin redovisning ansåg att de baserade detta val på avsaknaden 

av intresse från intressenterna, detta tyder på att finns krav från utomstående men att företagen 

anser att dessa inte ännu är starka nog för att en granskning skall vara nödvändig. 

 

 

Figur 22: Anledningar till att företagen inte låter en oberoende part granska hållbarhetsredovisningen 

 

4.8 Hållbarhetsredovisningar ur en konkurrenssynpunkt 

 

4.8.1 Hållbarhetsredovisningen som en konkurrensstrategi 
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En majoritet av de tillfrågade företagen ansåg att hållbarhetsredovisningar kan användas som 

en strategi för att skaffa sig en ledande position gentemot andra företag, 18 av 22 (82 procent) 

företag ansåg att detta stämde. Vi noterade inga skillnader i fördelningen mellan B2B och 

B2C företag, lika många företag från varje grupp ansåg att upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar är en potentiell konkurrensstrategi. Denna syn på redovisningen är i 

linje med Wagner och Schalteggers (2003, s.7f) teorier kring det revisionistiska perspektivet 

där förbättringar inom t.ex. miljöområdet leder till potentiella konkurrensmässiga fördelar. 

Intervjuperson 2 menar på att företaget inte använder själva rapporten som ett 

konkurrensmedel men att det arbete som sker inom företaget med hållbarhetsfrågor är av just 

konkurrensskäl. Den modell som Wagner och Schaltegger (2003, s.11f) presenterar över 

förhållandet mellan prestationer inom hållbarhetsfrågor och ett företags konkurrenskraft 

stödjer intervjupersonens slutsats. Enligt modellen kan t.ex. ett företags hållbarhetsstrategier 

eller teknologi påverka sociala- och miljöprestationer viket i sin tur även kan öka 

konkurrenskraften hos företaget.   

 

Bland de företag som inte ansåg att hållbarhetsredovisningar kan vara en konkurrensstrategi 

återfinns i varje grupp en mottagare av FAR:s pris för bästa hållbarhetsredovisning. I B2B-

gruppen svarade även ett stort skogsföretag att de inte anser att hållbarhetsredovisningen kan 

användas som en konkurrensstrategi, vilket också en pristagare och ett energibolag i B2C-

gruppen höll med om. Synen på hållbarhetsredovisningen som en konkurrensstrategi är även 

mycket positiv bland de företag som inte upprättar någon, fyra av fem företag anser att 

redovisningen är en konkurrensstrategi.  

 

 

Figur 23: Företagens åsikter om huruvida hållbarhetsredovisningar kan användas som en konkurrensstrategi 

 

4.8.2 Redovisningens betydelse för konkurrensmöjligheterna 

Totalt sett anser en majoritet av företagen att en hållbarhetsredovisning är viktig, mer viktig 

eller mycket viktig för att få en ledande position jämfört med sina främsta konkurrenter. Den 

största andelen, tio stycken företag, anser att det är mer viktigt att upprätta en 

hållbarhetsredovisning för att nå en ledande position på området. Ser vi till olikheterna mellan 

de två kategorierna av företag uppkommer de största skillnaderna i svaren viktigt eller mer 

viktigt. I B2C-gruppen anser fler företag än i B2B-gruppen att det är mycket viktigt att 

upprätta en hållbarhetsredovisning för att nå en ledande position jämfört med företagets 

främsta konkurrenter, tre företag i B2C-gruppen anser detta jämfört med ett företag i B2B-
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gruppen. Av undersökningens resultat förefaller det som om att det är något viktigare bland 

