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Sammanfattning 

 

I denna studie har vi granskat om det utifrån de svenska allmännyttiga bostadsbolagens 

Corporate Social Responsibility (CSR)-redovisning går att utläsa ett samband mellan 

antingen Voluntary Disclosure Theory (VDT) eller intressent- och legitimitetsteorin. 

VDT utgår ifrån att företag som har ett gediget miljöarbete väljer att redovisa mer CSR-

faktorer medan legitimitetsteorin ser det som att företag med ett dåligt rykte väljer att 

redovisa CSR-faktorer för att förbättra sin legitimitet. Intressentteorin utgår ifrån att 

finansiellt starka intressenter kan ha en större påverkan på företagens CSR-arbete än de 

finansiellt svaga intressenterna. 

 

Vi valde att granska svenska allmännyttiga bostadsbolag som gick under den juridiska 

formen aktiebolag för att avgränsa studien. Den allmännyttiga bostadssektorn i Sverige 

unik eftersom det i stor utsträckning är kommunerna som äger hyresbostäderna men det 

är allmännyttans bostadsbolag som förvaltar dem. Deras uppdrag har varit att skapa 

stabilitet på hyresmarknaden och erbjuda boende till hushåll med olika ekonomiska och 

sociala förutsättningar. 

 

Vi har valt att endast granska företagens årsredovisning då det är ett dokument som 

många intressenter har tillgång till och läser, samt att det är krav på företagen att 

upprätta en årsredovisning enligt svensk lag. Denna granskning har genomförts med 

hjälp av en innehållsanalys. Innehållsanalysen baseras på två ramverk utformade av 

Clarkson et al. (2008) samt Sutantoputra (2009). Dessa ramverk är i sin tur baserade på 

GRI:s riktlinjer. GRI står för Global Reporting Initiative och är idag det ramverk som 

används i störst utsträckning för frivillig CSR-redovisning. 

 

I denna studie utgår vi från ett paradigm som består av en positivistisk kunskapssyn, en 

objektivistisk verklighetssyn, ett deduktivt angreppssätt och en mixad metod som val av 

datainsamlingsteknik. Valet att genomföra en mixad metod studie baseras på att en 

innehållsanalys i regel innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder eftersom det 

är upp till oss som författare att göra en bedömning av vad som skall kodas. Vidare 

utgår studien från ett samhälleligt perspektiv där vi fokuserar på intressenter. Den 

intressentgrupp som vi lägger mest fokus vid är staten och myndigheter. 

 

I studien fann vi likt Clarkson et al. (2008) att de flesta företag verkar redovisa CSR-

faktorer på grund av att de har ett faktiskt CSR-arbete. Detta samband anser vi främst 

beror på VDT, legitimitets och intressentteorin kan dock användas som förklarande 

variabler. Vidare fann vi att inga av de svenska allmännyttiga bostadsbolagen 

uttryckligen skriver att de tillämpat en CSR-redovisning i enlighet med GRI. 
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Begreppsdefinitioner & förkortningar 
 

Här beskrivs vissa centrala begrepp för studiens samt förkortningar och dess 

definitioner. 

 

ABL: Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

 

Allbolagen: Förkortning för lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

(SFS 2010:879) 

 

Allmännyttiga bostadsbolag: Ett bostadsaktiebolag som en kommun har det 

bestämmande inflytandet över. Dessa bolag är tänkta att ha ett allmännyttigt syfte och 

tillhandahålla bostäder till olika typer av människor.  

 

BFL: Bokföringslagen (SFS 1999:1078). 

 

Brundtlandrapporten: Ett annat namn för rapporten Vår gemensamma framtid (Our 

Common Future), utfärdad av WCED.  

 

CSR: Corporate Social Responsibility, ett begrepp som illustrerar företagets ansvar 

över sociala och miljömässiga frågor. 

 

EPI: Enviromental Performance Indicator, miljönyckeltal.  

 

FN: Förenta Nationerna, en internationell organisation. 

 

GRI: Global Reporting Initiative, ett ramverk som används vid rapporteringen av icke-

finansiella faktorer. 

 

ICAEW: The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, en organisation 

som bland annat auktoriserar ekonomer.  

 

MBL: Lag om medbestämmande i arbetslivet (SFS: 1976:580). 

 

OSU: Obundet Slumpmässigt Urval, en typ av sannolikhetsurval. Med hjälp utav dessa 

urval kan man generalisera resultatet till hela populationen som stickprovet syftar till att 

undersöka.  

 

SBSC: Sustainable Balance Scorecard, används för att implementera CSR i företagets 

strategi. 

 

SPI: Social Performance Indicator, sociala nyckeltal. 

 

TBL: Triple Bottom Line. Modell skapad av Elkington som tar hänsyn till ekonomiska, 

sociala och miljömässiga faktorer. 

 

VDT: Voluntary Disclosure Theory, en teori som handlar om företagens frivilliga 

redovisning av information.  
 



 

 

WCED: World Commission on Environment and Development, även kallad 

Brundtlandkommissionen. Utfärdade Brundtlandrapporten.  

 

ÅRL: Årsredovisningslagen (SFS: 1995:1554). 
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1. Inledning 

Nedan kommer vi att beskriva vår problembakgrund och diskutera val av teori samt 

utgångspunkter för studien, detta kommer sedan mynna ut i vår problemformulering. 

Därefter redogör vi för studiens syfte, studiens praktiska bidrag samt avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
 

“Contrary to popular belief, we do not face a choice between economy and ecology.  It 

is often said that protecting the environment would constrain or even undermine 

economic growth.  In fact, the opposite is true: unless we protect resources and the 

earth's natural capital, we shall not be able to sustain economic growth.” (Annan. K, 

2001) 

 

Enligt KPMG (2015, s. 5) ökar antalet företag som rapporterar om sociala och 

miljömässiga faktorer. Vi ser det som att allt fler företag har kommit att dela Kofi 

Annans (2001) synsätt och inser att ett hållbart företagande är viktigt. Vad rapporterar 

egentligen dessa företag och vad finns det för föreskrifter? United Nations (UN, 2015a) 

som på svenska blir Förenta Nationerna (FN) har sedan 1970-talet arbetat för en hållbar 

utveckling. FN:s World Commission on Environment and Development (WCED) gav ut 

Brundtlandrapporten 1987. Begreppet hållbar utveckling introducerades i rapporten och 

definierades av WCED (1987, s. 43) som: “Sustainable development is development 

that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.”. Enligt WCED (1987, s. 44) innebär det bland 

annat att människans grundläggande behov tillfredsställs men att konsumtion utöver det 

livsnödvändiga inte överstiger vad som är långsiktigt hållbart. WCED (1987, s. 45) 

menar vidare att livsviktiga system såsom vatten, mark, luft och andra naturliga element 

inte riskeras samt att dess kvalitet påverkas minimalt. Enligt Elkington (1999, s. 55) var 

det Brundtlandrapporten som satte konceptet hållbar utveckling på den internationella 

politiska agendan. Detta koncept har sedan kommit att utvecklas i allt större grad. 

 

Under 2015 på klimattoppmötet i Paris lyckades FN:s medlemsländer enas om en 

agenda som världen skall arbeta med fram till 2030, denna agenda består av 17 delmål 

som skall bidra till en bättre värld för människor både miljömässigt och socialt (UN, 

2015b, s. 1). En nyckel för att FN ska lyckas nå sina klimatmål är enligt 

Miljödepartementet (2002) att individer, företag, myndigheter och kommuner blir mer 

medvetna om sociala och miljömässiga faktorer samt tar sin del av ansvaret. KPMG 

(2015, s. 5) menar att allt fler företag redovisar data för icke-finansiella mått såsom 

miljömässiga och sociala faktorer i sin årsredovisning. 

 

Under en längre tid har socialt ansvar för företag förespråkats. Redan på 50-talet talade 

Bowen (2013, s. 6) om företagens sociala ansvarstagande. Sedan dess har hans tankar 

kommit att utvecklas. Idag talar man om Corporate Social Responsibility (CSR). CSR 

definieras av Europakonventionen (2011, s. 6) som “the responsibility of enterprises for 

their impacts on society”. Enligt Institute of Chartered Accountants in England and 

Wales (ICAEW, 2004, s. 28) har det sedan mitten av 1990-talet varit ett ökat antal 

företag som har upprättat en CSR-redovisning där man lagt fokus på icke-finansiella 

värden.  Enligt Deegan & Unerman (2006, s. 314) har CSR-rapporterna upprättats både 

i självständig och integrerad form. Med integrerad form menas att de har inkorporerats i 

företagets årsredovisning medan en självständig form innebär att CSR-rapporten inte 
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sitter ihop med andra företagsdokument. En årsredovisning är en offentlig rapport som 

enligt 1§ 2 kap årsredovisningslagen (ÅRL) (SFS 1995:1554) ska innehålla en viss typ 

av finansiell information. Enligt 1§ 6 kap bokföringslagen (BFL)(SFS 1999:1078) 

måste vissa typer av associationer, till exempel aktiebolag, publicera en årsredovisning. 

En annan fördel med att granska just årsredovisningen är att den enligt Alnajjar (2000, 

s. 176) är den främsta källan för företagen att förmedla information angående dess CSR-

arbete till intressenterna. 

 

Szabó och Sørensen (2015, s. 311) menar att CSR-rapportering länge har setts som 

något frivilligt som företagen har utfört utöver de lagstadgade redovisningskraven. Det 

gör även Europakommissionen (2001, s. 4) i en av sina tidigare rapporter om CSR. 

Vissa länder som till exempel Sverige har valt att gå något längre. De svenska statliga 

bolagen måste enligt Finansdepartementet (2013, s. 6) utföra en hållbarhetsredovisning i 

enlighet med riktlinjer upprättade av Global Reporting Initiativ (GRI). Detta gäller dock 

inte för de allmännyttiga bostadsbolagen då de inte är statligt ägda utan ägs av 

kommuner. Det finns inga lagkrav som säger att de allmännyttiga bostadsbolagen måste 

upprätta en CSR-redovisning. Europaparlamentet (2014) har nu lanserat ett nytt direktiv 

som träder i kraft 2017 som kräver att företag skall publicera en icke-finansiell rapport, i 

direktivet nämns dock inte begreppet CSR eller CSR-rapportering. 

 

En av grunderna till CSR är Tripple Bottom Line (TBL). Elkington (1999, s. 55) menar 

att TBL baseras på principer som antagits i Brundtlandrapporten. Elkington (1999, s. 

55-56) anser att tre förutsättningar måste uppnås för ett hållbart samhälle: 

användartakten av förnybara resurser bör inte överstiga återskapningstakten, 

användandet av icke-förnybara resurser bör inte överstiga takten det tar att få fram 

hållbara förnybara substitut samt att graden av föroreningar ej bör vara större än vad 

miljön klarar av att ta hand om. Enligt Elkington (1999, s. 74) har det länge varit fokus 

på den ekonomiska aspekten, den så kallade one bottom line. Elkington (1999, s. 2) 

menar att hållbarhet skall mätas utifrån tre olika perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt. För att få en hållbar verksamhet menar Elkington (1999, s. 397) att 

företagen måste fokusera på alla tre aspekter. 

 

För att kunna mäta och jämföra miljömässig och social information har det införts ett 

antal olika regelverk. Vi kommer i denna studie att fokusera på GRI. GRI (u.å.a.) är en 

global ideell organisation och ledande inom området hållbarhet. De har tagit fram ett 

regelverk för hållbarhetsredovisning som ett sätt att främja organisationer att bli mer 

hållbara och bidra till en hållbar utveckling. GRI (u.å.a) arbetar för att göra 

hållbarhetsredovisning praxis för alla organisationer och företag. 

Hållbarhetsredovisning publiceras enligt GRI (u.å.a.) av företag och organisationer och 

innehåller information om hur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter påverkas 

av dess dagliga verksamhet, samt presenterar organisationens värderingar och visar 

sambandet mellan deras strategi och engagemang för hållbar utveckling. Riktlinjerna 

tillhandahåller enligt GRI (u.å.a.) metoder och mätinstrument för rapportering 

beträffande organisationers påverkan som har en koppling till hållbarhet, vilket ger en 

större transparens och ansvarsskyldighet för organisationerna. Clarkson et al. (2008) har 

utvecklat ett ramverk som är till för att mäta miljöfaktorer inom organisationer utifrån 

GRI. Sutantoputra (2009) har byggt vidare på detta och designat ett ramverk för att mäta 

sociala faktorer. Vi har valt att basera vår studie på dessa två studier och använder oss 

av deras framtagna ramverk. En mer utförlig beskrivning av ramverken kan läsas i 4.1.2 

samt 4.1.3. Anledningen till att vi valde just dessa ramverk till vår studie var att vi fann 
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kategorisystemet passande, vi såg en stark koppling mellan kategorierna och GRI samt 

att vi uppfattade det som ett lämpligt sätt att mäta CSR på. Vidare är de båda 

mätinstrumenten kompatibla då Sutantoputra (2009) har baserat sitt ramverk på 

systemet i Clarkson et al. (2008). 

 

Att företag genomför hållbarhetsredovisningar som är jämförbara kan komma att gynna 

företagens intressenter som får möjlighet att göra ett aktivt och välinformerat val när de 

väljer vilken typ av företag de vill stödja. Detta är viktigt eftersom jorden idag lider av 

klimatförändringar vilket leder till ändrade levnadsvillkor för människor. Sveriges 

regering har uppmärksammat detta och för att råda bot på den ohållbara situationen har 

Naturvårdsverket (2011) utformat 16 miljömål. Enligt Naturvårdsverket (2011) är detta 

en målsättning som Sverige skall sträva efter att uppnå på lång sikt. Enligt 

Naturvårdsverket (2016a) har kommunal översiktsplanering en viktig roll och kan 

komma att bli en avgörande faktor huruvida målet uppnås eller ej. Boverket (2016) 

förklarar översiktsplanering som en planläggning av hur det byggs och hur mark- och 

vattenområden används med syfte att de förändringar som sker ska främja en hållbar 

utveckling. Samtliga byggnader skall enligt Naturvårdsverket (2011) produceras på ett 

hållbart sätt som leder till ett hållbart utnyttjande av resurser och vatten. 

 

Detta leder oss in på den bolagstyp vi valt att undersöka, nämligen allmännyttiga 

bostadsbolag. Allmännyttiga bostadsbolag, även kallade kommunala bostadsbolag, är 

enligt Boverket (2008, s. 11) en term som använts sedan tidigt 1900-tal för att benämna 

bostadsbolag som då saknade vinstintresse. Detta har kommit att förändras på senare tid 

då företagen numera ska agera affärsmässigt och uppfylla ett allmännyttigt syfte enligt 

1-2 §§ lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) 

hädanefter kallad allbolagen. Enligt Salonen (2015, s. 13) är den allmännyttiga 

bostadssektorn i Sverige unik eftersom det i stor utsträckning är kommunerna som äger 

hyresbostäderna men det är allmännyttans bostadsbolag som förvaltar dem. Den 

aktuella definitionen av allmännyttiga bostadsföreningar går att hitta i allbolagen (SFS 

2010:879). Enligt lagen omfattas endast kommunala aktiebolag som drivs med ett 

allmännyttigt syfte, tillhandahåller hyresrätter, främjar bostadsförsörjning samt ger 

hyresgästerna inflytande över sitt boende. Deras uppdrag har enligt Salonen (2015, s. 

13) varit att skapa stabilitet på hyresmarknaden och erbjuda boende till hushåll med 

olika ekonomiska och sociala förutsättningar. Enligt Bengtsson (2015, s. 29) utgjorde 

allmännyttiga hyresrätter 18 % av bostadsbeståndet 2011 baserat på upplåtelseform. 

Enligt Hyresgästföreningen (u.å.) råder det bostadsbrist i Sverige, de anser att vi 

behöver bygga 200 000 nya hyresrätter till 2025 för att tillgodose marknadens behov. 

Hyresgästföreningen (u.å.) anser att hyresrätter är viktiga då cirka en tredjedel av 

Sveriges befolkning bor i hyresrätter (både privatägda och allmännyttiga). 

 

Vi valde att skriva om bostadsbolag just på grund av att Sveriges bostadsbrist idag är en 

högaktuell fråga. Vi kommer inom en snar framtid behöva bygga många nya bostäder 

och där spelar hyresrätten enligt Hyresgästföreningen (u.å.) en viktig roll. De svenska 

hyresrätterna ägs både av privata aktörer samt allmännyttiga bostadsbolag. Enligt 

Boverket (2015) har kommunerna ett stort ansvar när det kommer till att lösa 

bostadsbristen. För att göra det har de enligt Boverket (2015) ett antal verktyg, bland 

annat de allmännyttiga bostadsbolagen. De allmännyttiga bostadsbolagen har alltså 

blivit mer aktuella i dagens samhälle när det gäller att lösa detta stora problem för 

Sverige. Med tanke på att de allmännyttiga bostadsbolagen idag har ett bostadsbestånd 

på cirka 18 % och som inom en snar framtid lär öka om kommunerna bygger den 
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mängd bostäder som förespråkas av Hyresgästföreningen (u.å.) ansåg vi att det var 

viktigt att granska hur de allmännyttiga bostadsbolagen hanterar sin CSR-redovisning. 

Vidare ser vi en koppling mellan Naturvårdsverkets (2011) mål om ett hållbart 

byggande och byggnationer som nu genomförs för att lösa bostadsbristen. 

 

Sveriges kommunalägda bostadsföretag är organiserade i Sveriges allmännyttiga 

bostadsbolag (SABO, 2016) som har cirka 300 medlemsföretag och förvaltar ungefär 

802 000 bostäder runtom i Sverige. SABO (2016) skriver på sin hemsida att de är en 

bransch- och intresseorganisation vars syfte är att hjälpa organisationens medlemmar att 

bli konkurrenskraftiga aktörer inom bostadsmarknaden. Vi har använt SABO:s 

medlemsregister som utgångspunkt för populationen i denna studie. Begreppet 

population förklaras mer ingående i avsnitt 4.2. Vi tror att majoriteten av de 

allmännyttiga bostadsbolagen har valt att gå med i denna organisation eftersom det är en 

branschorganisation som samtliga allmännyttiga bostadsbolag bör ha ett intresse att vara 

med i. 

 

CSR-redovisning kan kopplas ihop med en mängd olika teorier, vilken teori man väljer 

har betydelse för studiens utformning samt varför man anser att företag genomför en 

CSR- redovisning. Enligt Gray et al. (1996, s. 45) finns det många likheter mellan CSR- 

rapportering och vanlig finansiell rapportering. En av dessa likheter är enligt författarna 

att det finns många olika teorier som kan användas för att beskriva rapporteringen och 

än så länge har det inte skett ett “theory closure”, det vill säga att en teori har blivit 

standard för CSR-rapportering. Vi kommer nedan gå igenom de vanligast använda 

teorierna. 

 

Gray et al. (1996, s. 45) menar att de teorier som bäst förklarar CSR-redovisning är de 

systemorienterade teorierna. De har enligt författarna för avsikt att beskriva samhället 

och organisationerna ur en mer systemorienterad vinkel. Författarna menar att dessa 

teorier ger oss möjlighet att fokusera på den roll redovisningen och informationen spelar 

för företagen i relation till andra intressenter. De tre vanligaste systemorienterade 

teorierna är enligt författarna intressentteorin, legitimitetsteorin och den politisk-

ekonomiska teorin. En annan teori som också har sin grund i huruvida företaget ses som 

legitimt eller ej är enligt Deegan (2002, s. 293) den institutionella teorin. Detta är enligt 

Deegan & Unerman (2006 s. 269) också en systemorienterad teori. 

 

Ett annat sätt att se på CSR-redovisning är att det inte har att göra med företagens 

legitimitet utan snarare att företagens faktiska insats inom området har betydelse för hur 

mycket information de redovisar. En teori förknippad med detta synsätt är Voluntary 

Disclosure Theory (VDT). Clarkson et al. (2008, s. 305) hävdar att de fick ett starkare 

samband mellan VDT och CSR-redovisning än vad de fick mellan de systemorienterade 

teorierna som användes i studien. Dock framhåller författarna att de systemorienterade 

teorierna fungerade som förklaringsvariabler. I denna studie kommer vi att utgå ifrån 

VDT, intressent- och legitimitetsteorin. Vi kommer att diskutera teoriernas innebörd 

samt motivera vårt val av teorier under avsnitt 3.1.  

1.2 Problemformulering 
 

I detta avsnitt kommer vi att utifrån problembakgrunden redogöra för studiens 

problemformulering. Vår problemformulering är: 
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Går det att utifrån de svenska allmännyttiga bostadsbolagens CSR-redovisning påvisa 

ett samband mellan VDT eller legitimitets- och intressentteorin? 

 

För att konkretisera vår problemformulering har vi skapat två forskningsfrågor som 

lyder: 

 

 Går det att påvisa ett samband mellan CSR-redovisning i de svenska 

allmännyttiga bostadsbolagens årsredovisning och VDT? 

 Går det att påvisa ett samband mellan CSR-redovisning i de svenska 

allmännyttiga bostadsbolagens årsredovisning och legitimitets- och 

intressentteorin? 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att se om det går att påvisa ett samband mellan de svenska 

allmännyttiga bostadsbolagens CSR-redovisning och antingen VDT eller legitimitets- 

och intressentteorin. Detta gör vi för att se om det finns belägg för att de svenska 

allmännyttiga bostadsbolagen genomför sin CSR-redovisning i sin årsredovisning för att 

uppfattas som mer legitima i enlighet med det sociala kontraktet eller om det är ett sätt 

att särskilja sig ur mängden genom att visa vilket CSR-arbete företagen har. Vi vill 

alltså ta reda på vad som ligger bakom företagens CSR-redovisning. 

1.4 Studiens praktiska och teoretiska bidrag 
 

Studiens praktiska och teoretiska bidrag anser vi vara stort eftersom vi under vår 

litteratursökning inte hittat någon liknande studie som syftar till att kartlägga de svenska 

allmännyttiga bostadsbolagens CSR-arbete på ett liknande sätt. Dock finns det tidigare 

studier där man använder sig av innehållsanalys för att med utgångspunkt i GRI 

genomföra en analys av huruvida företagen har implementerat CSR i sin årsredovisning, 

två av dessa har fungerat som utgångspunkt för vår studie. Vi har utvecklat deras 

ramverk och gjort vissa justeringar och utifrån detta har vi försökt avgöra om det är 

legitimitets- och intressentteorin alternativt VDT som styr företagens rapportering. 

Tidigare studier inom CSR och allmännyttiga bostadsbolag diskuteras mer utförligt i 

avsnitt 3.2. 

 

Vår studie riktar sig till bostadsbolagen och dess intressenter samt forskare inom 

området. Vi tror att den kan leda till en ökad kunskap om vad som styr företagens CSR-

arbete vilket i sin tur kommer leda till att intressenterna får en bättre insyn i 

verksamheten. Eftersom få studier är gjorda om allmännyttiga bostadsbolag och ingen 

vad vi har kunnat hitta som fokuserar på CSR-redovisning hos de allmännyttiga 

bostadsbolagen anser vi att detta är första steget till att fylla ett stort tomrum i 

forskarvärlden. Fler studier inom liknande ämnen hade definitivt kunnat göras se kapitel 

7.4, förslag till framtida studier. 

1.5 Avgränsningar 
 

I detta avsnitt kommer vi ta upp de avgränsningarna som gjorts inom denna studie. Vi 

har valt att avgränsa studien för att det skall vara möjligt att svara på studiens 

problemformulering samt att läsaren skall få en bättre och mer transparent bild av vad 

som faktiskt undersöks. 
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 Vi kommer endast att granska bolag som faller under lag om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879). Så kallad kommunala 

bostadsbolag. Detta eftersom de andra bostadsbolagen faller utanför studiens 

syfte. 

 Av de bolag som faller under lag om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) kommer vi endast att granska aktiebolag, 

detta görs eftersom vi vill att bolagen skall ha en viss omsättning. Vi har 

definierat ett aktiebolag i enlighet med aktiebolagslagen (ABL) (SFS 2005:551). 