B2C företagen att upprätta hållbarhetsredovisningar i konkurrenssyfte. Det finns flera möjliga 

anledningar till dessa resultat, t.ex. att vanliga konsumenter i en allt större utsträckning 

efterfrågar ansvarsfulla företag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och att B2C-

företagen därför väljer att presentera redovisningen för att förmedla detta. Larsson (2003, 

s.86) framför att det blivit allt viktigare för företagen att förmedla sitt arbete inom 

hållbarhetsfrågor för att kunna överleva, företag som inte tillgodoser intressenternas krav får 

därmed en konkurrensmässig nackdel. Att det är något viktigare för B2C företag att använda 

hållbarhetsredovisningen i konkurrenssyfte kan också möjligen förklaras av att 

företagskunder dels själva kan bedöma ett annat företags hållbarhetsarbete lättare än en vanlig 

konsument kan och att andra faktorer kan väga tyngre än enbart hållbarhetsarbetet vid en 

företagsförhandling. 

 

Fyra B2B-företag anser att det är viktigt att upprätta en hållbarhetsredovisning för att nå en 

ledande position jämfört med konkurrenterna, ett B2C-företag valde detta svarsalternativ. 

Intervjuperson 1 vars företag är verksamma inom B2B framhåller att redovisningen kan 

användas i konkurrenssyfte som ett redskap för att locka kunder och investerare. Enligt 

honom vill ”företag och människor investera i schysta företag som tar ansvar”, detta är något 

som kan framhållas i hållbarhetsredovisningar.  Bland de 22 tillfrågade företagen ansåg 

endast ett företag att det inte alls var viktigt att upprätta en hållbarhetsredovisning för att nå en 

ledande position på området jämfört med konkurrenterna, detta företag återfinns i B2C-

gruppen och är verksamt inom energibranschen. 

 

 

Figur 24: Hållbarhetsredovisningen betydelse för att få en ledande position jämfört med företagens främsta 

konkurrenter 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan göras av studien utifrån resultat 

presenterade i föregående kapitel. Vi utvärderar även den genomförda studien samt ger 

förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

5.1 Slutsatser av studien 

Syftet med studien var att studera vilka faktorer som motiverar företagen när de tar ställning 

till om de skall upprätta en hållbarhetsredovisning och låta den granskas samt vilka fördelar 

respektive nackdelar som företagen associerar med ett upprättande och en granskning av 

hållbarhetsredovisningar. Vi hade för avsikt att undersöka om dessa faktorer och mervärden 

skiljer sig åt beroende på om företag är ett B2B-företag eller ett B2C-företag.  

 

Studien visar att en majoritet av de undersökta företagen i dagsläget upprättar en 

hållbarhetsredovisning, företeelsen är dock något vanligare bland B2B-företag än bland B2C. 

Incitamenten bland B2B-företag, att upprätta hållbarhetsredovisningar, kan vara högre då de 

traditionellt sett har en större miljöpåverkan och därmed även ett stort behov av att legitimera 

sina förehavanden för sina intressenter. Den vanligaste redovisningsstandarden vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisningar var GRI, vilken en majoritet av båda 

företagsgrupperna använder sig av.  

 

Åsikterna bland företagen går isär kring hur långt de anser att deras ansvar för etik, miljö och 

samhälle sträcker sig, en majoritet av de tillfrågade anser dock att deras ansvar ligger i att på 

ett ansvarsfullt sätt sköta sin verksamhet och att vara erkända aktörer inom hållbarhetsarbetet. 

Att ta ansvar utöver sin egen verksamhet, dvs. att arbeta med globala problem osv. ansåg dock 

vissa företag vara avgörande för deras framgång. Att kunna arbeta med globala problem med 

mera kräver stora resurser som många företag inte har förutom de riktigt stora, därav att en 

majoritet anser att deras ansvar ska ligga i att sköta den egna verksamheten på ett ansvarsfullt 

och framgångsrikt sätt. 

 

Enligt studien är den främsta anledningen till att företagen väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning intressenternas krav och förväntningar på företaget, inga skillnader 

fanns mellan B2B och B2C-företagen avseende detta. Intressenternas betydelse för 

upprättandet stöds bl.a. av teorier kring transparens där det anses att intressenternas minskade 

förtroende för företagen har ökat behovet av att presentera hållbarhetsredovisningar. 

Resultaten av studien stöds även av att tidigare studier visat att hållbarhetsredovisningar växt 

fram just för intressenternas skull, för att informera dem om företagets förehavanden. 

Konkurrensfördelar fanns även vara en viktig anledning till upprättandet, dock ansåg fler 

B2C-företage att detta var en viktig anledning än B2B. Betydelsen av 

hållbarhetsredovisningar för konkurrenskraften stöds av teorierna kring negativ och positiv 

CSR, där kraven på företagen att frivilligt presentera information kring hållbarhetsarbetet ökat 

från intressenternas sida. Studien fann också att företagen till stor del väljer att upprätta 

hållbarhetsredovisningar för det interna arbetets skull, något som vi inte funnit av tidigare 

studier.  

 

De fyra främsta mervärdena som upplevdes av företagen som en följd av upprättandet var; 

ökad motivation bland företagens anställda att arbeta mot företagets mål inom 

hållbarutveckling, en förbättrad image för företaget, en förbättrad överblick för ledningen 

över företagets miljöarbete och ett ökat förtroende för varumärket. Undersökningen visar att 

den skillnad som finns mellan B2B och B2C-företag avseende mervärden är att B2B-
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företagen i en större utsträckning anser att förtroendet för produkterna och tjänsterna är 

viktigt, ett resultat av den större miljöpåverkan som dessa företag har i sin verksamhet samt 

kraven från kunderna att visa på goda hållbarhetsresultat. Enligt tidigare studier skall det 

finnas ett samband börsvärde samt lönsamhet och ett företags hållbarhetsarbete, just 

börsvärdet ansåg inget företag i studien vara ett mervärde som de upplevt men några få 

företag ansåg att ökad lönsamhet kan vara detta. Varken bland B2C eller B2B-företagen ansåg 

någon majoritet att priser för redovisningen är en motiverande faktor bakom upprättandet. 

Priserna anses ofta vara mer av en intern motivationsfaktor än något som har någon större 

påverkan på företagets externa framgångar. 

 

En majoritet av de tillfrågade företagen ansåg att det inte finns några nackdelar med att 

upprätta hållbarhetsredovisningar, både bland B2B och B2C-företag var detta majoritetens 

åsikt. Det fanns dock företag inom B2C som ansåg att om de skulle sluta med upprättandet så 

skulle detta orsaka negativa reaktioner som skulle skada deras trovärdighet i fortsättningen, 

något som stöds av legitimitetsteorier. 

 

De tillfrågade företagen ansåg att de viktigaste intressenterna vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar är allmänheten, den finansiella marknaden, ägarna och media. En 

skillnad mellan B2B och B2C-företagen avseende betydelsen av ägarinflytandet vid 

upprättandet noterades vid undersökningen, bland B2B-företagen föreföll det som om ägarnas 

förtroende hade större betydelse än bland B2C-företagen. Den ökade miljöpåverkan leder till 

att kraven på rapportering från ägarna ökar och att redovisningen upprättats för att minska 

agentkostnader samt för att få ägarnas förtroende. Studien visar också på att företagets egna 

anställda var en viktig intressent vid upprättandet, något som även belysts av tidigare studier 

kring intressentteorin. 

 

Företagens trovärdighet hos intressenterna fanns vara en av de viktigaste orsakerna till att 

företagen låter granska redovisningarna, ett resultat av att företagen vill minska det 

förtroendegap som finns mellan intressenterna och deras tilltro till informationen i 

redovisningen. Vi fann att något fler B2B-företag än B2C väljer att granska redovisningen, 

det har dock inte framkommit några större samband mellan företags miljöpåverkan och valet 

att granskas. Granskningens betydelse förefaller lika stor bland tyngre industriföretag som 

bland rena tjänsteföretag så som försäkringsbolag. Förutom en ökad trovärdighet, ansågs även 

förbättrad kvalitet på redovisningen och ett uttalat hållbarhetsengagemang vara huvudsakliga 

anledningar till att företagen lät granska hållbarhetsredovisningen. En skillnad fanns vara att 

en förbättring av den interna kontrollen och informationen var viktigare bland B2B än bland 

B2C-företag. Vi fann i undersökningen inget stöd för att interna eller externa påtryckningar 

skulle motivera företagen att låta granska redovisningen. 