 I de fall både moderbolaget och koncernen funnits med i årsredovisningen har vi 

endast valt att granska moderbolaget, detta eftersom det är i regel moderbolaget 

som har hand om bostadsuthyrningen medan dotterbolag kan vara ansvariga för 

andra funktioner, exempelvis tillhandahållandet av bredband. 

 Vårt urval kommer endast bestå av kommunala bostadsbolag som är medlemmar 

i SABO. Denna avgränsning görs eftersom organisationen endast innehåller 

bolag som motsvarar de vi vill undersöka i vår studie. Att göra denna 

avgränsning underlättar också sökandet av vilka företag som ingår i vår 

urvalsgrupp då SABO har ett medlemsregister tillgängligt på sin hemsida. 

 I innehållsanalysen kommer vi endast granska årsredovisningar, även om det 

finns andra dokument som skulle kunna vara relevanta för att belysa företagets 

CSR-arbete. Detta eftersom flera av de tidigare studierna inom ämnesområdet 

CSR har valt att granska just årsredovisningar samt att aktiebolag enligt 

bokföringslagen (BFL) (1999:1078) måste upprätta en årsredovisning.  

 Vi kommer använda oss av årsredovisningar från 2014. Detta för alla 

årsredovisningar från 2015 inte var klara vid studiens startpunkt i januari 2016. 

 Det finns flera olika ramverk för hållbarhetsredovisning denna studie kommer 

dock endast att fokusera på GRI, då det är det mest erkända ramverket. 

 Vi utgår endast från legitimitetsteorin, intressentteorin samt VDT och inte 

utifrån fler som skulle kunna vara förklarande. Denna avgränsning görs för att 

öka tydligheten i arbetet då vissa teorier inom området talar emot varandra. 
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2. Studiens utgångspunkter 

Vi inleder detta kapitel med att redogöra för vår förförståelse om ämnesområdet. 

Därefter kommer vi att gå igenom vår verklighetssyn och vetenskapssyn vilket sedan 

leder oss in på vår forskningsansats, vårt perspektiv samt ett avsnitt om val av 

datainsamlingsteknik, studiens etik, litteratursökning samt källkritik. Vi anser att detta 

avsnitt är av vikt för studien då det kan påverka slutresultatet. Nedan formar vi ett 

paradigm som vi sedan kommer att utgå ifrån vid genomförandet av undersökningen. 

 

Andersen (1994a, s. 24) menar att för att underlätta läsarens förståelse för 

ämnesområdet bör man i en uppsats gå igenom vilka vetenskapsteoretiska 

förutsättningar man utgår ifrån. I samband med dessa genomgångar är det enligt 

författaren vanligt att man använder sig av begreppet paradigm. Paradigm betyder enligt 

författaren “föredömlig modell eller förebild”. Johansson-Lindfors (1993, s. 32) menar 

dock att begreppet har flera olika betydelser. Andersen (1994a, s. 24) menar att 

begreppet paradigm innefattar en mängd grundantaganden som är typiska för 

ämnesområdet och anses påverka valet av frågeställningar, hypoteser, begrepp med 

mera. Ett paradigm kan enligt Törnebohm (1974, s. 1-2) kategoriseras utifrån följande 

komponenter: 

 

1. Vetenskapsideal, exempelvis normer för vad som anses som bra vetenskap. 

2. Världsbild, exempelvis föreställningar om verkligheten som den specifika 

vetenskapen sysslar med. 

3. Forskningsetik, exempelvis etiska regler på hur man får forska om sociala 

aktiviteter. 

 

Johansson-Lindfors (1993, s. 32) menar att det kan vara problematiskt att redogöra för 

ett paradigmbegrepp på grund av att begreppet har många definitioner och det är svårt 

att inse exakt vad som menas med begreppet. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 35) är 

Törnebohms (1974) paradigm svårt att redogöra för då det innefattar många 

bakgrundsvariabler. Författaren förespråkar istället användandet av Lindholms 

paradigmbegrepp. Lindholms (1980, s. 56) paradigmbegrepp definieras som: “... en 

uppsättning normer och föreställningar som i ett visst forskarsamfund påverkar 

forskarens uppfattningar om vad man skall forska på och hur man skall göra det”. Det 

som Johansson-Lindfors (1993, s. 34) anser vara bättre med Lindholms 

paradigmbegrepp är bland annat användandet av ordet norm för att visa på att begreppet 

paradigm har en kulturell karaktär. Detta eftersom ett paradigm enligt författaren alltid 

påverkas av sin omgivning. Ordet föreställningar används också i Lindholms definition, 

enligt författaren syftar detta till att visa att ett forskningsparadigm är baserat på 

epistemologiska, ontologiska och värdeteoretiska ställningstaganden. 

 

För att minska risken för missförstånd har vi valt att redogöra för vårt paradigm i linje 

med Lindholms (1980, s. 56) paradigmbegrepp. Vi kommer att redogöra för samtliga av 

dessa komponenter här i kapitel två för att underlätta läsarens förståelse för vår studie 

och för att öka studiens transparens Vi anser att det är viktigt att läsaren förstår vilket 

paradigm som har varit utgångspunkten för denna studie. 
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2.1 Förförståelse 
 

Thurén (2007, s. 58) menar att det är viktigt att redogöra för förförståelsen av ämnet. 

Detta anser författaren bero på att vår uppfattning om verkligheten inte bara baserar sig 

på rena sinnesintryck utan också innefattar en stor mängd tolkningar. Detta menar 

författaren även gäller för positivister som försöker vara objektiva. Thurén (2007, s. 60) 

menar att förförståelsen är av stor vikt, han anser att såväl politisk ideologi som tidigare 

erfarenhet av vetenskap kan ha en effekt på vår förförståelse. Bryman & Bell (2011, s. 

52) anser att personliga värderingar kan påverka studiens utformning, till exempel när 

det kommer till val av metod, genomförandet av datainsamling, slutsatser etcetera. 

 

Vår teoretiska förförståelse kommer främst från kunskap som vi erhållit under snart fyra 

år på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Under vår 

studietid har vi berört ämnet hållbarhetsredovisning i korthet under termin sju, vi har 

gått igenom vissa delar om GRI, Sustainable Balance Scorecard (SBSC) samt TBL. 

Detta har gett oss en ökad förståelse för ämnet och det var också det som väckte vårt 

intresse att skriva om CSR-redovisning. 

 

Ingen av oss har tidigare genomfört en kvalitativ studie, inte heller en innehållsanalys så 

vår teoretiska förförståelse kring dessa områden är begränsade och baserar sig på det vi 

lärde oss under en kurs i vetenskaplig metod vid Umeå universitet. Vi har dock 

genomfört kvantitativa studier tidigare, vilket ger oss viss erfarenhet inom detta område. 

I studien tillämpas tre olika teorier: legitimitetsteorin, intressentteorin samt VDT. Vi 

båda har en del förkunskaper om intressentteorin då den berörts under olika kurser inom 

Civilekonomprogrammet. Legitimitetsteorin och VDT var däremot okänd för oss fram 

tills denna uppsats startade och vi fann att många forskare använder den för att 

undersöka företags CSR-rapportering. 

 

Vår förförståelse för allmännyttiga bostadsbolag är ytterst begränsad och baseras endast 

på att vi båda är boende inom AB Bostaden, Umeås allmännyttiga bostadsbolag. Vi vet 

hur det är att vara en av intressenterna till bostadsbolagen men ingen av oss har varit 

verksamma vid eller tidigare granskat svenska allmännyttiga bostadsbolag. 

 

Vår allmänna förförståelse kretsar kring att vi båda sedan tidigare vet att CSR är en 

växande trend bland företag. Vi vet också att den genomsnittliga svenska konsumenten 

idag blir mer och mer medveten när det kommer till miljön och har börjat ställa krav på 

företag om exempelvis ekologiskt hållbara produkter och tjänster. Vi tror att detta 

område är något som berör många, speciellt när det kommer till boendefrågan då det för 

många människor är den viktigaste platsen där man spenderar stora delar av sitt liv. Det 

råder bostadsbrist i stora delar av landet och efterfrågan på nybyggnationer är stor.  Vi 

tror därför det är viktigt att diskutera hur bostadsföretagen väljer att redovisa sina 

strategier och se om de också uppmärksammat den växande trenden med att leva och bo 

utan att åsamka onödig skada på miljön. Något som vi som intressenter och boende i 

vart fall hoppas på. 

 

Då de svenska allmännyttiga bostadsbolagen i regel drivs av kommunerna, som i sin tur 

styrs av folkvalda, menar vi att det är av än större vikt att de folkvalda klarar av att 

leverera och leva upp till folkets vilja och önskan. Vi anser att denna 

bakgrundsinformation kommer att underlätta för läsaren att förstå vad vår utgångspunkt 

i denna studie har varit och redogör för det som en del i vårt paradigm.   
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2.2 Verklighetssyn – Ontologi 
 

Den ontologiska läran kretsar enligt Sohlberg & Sohlberg (2013, s. 48) om sakers natur 

och art. Bryman & Bell (2013, s. 41-42) anser att det är viktigt att utröna om sociala 

enheter skall uppfattas som en objektiv yttre verklighet eller ses som ett resultat av olika 

sociala aktörers uppfattningar och handlingar. Justesen & Mik-Meyer (2011, s. 11) 

menar att ontologi handlar om hur vi ser på världen, då detta utgör grunden för en studie 

och är vårt undersökningsfält är det viktigt att etablera vilket synsätt som studien 

tillämpar. Detta är också en del av vårt etablerade paradigm. 

 

Två vanliga synsätt inom ontologin är enligt Bryman & Bell (2013, s. 42) objektivism 

och konstruktionism. Författarna anser att om man anlägger ett objektivistiskt 

perspektiv på sin studie utgår man ifrån att det finns en verklig verklighet som existerar 

oberoende av sociala företeelser. Om man anlägger ett konstruktionistiskt synsätt menar 

Bryman & Bell (2013, s. 43) att man utgår ifrån att verkligheten är konstruerad och 

baserad på olika sociala företeelser Författarna menar vidare att detta är en 

verklighetsbeskrivning som är under ständig förändring eftersom de sociala 

företeelserna alltid ändras. Burr (1995, s. 3) menar att konstruktionism och 

objektivismen kan ses som varandras motsatser. 

 

Utifrån dessa premisser har vi valt att anlägga en objektivistisk ontologi som en del i 

vårt paradigm. Detta stöds av att studien främst är kvantitativ, vilket kommer diskuteras 

ytterligare i 2.6.1, samt att vi tror att det finns en verklig verklighet och att den ej 

påverkas av sociala konstruktioner. Vi anser vidare att detta passar bra överens med vårt 

val av teorier eftersom legitimitetsteorin utgår ifrån hur människor uppfattar olika 

företag. Teorin menar att folks uppfattning om företaget går att påverka genom olika 

handlingar som sker i den verkliga världen, men teorin talar ej för att verkligheten bara 

är en social konstruktion. Även intressentteorin och objektivismen går att kombinera, 

detta genom att granska intressenterna på ett objektivt sätt och utgå ifrån att de också 

finns och verkar i den undersökta verkligheten. Det är också möjligt att anlägga ett 

objektivistiskt perspektiv på VDT där man granskar företagets frivilliga redovisning 

utan att inkorporera egna värderingar. Vår frågeställning kretsar också kring huruvida vi 

kan finna ett samband mellan antingen intressent- och legitimitetsteorin eller VDT. 

Detta kan sammankopplas med vårt val av en positivistisk epistemologi samt ett 

deduktivt angreppssätt som kommer beskrivas ytterligare i 2.3 och 2.4. Självfallet kan 

det finnas svårigheter med en objektivistisk ontologi främst när man väljer att göra en 

innehållsanalys, dessa kommer att diskuteras ytterligare i avsnitt 2.6.4. 

2.3 Vetenskapssyn – Epistemologi 
 

Justesen & Mik-Meyer (2011, s. 11) menar att epistemologi med andra ord kan kallas 

för kunskapsteori. Enligt Sohlberg & Sohlberg (2013, s. 68) handlar epistemologi om 

legitimitet och vad som ligger till grund för kunskapen. Författarna definierar ordet 

kunskap som “... att den handlar om föreställningar som någon har, som är sanna och 

som vederbörande dessutom har god grund att anta.”. Enligt Johansson-Lindfors (1993, 

s. 76) används epistemologin för att beskriva en viktig fas i 

kunskapsbildningsprocessen, om man här väljer fel perspektiv kan det leda till felaktiga 

tolkningar eller att man inte får ut maximal kunskap från studien. Enligt Bryman & Bell 

(2013, s. 35-41) finns det flera olika epistemologiska ståndpunkter exempelvis 

positivism och hermeneutik. Dessa begrepp kommer nu att diskuteras ytterligare innan 

vi förkunnar vårt val av epistemologi. 
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Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011, s. 15) kan positivismen ses som en underkategori 

till realismen. Realismen är enligt Justesen & Mik-Meyer (2011, s. 11) baserad på att 

det finns en verklig verklighet och denna typ av studie är i regel förknippad med en 

objektivistisk ontologi. Justesen & Mik-Meyer (2011, s. 15) menar dock att det finns 

vissa svårigheter med det positivistiska perspektivet, nämligen att det är svårt för en 

forskare att vara helt objektiv i sin uppfattning och beskrivning av verkligheten. 

 

Andersen (1994b, s. 191) menar att man inom positivismen pröva orsakssambanden 

empiriskt, man utgår från en verklighetsuppfattning som baseras på att en individs 

handlande är ett resultat av allmängiltiga lagar, man observerar utifrån ett objektivt 

perspektiv. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 44) vill positivisterna försöka göra en 

avbildning utav verkligheten. Vidare menat Johansson-Lindfors (1993, s. 45-46) att 

positivister i regel endast fokuserar på en del. Detta används sen enligt Johansson-

Lindfors (1993, s. 46) för att försöka hitta en förklaring. Inom positivismen menar 

författaren att man strävar efter att hitta kausala samband. 

 

Hermeneutik handlar enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 162) om att man vill förstå 

något genom en tolkning. Författarna menar att man via språket kan läsa in och tolka 

saker då det inte finns något språk som är fritt från värderingar. Hermeneutiken utgår 

enligt författarna från att enskilda händelser eller strukturer aldrig kan studeras som ett 

separat fenomen utan att människans tidigare erfarenhet har en påverkan när det 

kommer till dess förståelse. Olsson & Sörensen (2011, s. 166) menar vidare att 

subjektiviteten betonas vid en hermeneutisk studie. Subjektivitet innebär att studien 

påverkas av författarens åsikter, detta kan ses som motsatsen till objektivitet som stävar 

efter att granska objekt utan påverkan från tidigare erfarenheter. 

 

Inom hermeneutiken menar Andersen (1994b, s. 191) att vetenskapsidealet utgår från en 

subjektiv tolkning av meningsinnehåll samt att verklighetsuppfattningen innebär att man 

ser individens handlingar som “... subjektivt meningsfulla yttringar”. Johansson-

Lindfors (1993, s. 45-46) menar att hermeneutiker är ute efter att granska helheten. 

Vidare förespråkar hermeneutiker enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 46) att man skall 

finna en förståelse för studiesubjektet. För att uppnå detta brukar man enligt författaren i 

regel använda sig av djupstudier som leder till ett resultat som ej är generaliserbart på 

samma sätt som en positivistisk studie. 

 

Vi har valt att anlägga en positivistisk epistemologi som en del i vårt paradigm för 

denna studie. Detta eftersom vi finner att den positivistiska vetenskapssynen passar bra 

överens med de andra delar av paradigmet som vi valt, nämligen en objektivistisk 

ontologi, en deduktiv forskningsansats samt en studie som är främst kvantitativ. Denna 

typ av sammansättning förespråkas av bland annat Bryman & Bell (2013, s. 49). En 

annan anledning bakom vårt val av en positivistisk epistemologi är att vi har för avsikt 

att förklara de samband som hittas, inte att tolka dem. Vi kommer inte heller kunna 

utveckla en djupare förståelse för ett undersökningssubjekt då vi endast undersöker 

årsredovisningen vilket också pekar mot en positivistisk epistemologi där man endast 

granskar en del av den stora verksamheten. För att välja en hermeneutisk studie skulle 

problemformuleringen behöva göras om eftersom vi då skulle vara ute efter att tolka 

företagens egentliga mening samt göra en mer djupgående datainsamling via 

exempelvis intervjuer. 
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2.4 Angreppssätt – Forskningsansats 
 

Det finns olika typer av forskningsansatser, vi kommer att ta upp och diskutera de två 

vanligaste, de induktiva och deduktiva principerna. De deduktiva principerna utgår 

enligt Andersen & Gamdrup (1994a, s. 33) från en fast ett teoretiskt ramverk som man 

sedan använder för att tolka och dra slutsatser kring undersökningsobjektet. Holme & 

Solvang (1997, s. 51) menar att man utgår ifrån tidigare existerande teorier och därefter 

vanligtvis utformar hypoteser som kan testas empiriskt. Genom de empiriska 

undersökningarna menar författarna att det går att ytterligare förstärka teorins 

trovärdighet eller visa på att teorin inte var användbar eller trovärdig till det syfte som 

undersöks. Johansson-Lindfors (1993, s. 55) menar att det deduktiva angreppssättet 

handlar om att studien går från teori till empiri. Enligt författaren hör det deduktiva 

angreppssättet i regelsamman med en objektiv världsuppfattning samt en positivistisk 

kunskapssyn. Johansson-Lindfors (1993, s. 56) hävdar att det svåraste med att arbeta 

utifrån ett deduktivt angreppssätt är att utforma väl avgränsade problemformuleringar 

samt att operationalisera modellerna. Författaren anser att den främsta kritiken mot 

deduktiva studier är att de utgår från förutbestämda teorier, eftersom det finns en risk att 

verkligheten som undersöks inte passar in i det förutbestämda ramverket vilket skapar 

problem vid bearbetningen av data. 

 

Det induktiva angreppssättet utgår enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 55) från empiri 

till teori, det vill säga man utifrån sina studieresultat försöker utforma en egen 

teoribildning.  Författaren menar att induktiva studier ofta hänger ihop med en subjektiv 

verklighetsuppfattning och en hermeneutisk kunskapssyn. Johansson-Lindfors (1993, s. 

57) menar att tolkningen är det centrala redskapet som hjälper studien att gå från empiri 

till bildandet av en teori. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 58) kan man ej utforma sin 

forskningsprocess innan man genomfört de empiriska studierna utan detta är något som 

bör växa fram samtidigt som projektet genomförs. Således är det enligt Johansson-

Lindfors (1993, s. 58) viktigt att forskaren har en öppen och ifrågasättande syn under 

studiens genomförande för att få bästa möjliga resultat. Det induktiva angreppssättet har 

enligt författaren mött en del kritik på grund av bristen av generaliserbarhet samt att 

studien blir impressionistisk, det vill säga baseras i stor del på forskarens intryck av 

studieobjektet. 

 

Som en del i vårt paradigm kommer vår studie utgå ifrån ett deduktivt angreppssätt. 

Detta eftersom vi utgår ifrån redan existerade teorier för att undersöka ett problem. 

Enligt Bryman & Bell (2013, s. 31) är det deduktiva angreppssättet också det vanligaste 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Anledningen till att vi inte genomförde en 

induktiv studie är för att det inte går utifrån vår problemformulering. Vidare anser vi att 

vår studie får en högre kredibilitet då den är förankrad i tidigare erkända teorier. Den 

deduktiva forskningsansatsen passar även bra ihop med övriga delar av vårt paradigm. 

2.5 Perspektiv 
 

För att besvara vår problemformulering har vi valt att anlägga ett intressentperspektiv på 

denna studie. Vi anser att den intressentgrupp som bör ha störst intresse för företags 

CSR-redovisning är staten och myndigheter. Vi baserat detta på att de flesta kunder, i 

vårt fall boende, i regel inte läser företagens årsredovisning även om de kanske påverkas 

av satsningar som görs inom området CSR. Vidare menar vi att aktieägarna, i vårt fall 

kommunerna, redan har en stor insyn i verksamheten och behöver därför inte tillskansa 

sig informationen via årsredovisningen. Vidare har myndigheter och staten satt upp 
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vissa mål som de vill att de allmännyttiga bostadsbolagens skall leva upp till, 

exempelvis Naturvårdsverkets (2011) mål om hållbar byggande. Detta får oss att utgå 

från att de som har störst intresse i huruvida de allmännyttiga bostadsföretagen CSR-

redovisar eller ej är staten och myndigheter.  

 

Vi ser de allmänna bostadsbolagen som vårt undersökningsobjekt och granskar dem 

främst utifrån staten och myndigheters intressentperspektiv. I vår mening innebär staten 

och myndigheters intressentperspektiv att vi gör en omfattande studie som undersöker 

sådant som kan vara relevant för dessa grupper. Vad vi anser vara relevant har fått en 

bred definition och innefattar allt ifrån könsfördelning bland de anställda till företagens 

tillämpning av miljömässiga regelverk.  

2.6 Val av datainsamlingsteknik 
 

Under en lång period har det enligt Gage (1989, s. 4) pågått ett krig mellan de olika 

paradigmen och hur man bör använda dem. Tashakkori & Teddlie (1998, s. 4-5) menar 

att det har varit försök att sluta fred mellan dessa två sidor. Författarna menar på att 

många har argumenterat för att dessa tekniker, det vill säga de kvalitativa och 

kvantitativa teknikerna är kompatibla. Howe (1988, s. 10) anser att det inte finns någon 

anledning att debattera huruvida det är kompatibla utan man bör använda sig av den 

teknik som fungerar bäst för att undersöka sin problemformulering. Tashakkori & 

Teddlie (1998, s. 5) menar att de som resonerar likt Howe (1988) kan kallas för 

paradigmrelativister. 

 

Vi har likt Howe (1988) valt den teknik som vi finner bäst lämpad för vår studie och det 

är en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod, en så kallad mixad metod. 

Nedan kommer vi att beskriva kvalitativ och kvantitativ metod var för sig för att sedan 

beskriva den mixade metoden som är en kombination av de två. Därefter kommer vi att 

gå igenom vår undersökningsmetod, innehållsanalysen. 

2.6.1 Kvantitativ metod 

 

Olsson & Sörensen (2011, s. 54) anser att kvantitativ forskning använder sig av 

frågeställningar som formuleras i förväg innan studien påbörjas. Enligt författarna utgår 

dessa frågeställningar vanligtvis från en teori som sedan specificeras med hjälp av 

exempelvis hypoteser. Kvantitativ information bör enligt författarna besitta validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp kommer att diskuteras mer ingående 

under kapitel åtta, sanningskriterier. Forskaren skall enligt författarna vara objektiv och 

ha distans till de undersökta personerna eller objekten. Vanligtvis kretsar en kvantitativ 

studie enligt författarna om ett begränsat antal frågor som ställs till många respondenter. 

Justesen & Mik-Meyer (2011, s. 13) menar att den kvantitativa studien i regel används 

för att ge en förklaring till hur vissa förhållanden hänger ihop alternativt som en 

förankrad beskrivning av en viss situation. 

 

Andersen & Gamdrup (1994b, s. 70) menar att den kvantitativa metoden används för att 

göra begrepp mätbara.  För att göra detta anser Andersen & Gamdrup (1994b, s. 70) att 

resultaten av studien bör presenteras numeriskt. Författarna anser att för att en studie 

skall kunna ses som kvantitativ måste man åtminstone kunna rangordna de undersökta 

variablerna. Justesen & Mik-Meyer (2011, s. 13) anser att den kvantitativa metoden i 

regel handlar om att få fram data som kan kvantifieras och beräknas, ofta med hjälp av 

statistiska beräkningar.  Enligt Andersen & Gamdrup (1994b, s. 70) är en kvantitativ 
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studie en envägskommunikation där studien helt utförs efter forskarens villkor och 

premisser. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 49) är det vanligast att vid en kvantitativ 

studie utgå ifrån en deduktiv teoriprövning och en positivistisk epistemologi. 

Författarna menar vidare att man vanligen anlägger ett objektivistiskt synsätt. 