 

Anledningar till att företagen väljer att inte låta granska hållbarhetsredovisningen var att 

företagen ansåg att deras information var tillräckligt trovärdig utan granskningen och att det 

inte funnits tid till att låta redovisningen granskas samt att företagen själva i dagsläget kan 

urskilja tillräckligt med förbättringsområden. Vi fann att de flesta undersökta företagen hade 

en relativt positiv inställning till granskningen av hållbarhetsredovisningen, flera som i 

dagsläget ej granskar redovisningen är inte negativt inställda till att i framtiden ändra på detta. 

 

En majoritet av de tillfrågade företagen ansåg att hållbarhetsredovisningar kan användas som 

ett konkurrensmedel gentemot andra företag, detta var en lika vanlig åsikt bland B2B som 

bland B2C.  Arbetet med hållbarhetsfrågor och förmedlandet av dessa genom redovisningen 

höjer ett företags konkurrensförmåga enligt vår studie, något som även stöds av teorier på 
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området. Företagen anser också att hållbarhetsredovisningen är viktig för att nå en ledande 

position jämfört med konkurrenterna, denna åsikt återfinns bland båda företagsgrupperna. Det 

finns dock vissa indikationer på att konkurrenssyftet är något viktigare bland B2C-företagen, 

en indikation på att även vanliga konsumenter efterfrågar företag med goda resultat inom 

arbetet med hållbarhetsfrågor. 

 

5.2 Kritik mot studien 

Även om vi anser att vi kunnat dra flera slutsatser av vår studie så anser vi att det är viktigt att 

ändå vara kritisk till vårt arbete och utvärdera hur den kunnat göras bättre. Den kritik som vi 

kan rikta mot studien rör sig främst kring urvalet av respondenter till enkätstudien, om 

urvalsparametrarna utökats vad gäller omsättning, antal anställda och balansomslutning vid 

urvalet av företagen till enkätstudien hade studiens population istället kunnat utökas och på så 

sätt hade det kunnat dras mer generella slutsatser från studien. Det urval som vi gjort medför 

att vi endast kan dra slutsatser för de företag som ingår i studien och inte för t.ex. specifika 

branscher eller B2B/B2C-företag överlag.  

 

Att vi valde att utgå ifrån företag som vunnit FAR:s pris för sin hållbarhetsredovisning kan 

även det betraktas som ett problem då detta kan leda till att vi får ett urval där respondenterna 

redan är positiva till upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Anledningen till att vi valde 

denna utgångspunkt för vårt urval är för att vi ville säkerställa att vi fick tillgång till företag 

med en god kunskap inom området samt att vi ansåg att det vore intressant att studera 

konkurrerande företag till dessa pristagare för att se om synen på hållbarhetsredovisningar 

skiljer sig åt. 

 

Antalet intervjupersoner är ett annat moment som studien också kan kritiseras för. I studien 

gjordes två intervjuer med B2B-företag och bara en med ett B2C-företag. Anledningen till att 

det endast blev en intervju med ett B2C företag finns beskrivet i 2.11  men det försvarar inte 

att det blev en ojämn informationsfördelning från intervjupersoner mellan de två grupperna 

och att det hade varit att föredra att det hade utförts lika många intervjuer från B2B och B2C-

företag. Ett utökat antal intervjupersoner hade medfört att enkätsvaren kunnat tolkas och 

analyseras mer utförligt samt att fler jämförelser mellan företagen varit möjliga. 