 

Då vår studie är en innehållsanalys kommer vi ej ha någon kontakt med 

undersökningsobjekten, precis som Olsson & Sörensen (2011, s. 54) förespråkar. Vi 

kommer också att genomföra en studie där vi erhåller numerisk data efter kodningen 

vilket också är typiskt för en kvantitativ studie, detta leder till att vi kommer kunna 

rangordna informationen från studien vilket lever upp till ett av kriterierna som ställs av 

Andersen & Gamdrup (1994b, s. 70). Studien kommer också vara en 

envägskommunikation där undersökningsobjekten ej har möjlighet att yttra sig utan den 

information som studien bygger på kommer endast från företagens årsredovisning. 

2.6.2 Kvalitativ metod 

 

Olsson & Sörensen (2011, s. 54) anser att frågeställningar inom kvalitativ forskning i 

regel är mer ostrukturerade än de som presenteras inom kvantitativ forskning. 

Författarna menar att det är vanligt att utgå från olika uppslag och tankar för att sedan 

låta en teori växa fram. Resultaten är enligt författarna i regel djupgående och handlar 

ofta om specifika miljöer eller fenomen. Författarna anser att forskare som använder en 

kvalitativ metod i regel försöker uppmärksamma innehåll och tolkningar med hjälp av 

exempelvis intervjuer. Justesen & Mik-Meyer (2011, s. 13) menar att kvantitativa 

studier ger en ökad förståelse av undersökningssubjektet. Olsson & Sörensen (2011, s. 

54) anser att komplexa ämnen samt relativa ämnen tenderar att vara en del av en 

kvalitativ studie. Enligt författarna beror det på att komplexa ämnen är svåra att 

omvandla till enskilda variabler och de relativa ämnena är i regel kontext bundna, likt 

historia, därav fungerar den kvalitativa metoden bättre. 

 

Alvehus (2013, s. 22) anser att begreppet tolkning är centralt för den kvalitativa 

forskningen. Detta menar författaren beror på att den kvalitativa forskningens roll är att 

tolka information. Vidare menar författaren att det finns olika sätt att tolka 

informationen, det relevanta vid en kvalitativ studie är att utifrån tidigare uppsatta 

premisser bilda sig en uppfattning om exempelvis en speciell händelse eller ett 

fenomen. Enligt författaren skall tolkningen inte enbart utgå från forskarens åsikt utan 

vara knuten till ett visst perspektiv som valts eller knuten till en teori. Detta kommer 

enligt författaren påverka studiens utformning och resultat. 

 

Andersen & Gamdrup (1994b, s. 71) menar att det finns viss kritik mot den kvalitativa 

metoden eftersom den blir väldigt subjektiv. Det vill säga påverkad av forskarens 

åsikter då forskaren i regel inte försöker upprätthålla ett objektivistiskt synsätt. 

Anledningen till att forskningen blir subjektiv är enligt Andersen & Gamdrup (1994b, s. 

71) att man ser forskningsprocessen som en kommunikation mellan forskaren och 

subjektet där båda kan påverka varandra. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 49-50) är det 

inom kvalitativ forskning vanligast med induktivt synsätt, en tolkande epistemologi 

samt en konstruktionistisk ontologi. 

 

Det som gör vår studie kvalitativ är främst bedömningarna som skall göras i samband 

med innehållsanalysen. Dessa görs för att avgöra huruvida en mening skall vara 



14 

 

poänggivande eller ej. Utöver detta är det inte några kriterier för en kvalitativ studie 

som uppfylls. 

2.6.3 Mixad metod 

 

Greene & Caracelli (1997, s. 7) menar att en mixad metod är en kombination av flera 

olika metoder. Författarna menar att en metod är en process som används för att 

analysera eller samla in data. Författarna anser att mixad metod används för att få en 

bättre förståelse för undersökningsområden och kunna genomföra djupare och bredare 

analyser. 

 

Enligt Tashakkori & Teddlie (1998, s. 43) finns det flera olika mixade metoder. Vi 

kommer ej beskriva samtliga metoder utan endast den som vi finner tillämpbar på vår 

studie. Vilket är metoden som Tashakkori & Teddlie (1998, s. 43) benämner som 

dominant- less dominant design vilket hädanefter kommer att benämnas som dominant- 

mindre dominant. Morse (1991, s. 120) kallar processen som genomförs vid 

bestämmandet av en mixad metod för triangulering. Enligt författaren måste metodvalet 

stå mellan minst två olika metoder för att en triangulering ska kunna genomföras, detta 

eftersom trianguleringen används när en metod inte räcker till för att svara på studiens 

frågeställning. Enligt författaren måste man vid triangulering avgöra huruvida studien 

främst är kvalitativ eller kvantitativ. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 54) kan 

kvalitativa metoder användas som stöd vid exempelvis utformningen av frågor till en 

kvantitativ studie. 

 

För att avgöra om studien är främst kvalitativ eller kvantitativ menar Morse (1991, s. 

120-121) att man kan granska om studiens angreppssätt främst är induktivt eller 

deduktivt. Enligt författarna är en induktiv studie i regel främst kvalitativ och en studie 

som är deduktiv främst kvantitativ. 

 

Då vår studie är deduktiv är det den kvantitativa delen av studien som är dominant och 

den kvalitativa delen av studien som är mindre dominant. Detta eftersom vi använder 

oss av en kvantitativ innehållsanalys där vi bedömer företagen utifrån ett tidigare 

existerande ramverk samt valda teorier. Vi anser vidare att den kvantitativa delen av 

studien är större då vi faktiskt kvantifierar empirisk data genom poängsättning som 

baseras på vissa kvalitativa bedömningar. De kvalitativa bedömningarna i detta fall är 

huruvida en mening skall tas med och ge poäng eller ej och den kvantitativa delen 

kommer från att vi poängsätter antalet meningar som vi anser passa in i vårt 

kodningsschema. Vidare är en innehållsanalys i regel en kombination av en kvalitativ 

och en kvantitativ metod. Detta beror på att vi gör bedömningar om vilka meningar som 

skall kodas till vilken rubrik. Dessa bedömningar kan ses som kvalitativa. Det 

kvantitativa i vår studie är att vi kvantifierar data genom att poängsätta delar som 

företagen har med i sin årsredovisning. Detta kommer att diskuteras ytterligare i avsnitt 

2.6.4.  

2.6.4 Innehållsanalys 

 

För att svara på studiens problemformulering har vi valt att genomföra en 

innehållsanalys. Detta val gjordes då flertalet andra studier har valt att genomföra 

innehållsanalyser för att granska CSR-redovisning, exempelvis Deegan et al. (2000) och 

Deegan & Rankin (1997). Vidare anser vi att en innehållsanalys är bästa metoden för att 

svara på vår problemformulering. 
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Innehållsanalys kan enligt Weber (1990 s. 9) definieras som en metod för att dela in text 

i utvalda grupper baserat på valda kriterier. Enligt Guthrie & Abeysekera (2006, s. 120) 

används kvantitativ och kvalitativ data för att utröna mönster i den undersökta 

informationen. För att denna analysmetod ska vara effektiv krävs det enligt Guthrie et 

al. (2004, s. 287) att vissa kriterier är uppfyllda. För det första anser författarna att 

indelningen av kategorier skall vara väl definierade samt indelade på ett sätt så att 

studien blir praktiskt genomförbar. Det andra kriteriet är enligt författarna objektivitet, 

det är viktigt att kunna avgöra huruvida sökordet tillhör en viss kategori eller ej. Det 

tredje kriteriet är enligt författarna att informationen måste vara kvantifierbar. Att något 

är kvantifierbart betyder enligt Boréus & Bergström (2012, s. 50) att man skall kunna 

mäta eller räkna på hur ofta vissa saker förekommer i texten.  Det sista kriteriet är enligt 

Guthrie et al. (2004, s. 287) att man behöver en pålitlig person som genomför 

undersökningen för att få ett konsekvent resultat. I vår studie har vi gjort en klar 

definiering av kategorier utifrån tidigare studier, detta kommer att diskuteras mer 

ingående i kapitel fyra. Vidare har vi valt en objektivistisk ontologi vilket följer kravet 

om att man måste kunna vara objektiv i sin bedömning av huruvida en viss referens hör 

till en viss kategori. Det tredje kriterier om en pålitlig kodare anser vi är uppfyllt då en 

av oss genomför själva kodningen, vi har därför ingen anledning att se kodaren som 

opålitlig. 

 

Boréus & Bergström (2012, s. 50) menar dock att begreppet innehållsanalys kan 

användas i en något vidare bemärkelse och då innefatta all typ av textanalys, även den 

kvalitativa. En kvalitativ innehållsanalys innebär enligt författarna att man analyserar 

textens innehåll utan att räkna och kvantifiera resultaten. Vidare finns det enligt 

Bergström & Boréus (2012, s. 24-26) flertalet olika textanalyser, de nämner bland annat 

argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, narrativanalys och diskursanalys. Vi 

kommer i denna studie utföra en innehållsanalys och har därav valt att inte diskutera de 

andra formerna av textanalys då de inte har setts som relevanta för studien. Vi har dock 

valt att göra en kvantitativ innehållsanalys med vissa kvalitativa bedömningar, detta 

eftersom vi finner det vara den bästa metoden för att svara på vår problemformulering: 

Går det att utifrån de svenska allmännyttiga bostadsbolagens CSR-redovisning påvisa 

ett samband mellan VDT eller legitimitets- och intressentteorin? Vi är alltså inte ute 

efter att få en djupare förståelse för det generella innehållet utan att bekräfta om någon 

av dessa teorier har ett starkare samband med CSR-redovisning. Enligt Boréus & 

Bergström (2012, s. 50) är den kvantitativa innehållsanalysen vanligast. En 

innehållsanalys kan enligt Boréus & Bergström (2012, s. 51) genomföras både manuellt 

och datoriserat med hjälp av någon typ av programvara. Vi kommer att genomföra en 

manuell innehållsanalys i NVivo10. Detta program beskrivs ytterligare under 4.5.2. 

 

För att kunna genomföra en innehållsanalys bör man enligt Boréus & Bergström (2012, 

s. 54) skapa ett kodningsschema. Författarna menar att ordet “kod” används eftersom 

man granskar hur ofta något förekommer i texten. Innan kodning bör man enligt Boréus 

& Bergström (2012, s. 55) skapa ett kodningsschema där det noteras vad som skall 

mätas i innehållsanalysen, mer komplicerade undersökningar har ofta en separat 

kodningsinstruktion för att förtydliga hur data ska tolkas. Författarna menar att det är 

bra att till en början bekanta sig med materialet som skall undersökas samt att 

genomföra testomgångar där man prövar att analysera delar av materialet och ser om det 

måste göras justeringar på kodningsmallen. Vid utformningen av ett eget 

kodningsschema måste man enligt författarna ta hänsyn till vilka enheter som skall 
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räknas. Enligt Krippendorff (2013, s. 100) kallas dessa för kodningsenheter. Vi kommer 

i denna studie genomföra en testomgång där delar av materialet kodas innan vi justerar 

vårt ramverk mer information om det kommer under 4.3. Bedömningen om vad som 

skall ses som kodningsenheter har genomförts gemensamt av studiens författare. 

Bedömningen grundar sig på de två ramverken som vi använder oss av i denna studie, 

Clarkson et al. (2008) och Sutantoputra (2009), dessa diskuteras mer utförligt under 

4.1.2 respektive 4.1.3. 

 

Boréus & Bergström (2012, s. 58) anser att för att få fram studiens resultat kan man 

använda sig av flera olika metoder. Författarna menar att såväl frekvenser som 

korrelation kan vara intressant att undersöka utifrån det studerade materialet. Frekvenser 

innebär enligt författarna att man räknar samman samtliga referenser som har gjorts 

knutit till en viss rubrik. En referens är en mening som knyts till en viss kategori. Dessa 

rubriker kallas för noder i programvaran NVivo10. Med korrelation menar Boréus & 

Bergström att man exempelvis kan göra olika statistiska test för att se om viss 

korrelation uppnås. Korrelation innebär enligt Bryman & Bell (2013, s. 171) att det 

finns ett samband mellan två variabler och beroende på styrkan i detta samband 

förekommer det hög eller låg korrelation.  Vi kommer i denna studie att räkna 

frekvenser då vi anser att det kan ge ett bra resultat och tydligt visa på skillnader som 

uppstår mellan de allmännyttiga bostadsbolagen. 

 

Boréus & Bergström (2012, s. 85) menar att det inom innehållsanalysen kan förekomma 

flera tolkningsfrågor, speciellt då man exempelvis räknar hur ofta olika idéer 

förekommer. Lindgren (2011, s. 271) menar att det i praktiken är svårt att skilja 

kvalitativa och kvantitativa metoder åt vid genomförandet av en innehållsanalys. Detta 

menar författaren beror på att båda metoder behövs, om man endast fokuserar på den 

kvantitativa studien är det svårt att se samband och veta hur saker skall tolkas och 

bedömas om man endast fokuserar på den kvalitativa delen av studien är det svårt att 

hitta mönster i exempelvis hur ofta vissa referenser förekommer. Tolkningsfrågor är 

även något som är relevant för denna studie då vi räknar hur ofta CSR-relaterat material 

förekommer. Vi kommer genomföra flera tolkningar och bedömningar, det är också 

därför vi har valt att använda oss av en mixad metod där vi kombinerar det kvalitativa 

och kvantitativa synsätten. Eftersom vi kvantifierar texten i innehållsanalysen med hjälp 

av vissa kvalitativa bedömningar. En annan anledning är just den som Lindgren (2011) 

påpekade, det är svårt att skilja på de två synsätten. 

 

Innehållsanalysen har vissa fördelar, Bryman & Bell (2013, s. 317) menar att det är en 

metod som har ett enkelt tillvägagångssätt och är lätt att tillämpa på olika typer av 

material. Vidare menar författarna att innehållsanalysen är fördelaktig då 

undersökningsobjektet ej påverkas av att forskaren genomför en studie, detta kallas för 

att studien är icke-reaktiv. Bryman & Bell (2013, s. 316) menar också att detta är en 

forskningsmetod som är “öppen”, det är enkelt att beskriva studiens tillvägagångssätt 

och därmed enkelt för andra att replikera studien.   

 

Enligt Boréus & Bergström (2012, s. 80-81) finns det vissa nackdelar med 

innehållsanalysen. Det är enligt Boréus & Bergström (2012, s. 80) svårt att kvantifiera 

vissa uttalanden då det snarare handlar om hur något presenteras jämfört med hur 

frekvent referensen förekommer. Vidare menar Boréus & Bergström (2012, s. 81) att 

texten kan ha en innebörd som endast kan läsas in utifrån kontexten och som därför inte 

fångas upp när man arbetar med kvantifiering av texter. En annan risk enligt författarna 
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kan vara att kodaren är fokuserad och letar efter det som den vill hitta och har kommit 

fram till skall finnas i texten att man därav missar viktiga delar som annars borde tas 

med. 

 

För att öka transparensen i studien har vi valt att endast koda det som faktiskt står i 

texten, vi kommer ej att läsa mellan raderna och får därför räkna med risken att viss 

information inte framkommer. Vi kommer vidare att ge samma poäng för olika 

referenser alltså inte lägga särskild vikt vid vissa saker enbart beroende på hur något 

uttalas. Detta är något man bör ha i åtanke när man läser studien då det har en stor 

påverkan på studiens resultat att en mening som innehåller mycket information kan 

värderas lika högt som en som innehåller lite. För att minska risken med att bara leta 

efter det som vi vill finna i texten har vi först prövat att analysera några 

årsredovisningar för att se att alla observationer inom ämnet CSR kan fångas upp med 

den valda undersökningsmallen. Detta tror vi minskar risken för att något utelämnas 

enbart på grund av att det ej ingår i kodningsmallen.  Detta kommer beskrivas mer 

ingående i avsnitt 4.5.  

2.7 Studiens etiska aspekter 
 

Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 78) är forskningens främsta mål att uppfylla 

kunskapskravet. Vilket enligt författarna innebär att finna ny kunskap som kan 

användas till problemlösning både inom de teoretiska och praktiska aspekterna. Detta 

krav kan dock enligt författarna kollidera med vissa etiska aspekter. För att förhindra att 

forskningen går ut över individen har man enligt författarna infört vissa etiska principer. 

Enligt Gustafsson et al. (2005, s. 19) kan man skilja mellan intern och extern 

forskningsetik där man särskiljer forskarens etik från forskningens etik. Författaren 

menar dock att denna gränsdragning är svår att genomföra i praktiken. Vi har valt att 

beröra såväl forskaretik som forskningsetik i detta avsnitt. 

2.7.1 Forskningsetiska principer 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2006, s. 6) finns det fyra huvudsakliga forskningsetiska krav på 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är enligt vetenskapsrådet 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Vi anser att konfidentialitetskravet gäller gentemot de företag som har studerats. Olsson 

& Sörensen (2011, s. 78-79) anser att det kring undersökningsobjekten skall råda 

konfidentialitet och anonymitet. Med konfidentialitet menar Olsson & Sörensen (2011, 

s. 78) att insamlat datamaterial skall vara hemligstämplat och förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga ej har tillgång till materialet. I vårt fall rör detta datafilen med kodat 

material, den har för att öka studiens konfidentialitet inte delgetts till någon utanför 

studien. Anonymitet betyder enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 79) att inte enskilda 

observationer i studien skall kunna identifieras av utomstående. För att förhindra att 

detta sker kommer vi att redovisa resultatet utifrån antalet noder och hur många 

referenser som hittats från det samlade undersökningsmaterialet. Vi kommer alltså inte 

att citera enskilda referenser eller skriva ut vilka resultat som är förknippade med 

specifika företag, i det fall antal referenser per företag presenteras är företagsnamnen 

anonymiserade. Vidare har vi valt att inte redovisa vilka företag som tagits med i vårt 

urval för att förstärka företagen anonymitet.  
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Med informationskravet menar Vetenskapsrådet (2006, s. 7) att man skall meddela 

respondenterna om vilka villkor som gäller för studien och upplysa deltagarna om att 

studien sker på frivillig basis. Vetenskapsrådet (2006, s. 8) menar dock att i studier där 

man inhämtar material som redan är publikt kan man göra en övervägning och sedan 

bestämma om de som deltar i studien måste meddelas, denna övervägning görs utifrån 

hur studien kan tänkas påverka företagen, exempelvis via massmedial uppmärksamhet. 

Då vår studie består av redan publicerat och allmänt material har vi gjort denna 

övervägning. Vi ser det som att studien inte kommer ha en negativ effekt på de enskilda 

företagen har vi gjort valet att inte informera företagen om att de deltar i en studie. 

 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2006, s. 9) att de som deltar i studien 

skall lämna sitt samtycke till att medverka. Vetenskapsrådet menar dock att detta ej är 

nödvändigt i de fall där respondenten inte är aktiv i undersökningen, det vill säga när 

man inhämtar information från exempelvis myndigheter. Då vår studie motsvarar det 

senare har vi valt att inte inhämta samtycke från företagen som deltar i vår studie. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2006, s. 14) innebär nyttjandekravet att forskningen och 

insamlad data endast får användas till forskningsändamål. Detta är något vi har tagit 

hänsyn till genom att vår fil med rådata kommer att vara konfidentiell och inte delas 

med andra för kommersiella syften. Då materialet som studien är baserad på är publikt 

ser vi ingen anledning eller möjlighet att hemlighålla informationen företagen 

presenterar i sin årsredovisning. 

2.7.2 Forskaretiska principer 

 

Olsson & Sörensen (2011, s. 89) menar det är viktigt att studien är trovärdig, det vill 

säga att det inte förekommit någon typ av forskningsfusk. För att undvika fusk menar 

författarna att man måste vara noga i sin granskning av huruvida referenser har återgetts 

på ett korrekt sätt och att det ej förekommer plagiat i texten. För att motverka detta inom 

vår studie har vi varit noggranna med att ange om det är en andrahandsreferering för att 

läsaren skall förstå om det finns risk för tradering. Vi har också varit tydliga och 

transparenta i vårt val av metod, litteratursökning med mera för att påvisa att inga 

oegentligheter förekommit. 

 

För att öka studiens trovärdighet bör man leva upp till de forskaretiska kraven om 

integritet och hederlighet. Dessa principer innebär enligt Gustafsson et al. (2005, s. 16) 

att forskare bör ta upp information som argumenterar både för och emot forskarens egen 

ståndpunkt. Vidare menar författarna att det är viktigt att forskaren söker efter 

sanningen och att man har ett visst krav på integritet så att det ej förekommer 

forskningsfusk. Författarna menar också att kravet på hederlighet innefattar att man bör 

ha koll på liknande kunskap som lanserats av andra forskare, en forskare uppvisar 

hederligt beteende genom att respektera andras resultat och ta hänsyn till dem. Vi har 

försökt att implementera dessa principer i vår studie genom att genomföra en noggrann 

litteraturgranskning av tidigare studier, vidare har vi inte manipulerat och falsifierat data 

och resultat. Vi har försökt ta upp både för och nackdelar med valda teorier och system 

för att ge läsaren en rättvisande bild av kunskapsläget. 

2.8 Litteratursökning 
 

Vid litteratursökningen har vi använt oss av olika databaser och sökmotorer. Vi har i 

första hand använt oss av Ebsco men vi har också använt Google Scholar, 
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universitetsbibliotekets sökmotor samt Scopus. Ebsco är en välkänd sökmotor som 

innehåller flera högt ansedda ekonomiska tidskrifter, för mer information se avsnitt 

2.9.2. Vi har haft en mängd olika sökord men också hittat många artiklar genom att läsa 

en artikel och sedan granska deras källor och referenser. Exempel på sökord som 

använts är: CSR, Sustainability, TBL, GRI, VDT, legitimacy theory, stakeholder theory, 

political economic theory, institutional theory, content analysis, municipal housing, 

social, housing, Swedish housing, public housing. 

 

För att hitta böckerna som använts i studien har vi främst använt de böcker som citerats 

i olika artiklar som vi läst och sedan letat upp dem med hjälp av universitetsbibliotekets 

sökmotor samt minabiblioteks sökmotor (Umeå kommuns bibliotekssystem). Vi har 

använt oss av generella metodböcker i kombination med mer inriktade metod- och 

ämnesböcker. Detta för att ge studien ett större djup där man inte enbart använder sig av 

generell litteratur. Vi har också använt oss av e-böcker, för att förenkla för läsaren har vi 

då varit tydliga med varifrån vi har hämtat informationen, detta går att utläsa i 

källförteckningen.   

2.9 Källkritik av böcker och tidskrifter 
 

Nedan kommer de källor som använts i studien granskas och utvärderas. De tidskrifter 

som våra artiklar är publicerade i kommer att granskas utifrån ABDC:s rankinglista från 

2013 för att avgöra tidskrifternas anseende i den akademiska världen. 

2.9.1 Källkritik 

 

Thurén (2013, s. 4) menar att begreppet källkritik innefattar en samling regler som 

används för att utvärdera vilken information som är sanningsenlig eller i alla fall 

sannolik. Ordet källa kan enligt Thurén (2013, s. 4) definieras som “ursprunget till vår 

kunskap”. Holme & Solvang (1997, s. 125) menar dock att ordet källa kan definieras 

som “skriftligt nedtecknat material” de menar att ett skriftligt material blir en källa först 

när den kommer till användning. Källkritiken används enligt Thurén (2013, s. 4) för att 

granska källor samt bedöma dess tillförlitlighet.  Enligt Thurén (2013, s. 7-8) finns det 

fyra källkritiska principer som man bör utgå ifrån när man granskar källorna till en 

studie, dessa är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

 

Med äkthet menar Thurén (2013, s. 7) att “källan skall vara det den utger sig för att 

vara”. Thurén (2013, s. 17) anser att man bör granska att källan inte är en förfalskning 

vilket ibland kan vara en svår gränsdragning. För att granska äktheten i de artiklar och 

böcker som vi har valt att använda oss av har vi granskat varifrån källan kommer och i 

artiklarnas fall om de är peer reviewed, det vill säga granskade av andra forskare inom 

samma område. Vi har också granskat huruvida de källor vi använt oss av också använts 

av forskare inom området, vilket de har i en hög grad. Detta är något som vi finner ger 

våra källor en högre grad av äkthet. Vad de gäller vissa andra dokument som utgivits är 

de publicerade av myndigheter eller välkända organisationer såsom Förenta Nationerna 

(FN) och Finansdepartementet. 

 

Tidssamband innebär enligt Thurén (2013, s. 7) att tiden som förflutit mellan händelsen 

och publiceringen kan spela roll för källans trovärdighet, har det gått en lång tid mellan 

dessa finns det större anledning att tvivla på källan. Detta menar Thurén (2013, s. 27, 

31) beror på att minnen och vittnesskildringar kan falla i glömska eller baseras på 

missförstånd. De studier och böcker som har använts för denna uppsats är i vissa fall 
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baserat på ett äldre underlag exempelvis när det genomför en granskning av CSR-arbete 

över 100 år. Vi ser dock ingen anledning att tvivla på de resultat som framtagits och 

presenterats i dessa studier just eftersom artiklarna är baserade på inrapporterat material 

från den tiden och kommer från originalkällan, vilket uppfyller oberoendekravet som 

diskuteras nedan. Normalfallet är dock att de studier vi använder oss av gjorts utifrån 

relativt nytt material och sedan publicerats. 

 

Utifrån tidssambandet har vi även valt att diskutera de använda källornas aktualitet. 

Vissa av källorna som används i denna uppsats är något äldre, detta är en aspekt som 

man bör ha i beaktning då CSR-området har utvecklats och förändrats mycket över tid 

behöver det som står i äldre litteratur inte nödvändigtvis stämma idag. Vi har aktivt 

försökt göra en avvägning vid användandet av äldre källor och granskat om det 

överensstämmer med nutida litteratur för att vår rapport skall vara så aktuell som 

möjligt. Vi har också kontrollerat om de äldre böckerna och artiklarna citerats i nutida 

litteratur, något vi ser som en kvalitetsstämpel eftersom forskare finner att dessa studier 

och böcker fortfarande har relevans inom det undersökta ämnesområdet. 

 

Med oberoende menar Thurén (2013, s. 8) att källan skall “stå för sig själv”, detta 

innebär att källan inte skall vara en referering av andra källor samt att källan inte skall 

vara utsatt för påverkan i de fall det rör sig om en vittnesskildring. En källa som består 

av refereringar från andra källor kan enligt Thurén (2013, s. 45) kallas tradering. Därav 

är det enligt författaren viktigt att skilja mellan primär och sekundärkällor, en 

primärkälla är originalet medan en sekundärkälla är en tradering. Enligt författaren finns 

det en huvudregel som anger att en primärkälla alltid anses vara mer pålitlig än en 

sekundärkälla. Vi har i första hand försökt att använda oss av primärkällor. I de fall 

dessa ej har funnits tillgängliga har vi använt sekundärkällor. I de fall vi har använt 

sekundärkällor har vi varit tydliga i vår referering för att läsaren själv ska kunna ta 

ställning till och uppfatta de fall där det finns risk för tradering. 

 

Tendensfrihet innebär enligt Thurén (2013, s. 8) att man inte skall misstänka att källan 

porträtterar en felaktig bild på grund av exempelvis politiska, ekonomiska eller 

personliga motiv. Om en källa är partisk kan den enligt Thurén (2013, s. 63) kallas för 

att källan är tendensiös. Thurén (2013, s. 64) menar att det finns en regel om att en 

tendensiös källa bör kompletteras med en andra källa med motsatt tendens om uppgiften 

skall ses som trovärdig. En annan regel säger enligt författaren att man kan tro på 

huvuddragen ur en ensamstående källa men en ensamstående tendensiös källa är att anse 

som värdelös. De källor som använts i denna uppsats har varit i stort sätt tendensfria. Vi 

har också varit måna om att komplettera information med flera olika källor för att 

försäkra oss om att vi porträtterar en bred och opartisk bild av faktaläget som beskrivs. 

2.9.2 Granskning av tidskrifternas trovärdighet i enlighet med ABDC:s 

rankinglista 

 

För att granska trovärdigheten hos de tidskrifter som publicerat artiklarna som till stor 

del ligger till grund för denna uppsats har vi valt att utgå ifrån en lista som publicerats 

av Australian Business Deans Council (ABDC). ABDC (2016) har skapat denna lista 

2013 med syftet att den skall kunna användas av olika handelshögskolor. 

Organisationens lista har för avsikt att vara opartisk och innefattar 2767 olika tidskrifter. 

De har utvecklat ett rankningssystem som innefattar fyra olika kvalitetskategorier dessa 

är enligt organisationen A*, A, B och C. A* innebär att tidskriften är högst rankad och 
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C är den lägsta kategorin. Tidskrifterna som får lägre resultat än kategorin C har enligt 

organisationen tagits bort från listan. 

 

Resultatet av hur de vetenskapliga tidskrifterna som vi har använt oss av presenteras i 

appendix 1. Som ni ser är nio av tidskrifterna vi använt oss av utanför ABDC:s lista. 

Vissa fall antar vi beror på att tidskrifterna inte uppfyller ABDC:s krav i andra fall rör 

det sig om att tidskriften där artikeln utgavs inte längre publiceras exempelvis The 

Pacific Sociological Review som enligt Jstore (u.å.) slutade publiceras 1982. Andra 

tidskrifter misstänker vi inte finns med på grund av att de inte hör till 

handelshögskolans område, vilket är det som ABDC granskar. Ett exempel är Nursing 

research som definitivt faller utanför ABDC:s granskningsområde, vi har dock valt att 

använda oss av denna tidskrift som stöd för vår metod del. För att illustrera fördelningen 

av tidskrifternas rankning har vi infogat figur 1, där ser vi att majoriteten av de använda 

tidskrifterna inte finns med på listan, därefter är det vanligast att vi använder oss av 

tidskrifter med rankningen 

A samt A* därefter B och 

C. Då det finns förklarliga 

skäl till att majoriteten av 

tidskrifterna ej finns med 

på listan ser vi detta som 

ett tecken på att de 

tidskrifter som vi använt 

oss av som finns med har 

ett gott anseende i den 

vetenskapliga världen, 

något vi anser höjer 

kvalitén på vår studie.   

 
Figur 1. Fördelning av tidskrifter använda i studien 

enligt ABDC 
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3. Teori 

Detta kapitel inleds med vårt val av teori vilket sedan följs upp med tidigare studier 

inom CSR samt inom de svenska allmännyttiga bostadsbolagen. I det här kapitlet 

kommer vi att gå igenom hållbar utveckling och hur det har lett fram till utformandet av 

TBL, CSR och ramverket GRI. Kapitlet innehåller också en redogörelse för de svenska 

allmännyttiga bostadsbolagen, hur de fungerar idag samt en historisk bakgrund. 

Slutligen kommer vi också gå igenom legitimitetsteorin, intressentteorin samt VDT på 

ett grundläggande sätt. 

3.1 Val av teorier 
 

I dagsläget kopplas CSR-redovisning samman med flera olika teorier, beroende på 

vilken teori som ses som utgångspunkt för studien påverkas synen på företagens CSR-

redovisning. Gray et al. (1996, s. 45) menar att de finns många likheter mellan att 

rapportera om CSR-faktorer och vanlig finansiell rapportering. Enligt författarna har det 

inte skett ett ”theory closure” och i dagsläget varierar det vilka teorier som används för 

att beskriva CSR-rapportering. Vi kommer nedan gå igenom de vanligast använda 

teorierna, därefter kommer vi att redogöra för vilka teorier som ligger till grund för 

denna studie. 

 

Enligt Gray et al. (1996, s. 45) är de systemorienterade teorierna de som är bäst på att 

förklara CSR-redovisning. Enligt författarna beskriver dessa teorier organisationen ur en 

systemorienterad vinkel. Författaren anser att dessa teorier bidrar med ett fokus på 

redovisningens och informationens roll i relation till andra intressenter. Författaren 

menar att de tre vanligaste systemorienterade teorierna är intressent-, legitimitets- och 

politisk-ekonomisk teori. Deegan (2002, s. 293) menar att den institutionella teorin 

också har sin grund i huruvida företaget ses som legitimt eller ej. Enligt Deegan & 

Unerman (2006, s. 269) är även denna teori en systemorienterad teori.  

 

Deegan (2002, s. 295) hävdar att något som dessa teorier har gemensamt är att de har 

utvecklats ur idén om ett socialt 

kontrakt mellan samhället och 

människan samt att detta kontrakt 

skapar legitimitet för organisationen. 

Författaren hävdar att dessa tankar 

diskuterats av Thomas Hobbes (1588-

1679), John Locke (1632-1704) samt 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

men att det är först på senare tid som 

det sociala kontraktet har kommit att 

inkorporeras i ekonomisk forskning. 

Utifrån det systemorienterade 

perspektivet utgår man enligt Deegan 

(2002, s. 292) från att företaget 

påverkar samhället och att samhället i 

sin tur påverkar företaget. Detta 

illustreras av figur 2. 

 

Figur 2. The organization viewed as part of 

a wider social system av Deegan & 

Unerman (2011, s. 321) 
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För att försäkra oss om att de teorier vi överväger att använda i denna studie är aktuella 

har vi granskat vilka teorier som använts i mer nutida studier. I en innehållsanalys av 

årsrapporter för telebolag i Bangladesh har Hossain et al. (2015, s. 391-392) tagit upp 

samma teorier som nämns ovan. Författarna menar att de är vanligast att använda vid 

granskning av CSR-innehåll i årsrapporter. Då denna studie är publicerad under förra 

året kan den anses representera forskning i dagsläget. Vi ser det som ett belägg på att 

det är dessa teorier som för nuvarande används vid granskning av företags CSR-

redovisning i årsrapporter. 

 

Ett annat sätt att se på CSR-redovisning är att det inte har att göra med företagens 

legitimitet utan snarare att företagens faktiska insats inom området har betydelse för hur 

mycket information de redovisar. En teori förknippad med detta synsätt är VDT. 

Clarkson et al. (2008, s. 305) hävdar att de fick ett starkare samband mellan VDT och 

CSR-redovisning än vad de fick mellan de systemorienterade teorierna som användes i 

studien. Dock framhåller författarna att de systemorienterade teorierna fungerade som 

förklaringsvariabler. Vi kommer nu att diskutera och ta upp för och nackdelar med 

samtliga av dessa teorier innan vi redogör för vårt val av teorier. 

 

Enligt Gray et al. (1996, s. 47) används politisk-ekonomisk teori främst till analys och 

tolkning av systematiska faktorer i samhället. Författarna har definierat politisk-

ekonomisk teori som “the social, political and economic framework within which 

human life takes place”. Deegan (2002, s. 292) menar att den politisk-ekonomiska 

teorin fokuserar på att se konflikter i samhället och mellan samhällsgrupper. Författaren 

menar vidare att i den politisk- ekonomiska teorin anläggs ett synsätt där man ser 

samhället, politiken och ekonomin som sammankopplade. Enligt författaren kan man 

med hjälp av politisk-ekonomisk teori bli bättre på att se bredare samhällsproblem som 

kan påverka ett företags agerande, exempelvis när företaget väljer vilken information 

som skall redovisas till allmänheten. 

 

Enligt Burchell et al. (1980, s. 6) kan man med ett politiskt-ekonomiskt synsätt inte se 

företagens rapporter som neutrala utan man bör istället se dem som en produkt skapad 

av omgivningen för att uppfylla olika intressen. Författarna menar att redovisning idag 

ses som något mer än bara räkenskapsrutiner, det kan ses som en mekanism som 

influerar de sociala och ekonomiska besluten som fattas på chefsnivå.   

 

Enligt Gray et al. (1996, s. 45) finns det två typer av politisk-ekonomisk teori, den ena 

är “classical” och den andra “bourgeois”. Den största skillnaden mellan de två 

teorierna kommer enligt författarna från synsättet på strukturella konflikter inom 

samhället och vilken vikt dessa har. Enligt Gray et al. (1996, s. 47) använder man sig i 

den klassiska tolkningen av strukturella konflikter, exempelvis ojämlikhet. Vidare 

menar författaren att staten spelar en viktig roll vid genomförandet av analyser som 

utgår ifrån den klassiska tolkningen.  

 

Den klassiska politisk-ekonomiska teorin har inte mycket att tillägga när det kommer 

till användningen av frivillig CSR-rapportering, Puxtny (1986, 1991) refererad av Gray 

et al. (1996, s. 48) menar att det endast kan ses som “... crumbs of legitimation dropped 

from the table of capitalism”. Författaren anser att frivillig CSR-rapportering snarare 

ses som ännu en irrelevant mekanism för kapitalet att skydda sina egna intressen. Enligt 

författaren kan man använda den klassiska teorin vid granskning och förklaring av 

obligatorisk CSR-rapportering. Då vi kommer granska företag som frivilligt väljer att 
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redovisa CSR-faktorer är inte den klassiska tolkningen inom politisk-ekonomisk teori 

aktuell i denna studie. 

 

I bourgeois version av politisk-ekonomisk teori tenderar man enligt Gray et al. (1996, s. 

48) att se strukturella konflikter, ojämlikhet och statens roll i samhället som givna och 

därför väljer man att eliminera dem från analysen. Därav menar författarna att den som 

följer bourgeois av politisk-ekonomisk teori tenderar att granska relationer mellan 

grupper i en pluralistisk värld, exempelvis en förhandling mellan ett företag och en 

aktivistgrupp.  Detta är enligt författarna ett bra verktyg för att genomföra analyser men 

ska man se det ur det klassiska perspektivet missar bourgeois-tolkningen helt poängen 

genom att inte se hur skillnaderna i levnadsstandard genererats av systemet. Författarna 

menar att bourgeois politisk-ekonomiska teori är bra för att förklara användandet av 

CSR-rapportering. 

 

Deegan & Unerman (2006, s. 270) anser att legitimitetsteorin och intressentteorin har 

sitt ursprung i bourgeois tolkningen av politisk-ekonomisk teori. Enligt författarna är 

det ingen av dessa teorier som granskar klasstrukturer och potentiella problem inom 

samhället. Vi kommer förvisso att granska relationer mellan företag och dess 

intressenter, dock upplever vi inte att bourgeois tolkning av politisk-ekonomisk teori är 

relevant för vår studie. Vi motiverar detta med att legitimitetsteorin samt 

intressentteorin kan ses som utvecklingar av bourgeois tolkning och då vi finner dem 

bättre lämpade för studien vill vi hellre gå vidare med någon av dem. 

 

Institutionell teori är ytterligare en teori som går att applicera vid granskandet av 

företagens CSR-redovisning. Den har enligt Deegan (2002, s. 293) sin utgångspunkt i 

de systemorienterade teorierna. Författaren menar att man inom institutionell teori 

använder legitimitet som ett av de grundläggande koncepten. Denna teori fokuserar 

enligt författaren på att företag kommer att ändra sin verksamhet för att bli accepterade 

och ses som legitima av samhället. Enligt Deegan & Unerman (2006, s. 296) har den 

institutionella teorin börjat användas i allt större utsträckning vid undersökningar av 

frivillig CSR-rapportering. Detta anser författarna bero på att den institutionella teorin 

kan fungera som ett komplement till legitimitets- och intressentteorin. Författarna menar 

att teorin kan användas för att förstå hur företag reagerar på institutionella tryck och 

förväntningar. En anledning till att institutionell teori är användbar för att beskriva detta 

är enligt författarna att teorin sammankopplar hur organisationen fungerar i praktiken 

med de värderingar som finns i samhället där organisationen är aktiv. 

 

DiMaggio & Powell (1983, s. 148) menade att företag idag förändras i allt större 

utsträckning och att marknaden blir allt mer likriktad. Deegan (2002, s. 293) anser att 

företag påverkas av varandra, ett exempel som anges är att om ett företag har ett 

alternativt tillvägagångssätt jämfört med andra företag inom samma industri kan det bli 

institutionellt pressat att följa majoriteten och implementera ett liknande sätt som 

övriga. Det begrepp som främst beskriver denna strävan mot homogenisering är enligt 

DiMaggio & Powell (1983, s. 149) isomorfism. Enligt Deegan & Unerman (2006, s. 

296) finns det två dimensioner som är viktiga för den institutionella teorin, den ena är 

isomorfism och den andra är decoupling. Författarna anser att dessa begrepp kan vara 

centrala för att förklara företagens frivilliga CSR-rapportering. Dillard et al. (2004, s. 

509) förklarar isomorfism som: “Isomorphism refers to the adaptation of an 

institutional practice by an organization.”  Frivilliga rapporter som skapas av 

organisationen, till exempel miljörapportering, kan enligt Deegan & Unerman (2006, s. 
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297) ses som ett institutionaliserat tillvägagångssätt. Den process som leder till 

förändringar och anpassning i de frivilliga rapporterna för företag är enligt författarna en 

isomorfisk process. 

 

Enligt DiMaggio & Powell (1983, s. 150) finns det tre sätt som isomorfism kan uppstå 

på. Sätten är enligt författarna tvingande isomorfism, härmande isomorfism samt 

normativ isomorfism. Den tvingande isomorfismen uppstår enligt författarna av internt 

eller externt tryck exempelvis politiska beslut. Enligt författarna uppstår en situation 

som är eller kan upplevas som tvingande och företaget anpassar sig sedan därefter. 

Härmande isomorfism uppkommer enligt DiMaggio & Powell (1983, s. 151) ofta på 

grund av osäkerhet. Författarna menar att när ett företag är osäkra på vad de ska göra 

kan de försöka härma andra utan att egentligen förstå varför de gör på samma sätt. Den 

normativa isomorfismen kommer enligt DiMaggio & Powell (1983, s. 152) främst från 

en professionalisering. Med professionalisering menar författarna vissa normer som 

finns inom en yrkesgrupp och som härstammar delvis från utbildning och delvis från 

professionella nätverk.   

 

Deegan & Unerman (2006, s. 298) menar att den andra dimensionen av institutionell 

teori, decoupling, illustrerar den skillnaden som finns mellan organisationens faktiska 

tillvägagångssätt och det som institutionen utåt sätt visar upp. Denna skillnad uppstår 

enligt författarna på grund av att företaget vill ses som legitimt externt. Därför frångår 

man enligt författarna den faktiska institutionella principen och utger sig för att 

genomföra något som man i själva verket inte gör, men företagen kan ha för avsikt att 

implementera denna förändring i ett senare skede. Författarna anger att: “Thus, the 

actual practitices can be decoupled from the institutionalized (apparent) practices.”. 

När det gäller frivillig CSR-rapportering menar författarna att decoupling kan komma 

från kunskaper om legitimitetsteorin, där företaget kan ändra sin image för att verka 

legitima trots att de i själva verket har samma handlingssätt som förut, exempelvis 

vinstmaximering. 

 

En skillnad mellan institutionell teori och legitimitetsteorin är enligt Deegan (2002, s. 

294) att legitimitetsteorin utgår ifrån att man kan förändra rådande normer i ett samhälle 

medan den institutionella teorin menar att normer finns i samhället och dessa bör man 

anpassa sig efter. Då vi finner att dessa två synsätt kolliderar har vi valt att gå på det 

förstnämnda, att företagen kan påverka hur det uppfattas genom olika handlingar. Vi har 

alltså valt att se det som att normer ej är förutbestämda av samhället och därav har vi 

också valt att inte implementera den institutionella teorin. En annan anledning till att vi 

valt bort både politisk-ekonomisk teorin samt institutionell teori är att dessa teorier ej är 

kompatibla med de ramverk vi har valt för vår undersökning. Clarkson et al. (2008) 

samt Sutantoputra (2009) har nämligen inte utgått ifrån dessa teorier. Deras studier är 

baserade på VDT, intressentteorin samt legitimitetsteorin. 

 

Intressentteorin utgår enligt Gray et al. (1996, s. 45) från intressenters möjlighet att 

påverka eller påverkas av företaget. Freeman & Reed (1983, s. 91) menar att begreppet 

intressenter kan delas upp i två grupper och att företagen själva kan välja vilken 

tillämpning man använder. Grupperna är enligt författarna den smala definitionen och 

den vida definitionen av begreppet intressenter. I den smala definitionen ingår det enligt 

författarna grupper som företaget är beroende av för att överleva och i den vida 

definitionen ingår alla grupper som företaget kan påverka eller som i sin tur kan påverka 
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företaget. Hasnas (1998, s. 25) menar att det är vanligare att utgå ifrån den smalare 

definitionen av intressenter. 

 

Intressentteorin har enligt Gray et al. (1996, s. 45) en systemorienterad fokus. 

Donaldson & Preston (1995, s. 66) samt Hasnas (1998, s. 25) menar att det är 

missvisande att kalla intressentteorin för en teori. Detta eftersom teorin enligt Hasnas 

(1998, s. 25) har kommit att innefatta två olika teorier, den empiriska managementteorin 

samt den normativa teorin om företags etik. Dessa begrepp kommer hädanefter att 

benämnas som managementgrenen och den etiska grenen av intressentteorin. Det som 

kan göra begreppet intressentteorin aningen oklart är att det enligt Hasnas (1998, s. 25) 

är vanligt att endast använda sig av begreppet intressentteorin utan att beskriva vilket 

synsätt man tillämpar i sin studie. 

 

Om företagen väljer att utgå från den etiska grenen av intressentteorin menar Deegan & 

Unerman (2006, s. 286) att intressenterna har rätt att bli väl behandlade av företaget. 

Hasnas (1998, s. 26) menar att om man tillämpar den etiska grenen av intressentteorin 

är det viktigt att fokusera på alla sina intressenter, företaget bör göra detta oavsett om 

det ökar deras finansiella intäkter eller ej. Författaren menar att den etiska grenen kan 

ses som ett verktyg för att koordinera samtliga intressenters intresse. Deegan & 

Unerman (2006, s. 286) anser att det som avgör företagets ansvar gentemot 

intressenterna ska styras av hur stor påverkan företagets beslut kan ha på gruppen 

intressenter. Om det uppstår konflikter mellan olika intressentgrupper är det enligt 

Hasnas (1998, s. 26) upp till företaget att lösa dem. Författaren menar att företagen 

inom den etiska grenen av intressentteorin tilldelas ett socialt ansvar.  Den etiska grenen 

inom intressentteorin är enligt Deegan & Unerman (2006, s. 288) baserad på hur 

företagen bör agera, inte hur det faktiskt agerar, vilket leder till att det är svårt att 

bekräfta teorin med empiriska observationer. Detta är också anledningen till att vi inte 

valt att tillämpa den etiska grenen av intressentteorin då vi är intresserade av att studera 

hur det faktiskt ser ut, inte hur det borde vara. Det kan också vara svårt att implementera 

ett perspektiv av intressentteorin som tar hänsyn till alla intressenter då det ofta finns 

konflikter mellan olika intressentgrupper. 

 

Den andra grenen i intressentteorin är enligt Deegan & Unerman (2006, s. 288) 

managementgrenen. Denna teori har enligt författarna fokus på varför chefer kommer 

vara benägna att tillmötesgå viktiga intressenternas förväntningar på verksamheten. 

Med viktiga intressenter menas de som har stor påverkan på företaget. Enligt Gray et al. 

(1996, s. 46) har denna gren av intressentteorin ett organisationsfokus eftersom 

företagen själva väljer vilka intressenter som skall anses vara relevanta för 

verksamheten. Författarna menar att fokus kommer att läggas på de intressenter som ses 

som viktigast ur ett klassiskt vinstmaximerande perspektiv. Enligt Deegan & Unerman 

(2006, s. 289) är den största skillnaden mellan de två grenarna att managementgrenen 

går att testa empiriskt. 

 

Deegan & Unerman (2006, s. 289) menar att man inom managementgrenen ser det som 

att olika intressegrupper har olika effekt på företaget. Gray et al. (1996, s. 46) menar att 

fokus bör vara på de intressenter som anses vara mest betydande för företaget. Enligt 

Näsi et al. (1997, s. 303) anses intressenterna vara viktigare om de har stor påverkan på 

företaget. Författarna anser att chefer i denna övervägning tar hänsyn till 

intressegruppers politiska kontakter, tillgång till massmedia etcetera. Pfeffer & Salancik 

(1978, s. 44) menar att en god förståelse för det sociala kontraktet är väsentlig för att ha 
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möjlighet att bedöma vilka intressenter som skall ses som viktigast. Deegan & Unerman 

(2006, s. 289) anser att en intressentgrupp skall ses som viktig om de besitter makt över 

företaget, exempelvis finansiella resurser eller påverkan över arbetskraften. Näsi et al. 