 

Vi hade även själva kunnat vara mer aktiva i att finna intervjupersoner från företagen istället 

för att endast förlita sig på att respondenterna tackade ja till en intervju vid besvarandet av 

enkäten. Å andra sidan hade påtryckningar från oss möjligtvis kunnat leda till att vi fick 

ovilliga eller stressade intervjupersoner som helst inte ställt upp på en intervju men det tar inte 

bort faktumet att en jämn fördelning av intervjupersoner från de två grupperna av företag hade 

varit fördelaktigt för studien.  

 

5.3 Studiens praktiska och teoretiska bidrag 

Studien har syftat till att jämföra B2B och B2C-företags syn på hållbarhetsarbete och 

upprättandet samt granskningen av hållbarhetsredovisningar, något som det inte finns några 

tidigare studier av. Studien har även delvis fokuserat på hållbarhetsredovisningar ur ett 

konkurrensperspektiv och hur företag ser på detta, även det ett relativt outforskat område. Vi 

anser därmed att vår studie bidragit till att finna relativt nya studieområden avseende 

hållbarhetsredovisningar som fler studier i framtiden kan fokusera på.  

 

Vi har i vår studie funnit stöd för en rad olika teorier som finns kring hållbarhetsredovisningar 

och de val som företag gör kring upprättande och granskning. Som ett exempel kan nämnas 

de bakomliggande orsakerna till granskningen där vi bland annat fann stöd för att 
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förväntningarna på företagen från intressenterna var den viktigaste anledningen till att 

upprätta. Det har av vår studie även framkommit indikationer på företeelser som tidigare inte 

uppmärksammats så som t.ex. den stora interna betydelsen upprättandet har för företagen. 

 

Vi anser slutligen att vår studie bidragit till att belysa de likheter och skillnader som finns 

mellan två olika typer av företag, B2B och B2C, vad gäller deras syn på 

hållbarhetsredovisningar. Det har framkommit resultat som visar på att det finns vissa 

skillnader mellan hur de resonerar kring t.ex. upprättandet och granskningen, något som kan 

användas i kommande studier. 

 

5.4 Framtida forskning 

Under arbetets gång har vi fått ett flertal nya infallsvinklar, idéer och uppslag till nya och 

fortsatta studier i ämnet. En alternativ studie som vi finner lockande är att närmare studera 

utvalda branscher, där urvalet är större och möjligheterna att dra slutsatser för resonemanget 

kring hållbarhetsredovisningar inom specifika branscher, är större än i vår studie. Med det 

större urvalet menar vi att inte endast företag av samma storlek skulle jämföras, utan även 

större och mindre företag i branschen skulle kunna ingå. Dels för att ge möjligheten att kunna 

dra slutsatser för branschen generellt, men också av skälet att det vore intressant att studera 

hur företag av olika storlekar inom en specifik bransch resonerar kring upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar. 

 

Åsikterna inom branscherna går stundtals något isär enligt vår studie men en intressant 

infallsvinkel vore att jämföra en bransch där det är ”praxis” att upprätta 

hållbarhetsredovisningar och en annan bransch där det snarare tillhör ovanligheterna att man 

gör detta. I en sådan studie skulle vi även finna det intressant att intervjua kunder och 

intressenter till undersökningsföretagen för att jämföra deras åsikter och resonemang med 

företagens. Delar kunderna och intressenterna företagens syn på hållbart arbete och den 

information som presenteras i redovisningen? 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Följebrev på svenska 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet som för närvarande skriver 

vår magisteruppsats inom redovisning. I vår studie avser vi att undersöka hur svenska företag 

värderar upprättandet av hållbarhetsredovisningar och vilka faktorer som eventuellt kan bidra 

till att ett upprättande sker samt en granskning av redovisningen. Vi planerar att genomföra en 

jämförande studie mellan företag inom olika branscher som är verksamma Sverige för att 

försöka utröna om det finns specifika drag inom vissa branscher eller om företag inom samma 

bransch har olika syn på betydelsen av hållbarhetsredovisningar. 