(1997, s. 303) anser att intressenter med stor makt kommer att få gehör för sin åsikt 

först eftersom chefer har en begränsad mängd tid att lägga på denna övervägning. Detta 

leder enligt författarna till att olika frågor får olika prioritet beroende på viken 

intressentgrupp som driver dem. 

 

Enligt Friedman & Miles (2002, s. 11) förändras relationen mellan företag och 

intressentgrupper över tid. Författarna menar att dessa förändringar kan ske både till det 

bättre och till det sämre för företaget och att förändringen beror på en mängd olika 

faktorer. Därför måste organisationer enligt Deegan & Unerman (2006, s. 290) se till att 

vara aktiva och konstant förändra sina strategier både för den operativa verksamheten 

men också för vilken information som skall redovisas till intressenter. Vi har valt att 

tillämpa managementgrenen av intressentteorin på denna studie både för att Clarkson et 

al. (2008) tillämpar denna teori men också för att vi menar på att det är viktigt att ta 

företagets intressenter i beaktning speciellt vid bedömande av frågor som rör legitimitet 

men också den frivilliga redovisningen i VDT. Detta eftersom det är intressenterna som 

får ta del av och bedöma företagens redovisning av icke-finansiella faktorer. Vi har valt 

att främst utgå från ett kundperspektiv. 

 

Gray et al. (1996, s. 45) menar att legitimitetsteorin är likt intressentteorin en 

systemorienterad teori som fokuserar på de roller som finns mellan företag, stater, 

individer och övriga samhällsgrupper. Enligt Gray et al. (1996, s. 46) kan 

legitimitetsteorin likt intressentteorin användas för att förklara användningen av CSR. 

Enligt författarna tillför den också andra infallsvinklar eftersom den till skillnad från 

intressentteorin inkorporerar konflikt samt möjligheten till att individer kan ha olika 

åsikter i frågor som är viktiga för företaget. Förenklat kan man enligt författarna se 

teorin som att om ett företag ej lever upp till de kriterier som samhället ställer kommer 

företaget att sluta existera. Detta är enligt författarna symbolik för det sociala kontraktet. 

Enligt Deegan & Unerman (2006, s. 271) förändras samhället ständigt och det är därför 

viktigt att företagen kan anpassa sig till de förändrade regler och normerna som uppstår, 

annars kommer inte samhället att se dem som ett legitimt företag. 

 

Legitimitetsteorin finns i två olika varianter, den ena är skapad av Dowling och Pfeffer 

(1975) och den andra av Lindblom (1993). Dowling och Pfeffer (1975, s. 126-127) 

menar att det finns tre olika sätt som företagen kan påverka sin legitimitet medan 

Lindblom (1993, s. 57-59) menar att det finns fyra sätt. Cormier & Gordon (2001, s. 

590) menar dock att dessa teorier är väldigt lika varandra och vid genomförda 

jämförelser kan man se att de innehåller de innehåller nästan samma sak. Enligt Deegan 

(2002, s. 293) kan legitimitet definieras som det tillstånd där företagets och samhällets 

värdegrund överensstämmer. Författaren menar vidare att om en skillnad mellan dessa 

skulle uppstå hotas företagets legitimitet. Denna skillnad kallas enligt Lindblom (1993, 

s. 52) för legitimitetsgap. 

 

Vi kommer i denna studie att använda oss av legitimitetsteorin eftersom den har använts 

i många tidigare studier för att förklara CSR-redovisning, vidare har även Clarkson et 

al. (2008) valt att inkorporera legitimitetsteorin i sin studie. Vi finner också det sociala 

kontraktet vara intressant och relevant för företagens CSR-redovisning. Vidare kan 

legitimitetsteorin ses som en motsats till VDT då företag som redovisar icke-finansiella 
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faktorer enligt legitimitetsteorin gör detta för att täcka upp för ett upplevt 

legitimitetsgap medan VDT menar att företagen upprätta en CSR-redovisning eftersom 

de har valt att i en hög grad implementera CSR i sin verksamhet. 

 

Enligt Healy & Palepu (1993, s. 1) har VDT sin grund i hur företags 

informationsredovisning tillämpas på finansmarknaden. Healy & Palepu (2001, s. 420) 

menar att managers inom företag har mer information än företagets utomstående 

intressenter. Vidare menar författarna att företag har incitament att anpassa sin frivilliga 

redovisning för att exempelvis locka till sig kontrakt eller uppfattas på ett visst sätt av 

regeringar. Enligt Bewley & Li (2000, s. 204) innebär VDT att företag tenderar att 

redovisa information som kan vara positiv för företaget medan de i regel utelämnar 

information som kan vara negativ. 

 

Enligt Guidry & Patten (2012, s. 82) kan tre studier ses som grunden till VDT: Dye 

(1985), Verrecchia (1983) samt Lang & Lundholm (1993). Dye (1985) samt Verrecchia 

(1983) har genomfört studier som utforskar företagens frivilliga redovisning gentemot 

finansmarknaden. Lang & Lundholm (1993, s. 249) anser att det finns en tröskel för 

frivillig informationsredovisning, om företagen överstiger denna kommer de att 

redovisa informationen medan de som hamnar under tröskeln kommer välja att inte 

redovisa. Clarkson et al. (2008, s. 304) har valt att se detta som om företag presterar 

över en viss nivå kommer de att genomföra en frivillig redovisning medan de som 

presterar sämre än denna nivå kommer låta bli att redovisa information på området.  

 

Teorin har inte skapats för att används för analyser av CSR-redovisning men Guidry & 

Patten (2012, s. 83) menar att den ändå går att använda i det syftet om två kriterier är 

mötta. Dessa är enligt författarna att det skall råda informationsasymmetri mellan 

managers och intressenter samt att den frivilliga informationsredovisningen skall vara 

förknippad med en eventuell kostnad för företaget. Enligt författarna råder det 

informationsasymmetri mellan managers och intressenter när det handlar om CSR-

redovisning, författarna menar att detta demonstreras av exempelvis Patten & Freeman 

(2008, s. 435-436) som tar upp utredningen ledd av den amerikanska kongressen för att 

ta fram riktlinjer för hur miljöredovisning skall tillämpas. Om det inte rådde 

informationsasymmetri på marknaden hade dessa åtgärder ej behövts. Li et al. (1997, s. 

441) menar att företagens frivilliga miljöredovisning kan anses vara förknippad med 

kostnader eftersom utomstående intressenter, exempelvis regeringen, kan använda 

informationen för att utreda och eventuellt stämma företaget vilket kan leda till höga 

kostnader. De två kriterierna uppsatta av Guidry & Patten (2012, s. 83) kan alltså anses 

vara uppfyllda. Vidare anser vi att samma typ av informationsasymmetri och risk för 

eventuella kostnader kan förknippas till all typ av CSR-redovisning då även social 

redovisning kan ha samma effekt. Detta visar alltså att modellen utformad av 

Verrecchia (1983) och Dye (1985) kan appliceras på CSR-redovisning. 

 

Lang & Lundholm (1993) studie fokuserar på faktorer som är förknippade med frivillig 

redovisning. Enligt Lang & Lundholm (1993, s. 269) har exempelvis stora företag eller 

företag som presterat bra ofta en mer utförlig frivillig redovisning. Faktorerna i Lang & 

Lundholms (1993) studie har enligt Guidry & Patten (2012, s. 83) kommit att användas 

i en stor utsträckning för att visa sambandet mellan företagens finansiella prestation och 

företagets frivilliga redovisning. 
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3.2 Tidigare studier inom CSR & allmännyttiga bostadsbolag 
 

Det har gjorts flertalet tidigare studier inom ämnet CSR. Vi har här valt att ta upp några 

studier som baseras på VDT, intressent- och legitimitetsteorin. Vi har valt att ta upp 

dessa studier för att illustrera det nuvarande kunskapsläget inom CSR utifrån dessa 

teorier. Vidare har vi valt att ta upp de tidigare studierna inom allmännyttiga 

bostadsbolagen för att visa på att kopplingen mellan CSR och allmännyttiga 

bostadsbolag är ett område som måste utforskas ytterligare. Nedan är en 

sammanfattning av dessa studier. 

3.2.1 Tidigare studier inom CSR 

 

I detta avsnitt tar vi upp tidigare studier inom CSR. Dessa tidigare studier är baserade på 

VDT, legitimitets- och intressentteorin. Vi tar upp dessa studier för att illustrera hur det 

nuvarande forskningsläget ser ut samt för att visa hur det har sett ut tidigare.   

 

En tidig studie på ämnet genomfördes av Hogner (1982). I studien granskar författaren 

utvecklingen av stålföretag i USA under en period på 80 år, där han speciellt fokuserar 

på variationer som uppstår i data under denna period. Författaren kunde visa på att 

företagens rapportering av sociala faktorer varierade från år till år. Författaren menar att 

detta beror på att samhällets förväntningar på företagen ändrades över tid och att de 

anpassade sig därefter. 

 

Patten (1992) har genomfört en studie som fokuserar på förändringar som skedde i 

USA:s oljebolag före och efter Exxon Valdez oljeutsläpp 1989. Här menar författaren 

att oljeutsläppet hotade legitimiteten hos hela branschen inte enbart Exxon Valdez som 

var ansvariga för utsläppet. I enlighet med legitimitetsteorin borde detta enligt 

författaren lett till ökad miljörapportering i företagens årsredovisning. Något som 

författaren sedan kunde bevisa i sin studie. 

 

I en studie gjord av Deegan & Rankin (1996) används legitimitetsteorin för att förklara 

systematiska förändringar av miljöredovisning i årsrapporten i samband med att 

företaget blivit dömda för miljöbrott. Här undersökte författarna australiensiska bolag 

under perioden 1990-1993. Här kunde författarna fastställa att en majoritet av bolagen 

rapporterade mer om miljömässiga faktorer i samband med att de stod åtalade för 

miljöbrott. Enligt författarna skedde detta i enlighet med legitimitetsteorin då företagen 

försöker skapa en mer positiv och legitim bild av sig själva samtidigt som de står inför 

åtal, något som kan påverka företagens legitimitet. 

 

Deegan & Gordon (1996) granskade den miljömässiga redovisningen i årsrapporter 

mellan 1980-1991. Författarna granskade objektiviteten och vilka trender som var 

aktiva under perioden. De försökte också hitta ett samband mellan vad som redovisas i 

årsrapporten och vad som efterfrågades av miljöinriktade intresseorganisationer. 

Författarna kunde här se ett positivt samband mellan antalet medlemmar i miljöinriktade 

intresseorganisationer och mängden miljömässig redovisning i årsrapporten. De kunde 

också konstatera att majoriteten av den redovisning som genomfördes var av de 

berömmande slaget för att bidra till ett gott rykte för företaget. Författarna kunde också 

se en positiv korrelation mellan företagens miljöredovisning och hur stor miljöhänsyn 

som krävdes av företag inom den branschen. Deegan & Unerman (2006, s. 280) menar 

att även dessa resultat är i enlighet med legitimitetsteorin. 
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Gray et al. (1995) genomförde en studie över brittiska företag och deras redovisning av 

sociala och miljömässiga faktorer under perioden 1979-1991. Författarna använde sig 

av legitimitetsteorin utifrån de kriterier som skapats av Lindblom (1993) för att 

diskutera trender som kunde ses i redovisningen av sociala och miljömässiga faktorer. 

Även i denna studie hittade författarna ett samband mellan legitimitetsteorin och 

studiens resultat. 

 

Neu et al (1998) fann i sin studie att vissa intressenter var bättre än andra på att få 

igenom sina önskemål gällande företagets CSR-arbete. Enligt författarna granskade de 

kanadensiska bolag mellan 1982 till 1991. Bolagen som granskades var enligt 

författarna verksamma i branscher som var känsliga för miljöpåverkan. Enligt 

författarna genomfördes en korrelationsanalys där man granskade huruvida finansiellt 

starka intressenter och frågorna de drev fick större genomslag än de frågor som drevs av 

exempelvis miljöorganisationer. Studien visade enligt författarna att när dessa 

intressentgruppers intressen var oförenliga tenderade företagen att gynna de finansiellt 

starka intressenterna. 

 

Bewley & Li (2000) undersöker miljöredovisning hos kanadensiska företag med hjälp 

av VDT. 188 kanadensiska företag undersöks utifrån ett index skapat av Wiseman, 

studien visar att företag som har större massmedial bevakning också tenderar att 

redovisa mer miljöinformation. De finner en negativ koppling mellan företagets 

prestation och dess redovisning. 

 

Deegan et al. (2000) använde sig av legitimitetsteorin för att förklara förändringar som 

sker i företagens sociala rapportering i årsredovisningen i samband med förändringar 

inom utvalda industrier. Detta enligt författarna i samband med att industrierna 

genomgick sociala incidenter eller katastrofer som kunde påverka den granskade 

industrin. Författarna visar i sin studie att företagen gjorde förändringar i sin 

rapportering i samband med sociala incidenter eller katastrofer, detta i enlighet med 

legitimitetsteorin. I studien resonerar författarna om att den frivilliga sociala 

redovisningen här kan användas som ett verktyg för att minska effekten av ofördelaktig 

rapportering om företagen. Författarna ser detta som ett strategiskt verktyg som 

cheferna kan använda vid utformningen av företagets årsrapport.   

 

Clarkson et al. (2008) genomför en studie där dem finner stöd för att VDT styr 

företagets CSR-redovisning. Studien genomförs på amerikanska industribolag utifrån 

GRI:s riktlinjer. Denna studie redovisas mer ingående under 4.1.2. 

 

Islam & Deegan (2008) granskade CSR-redovisningen inom handelsorganisationer i 

utvecklingsländer. Enligt författarna var det en kvalitativ studie där man främst 

fokuserade på att intervjua personal på Bangladesh Garment and Manufacturing 

Enterprise Association (BGMEA). Författarna kunde utifrån intervjuerna uppfatta att 

multinationella företag som köpte deras produkter hade ett stort inflytande över 

företagets CSR-redovisning. Då dessa företag enligt författarna sågs som BDMEA:s 

viktigaste intressenter var det viktigt för företaget att leva upp till dessa krav. 

 

I en studie utförd av Deegan et al. (2002) undersöktes sociala och miljömässiga frågor i 

årsrapporten hos BHP (ett stort australiensiskt företag). Författarnas undersökning 

varade under perioden 1983-1997 och i studien kunde författarna se en positiv 
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korrelation mellan hur mycket företagen redovisade kring ett specifikt område och hur 

mycket media rapporterat kring det specifika området. 

 

Campbell et al. (2003) utförde en studie som undersökte vad som redovisades i 

årsrapporten hos fem företag i Storbritannien under en tjugoårsperiod med start 1975. 

Denna studie visade sig dock enligt författarna gå emot legitimitetsteorin eftersom de 

företag som borde redovisa mer sociala och miljömässiga faktorer på grund av ett 

legitimitetsgap inte gjorde det medan företag som inte hade ett särskilt stort 

legitimitetsgap ökade sin redovisning. 

 

Guidry & Patten (2012) genomför en studie där man försöker koppla ihop företagens 

CSR-redovisning och användandet VDT. Författarna lyckas dock inte finna något 

sådant samband när de undersöker 13 tidigare studier och utifrån denna försöker avgöra 

huruvida teorikopplingen kan tänkas stämma, författarna avfärdar dock inte VDT som 

teori.  

3.2.2 Tidigare studier om allmännyttiga bostadsbolag i Sverige 

 

Nedan kommer en genomgång på några tidigare studier som gjorts inom området 

allmännyttiga bostadsbolag. Vi går igenom dessa för att illustrera hur det vetenskalpiga 

läget ser ut idag samt för att påvisa varför det behövs fler studier som fokuserar på 

CSR-redovisning inom allmännyttiga bostadsbolag. 

 

I en studie gjord av Öresjö et al. (2012) utvärderades ett upprustningsprojekt som 

genomförts av det allmännyttiga bostadsbolaget Gavlegårdarna i bostadsområdet Öster i 

Gävle. Projektet bestod av flera om- och nybyggnadsprojekt men stora resurser satsades 

även på dialogprojekt. Enligt Öresjö et al., (2012, s. 24) har ett förtroendekapital byggts 

upp sedan projektet genomfördes, kärnan i detta var en fortlöpande dialog. Vidare 

påpekar författarna att resultatet från kvalitetsmätningar som regelbundet gjorts i 

området visade på en positiv utveckling för de boende. Bostäder som stod tomma blev 

efterfrågade och människor ville bo kvar. Öresjö et al., (2012, s. 24) menar att 

bostadsområdet Öster har bättre sociala förutsättningar idag än innan 

upprustningsprojektet men det kvarstår fortfarande problem i området som kräver ett 

fortsatt arbete, exempel på detta är upplevda störningar från grannar. Författarna 

påpekar att detta är viktiga aspekter att ta hänsyn till om Gavlegårdarna vill bibehålla 

och utveckla det positiva resultatet från projektet. Upprustningsprojektet kan motiveras 

företagsekonomisk på lång sikt enligt Öresjö el al. (2012, s. 31) förutsatt att det finns 

resurser för att kunna bevara fastigheternas värde och förstärka områdets sociala 

situation. Författarna påpekar att investeringarna gjorda rörande sociala initiativ var 

billiga jämfört med områdets fysiska investeringar, vilket innebär att det är fördelaktigt 

för bostadsbolag att börja med sociala projekt och därefter undersöka vilka fysiska 

behov som finns. 

 

Blomé (2011) diskuterar ett socialt förnyelseprojekt genomfört av Malmö kommunala 

bostadsföretag (MKB) i Herrgården på Rosengård i Malmö, vilket inkluderade nära 

förvaltning, sociala investeringar och återställning av fastigheter som under många år 

präglats av försummelse av tidigare ägare... Enligt Blomé (2011, s. 15) ledde projektet 

till att bostadsbolaget åstadkom positiva samhällseffekter exempelvis då räddningstjänst 

och polis fick en lägre grad av bränder och brottslighet i området, vilket minskade 

samhällets kostnader. 
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Lind & Lundström (2008) utvärderar omvandlingen av miljonprogramsområdet 

Gårdstenen i Göteborg. Bostadsområdet kännetecknades enligt Lind & Lundström 

(2008, s. 4) av vakanta och nedgångna lägenheter samt en stigmatisering av de boende, 

målet med omvandlingen var att utforma en, ur alla aspekter, funktionerande stadsdel. 

Enligt Lind & Lundström (2008, s. 18) visade den ekonomiska utvärderingen att den 

samhällsekonomiska vinsten översteg den företagsekonomiska förlusten. Lind & 

Lundström (2008, s. 4) påpekade att lönsamheten snabbt skulle försvinna om det sociala 

kapitalet upplöstes. De samhällsekonomiska fördelarna kom enligt författarna främst 

från att människor kom i arbete och ett uthålligt samhällsbygge. Minskad kriminalitet 

och skadegörelse var även de bidragande faktorer till den samhälleliga vinsten menade 

Lind och Lundström (2008, s. 9). Lind (2014) gjorde sedan en uppföljning av studien 

och uppdaterade den tidigare utvärderingen. Det nya resultatet visade att satsningen på 

omvandlingen visst var företagsekonomiskt försvarbar, enligt Lind (2014, s. 3) ansågs 

projektet Gårdsten tidigare inte som företagsekonomisk lönsamt (ur kommunens 

ägarperspektiv) men att det fanns samhällsekonomiska vinster som översteg de 

företagsekonomiska förlusterna. Lind (2014, s. 3). I uppföljningen av Affären Gårdsten 

kom Lind (2014, s. 8) fram till att omflyttningar hade minskat markant och det fanns 

inte längre några vakanser i bostadsområdets bestånd, vilket hade positiva effekter på 

lönsamheten. Andra viktiga sociala faktorer som hade observerats var enligt Lind (2014, 

s. 8) en halverad brottslighet samt att fler nya arbetstillfällen hade skapats i området än 

tidigare beräknat 

3.3 Corporate Social Responsibility (CSR)  
 

Europakonventionen (2011, s. 6) definierar CSR som “the responsibility of enterprises 

for their impacts on society”. I tidigare versioner av Europakonventionen (2001, s. 8) 

har CSR definierats som “a concept whereby companies integrate social and 

environmental concerns in their business operations and in their interaction with their 

stakeholders on a voluntary basis”.  

 

Enligt ICAEW (2004, s. 28) har fler företag sen mitten av 1990-talet upprättat en CSR-

redovisning där man lagt fokus på de icke-finansiella värdena inom företaget. Enligt 

författarna har de självständiga CSR-rapporterna främst ökat inom stora multinationella 

företag. Deegan & Unerman (2006, s. 315) menar att trots att CSR-rapportering blev 

vanligt bland stora företag först under 1990-talet har studier visat att liknande 

rapportering fanns hos vissa företag långt tidigare. Exempelvis visar Unerman (2000, s. 

673) att Shell hade en typ av hållbarhetsredovisning redan i slutet av 1800-talet. 

 

Även om CSR-rapportering sker på en frivillig basis menar Hossain et al. (2015, s. 390) 

att den ändå är vanligt förekommande, antingen via en självständig miljörapport eller 

via en integrerad rapport där CSR inkorporeras med den finansiella årsredovisningen. I 

den här texten kommer begreppet CSR-rapport att användas, det syftar både till 

självständiga och integrerade CSR-rapporter. O’Dwyer (2005, s. 283) menar att det 

finns ett antal steg som ett företag måste uppfylla för att skapa en CSR-rapport.  Enligt 

Deegan & Unerman (2006, s. 311) bör man genomföra dessa steg i tur och ordning för 

att uppnå ett bra resultat, detta eftersom varje beslut är beroende av det beslut som 

fattades innan. De första tre stegen för att utforma en CSR-rapport är enligt Deegan & 

Unerman (2006, s. 312) snarlika. 
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3.3.1 Varför ska företag skapa en CSR-rapport? 

 

Det första steget är enligt Deegan & Unerman (2006, s. 312) varför företaget önskar att 

genomföra en CSR-rapportering. Författarna menar att det kan bero på flera olika saker, 

det kan vara etiskt motiverat för att behålla fördelar som organisationen åtnjuter, en vilja 

att inte ha en negativ påverkan på miljö och samhället eller på grund av ekonomiska 

motiv som att det kan öka aktiens värde. Rinaldi et al. (2014, s. 88) menar att företagen 

kan vara antingen etisk motiverade eller ekonomiskt motiverade alternativt en 

kombination av båda. Författarna menar att ett företag med endast ekonomiska motiv 

klassas i den akademiska litteraturen som strategiska och ett företag som enbart utgår i 

från etiska motiv klassas som holistiska. Deegan & Unerman (2006, s. 315) anser att det 

också kan vara en fråga om företagets legitimitet i förhållande till det sociala kontraktet. 

Andra perspektiv kan enligt Deegan & Unerman (2006, s. 316) utgå ifrån de övriga 

teorierna som togs upp i problembakgrunden exempelvis intressentteorin. 

 

Deegan & Unerman (2006, s. 317) menar att en viktig del i att förstå varför företag utför 

en CSR-redovisning är att förstå vad företagen anser sig ansvara för. Enligt författarna 

anser många att företagen inte enbart har ansvar för sin finansiella prestation utan också 

dess sociala och miljömässiga prestation. Medan andra enligt författarna ser företagets 

enda roll som att skapa vinst och ge utdelning åt sina aktieägare. Detta mål kallas enligt 

författarna för att maximera värdet för aktieägare. Detta synsätt stöds av Rinaldi et al. 

(2014, s. 89) som också menar att man kan se det ur två perspektiv och att dessa 

perspektiv är knutna till huruvida man har en strategisk eller en holistisk syn på 

företaget. Företag med en strategisk syn kommer enligt författarna att vilja maximera 

vinsten. Företag som implementerar detta synsätt kan koppla det till exempelvis 

legitimitetsteorin, detta eftersom rapporteringen används likt marknadsföring för att 

sprida en viss bild av företaget som i det långa loppet skall öka företagets förtjänst. Det 

andra perspektivet som är knuten till ett holistiskt synssätt har enligt författarna ett 

helhetsperspektiv där man genomför dessa rapporter för att företaget skall bli mer 

socialt och miljömässigt medvetet. Detta synsätt kan sammankopplas med exempelvis 

VDT. Gray (2006, s. 809) menar att vi inte kan fortsätta med den strategiska 

rapporteringen där fokus fortfarande ligger på vinstmaximering och förespråkar ett mer 

holistiskt synsätt där miljön blir det centrala, inte vinstmaximeringen. 

 

Deegan & Unerman (2006, s. 318) menar att det är svårt att avgöra vad företaget anses 

ansvara för. Vad företaget anses ansvara för är en översättning av ordet accountability. 

Gray et al. (1996, s. 38) definierar ansvar som: “The duty to provide an account (by no 

means necessarily a financial account) or reckoning of those actions for which one is 

held responsible.”. Författarna menar att företagens ansvar innehåller två 

ansvarsområden. De är enligt författarna ansvariga för att genomföra vissa handlingar 

alternativt avstå från vissa handlingar samt att redovisa dessa handlingar. Vi kan därför 

enligt författarna se årsredovisningen som ett försök av företaget att genomföra sin 

redovisningsplikt och därigenom uppnå en viss ansvarsfrihet (huruvida det lyckas eller 

inte är en annan fråga). Detta uppfyller också enligt författarna kravet på företaget om 

att förmedla information till dess aktieägare. 

 

Deegan & Unerman (2006, s. 318) anser att när man diskuterar social och miljömässig 

redovisning är det viktigt att ta i beaktning vad som är företagets ansvar och vad 

företagets ansvar uppfattas att vara. En annan viktig fråga är enligt författarna vilka 

intressenters intressen som företaget bör ta hänsyn till, exempelvis är det bara 
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nuvarande generationer eller är det även framtida generationer? Då 

Brundtlandkomissionen enligt WCED (1987, 2. 43) definierar hållbar utveckling som 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.”. Deegan & 

Unerman (2006, s. 318) menar att detta är något som allt fler tar hänsyn till. Enligt 

Deegan & Unerman (2006, s. 321) kan det också finnas andra faktorer som motiverar 

företagen att ta miljövänliga beslut, exempelvis lönsamhet på kort sikt. Ibland går 

företag enligt författarna i en mer miljövänlig riktning utan att ha miljön som 

motivationsfaktor, det kan öka lönsamheten att exempelvis sälja en miljövänlig produkt 

och därav ändrar företaget sin strategi. 

 

Deegan & Unerman (2006, s. 322-323) menar att det finns olika sätt att se på företagens 

ansvar, vissa menar att företaget har ett väldigt litet ansvar och andra menar att 

företagets ansvar är väldigt långtgående. Friedman (1962, s. 133) menar att företaget 

inte har något annat ansvar än att maximera vinsten för dess aktieägare, han är en av de 

kända förespråkarna för att företagets ansvar är ytterst begränsat. Författarens åsikt när 

det kommer till att företag har ansvar på ett moraliskt plan illustreras i detta citat: “... 

shows a fundamental misconception of the character and nature of free economy. In 

such economy, there is one and only one social responsibility of business, to use its 

resources and engage in activities designed to increase its profits as long as it stays 

within the rule of the game, which is to say, engages in open free competition, without 

deception or fraud.”. Clarkson (1995, s. 103) menar att anledningen till att Friedman 

kan komma till denna slutsats är eftersom han förutsätter att socialt ansvarstagande och 

sociala frågor ses som sådant som ej härrör verksamheten. Han har enligt författaren likt 

många andra neo-klassiska ekonomer separerat företaget från samhället. Därav vidhåller 

Friedman enligt författaren sådana citat som “business of business is business”. Detta 

ledde enligt Clarkson (1995, s. 103) till att Friedman kunde förneka att CSR är 

nödvändigt för ett företag. 

 

Det andra synsättet är enligt Deegan & Unerman (2011, s. 402) att företagen anses ha 

ett stort ansvar, detta synsätt delas av många forskare som arbetar med CSR. Detta 

synsätt består enligt författarna av att företag och andra organisationer förtjänar sin rätt 

att vara verksamma i samhället. Med detta synsätt kan man enligt Deegan & Unerman 

(2011, s. 403) se företagen som en artificiell verksamhet som samhället väljer att skapa. 

Brady (2003, s. 5) menar att den sociala och finansiella kredibiliteten inom kort kommer 

vara av samma vikt för företagen och att den miljömässiga kredibiliteten endast kommer 

vara marginellt mindre viktig. Sedan Brady (2003) publicerade sin rapport finns det 

enligt Deegan & Unerman (2011, s. 403) en ökad trend där företag i allt större 

utsträckning har börjat rapportera om sociala och miljömässiga faktorer. Att utröna 

varför ett företag genomför en CSR-rapportering kan enligt Deegan & Unerman (2011, 

s. 404) vara svårt då företaget kan motiveras av att gynna samhället och miljön, 

upplevas som mer legitimt eller för att säkra företagets framtida vinster. 

 

 

3.3.2 För vem ska företagen skapa en CSR-rapport? 

 

Det andra steget är enligt Deegan & Unerman (2006, s. 312) till vem företaget riktar sin 

rapport. Här är det enligt författarna upp till företaget att avgöra vilka intressenter man 

riktar sig till. Författarna menar att man kan välja att rikta sig till alla som kan ha något 
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sorts intresse likt den etiska grenen i intressentteorin eller kan man välja att rikta sig mot 

en smalare grupp av intressenter som i managementgrenen av intressentteorin. Dessa 

perspektiv kan också kopplas ihop med vad som motiverar företagen att genomföra en 

CSR-rapport. Enligt Rinaldi et al. (2014, s. 89) kan det strategiska perspektivet kopplas 

ihop med att välja managementgrenen i intressentteorin, där man fokuserar på färre 

intressenter som har en större påverkan på företaget. Författarna menar vidare att den 

etiska grenen av intressentteorin och det holistiska perspektivet kan sammankopplas 

eftersom då har man ett bredare fokus där man tar in alla intressenter i beräkningen och 

tänker på helheten, något som förespråkas av det holistiska synsättet. Här väljer många 

enligt Deegan & Unerman (2006, s. 312) ett något smalare fokus och riktar sig mot dem 

som kan påverka företaget ur ett ekonomiskt perspektiv. Enligt Thomson & Bebbington 

(2005, s. 517) medverkar intressenterna i utformningen av CSR-rapporter på flera olika 

sätt, bland annat genom att avgöra vilka områden som bör prioriteras, utvärdera hur väl 

företaget uppfyllt olika mål samt hur väl de har kommunicerat genomförandet och sin 

strategi. 

 

När företaget ska konstruera en CSR-rapport väljer de enligt Deegan & Unerman (2011, 

s. 404) vilka intressenter som skall prioriteras, vilka intressenter som ses som viktigast 

beror på verksamhetens natur och konkurrensen inom området. Exempelvis kan kunder 

enligt författarna anses ha större makt under ekonomiska kriser då efterfrågan är relativt 

liten, denna makt kan anses minska allt eftersom efterfrågan ökar och ekonomin tar sig 

ur recessionen. Deegan & Unerman (2011, s. 405) anser att när företaget väljer vem en 

rapport ska rikta sig till är den viktigaste frågan hur stort ansvar företaget anser sig ha, 

dessa bedömningar tenderar att variera mellan chefer. 

 

Att anlägga ett bredare perspektiv på intressenter som förespråkas av den etiska grenen i 

intressentteorin kan enligt Deegan & Unerman (2011, s. 405) vara svårt i praktiken. 

Detta eftersom det enligt författarna innebär att man ska ta hänsyn till alla intressenter 

som kan påverkas av företaget både nu och i framtiden. Detta kommer enligt Beck 

(1992) refererad av Deegan & Unerman (2011, s. 405) från att vi lever i en komplex 

värld där det är svårt att förutse alla potentiella och oavsiktliga konsekvenser. Detta 

leder enligt författarna till att även i de fall man försöker tillämpa det bredare begreppet 

för intressenter måste företaget välja vilka intressenter man ska ta hänsyn till och vad 

företaget tror dess framtida påverkan på dem kan vara. Unerman & Benett (2004, s. 

687) menar att företaget behöver en sorts mekanik för att avgöra vilka intressenter som 

skall prioriteras när olika intressen kolliderar. Författarna menar att intressenter som har 

en liten ekonomisk makt över företaget ofta kan förbises, trots att deras livssituation kan 

vara den som blir mest påverkad av företagets handlingar.  Ett exempel är enligt 

Unerman & Benett (2004, s. 688) personer som bor på atoller i stilla havet som riskerar 

att hamna under havsnivån på grund av den globala uppvärmningen, dessa kanske inte 

ses som viktiga intressenter för lågpris flygbolagen i Europa och USA trots att dessa 

bolag kan anses ha en stor påverkan på de boende. Gray et al. (1996, s. 2) menar att 

denna behandling av intressenter ej är etiskt försvarbar. 

 

Deegan & Unerman (2011, s. 406) anser att för att tillämpa den bredare synen på 

intressenter som förespråkas av den etiska grenen i intressentteorin bör företagen 

försöka minimera sina negativa effekter på intressenter, framför allt de som drabbas 

hårdast av konsekvenserna som kan komma från företagets agerande. O’Dwyer (2005) 

visar i sin studie hur svårt det är att bestämma vilka intressenter som ska prioriteras. 
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Författaren menar att olika chefer kan ha olika åsikter om vilka intressenter som skall 

ses som prioriterade. 

3.3.3 Vad ska företaget CSR-rapport innehålla? 

 

Deegan & Unerman (2006, s. 312) menar att det tredje steget är vad som skall 

rapporteras. I detta steg bör företaget enligt författarna föra en dialog med intressenterna 

som fastställdes i steg två och avgöra vad företaget anses vara ansvariga för. 

 

Här menar Gray (1991) citerad av Deegan & Unerman (2011, s. 407) att en av de 

viktigaste frågorna att ställa sig är “For what social and enviromental issues do 

stakeholders wish to hold organizations responsible and accountable?”. Denna fråga 

ska enligt Deegan & Unerman (2011, s. 407) användas för att utröna vilken information 

som intressenterna efterfrågar. Deegan & Unerman (2011, s. 408) menar att för att en 

rapport ska kunna användas för att forma samhällets perception av företaget måste det 

finnas ett externt krav eller en reaktion på den information som redovisas. Att förändra 

hur företaget uppfattas är enligt författarna ett av målen med företagets redovisning 

enligt legitimitetsteorin. Att förändra intressenternas uppfattning om företaget är enligt 

Deegan & Rankin (1997, s. 579) endast möjligt om intressenterna faktiskt tar del av 

informationen som redovisas i rapporten. I sin studie fann Deegan & Rankin (1997, s. 

580) att flera intressenter faktiskt tog del av företagets miljöinformation i dess 

årsrapporter. Dessa intressenter var enligt författarna aktieägare, aktiehandlare, 

akademiker inom redovisning med mera. Deegan & Unerman (2011, s. 410) menar att 

även banker och försäkringsbolag har på senare tid blivit viktiga intressenter när det 

kommer till CSR. Detta anser författarna bero på att företag som ej följer miljölagar är 

förknippade med högre risker, eftersom de kan bli skadeståndsskyldiga om de åsamkar 

skada på miljön. 

 

Intressenterna var enligt Deegan & Rankin (1997, s. 580) överens om att årsrapporten är 

den viktigaste källan till miljöinformation om företaget. Denna studie visar enligt 

författarna att det finns en efterfrågan från intressenterna angående social och 

miljömässig information, samt att intressenterna håller företagen ansvariga på dessa 

punkter. 

 

Ett annat sätt att avgöra huruvida den sociala och miljömässiga informationen är av vikt 

för företag är enligt Deegan & Unerman (2011, s. 408-409) att granska hur aktiepriset 

reagerar på ny information om sociala och miljömässiga faktorer. Enligt Deegan & 

Unerman (2011, s. 409) har det gjorts ett flertal studier som visar att aktiepriset 

påverkas av företagets redovisning av miljömässiga och sociala faktorer. Aktiepriset 

kan enligt författarna påverkas både av rapporter som kommer från själva företaget men 

också externa aktörer. Detta ger enligt Deegan & Unerman (2011, s. 410) svar på den 

inledande frågan för detta avsnitt, företaget är “... accountable for some level of social 

responsibility practices and/or impacts.”. 

 

För att ta reda på vad som är väsentligt för företaget att inkorporera i sin CSR-rapport 

bör de enligt Deegan & Unerman (2011, s. 411-412) föra en dialog med intressenterna 

som de valde i steg två och se vilken information som de efterfrågar. Deegan & 

Unerman (2011, s. 412) menar att i de fall man väljer att utgå från det bredare 

intressentperspektivet bör företaget se till att så många som möjligt får komma till tals 

så att företaget kan fatta beslut som gynnar majoriteten. I det här steget i processen är 
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det enligt författarna viktigt att förstår de relevanta intressenternas åsikter, behov och 

förväntningar för att sedan avgöra för vilka sociala, miljömässiga och ekonomiska 

frågor man skall redovisa och lägga fokus på. Detta kommer enligt författarna vara mer 

problematiskt om man utgått från den bredare definitionen av intressenter.   

 

Unerman (2007, s. 91) uppmärksammar hur pass viktigt detta steg är eftersom det 

handlar om att avgöra vad intressenterna kräver av verksamheten. Rinaldi et al. (2014, s. 

91) anser att det är viktigt att identifiera intressenternas informationsbehov samt deras 

förväntningar på företaget. Unerman (2007, s. 91) menar att det är först när 

organisationen vet för vad den anses ansvara som de kan skapa en rapport som berör 

dessa specifika problem. Unerman (2007, s. 92) anser att om man inte genomför en 

grundläggande undersökning kan man endast via tur beröra rätt problem och de 

områden som intressenterna anser att man är ansvarig för, därav blir systemet ineffektivt 

om man inte utför en dialog med företagets intressenter. 

 

Enligt Rinaldi et al. (2014, s. 91) finns det vissa områden som kommer tas upp och 

beröras i en CSR-rapport, det är lagstadgade områden. Författarna menar att 

lagstiftningen varierar från land till land eller om man är med i en gemensam union, 

exempelvis EU. Gällande dessa områden har cheferna enligt författarna inte en lika stor 

påverkan på vad som skall tas upp och rapporteras eller inte. Därav anser författarna att 

dialogen med intressenterna inte blir lika väsentlig när de kommer till dessa områden. 

Det bör dock tilläggas att det enligt författarna kan finnas en efterfrågan på information 

utöver minimikraven från intressenternas sida, därmed kan en dialog med intressenterna 

fortfarande tillföra något till företagets rapportering. 

 

Thomson & Bebbington (2005, s. 517) menar att det finns flera olika sätt som företaget 

kan genomföra en dialog med sina intressenter på, exempelvis: enkätundersökningar via 

mejl. telefonundersökningar, internetforum och öppna möten där intressenterna har en 

möjlighet att delta och uttrycka sina åsikter. En sak som är viktig att ta i beaktning i sin 

kontakt med intressenter är enligt O’Dwyer (2005, s. 286) att frågorna som ställs bör 

vara anpassade efter intressentgruppen och lokala kulturskillnader som kan uppstå. 

Detta menar författaren är viktigt för att få intressenter att känna sig inkluderade i 

dialogen. Dock bör företaget enligt Unerman & Bennett (2004, s. 693) ha i åtanke att 

alla berörda intressenter kanske inte har tillgång till eller möjlighet att uttrycka sig via 

internet. Detsamma gäller att exempelvis medverka i fysiska möten då intressenternas 

möjlighet att resa kan vara begränsad. Unerman & Bennett (2004, s. 704) menar att trots 

att företag till exempel försöker föra en dialog med dess intressenter över internet är det 

inte säkert att företaget tar in och följer de förslagen som intressenterna presenterar. 

Författarna hävdar att det krävs en ökad transparens inom området för att säkerställa att 

ett webbforum inte bara existerar för att sprida en viss bild av företaget, utan att det 

faktiskt ger intressenterna en möjlighet att påverka. För att detta skall vara möjligt 

menar författarna att det krävs en ökad transparens i hur chefer genomför sina 

prioriteringar av intressenter och att man därigenom kan visa att forumen faktiskt har 

spelat roll. 

 

För att avgöra vilken information som skall presenteras gällande företagens CSR-arbete 

menar Deegan & Unerman (2011, s. 416-417) att många tar stöd av externa regelverk, 

exempelvis GRI, för att avgöra vilken information som skall ses som relevant. Deegan 

& Unerman (2011, s. 417) menar att företagen implementerar detta regelverk då de är 

välutvecklat och baserat på studier om vilken information som kan vara av intresse för 
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intressenter. En nackdel med detta system är enligt författarna att informationen som 

presenteras kanske inte blir tillräckligt specifik, då den ej är speciellt utformad för 

företaget. 

3.3.4 Hur ska företagens CSR-rapport utformas? 

 

När dessa steg är bestämda är det enligt Deegan & Unerman (2006, s. 313) ett steg kvar, 

att skapa en rapport. Då är det enligt författarna upp till företaget att bestämma hur 

denna rapport skall utformas. Detta har enligt Deegan & Unerman (2011, s. 417) 

kommit att variera en del på grund av att det finns få regelverk och framförallt inget 

regelverk som har erkänts som den officiella standarden ännu. 

 

Ceres, ett väletablerat hållbarhets- och affärsnätverk publicerar i sin rapport The 21st 

Century Corporation: The Ceres Roadmap for Sustainability (2010, s. 35) att GRI de 

facto har blivit standard när det kommer till hållbarhetsredovisning. Ceres anger vidare 

att under 2009 registrerades över 1 100 GRI-rapporter, de anser att detta ökar 

jämförbarheten inom de olika branscherna när det kommer till hållbarhetsredovisning. 

Mer om GRI diskuteras i kapitel 3.6. Det bör tilläggas att det finns andra sätt att 

genomföra sin hållbarhetsredovisning på men då vår studie har valt att fokusera på GRI 

kommer vi ej gå igenom de andra metoderna som idag finns tillgängliga.   

3.3.5 Kritik mot CSR 

 

Enligt Hopwood (2009, s. 437) använder många företag CSR-rapportering för att öka 

sin legitimitet. Anledningen till att CSR-rapportering kan anses öka företagets 

legitimitet är enligt författaren att mer information om företaget finns att tillgå vilket bör 

leda till att det ställs färre frågor där företagets legitimitet blir ifrågasatt. Detta kan 

också leda till att företagen har bättre kontroll på vilken information som förmedlas till 

intressenter, eftersom färre frågor ställs får intressenten inte tillgång till ett negativt 

informationsflöde som ifrågasätter företagets legitimitet. Hopwood (2009, s. 437) 

beskriver CSR-rapportering som en slöja och om den är välplanerad och skickligt utförd 

kan den dölja information som företaget inte vill ska komma ut. Vilket författaren 

menar kan leda till att än mindre negativ information om företaget redovisas. Han menar 

att företagen idag lägger för stor vikt vid att förändra sin strategi istället för att förändra 

sina handlingar.  

3.4 Triple Bottom Line (TBL) 
 

Begreppet TBL härstammar från Elkington (1999) och hans syn på 

hållbarhetsrapportering. Elkington (1999, s. 2) anser att hållbarhet skall mätas utifrån tre 

olika perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Elkington (1999, s. 397) menar 

att företag som strävar efter hållbarhet måste fokusera på alla tre aspekter och inte 

enbart på den ekonomiska delen som tidigare varit tradition. Ekonomiska värden kan 

dela gemensam grund med miljömässiga och sociala värden. Savitz & Weber (2013, s. 

34) anser att området där de tre bottom lines överlappar varandra delar finansiella 

intressenter och icke-finansiella intressenter intressen. Savitz & Weber (2013, s. 34) 

menar att hållbarhet nås i punkten där företags verksamhet både är lönsam samt bidrar 

till det gemensamma samhället ur ett miljömässigt och socialt perspektiv, detta är det 

optimala läget att befinna sig i och kallas därför “sustainability sweet spot”. Företag kan 

enligt Savitz & Weber (2013, s. 35) hitta läget där ekonomiska-, miljö- och 
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samhällsintressen överlappar varandra vid exempelvis skapandet av nya affärsmodeller 

och metoder för management och rapportering. 

 

Enligt Elkington (1999, s. 55) är TBL byggd runt antaganden och principer tagna ur 

Brundtlandrapporten. Elkington (1999, s. 55-56) hävdar att tre förutsättningar måste 

uppnås för ett hållbart samhälle: användartakten av förnybara resurser bör inte överstiga 

återskapningstakten, användandet av icke-förnybara resurser bör inte överstiga takten 

det tar att få fram hållbara förnybara substitut, samt att graden av föroreningar ej bör 

vara större än vad miljön klarar av att ta hand om. Porter & Kramer (2006, s. 82) anser 

företag bör bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att långsiktig ekonomisk vinst 

säkerställs genom att undvika kortsiktiga beteenden som är skadliga för samhället eller 

miljön. 

3.4.1 Economic bottom line 

 

Economic bottom line är enligt Elkington (1999, s. 74) den konventionella grunden och 

komponenten i ursprungliga one bottom line. Författaren menar att i traditionell 

ekonomisk teori är kapital ofta indelat i materiella anläggningstillgångar (exempelvis 

maskiner och fabriker) och finansiellt kapital, men i och med att vetenskapssynen har 

rört sig mer mot en kunskapsbaserad ekonomi har med tiden även humankapital 

(skicklighet, erfarenhet och andra kunskapsbaserade tillgångar hos de anställda) och 

intellektuellt kapital inkluderats. 

3.4.2 Environmental bottom line 

 

I environmental bottom line diskuterar Elkington, (1999, s. 79) två typer av 

naturtillgångar där den ena kan ses som “kritisk” i den mening att de är väsentliga för 

ekosystemet och inte kan ersättas, exempelvis luft och vatten. Andra typen 

naturtillgångar är enligt författaren sådana som kan förnyas, repareras eller ersättas, till 

exempel återplantering av skog, miljösanering och användandet av solpaneler istället för 

den icke-förnybar tillgången fossilt bränsle. Vid formulering av miljömål föreslår 

Elkington (1999, s. 80) att företag ska fråga sig själva vilka naturtillgångar som 

påverkas av deras nuvarande och planerade framtida verksamhet, huruvida tillgångarna 

är långsiktigt hållbara med tanke på det resursutnyttjande som uppstår på grund av 

företaget men även den belastning som kan förväntas till följd av andra. Företag bör 

enligt Elkington (1999, s. 80) även utvärdera sannolikheten för att deras övergripande 

påverkan är korrekt förstådd, samt huruvida “naturens balans” kommer påverkas 

väsentligt eller ej. Enligt Elkington (1999, s. 55-56) bör konsumtionen av resurser ej 

överstiga takten det tar för tillgången att återskapas alternativt tiden det tar att få fram 

ett hållbart substitut. I likhet menar Ekins et al. (2003, s. 177) att användandet av icke-

förnybara resurser måste begränsas så att den matchar, eller understiger, takten de tar 

upptäcka ersättningsalternativ. Elkington (1999, s. 80) menar att hur mycket naturen 

kan hantera varierar i förhållande till antalet verksamma ekonomiska aktörer och deras 

beteende, desto större miljömedvetenhet aktörerna har desto fler aktörer kan 

upprätthållas. 

 

Enligt Elkington (1999, s. 81) ställs företag till svars för sin miljöpåverkan från bland 

annat lagen, media och miljöaktivister, brist på ett miljömedvetet ansvar kan därav leda 

till lagstadgade kostnader. Författaren menar vidare att företag med hög miljöpåverkan 

kan få miljökampanjer riktade emot sig vilket i sin tur ger negativ publicitet och ett 

dåligt rykte. Vidare anser författaren att mängden potentiella miljörelaterade risker 
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reflekteras i antalet indikatorer, bland annat finansiella tecken såsom införande av böter 

och högre försäkringskostnader, samt kostnader för avveckling, nedläggning och 

sanering av verksamheter. 