 

Vår bifogade länk leder till vår enkät bestående av 17 frågor. Enkäten beräknas ta cirka 10 

minuter att genomföra och svaren kommer att behandlas anonymt när vi presenterar våra 

resultat. 

 

https://survey.mamut.com/s?s=12728  

 

Vi skulle verkligen uppskatta om ni tog Er tid några minuter för att svara på vår enkät. Har ni 

några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta Malin på telefon, 070-287 58 03, eller e-

post, maho0043@student.umu.se 

 

Tack för Er medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Helene Carlsson & Malin Holmström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://survey.mamut.com/s?s=12728
mailto:maho0043@student.umu.se


62 

 

Bilaga 2: Följebrev på engelska 

 

Hi! 

 

We are two business students currently working on our master thesis in accounting at Umeå 

University. In our study we aim to investigate how companies operating in Sweden values 

sustainability reports and what factors that may contribute to an organisations development of 

the sustainability report. We plan to conduct a comparative study between companies within 

different branches that operates in Sweden. We will attempt to find out if there are any 

specific characteristics within certain branches or if companies within the same branches have 

different opinions regarding the value of sustainability reports. 

  

We have attached a link to our survey consisting of 17 questions. The survey will take 

approximately 10 minutes to complete and your answers will be handled anonymously in the 

presentation of our study. 

 

https://survey.mamut.com/s?s=12993 

 

We would truly appreciate if you would take a few minutes to answer our survey. If you have 

any questions do not hesitate to contact Malin by phone, 070- 287 58 03, or email, 

maho0043@student.umu.se  

 

Thank you for your participation! 

 

Best regards 

Helene Carlsson & Malin Holmström 

 

mailto:maho0043@student.umu.se
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Bilaga 3: Enkät på svenska 

 

Enkät om hållbarhetsredovisning  
De uppgifter ni lämnar i denna enkät kommer att behandlas anonymt.  

 

I denna enkät är definitionen på hållbarhetsredovisning den frivilliga redovisningen av ett 

företags ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan samt mål. 

 

 

1. Företagets namn: 

 

2. Upprättar ni en hållbarhetsredovisning? 

Ja  

Nej (Om nej, hoppa till fråga 7) 

       

3. Upprättar ni hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer? 

Ja 

Nej 

 

4. Vilket år upprättade ni er första hållbarhetsredovisning? 

 

 

5. Vilket/vilka är era främsta skäl till att upprätta en hållbarhetsredovisning? (Flera 

svarsalternativ möjliga) 

Möjligheten att vinna priser för miljö och hållbarhetsredovisningen 

Intressenternas förväntningar eller krav 

För att vinna konkurrens fördelar 

För att följa utvecklingen i branschen 

För att hållbarhetsredovisningen skall användas i PR syfte 

Annat:  

 

6. Vilket/vilka av följande anser ni ger det största mervärdet med att upprätta en 

hållbarhetsredovisning? (Flera svarsalternativ möjliga) 
Förtroende för ledningen 

Förtroende för produkterna/tjänsterna 

Förtroende för varumärket 

Bättre lönsamhet 

Högre börsvärde 

Minskad risk för investerare 

Konkurrensfördelar 

Förbättrad image 

Ökad motivation för de anställda att arbeta mot företagets mål inom hållbarutveckling 

Förbättra ledningens överblick över företagets miljöarbete 

Annat: 

 

7. Inom vilket av följande fem faser skulle ni säga att ert företag befinner sig i för 

närvarande när det gäller ansvar för etik, miljö, samhälle? (Flera svarsalternativ 

möjliga) 

Fas 1: Vi ägnar oss huvudsakligen åt välgörenhet och sponsring. 
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Fas 2: Dom aktiviteter vi ägnar oss åt vad gäller etik, miljö och samhälle sker i huvudsak för 

att skydda vårt varumärke 

Fas 3: Dom aktiviteter vi ägnar oss åt vad gäller etik, miljö och samhälle företar vi för att bli 

erkända aktörer på området 

Fas 4: Vi är en aktör som arbetar för utveckling och fattigdomsbekämpning runt om i världen, 

där motivet är att bidra där regeringar misslyckas. 