3.4.3 Social bottom line 

 

Elkington (1999, s. 84) menar att begreppet social bottom line syftar till politiska, 

samhälleliga och etiska frågor. Författaren menar att det är viktigt att ta hänsyn till dessa 

aspekter för annars kan arbete som utförs inom andra delar av organisationen, 

exempelvis det miljömässiga, riskera att undermineras. Enligt Elkington (1999, s. 85) 

utgörs det sociala objektivet bland annat av humankapital som visas i form av folkhälsa, 

kompetens och utbildning. Att rapportera om de sociala delarna syftar enligt författaren 

till att ange graden av påverkan en organisation har på människor, både internt i 

företaget och ur ett externt perspektiv. I likhet menar Porter & Kramer (2006, s. 88) att 

både externa och interna dimensioner krävs då det endast är möjligt för samhället och 

företaget att finna ett gemensamt värde när dimensionerna samarbetar. Elkington (1999, 

s. 87-88) anger exempel på sociala aspekter såsom utbildnings- och säkerhetsfrågor 

gällande processer i verksamheten, anställning av människor som tillhör socialt utsatta 

grupper som annars skulle ha svårigheter att bli en del av samhället, donationer av tid 

och pengar till välgörenhet, arbete för förbättrade mänskliga rättigheter samt relationer 

till samhället. Även Porter & Kramer (2006, s. 83) anser det är av vikt för företag att 

utbilda sina anställda, samt tillgodose hela personalen med jämställda arbetsmöjligheter 

och primärvård. Vidare menar Porter & Kramer (2006, s. 83) att dessa aspekter är 

väsentliga för framgångsrika företag att ta hänsyn till då de ger en mer produktiv 

arbetskraft. Savitz & Weber (2013, s. 50) argumenterar för att en hög tillfredsställelse 

hos anställda, exempelvis genom bättre arbetsmiljö, utbildning och högre lön, kan leda 

till reducerade kostnader för företag. Kostnadsreduktion kommer enligt författarna från 

områden såsom arbetslöshetsförsäkring, förbättrad produktivitet och avgångsvederlag.   

3.4.4 Kritik mot TBL 

 

Savitz & Weber (2013, s. 51) hävdar att hållbarhet inte alltid är positivt för samtliga 

intressenter, speciellt på kort sikt då arbete med hållbarhet ofta leder till ökade 

kostnader och tillfälligt fråntar pengar från aktieägarna och dirigerar om värdet till andra 

intressentgrupper. Vidare menar författarna att dessa situationer i vissa fall löser sig när 

långsiktiga aktieägare och övriga intressenter delar intressen, när så inte är fallet kan 

meningsskiljaktigheterna leda till permanenta konflikter mellan intressentgrupper och 

aktieägare. Det senare scenariot försöker många företag enligt författarna undvika 

genom att söka efter ett läge som uppfyller behoven hos både företaget och samhället. 

 

Norman & MacDonald (2004, s. 154) argumenterar för att TBL är missvisande i sin 

grund och kritiserar hela konceptet, både begreppsmässigt och praktiskt. Norman & 

MacDonald (2004, s. 151-152) anser det orimligt att de sociala och miljörelaterade 

aspekterna ställs mot de ekonomiska då de två förstnämnda inte kan kvantifieras på 

samma sätt som den senare vilket leder till en otillräcklig jämförbarhet. Även Milne & 

Gray (2013, s. 24) anser konceptet med TBL problematiskt och de kritiserar hur företag 

använder TBL som en synonym för hållbarhet. De kritiserar främst hur TBL används i 

praktiken och hävdar att TBL är ett sätt för företag att verka miljömedvetna utan att ha 

någon ekologisk förståelse. Enligt Milne & Gray (2013, s. 24) har många företag en 

inkomplett TBL-rapportering men som likväl påstår sig vara hållbara eller arbeta mot 

hållbarhet, detta ger en falsk känsla av trygghet vilket snarare flyttar företag bort från 
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hållbarhet. Enligt Norman & MacDonald (2004, s. 143) fungerar TBL snarare som en 

rökridå för företag att gömma sig bakom och på så sätt undvika en verklig effektiv 

social- och miljörapportering, vilket hämnar TBL:s syfte. 

3.5 GRI – Hållbarhetsredovisning 
 

GRI (2013, s. 5) tillhandahåller ett ramverk för frivillig hållbarhetsredovisning med 

tanken att företag och organisationer ska kunna använda samma regelverk oavsett deras 

storlek, sektor och geografiskt läge. Genom att implementera GRI:s (2013, s. 3) 

riktlinjer redovisar företag dess positiva såväl som negativa påverkan på miljön, 

samhället och ekonomin. Detta menar GRI (2013, s. 3) gör abstrakta frågor mer 

påtagliga vilket underlättar förståelsen samt möjligheten att hantera de effekter hållbar 

utveckling har på organisationens verksamhet och strategi. 

 

GRI:s (u.å.b) standarder för hållbarhet används i tusentals rapporter i över 90 länder 

vilket gör dem till de mest använda standarderna när det kommer till 

hållbarhetsredovisning. Användandet möjliggör enligt GRI (u.å.b) informerade 

beslutstaganden på både regerings-, samhälls- och individnivå. 

 

GRI (2013, s. 16) anser att alla organisationer bör tillämpa deras regelverk med 

redovisningsprinciper då det är grundläggande för att en hållbarhetsredovisning skall 

vara transparent. Redovisningsprinciperna är enligt GRI uppdelade i två delar: ena delen 

avser att definiera innehållet i rapporten och den andra är till för att definiera rapportens 

kvalitet. Riktlinjerna för rapportens innehåll beskriver enligt GRI processen för att 

identifiera vilket innehåll rapporten bör omfatta genom att ta hänsyn till organisationens 

verksamhet samt förväntningar och intressen från dess intressenter. Den andra delen av 

principerna hjälper enligt GRI till att säkerställa kvaliteten på informationen i 

hållbarhetsredovisningen, inklusive en korrekt presentation. Informationens kvalitet är 

enligt GRI av vikt då den möjliggör för intressenter att göra rimliga bedömningar av 

organisationens prestation och utifrån det fatta välinformerade beslut. 

 

Principerna för att definiera innehållet av rapporten består enligt GRI (2013, s. 16-17) 

av: 

 Kommunikation med intressenterna (stakeholder inclusivness): Det vill säga att 

organisationen bör identifiera sina intressenter och redogöra för hur de har mött 

deras förväntningar och intressen. Intressenterna kan vara investerade i 

organisationen eller ha andra yttre förhållanden till den. 

 Hållbarhetssammanhang (sustainability context): Det huvudsakliga budskapet 

med hållbarhetsrapportering för en organisation är att förmedla hur de påverkar, 

antingen med en förbättring eller försämring, ekonomiska, sociala och 

miljömässiga förhållanden på en global, regional, eller lokal nivå.  

 Materialitet/väsentlighet (materiality): Rapporten ska behandla aspekter som 

reflekterar organisationens betydande inverkan på ekonomin, samhället och 

miljön, alternativt aspekter som har en väsentlig inverkan på intressenters beslut 

och värderingar. Materialitet är den gräns vid vilken det bestäms om aspekter är 

tillräcklig betydande för att rapporteras eller ej. 

 Fullständighet (completeness): Berör främst dimensioner gällande 

tillämpningsområde, avgränsning och tid.  Materiella aspekter och dess 

begränsningar bör inkluderas i rapporten till den grad att det på ett 

sanningsenligt sätt reflekterar väsentliga ekonomiska, sociala och miljömässiga 
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konsekvenser. Detta för att det skall vara möjligt för intressenter att bedöma 

organisationen under rapportperioden. Fullständighet kan även hänvisas till 

huruvida informationen är rimlig och lämplig. 

 

Andra delen av GRI:s (2013, s. 17) redovisningsprinciper ämnar garantera kvaliteten på 

informationen i hållbarhetsredovisningen för att möjliggöra för intressenter att fatta 

välgrundade beslut. För att uppnå transparens är det enligt GRI (2013, s. 17-18) 

fundamentalt att informationen i en organisations rapport är förenlig med följande 

principer: 

 

 Balans (balance): För att kunna göra en helhetsbedömning av organisationens 

prestation ska positiva såväl som negativa aspekter inkluderas i 

hållbarhetsrapporten. Rapporten ska ge en objektiv bild av prestationen och får 

inte påverkas av medvetna utelämnanden av information eller andra val som på 

ett otillbörligt sätt påverkar läsaren. 

 Jämförbarhet (comparability): Företag bör välja ut, sammanställa och rapportera 

information på ett konsekvent sätt. Detta för att intressenter skall kunna jämföra 

ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat med organisationens tidigare 

resultat och mål, samt med resultatet för andra organisationer i den utsträckning 

det är möjligt. 

 Precision (accuracy): Informationen ska vara korrekt och tillräckligt detaljerad 

för intressenter att utvärdera verksamheten. Beroende på vilken typ av 

information som ska förmedlas, samt till vem den huvudsakligen riktar sig, kan 

den presenteras kvalitativt såväl som kvantitativt.   

 När redovisningen ska avges (timeliness): Rapportering bör ske inom 

regelbundna tidsintervaller. Nyttan av informationen har ett samband med hur 

nära tidpunkten för rapportens utfärdande är med de faktiska händelserna som 

beskrivs. Informationen ska finnas tillgänglig för intressenter inom lämplig tid 

så att de på ett effektivt sätt kan integrera informationen i sitt beslutsfattande. 

 Tydlighet (clarity): Informationen i hållbarhetsredovisningen skall presenteras 

på sådant sätt att den är begriplig för intressenter som har en rimlig förståelse för 

företaget och dess verksamhet. 

 Tillförlitlighet (reliability): Organisationen ska samla in, dokumentera, 

sammanställa, analysera och förmedla information och förlopp som använts i 

framställandet av hållbarhetsrapporten på ett sätt som kan granskas och som 

fastställer kvaliteten och materialiteten av informationen. Intressenter bör kunna 

kontrollera och förvissa sig om sanningshalten i rapporten, samt se i vilken 

utsträckning principerna har tillämpats. 

3.6 Allmännyttiga bostadsbolag 
 

Enligt Boverket (2008, s. 11) har allmännyttiga bostadsbolag varit en term som använts 

sedan tidigt 1900-tal för att benämna bostadsbolag som under den tiden saknade 

vinstintresse, detta är bolag som i regel har drivits i kommunal regi. Deras uppdrag har 

varit att skapa stabilitet på hyresmarknaden genom att erbjuda bostäder till olika typer 

av hushåll. Den senaste definitionen av allmännyttiga bostadsföreningar går att hitta i 

allbolagen (SFS 2010:879) som endast omfattar kommunala aktiebolag som drivs med 

ett allmännyttigt syfte, tillhandahåller hyresrätter, främjar bostadsförsörjning samt ger 

hyresgästerna inflytande över sitt boende. Allbolagen (SFS 2010:879) trädde i kraft 
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2011, lagen fastslår att dessa bolag ska agera i överensstämmelse med ett affärsmässigt 

perspektiv och samtidigt uppfylla ett allmännyttigt syfte. 

 

De kommunala bostadsföreningarna är organiserade i Sveriges allmännyttiga 

bostadsbolag (SABO, 2016) som idag omfattar 300 allmännyttiga bostadsbolag och 

förvaltar cirka 802 000 bostäder i Sverige. SABO (2016) skriver på sin hemsida att de 

är en bransch- och intresseorganisation vars syfte är att hjälpa organisationens 

medlemmar att bli konkurrenskraftiga aktörer inom bostadsmarknaden. 

 

Enligt Bengtsson (2015, s. 29) fick verksamheten i allmännyttiga bostadsföretag sin 

nuvarande form efter andra världskriget och fundamentala inslag i den svenska 

bostadspolitiska regimen, såsom den generella politiken, korporativistiskt 

förhandlingssystem och en integrerad hyresmarknad, har agerat som institutionella 

förutsättningar. Den allmännyttiga bostadssektorn i Sverige är enligt Salonen (2015, s. 

13) unik eftersom det i stor utsträckning är kommunerna som äger hyresbostäderna men 

det är allmännyttans bostadsbolag som förvaltar dem. Författaren påpekar att till 

skillnad från övriga länder i Norden har Sverige inte en specifik bostadsmarknad för 

hushåll som är inkomstsvaga eller socialt utsatta. Sverige har enligt författaren en 

integrerad bostadsmarknad som ämnar inkludera även utsatta hushåll. Bostadsformen 

ska tilltala alla typer av hushåll, målet har enligt författaren varit att skapa en “bostad 

för alla”. Vidare menar författaren att valet att inte tillhandahålla socialbostäder för 

utsatta har uppkommit från en ideologisk konsensus mellan aktörer i bostadssektorn och 

över partigränser. Enligt författaren var tanken med en integrerad bostadsmarknad att 

föra samman och jämna ut skillnader mellan olika klasser och grupper i samhället, 

vilket skulle fungera som grund för ett solidariskt samhälle.   

 

Bengtsson (2015, s. 30) poängterar att den allmännyttiga bostadssektorn är den enda del 

av bostadsförsörjning som kommunerna har en direkt påverkan över, därför ter det sig 

naturligt att de allmännyttiga bostadsbolagen har varit i fokus för den lokala 

bostadspolitiken. Vidare menar Bengtsson (2015, s. 30-31) att de allmännyttiga 

bostadsbolagen har en stor betydelse för hushåll med svårigheter att ta sig in på 

bostadsmarknaden, eftersom uthyrningspolitiken avgör hur stora grupper som behöver 

stöd från kommunens socialtjänst alternativt tvingas till hemlöshet. 

 

Enligt Bengtsson (2015, s. 31) har fyra beslutsprocesser varit ledande för hur 

allmännyttan i Sverige ser ut idag: (1) bostadspolitiska program under efterkrigstiden 

1945-1948; (2)  nya beslut om hyrespolitiken 1966-1968; (3) omprövning av 

bostadspolitiken 1974-1975; (4) borgerliga regeringen Bildts “systemskifte” 1991-

1993.   

 

Bengtsson (2015, s. 31) menar att de bostadspolitiska beslut som fastställdes under 

efterkrigstiden retrospektivt ses som de mest formgivande och starten för den generellt 

inriktade bostadspolitiken. Detta med anledning av att statliga tertiärlån 

permanenterades under dessa år. Tertiärlånen skulle enligt Bengtsson (2015, s. 31) 

tillsammans med den privata byggherrens egen kapitalinsats täcka den del av 

byggkostnaden (cirka 30 %) som låg över vad som kunde beviljas på den allmänna 

kreditmarknaden. Allmännyttiga bostadsföretag fick däremot enligt författaren tertiärlån 

upp till nästan hela byggkostnaden. De behövde endast skjuta till cirka 5 % som eget 

kapital, det vill säga betydliga mindre än privata byggherrar som behövde runt 30 % 

eget kapital. Vidare påpekar Bengtsson (2015, s. 31) att de allmännyttiga 
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bostadsbolagens generella roll beslutades med grund i Bostadssociala utredningens 

slutbetänkande (SOU 1945:63). Utredningen accentuerade behovet av en bred politisk 

inriktning och att behovsprövning för individer i största möjliga mån skulle undvikas 

för att förhindra “anstaltskaraktär och förslumning” (SOU 1945:63, s. 487-488). 

Utredningen diskuterar allmännyttans funktion och hur det statliga stödet för byggandet 

av flerfamiljshus utformas så att “bostadsbyggandet och bostadsförvaltningen till en 

huvudpart överförs till företag, som arbeta utan enskilda vinstsyften och under 

samverkan med och tillsyn av kommunen” (SOU 1945:63, s. 532). Enligt Bengtsson 

(2015, s. 32) preciserades kommunernas roll i den nya bostadspolitiken i lagen om 

bostadsförsörjning från 1947 och samma år fastslogs kommunernas ansvar vid 

planering av markanvändning i den nya byggnadslagen. Enligt Ramberg (2000, s. 173) 

ledde detta till att allt fler av de större kommunerna starta allmännyttiga bostadsföretag 

och redan 1950, då organisationen SABO bildades, fanns det ett hundratal allmännyttiga 

bostadsföretag i Sverige. Tre decennier efter kriget hade allmännyttan enligt Bengtsson 

(2015, s. 32) ökat sin andel av totala bostadsbeståndet (vilket även bestod av ägande-, 

bostads- och privata hyresrätter) från några få procent till cirka en fjärdedel. 

 

Den andra centrala händelsen i svensk bostadspolitisk historia var enligt Bengtsson 

(2015, s. 32) den successiva avvecklingen av hyresregleringen från krigsåren samt den 

parallella infasningen av bruksvärdessystemet och kollektiva hyresförhandlingar. Enligt 

Bengtsson (2015, s. 32-33) var syftet med regeln gällande bruksvärdessystemet att 

hantera motsättningar mellan avtalsfrihet och besittningsskydd på bostadsmarknaden, 

bland annat för att omöjliggöra för hyresvärden att undgå besittningsskyddet genom en 

oskälig höjning av hyran vid exempelvis bostadsbrist. Vidare menar Bengtsson (2015, s. 

33) att allmännyttan genom brukssystemet fick en ledande roll inom prissättningen på 

hyresmarknaden, denna roll varade fram till 2010.  

 

Enligt Bengtsson (2015, s. 33) utspelade sig den tredje stora händelsen under 1970-talet 

då miljonprogrammet var inne på sina sista år och efterfrågan på bostäder började 

minska. Enligt författaren ledde detta till ändrade förutsättningar på bostadsmarknaden, 

byggkonjunkturen blev sämre och för första gången efter kriget var lägenheter 

långvarigt outhyrda. Enligt Bengtsson (2015, s. 34) hade miljonprogramsområden, 

redan innan projektet avslutades, hunnit klassas som fysiskt och socialt undermåliga 

samt förorsakat segregation och utanförskap.  

 

Den fjärde centrala händelsen skedde 1991 enligt Bengtsson (2015, s. 34) var detta 

starten för nyliberalismen i svensk bostadspolitik, var då tillträdande regeringen Bildt 

avvecklade Bostadsdepartementet och dess frågor splittrades upp på sju olika 

departement. Författaren menar att detta var för att försvåra lobbyverksamheten för 

starka organisationer. Anledningen var enligt Bengtsson (2015, s. 34-35) en 

“folkrörelsekoalition” som stödde den socialdemokratiska bostadspolitiken, där 

hyresgäströrelsen, byggfack, och de kooperativa riksorganisationerna Riksbyggen och 

HSB, samt även SABO ingick. 

 

Blomé (2015, s. 258) menar att bostadsmarknaden har blivit allt mer konkurrensutsatt 

och marknadsorienterad sedan 1990-talet vilket har lett till högre krav på lönsamheten 

inom allmännyttan. Nilsson & Wadeskog (2015, s. 276) säger att allmännyttiga 

bostadsföretag i Sverige är engagerade i ett betydande antal sociala projekt och 

verksamheter. Enligt Blomé (2015, s. 266) har allmännyttiga bostadsbolag ett behov att 

av att framstå som socialt ansvarstagande.   
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Blomé (2015, s. 266) anser att boendesynpunkter genom exempelvis NKI (Nöjd Kund-

Index), hur företagen framstår i media samt medarbetarenkäter kan fungera som 

bedömningsgrunder för hur framgångsrikt ett företag är ur sociala aspekter samt hur 

företaget uppfattas av omvärlden. Författaren menar vidare att genom återkommande 

medarbetarenkäter kan företagen ta reda på personalens engagemang och huruvida de 

upplever att de gör en meningsfull social insats eller ej, samt att 

nöjdkundundersökningar kan koppla frågor till specifika sociala investeringar och dess 

mål. Författaren menar att svaren på frågorna kan bidra med värdefull information 

angående resursutnyttjande och huruvida insatserna bidrar till att målen uppfylls eller 

inte. Vidare menar författaren att sagda undersökningar kan ge vägledning om hur 

företags sociala arbete värderas av hyresgästerna och hur framtida resursanvändning 

optimeras. 

 

Ramberg (2000, s. 246) menar att det under miljonprogrammets tid fanns en övertro på 

användandet av nya tekniker och nya material vilket ledde till en kostsam och 

hälsofarlig historia med bland annat mögel. Ökade krav på miljöhänsyn och 

resurshushållning kom enligt författaren som en reaktion på detta. Författaren menar att 

bostadssektorn fick visioner om ett resurssnålt och hållbart samhälle under slutet av 

1980-talet och att miljön blev en stor fråga för de allmännyttiga bostadsföretagen och 

SABO. Enligt författaren sågs miljösatsningen som en del av de allmännyttiga 

bostadsbolagens affärsmässighet och som en konkurrensfördel.  Författaren menar att 

miljövänligt boende kommer att efterfrågas och därmed bli en tillgång. Enligt SABO 

(2016a) är deras uppgift att tillhandhålla sina medlemmar med medel som främjar deras 

konkurrensposition på bostadsmarknaden. Vidare menar SABO att de på så sätt 

gemensamt bidrar till en hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Enligt SABO (2016d) arbetar dess medlemsföretag med att minska sin 

energianvändning och för närvarande ska 107 företag vara anslutna till Skåneinitiativet. 

SABO (2016d) hävdar att klimatpåverkan och resursförbrukningar är de två 

dominerande miljöaspekterna av energianvändning. SABO (2016d) menar att de flesta 

bostadsföretag vet vilken energianvändning fastighetsbeståndet har men att det inte är 

okomplicerat för företag att beräkna sin miljöbelastning, därför tog de 2010 fram en 

handledning för hur fastighetsföretag kan beräkna utsläpp av växthusgaser och 

primärenergiförbrukning från sin energianvändning. Handledningen har efter 2010 

uppdaterats med förnyade emissions- och primärenergifaktorer, fjärrvärmens 

miljöpåverkan samt en fördjupning om hur elförbrukning bör värderas utifrån ett 

miljömässigt perspektiv. Målsättningen med Skåneinitiativet är att de anslutna företagen 

ska minska sin energianvändning med 20 % mellan åren 2007 och 2016. SABO (2016f) 

uppger att ett kriterium för att delta i Skåneinitiativet är att bostadsbolagen rapporterar 

in sin energianvändning varje år. SABO (2016e) har fastställt att energibesparingstakten 

måste öka för att Skåneinitiativets mål skall nås inom avsatt tid. Vidare bedömer SABO 

att en viktig förutsättning för att det ska ske är att hyresgästerna blir involverade i 

energispararbetet och på begäran av medlemmar i Skåneinitiativet började SABO arbeta 

med hur man ska nå fram till hyresgästerna angående besparing av energi. En 

undersökning genomförd av SABO visar att medlemsföretagen bedömer att hyresgäster 

kan bidra med en energibesparing på mellan 5 % och 20 %. Samma undersökning visar 

dock att endast 37 % av medlemsföretagen arbetar aktivt med att engagera 

hyresgästerna med energispararbetet. 
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SABO (2016b) är medlem i MABO (Miljöanpassad Avfallshantering för 

Boendesektorn) som är en samverkansgrupp som strävar mot ett väl fungerande, 

miljöanpassat och kostnadseffektivt avfallshanteringssystem för flerbostadshus. SABO 

(2016b) har en vision om att minska miljöpåverkan genom att arbeta för att främja 

människors miljömedvetenhet, tillhandahålla ett miljöanpassat kretsloppsamhälle och 

underlätta sortering av avfall. Enligt SABO (2016c) arbetar många av dess 

medlemsföretag hårt med avfallshantering och att miljöarbetet i företagen. Kraven i 

samhälle har enligt SABO (2016c) lett till att sammansättningen av avfallsfraktioner har 

kommit att ändrats och att fler fraktioner skall sorteras. 

3.7 Voluntary Disclosure Theory (VDT) 
 

Healy & Palepu (1993, s. 1) menar att Voluntary Disclosure Theory (VDT) har sin 

grund i hur företagen redovisar information till sina intressenter på finansmarknaden. 

Enligt Healy & Palepu (2001, s. 420) besitter företagets managers mer information än 

intressenter utanför företaget. Vidare menar författarna att företag har incitament att 

anpassa sin frivilliga redovisning för att exempelvis locka till sig kontrakt eller 

uppfattas på ett visst sätt av regeringar. Enligt Bewley & Li (2000, s. 204) innebär VDT 

att företag tenderar att redovisa information som kan vara positiv för företaget medan de 

i regel utelämnar information som kan vara negativ. 