Fas 5: Vi är en global problemlösare, där motivet är att tillsammans med andra aktörer finna 

nya lösningar på akuta globala problem. 

 

 

8. Motiverar möjligheten att tilldelas pris för er hållbarhetsredovisning ert arbete med 

hållbarhetsredovisningen? 

Ja 

Nej  

 

9. Vilka av följande nackdelar anser ni förknippas med hållbarhetsredovisning?  

(Flera svarsalternativ möjliga) 

Att presentera information som bidrar till negativa reaktioner 

Förväntningarna från intressenterna blir alltför svåra att uppfylla 

Det är svårt att sluta publicera en hållbarhetsredovisning när man väl har börjat eftersom det 

kan uppfattas på ett negativt sätt 

Det finns inga nackdelar 

Annat 

 

 

10. Till vilken/vilka av följande intressenter riktar ni främst er hållbarhetsredovisning 

till? (Flera svarsalternativ möjliga) 

Allmänheten (kunder, samhället) 

Finansiella marknaden (investerare) 

Ägarna 

Media 

Staten 

Andra: 

 

11. Anser ni att det är viktigt att upprätta en hållbarhetsredovisning för att öka 

legitimiteten inför intressenterna? 

Ja 

Nej 

 

12. Låter ni en oberoende part granska eran hr och på så sätt får den bestyrkt? 

Ja  

Nej  

 

 

 

13. Vilken är den främsta anledning till att ni låter en oberoende part granska er 

hållbarhetsredovisning? (Flera svarsalternativ möjliga) 

I vår bransch är granskning rutin 

Möjligheten att vinna pris för miljö och hållbarhetsredovisningen 

Vi har betydliga offentliga affärer och påverkar miljön på ett sådant sätt att revision krävs 
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Vi har ett uttalat hållbarhetsengagemang och väljer av den anledningen att granska 

hållbarhetsredovisningen 

Våra produkter och tjänster påverkar miljön och därför låter vi vår hållbarhetsredovisning 

granskas 

Påtryckningar utanför företaget 

Påtryckningar inom företaget 

Förbättringar av de interna information- och kontrollsystemen  

Förbättrad kvalité på redovisningen 

Öka trovärdigheten för redovisningen 

Annan:  

 

14. Vilken är den främsta anledning till att ni inte låter en oberoende part granska er 

hållbarhetsredovisning? (Flera svarsalternativ möjliga) 

Företagsledningen anser inte att behovet finns 

Det finns inga statliga lagar eller regler som kräver detta 

Reaktioner kring de miljökonsekvenser som presenteras 

Branschen vi verkar i har inte någon större påverkan på miljön 

Avgiften till granskaren/revisorn är för hög 

Vår information är tillräckligt trovärdig och en granskning skulle inte tillföra något värdefullt. 

Det finns inga krav från utomstående på att låta hållbarhetsredovisningen granskas 

Företagsledningen anser inte att det kan motiveras ur ett lönsamhetsperspektiv 

Vi är ännu inte redo för att låta oss granskas, våra redovisningssystem är inte tillräckligt 

mogna. 

Annan:  

 

15. Anser ni att hållbarhetsredovisningen kan användas som en strategi för att skaffa sig 

en ledande position gentemot andra företag? 

Ja 

Nej 

 

16. Hur pass viktigt är upprättandet av en hållbarhetsredovisning för att få en ledande 

position på området jämfört med era främsta konkurrenter? 

Mycket viktigt 

Mer viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Inte alls viktigt 

 

17. Kan ni tänka Er att ställa upp på några uppföljningsfrågor? 

Ja 

Nej 
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Bilaga 4: Engelsk version av enkäten 

 

Sustainability reporting survey 

The information you submit in this survey is handled anonymously.  

 

In this survey our definition of sustainability reporting is a company's volountarly disclosure 

of financial, environmental and social influence and goals. 

 

 

 

1. Company name: 

 

2. Does the company present a sustainability report? 

Yes 

No 

 

3. Is the sustainability report established according to the GRI guidelines? 

Yes 

No 

 

4. In what year did the company present its first sustainability report? 

 

 

5. What is the main reason/reasons why the company presents a sustainability report? 

The possibility to win awards for environmental and sustainability reports 

Demands and expectations from the company’s stakeholders 

To gain competitive advantages 

To follow developments within the industry 

The sustainability report will be used as a public relations tool 

6. Which of the following do you think provides the greatest added value in establishing 

a sustainability report? 

 

Confidence in management  

Confidence in the products / services  

Confidence in the brand  

Improved profitability  

Increased stock market value 

Reduced risk for investors  

Competition advantages  

Improved image  

Increased motivation for employees to work towards the objective of sustainable development  

Improve management's overview of environmental performance  

Other: 

7. In which of the following five phases do you believe that your company is at present 

regarding ethical, social and environmental responsibility? 

• Phase 1: We are mainly for charity and sponsorship.  

• Phase 2: The activities we are involved in, in terms of ethics, the environment and society, 

are performed to protect our brand  

• Phase 3: The activities we are involved in, in terms of ethics, the environment and society, 

are carried out so that we will become a recognized party with that field  
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• Phase 4: We are working for development and poverty reduction around the world, where 

the motive is to help where governments fail.  

• Phase 5: We are a global problem solver, where the goal is to together with others find new 

solutions to pressing global problems. 

 

8. Is the opportunity to win awards for the sustainability reporting motivating the work 

put in to making it? 

Yes 

No 

 

9. Which of the following disadvantages do you believe to be associated with 

sustainability reports? 

• The risk of presenting information that contribute to negative reactions  

• Expectations of stakeholders becomes too difficult to meet  

• It is difficult to stop publishing a sustainability report once you have started, since it can be 

perceived in a negative way  

•There are no disadvantages  

• Other 

 

10. To which of the following stakeholders do you aim your sustainability report? 

The public (customers, society) 

The financial market (investors) 

Shareholders 

Media 

The state/government 

Others: 

 

11. Do you find it important to establish a sustainability report to increase stakeholder 

confidence in your company? 

Yes 

No 

 

12. Do you allow an independent party to audit the sustainability report and have it 

confirmed? 

Yes 

No 

 

13. Do you think that the external audit is essential to increase legitimacy for 

stakeholders? 

Yes 

No 

 

14. What is the main reason why you do not let an independent party audit your 

sustainability report? 
•Management does not believe that there is a need for an audit 

•There are no state laws or regulations requiring an audit 

•Reactions on the environmental impacts that is presented  

•The industry we operate in has no major impact on the environment  

•Fees paid to the reviewer / auditor is too high  

•Our information is sufficiently credible and a review would not be useful.  
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•There are no requirements from outside the company to have the report audited 

•Management does not believe that this can be justified from a profitability perspective  

•We are not yet ready to allow ourselves to be examined, our accounting system is not 

sufficiently mature.  

•Other: 

15. Do you believe that the sustainability report can be used as a strategy to gain a 

leading position against other businesses? 

Yes 

No 

 

16. How important is the establishment of a sustainability report go gain a leading 

position in the industry compared to your closest competitors? 

Very important 

Important 

Less important 

Not at all important 

 

17. Could you consider participating in some follow up questions? 

Yes  

No 

 

 