 

Enligt Guidry & Patten (2012, s. 82) kan tre studier ses som grunden till VDT dessa är 

Dye (1985), Verrecchia (1983) samt Lang & Lundholm (1993). Dye (1985) samt 

Verrecchia (1983) har genomfört studier som utforskar företagens frivilliga redovisning 

gentemot finansmarknaden. Verrecchia (1983, s. 182) visar att det är svårt för 

intressenter att uppfatta utebliven redovisning av information som entydigt “dåliga 

nyheter”. Detta menar författaren beror på att frivillig redovisning av information kan 

vara förknippat med vissa kostnader för företaget. Enligt Dye (1985, s. 125) kan valet 

att inte redovisa information göra intressenten osäker på vilken information managern 

verkligen besitter. Lang & Lundholm (1993, s. 249) menar att det finns en viss tröskel, 

om företagen överstiger denna tröskel kommer de att redovisa medan de som hamnar 

under tröskeln kommer att välja att inte redovisa information. Clarkson et al. (2008, s. 

304) har valt att se detta som om företag presterar över en viss nivå kommer de att 

genomföra en frivillig redovisning medan de som presterar sämre än denna nivå 

kommer låta bli att redovisa information på området. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att både Verrecchia (1983) samt Dye (1985) inte har studerat frivillig redovisning av 

miljöfaktorer.   

 

Guidry & Patten (2012, s. 83) menar dock att detta inte är ett skäl för att deras studier 

skall gå att implementera på miljömässig information. Författarna anser att teorin är 

användbar om två kriterier är uppfyllda. Det första kriteriet är enligt författarna att det 

skall råda en informationsasymmetri mellan managers och intressenter. Det andra 

kriteriet är enligt författarna att den frivilliga informationsredovisningen skall vara 

förknippad med en eventuell kostnad för företaget. Författarna anser att 

informationsasymmetri verkar råda mellan managers och intressenter. Detta visar bland 

annat Patten & Freeman (2008, s. 435-436) som tar upp den amerikanska kongressens 

utredning av miljöredovisning som gjordes för att utreda framtida riktlinjer samt 

lämpliga sätt att se till att dessa riktlinjer efterlevs. Om det inte fanns något problem 

med informationsasymmetri hade dessa utredningar knappast behövt genomföras. Li et 

al. (1997, s. 441) menar att företagens frivilliga miljöredovisning kan anses vara 
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förknippad med kostnader eftersom utomstående intressenter, exempelvis regeringen, 

kan använda informationen för att utreda och eventuellt stämma företaget vilket kan 

leda till höga kostnader. De två kriterierna uppsatta av Guidry & Patten (2012, s. 83) 

kan alltså anses vara uppfyllda. Vidare anser vi att samma typ av 

informationsasymmetri och risk för eventuella kostnader kan förknippas till all typ av 

CSR-redovisning då även social redovisning kan ha samma effekt. Detta visar alltså att 

modellen utformad av Verrecchia (1983) och Dye (1985) kan appliceras på CSR-

redovisning. 

 

Lang & Lundholm (1993) studie fokuserar på faktorer som är förknippade med frivillig 

redovisning. Enligt Lang & Lundholm (1993, s. 269) har exempelvis stora företag eller 

företag som presterat bra ofta en mer utförlig frivillig redovisning. Faktorerna i Lang & 

Lundholms (1993) studie har enligt Guidry & Patten (2012, s. 83) kommit att användas 

i en stor utsträckning för att visa sambandet mellan företagens finansiella prestation och 

företagets frivilliga redovisning. 

 

Clarkson et al. (2008, s. 308) menar att i enlighet med VDT kommer företag med 

exempelvis en stark miljöprofil vilja uppmärksamma sina intressenter på detta genom 

att genomföra en frivillig redovisning av dessa faktorer. Författarna menar vidare att 

företaget kommer vilja redovisa denna information på ett sådant sätt att företag som ej 

har en liknande miljöprofil inte kommer ha möjlighet att härma företaget. Detta sker 

enligt författarna för att man skall kunna särskilja sig från andra på marknaden samt att 

det kan leda till en eventuell värdeökning för företaget. Författarna menar vidare att det 

vid tillämpning av VDT finns ett positivt samband mellan redovisningen av miljömässig 

information och företagets miljöarbete. Vidare kan VDT och legitimitetsteorin enligt 

Clarkson et al. (2008, s. 304) ses som konkurrerande teorier då den ena menar på att 

företag som exempelvis har ett stort miljöengagemang kommer redovisa mer 

miljöfaktorer och den andra menar på att företag med redan ifrågasatt legitimitet 

kommer vilja redovisa mer miljöfaktorer för att kompenserar för brister i verksamheten. 

3.8 Intressentteorin 
 

Intressentteorin uppstod efter att Ansoff (1968, s. 39) använt begreppet för att förklara 

hur företagen kan lägga upp sin strategi. Författaren anser att denna teori behövdes då 

ett av företagens stora problem var att göra olika intressenter nöjda. Intressentteorin 

utgår enligt Gray et al. (1996, s. 45) ifrån intressenter och dess möjlighet att påverka 

eller själv påverkas av företaget. Freeman (1984, s. 52-53) anser det viktigt att i teorin 

inkludera samtliga intressenter som kan anses ha någon effekt på företaget. Vad som 

anses som effekt på företaget har definierats på olika sätt. Enligt Freeman & Reed 

(1983, s. 91) kan intressenter delas upp och ses på två olika sätt, den ena är den vida 

definitionen och den andra är den smala definitionen. Författarna definierar den vida 

definitionen som alla grupper som på något vis kan påverka eller påverkas av företaget. 

Medan den smala tolkningen enligt författarna definieras som alla grupper eller 

individer som företaget är beroende av för sin fortsatta överlevnad. Enligt Hasnas (1998, 

s. 25) är det dock något vanligare att utgå från den smalare tolkningen av begreppet 

intressenter. I det smalare begreppet inkluderar författaren ett hänsynstagande till det 

lokala samhället, kunder, leverantörer, aktieägare, anställda samt chefer. 

 

Deegan (2002, s. 294) menar att legitimitets- och intressentteorin kan bidra med en 

liknande förståelse för studieobjektet. Enligt författaren har allt fler börjat kombinera de 
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två teorierna. Detta ogillas dock enligt författaren av vissa forskare, så kallade 

“purister”, som menar att man endast bör utgå från ett perspektiv när man genomför en 

studie. 

 

Intressentteorin är enligt Gray et al. (1996, s. 45) en teori med systemorienterat fokus, 

den är bra på att illustrera organisationen och dess komplexa omgivning. Begreppet 

intressentteorin är dock något missvisande enligt Donaldson & Preston (1995, s. 66) 

samt Hasnas (1998, s. 25). Författarna menar att begreppet intressentteorin har kommit 

att innefatta två olika teorier, den empiriska managementteorin samt den normativa 

teorin om företags etik. Dessa två begrepp kommer hädanefter kallas för 

managementgrenen och den etiska grenen i intressentteorin. Enligt Hasnas (1998, s. 25) 

är det vanligt att studien använder sig av begreppet intressentteori utan att göra skillnad 

på vilket av synsätten som tillämpas. 

 

Den etiska grenen av intressentteorin anser enligt Deegan & Unerman (2006, s. 286) att 

en organisations intressenter har en rättighet att bli behandlade väl av organisationen. 

Hasnas (1998, s. 26) anser att företagen som tillämpar den etiska grenen av 

intressentteorin bör fokusera på alla sina intressenter, inte enbart dess aktieägare. 

Författaren menar att detta är viktigt oavsett om det ökar företagets finansiella intäkter 

eller inte. Detta eftersom synsättet som tillämpas inom denna gren enligt författaren ser 

företaget som ett verktyg för att koordinera intressenters intressen, inte som ett sätt att 

maximera utdelningen till aktieägare. Deegan & Unerman (2006, s. 286) menar att det 

som ska avgöra vilket ansvar företaget har gentemot dess intressenter styrs av hur stor 

påverkan företagets agerande har. Författarna antar detta synsätt istället för att utgå ifrån 

att den intressent med störst makt, alternativ ekonomisk kontroll över ett företag ska ha 

mest att säga till om. I vissa fall kan dessa två maktbaser vara sammanlänkade, det vill 

säga den med mest makt är den som har störst ekonomisk kontroll över företaget. 

Hasnas (1998, s. 26) anser att om intressentgrupper skulle kollidera är det upp till 

ledningen att lösa problemet genom att hitta en optimal balans mellan 

intressentgrupperna. Detta indikerar enligt författaren att företag ibland kommer vara 

tvungna att försaka en del intressenters intressen, åtminstone delvis, för att uppfylla 

andra intressenters intresse. Författaren menar att detta visar på att den etiska grenen av 

intressentteorin tilldelar företagen ett socialt ansvar. 

 

Inom den etiska grenen av intressentteorin finns det enligt Deegan & Unerman (2006, s. 

286) en uppfattning om att intressenter har inneboende rättigheter, exempelvis en säker 

arbetsmiljö. Enligt författarna får inte dessa rättigheter kränkas. Detta stöds av 

Donaldson & Preston (1995, s. 66) som menar att samtliga intressentgrupper har en 

rättighet att inte bli kränkta och existerar på egen merit. Författarna menar att man ej 

kan se intressentgrupper som något som kan användas för att främja en annan 

intressentgrupp som företaget anser vara viktigare. Exempelvis att på kundernas 

bekostnad främja aktieägarnas intressen. Enligt Stoney & Winstanley (2001, s. 608) är 

kärnan för den etiska grenen av intressentteorin att intressenters etiska intressen ska tas 

om hand även om det sker på bekostnad av de ekonomiska målen hos företaget. Detta 

enligt författarna eftersom företagen anses ha stor effekt på personers liv. 

 

Det bör dock tas i beaktning att denna teori enligt Deegan & Unerman (2006, s. 288) är 

baserad på hur företag enligt forskarna bör agera, inte hur de faktiskt agerar. Detta leder 

enligt författarna till att man inte kan bekräfta teorin med empiriska observationer vilket 

hade gått om man istället använt sig av en förutsägande teori eller en deskriptiv teori. 
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Enligt Donaldson & Preston (1995, s. 72) är inte likheter mellan teori och verklighet det 

väsentliga när det kommer till den etiska grenen. Författarna menar vidare att inte heller 

konventionella mätmetoder och dess förhållande till hur chefer hanterar sina intressenter 

är av intresse. Utan det som den etiska grenen av intressentteorin fokuserar på är enligt 

författarna att tolka och ge rådgivning kring hur man ska hantera investerarägda företag 

baserat på moraliska och filosofiska principer. 

 

Den andra grenen är enligt Deegan & Unerman (2006, s. 288) managementgrenen. 

Denna teori fokuserar enligt författarna på varför chefer kommer vara benägna att möta 

viktiga intressenters förväntningar på verksamheten. Med viktiga intressenter menas de 

som har möjlighet att påverka företaget i stor utsträckning. Enligt Gray et al. (1996, s. 

46) tenderar denna gren av intressentteorin att ha mer av ett organisationsfokus än den 

etiska grenen. Detta eftersom här utses intressenterna enligt författarna av företaget och 

inte av samhället som i den etiska grenen av intressentteorin. Författarna anser att inom 

managementgrenen är det upp till företaget själv att bestämma hur man ska hantera de 

utvalda intressegrupperna och vilka man ska fokusera på. Enligt författarna kommer 

mer fokus att läggas på de kunder som är att anse som viktiga för företaget ur ett 

klassiskt vinstmaximerande perspektiv. Författarna menar att information till 

intressenter, både finansiell och rörande CSR, kan vara ett sätt för företaget att hantera 

alternativt manipulera intressenterna för att få deras stöd alternativt vilseleda dem så att 

de inte kan uttrycka sitt missnöje gentemot företaget.  Deegan & Unerman (2006, s.289) 

menar att till skillnad från den etiska grenen är det vanligt att man inom 

managementgrenen testar teorin empiriskt. 

 

Pfeffer & Salancik (1978, s. 2) menar att företag överlever så länge de är effektiva. 

Författarna menar att företagets effektivitet kommer från organisationens chefer och 

deras krav. Extra viktigt för företagets överlevnad är enligt författarna kraven från 

intressentgrupper som organisationen är beroende av när det kommer till stöd och 

resurser. Stöd och resurser kan vara av olika slag. Enligt Pfeffer & Salancik (1978, s. 

43) kan det vara fysiska resurser, social legitimitet eller information. För att fortsätta få 

det önskade stödet måste företaget enligt författarna lyssna till olika krav eller önskemål 

som kommer från intresseorganisationen. Författarna anser att företag ej kan överleva 

utan någon form av externt stöd. Trots detta är det enligt författarna svårt att veta vilka 

intressegrupper som ska prioriteras eftersom grupperna ofta har olika mål som är 

oförenliga med varandra. Detta menar författarna visar att ett företag som försöker 

tillmötesgå mål från alla intressentgrupper inte heller kommer att klara sig i det långa 

loppet. Enligt Pfeffer & Salancik (1978, s. 44) kan man avgöra vilka grupper som skall 

tillfredsställas om man har en god förståelse för det sociala kontraktet. 

I likhet med legitimitetsteorin utgår man enligt Deegan & Unerman (2006, s. 289) från 

att grupper av intressenter kommer att ha olika effekter på företaget och kommer 

därigenom påverka företagets beslut. Enligt Gray et al. (1996, s. 46) lägger företaget 

mest fokus på de kunder som anses vara viktiga för företaget. Näsi et al. (1997, s. 303) 

menar att de kunder som företaget anser är viktigast beror på hur stor påverkan de kan 

ha på företaget. I denna beräkning menar författarna att chefer tar hänsyn till gruppens 

politiska kontakter, tillgång till massmedia med mera. Deegan & Unerman (2006, s. 

289) anser att hur viktig en kund uppfattas vara härstammar från makt. Med makt menar 

författarna att intressentgruppen besitter exempelvis finansiella resurser eller dess 

påverkan på arbetskraft. 
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Näsi et al. (1997, s. 303) menar att eftersom chefer har en begränsad tid på sig att göra 

denna bedömning och bestämma vad som ska prioriteras tenderar det att bli den 

intressentgrupp med störst makt som får gehör för sina åsikter först. Svagare grupper 

med mindre makt tenderar enligt författarna att få vänta och se om det finns någon extra 

tid eller extra resurser att satsa på deras intressen. Detta leder enligt författarna till att 

frågor prioriteras på olika sätt beroende på vilken intressentgrupp som driver frågan. 

Om ingen intressentgrupp finns, finns det enligt författarna inget problem. Om intressen 

mellan de olika intressentgrupperna skulle vara oförenliga kommer företaget enligt 

författarna att välja det alternativ som förespråkas av den intressentgrupp med störst 

makt. Om de starkare intressentgrupperna försakas av cheferna inom företaget finns det 

risk för att de vänder sina krafter mot företaget istället, vilket ger en negativ effekt för 

företaget. Enligt Friedman & Miles (2002, s. 11) förändras relationen mellan företag 

och intressentgrupper över tid. Författarna menar att dessa förändringar kan ske både till 

det bättre och till det sämre för företaget och att förändringen beror på en mängd olika 

faktorer. Därför måste organisationer enligt Deegan & Unerman (2006, s. 290) se till att 

vara aktiva och konstant förändra sina strategier både för den operativa verksamheten 

men också för vilken information som skall redovisas till intressenter. 

 

Utifrån managementgrenen av intressentteorin har Ullman (1985, s. 552-553) skapat ett 

ramverk för hur intressentteorin ska kunna användas vid undersökning av företagens 

CSR-redovisning. Detta eftersom Ullman (1985, s. 554) ansåg att det inte fanns någon 

bra teori för att fånga upp och mäta CSR, han skapade ramverket för att ge bättre 

förutsättningar för framtida forskning. Detta ramverk har Roberts (1992, s. 595) testat. 

Roberts (1992, s. 609) kom då fram till att intressentteorin är ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att testa CSR eller andra icke-finansiella mått. Roberts (1992, s. 

598) anser att “A major role of corporate management is to assess the importance of 

meeting stakeholder demands in order to achieve the strategic objectives of the firm. As 

the level of stakeholder power increases the importance of meeting stakeholder 

demands increases, also.” 

3.9 Legitimitetsteorin 
 

Legitimitetsteorin är en systemorienterad teori som enligt Gray et al. (1996, s. 45) 

fokuserar på de roller som finns mellan företag, stater, individer och övriga grupper i 

samhället. Enligt Deegan (2002, s. 292) ligger fokus främst på vilken information som 

företagen redovisar till övriga intressenter. Författaren menar att utifrån den 

systemorienterade teorin utgår man från att företaget påverkar den miljö som finns runt 

omkring och att miljön i sin tur har en effekt på företaget. Detta härstammar ur den 

politisk-ekonomiska teorin som definieras av Gray et. al (1996, s. 47) som “... the 

social, political and economic framework within which human life takes place”. 

Författarna menar att man ej kan se ekonomin som en separat aktör utan det är viktigt 

att se att det finns ett samband mellan ekonomiska frågor och vad som sker i samhället. 

Detta grundar sig enligt Deegan (2002, s. 292) i tanken om att företag inte har någon 

naturligt rätt att existera eller någon rätt till resurser och att företagen endast tillåts att 

existera så länge samhället vill det. 

 

Deegan (2002, s. 293) menar att detta leder till att samhället granskar företagets rätt att 

existera genom att bedöma huruvida de är legitima eller ej. Här framgår enligt 

författaren tanken om det sociala kontraktet, det vill säga att det finns ett osynligt 

kontrakt mellan företaget och samhället i stort där företaget kan existera så länge 
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reglerna i kontraktet efterlevs. Författaren menar också att om kontraktet däremot bryts 

riskerar företagets existens att vara hotad. Samhället kan då enligt författaren upphäva 

det sociala kontraktet genom att exempelvis bojkotta företaget eller reducera sina köp 

vilket i det långa loppet kommer leda till att företaget går i konkurs. Ett annat exempel 

är enligt författaren att samhället inför lagar som förbjuder verksamheten eller försvårar 

för dem. Till exempel miljölagar som används för att försvåra för miljöfarliga 

verksamheter. 

 

Legitimitet definieras enligt Deegan (2002, s. 293) som ett tillstånd som finns när 

företagets värdegrund överensstämmer med samhällets värdegrund. Om det uppstår en 

skillnad mellan dem menar författaren att företagets legitimitet är hotad. Skillnaden 

mellan den nivå av legitimitet som företaget faktiskt har och vad som bör 

överensstämma med samhällets värdegrund för att företaget skall ses som legitimt kallas 

enligt Lindholm (1993, s. 52) för legitimitetsgap. Vidare menar författaren att företagets 

legitimitet är dynamisk vilket leder till att företagens legitimitet och legitimitetsgap kan 

förändras kontinuerligt eftersom det beror på om enskilda intressenter ser företagets 

verksamhet som legitimt eller ej. 

 

Deegan (2002, s. 293) menar att det kan vara svårt för företagen att definiera exakt vad 

som anses ingå i det sociala kontraktet. Författaren menar att lagar kan ses som en 

grundläggande ram i kontraktet och andra icke definierade sociala normer kan ses som 

klausuler i kontraktet. Dessa kan enligt författaren uppfattas olika beroende på vem som 

definierar dem och det varierar i regel vad olika chefer tycker ska ingå i det oskrivna 

sociala kontraktet. Detta leder enligt Deegan (2002, s. 296) till att legitimitetsgapet 

kommer hanteras på olika sätt av olika chefer. Enligt författaren skiftar detta på grund 

av att det varierar hur man uppfattar legitimitetsgapet som existerande och hur stor 

skillnad man anser att det är mellan företagets värdegrund och samhällets värdegrund. 

Deegan & Unerman (2006, s. 271) menar att vad som anses legitimt konstant 

förändras, därför är det viktigt att företagen lyckas uppfatta och implementera dessa 

förändringar för att samhället ska se dem som legitima. Dowling & Pfeffer (1975, s. 

122) anser att företag kommer vilja genomföra olika förändringar för att anses som 

legitima. Det vill säga att det sociala kontraktet uppfylls och att det inte uppstår ett 

legitimitetsgap. 

 

Enligt Dowling och Pfeffer (1975, s. 126-127) finns det tre sätt för företagen att påverka 

sin legitimitet. Det första sättet är enligt Dowling & Pfeffer (1975, s. 127) att anpassa 

sin verksamhet och dess mål så att den passar med samhällets värdegrund och 

därigenom uppnå en legitim verksamhet. Det andra alternativet enligt författarna är att 

företaget ändrar sin kommunikation och försöker att kommunicera varför företaget skall 

anses vara legitimt. Det tredje alternativet är enligt författarna att försöka förknippas 

med andra företag eller symboler som anses vara legitima och på så vis dra nytta av det 

starkare varumärket/symbolen. 

 

Lindbolm (1993, s. 57-59) menar att det finns fyra strategier som företag kan använda 

sig av för att förbättra dess legitimitet. Dessa strategier är enligt Cormier & Gordon 

(2001, s. 590) snarlika de som lanserades av Dowling & Pfeffer (1975, s. 126-127) och 

vid jämförelser kan man se att de innefattar nästan samma sak. Den första strategin är 

enligt Lindblom (1993, s. 57) att informera allmänheten om ändringar och prestationer 

inom företaget. Den andra strategin går enligt Lindblom (1993, s. 58) ut på att företaget 

försöker ändra perception kring sig utan att faktiskt förändra några aktiviteter. Den 
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tredje strategin är enligt författaren att företaget kan försöka leda bort uppmärksamhet 

från något som anses problematiskt och istället rikta fokus mot något positivt för 

företaget. Den fjärde strategin är enligt Lindblom (1993, s. 59) att företaget försöker att 

ändra de externa krav som samhället ställer på dem. 

 

Enligt dessa två snarlika sätt att se på legitimitetsteorin går det enligt Deegan (2002, s. 

297) att utröna att vid CSR-redovisning använder företaget ofta sin årsrapport eller 

annan kommunikation för att stärka legitimiteten genom att fokusera på positiva saker 

som företaget har åstadkommit samt lägga mindre fokus vid negativa faktorer. 

 

Enligt Deegan (2002, s. 297) har det skett flera studier med fokus på legitimitetsteorin 

och dess användningsområde. I flera fall har författaren kunnat se ett samband mellan 

redovisningen av sociala och miljömässiga faktorer och en målsättning om ökad 

legitimitet. Detta går dock enligt Deegan (2002, s. 298) emot mångas förhoppningar 

eftersom om redovisning av dessa faktorer endast sker när företaget upplever ett hot mot 

dess legitimitet eller ser ett legitimitetsgap. Detta leder enligt författaren till att 

redovisningen inte sker på en regelbunden basis såsom många intressenter skulle önska. 

Författaren menar att det är viktigt att komma ihåg att redovisning av icke obligatorisk 

fakta inte bör ske enbart när det finns risk för ett legitimitetsgap utan att den manager 

som har hand om redovisningen bör se det som en möjlighet att redovisa det som den är 

ansvarig för samt det som allmänheten kan vara intresserade av att veta. Författaren 

anser också att det finns en fara i att låta företagen själva välja vad som skall redovisas 

och när eftersom det i stor utsträckning kan leda till att endast positiv information 

redovisas vilket leder till en vinklad rapportering. 

 

Ett begrepp som har tillkommit på senare tid enligt Deegan & Unerman (2006, s. 276) 

“reputation risk management”. Vilket översatt blir ryktes riskhantering. Enligt Deegan 

& Unerman (2006, s. 276) är det ett begrepp som används av chefer för att se till att 

företaget möter de kriterier som finns i det sociala kontraktet. Författarna menar att detta 

reducerar redovisningen av sociala och miljömässiga faktorer till en finansiell faktor 

som är viktig att ta hänsyn till. Detta beror enligt författarna på att företagets rykte anses 

vara en viktig del av de framtida vinsterna, om företaget får ett dåligt rykte kan de 

framtida vinsterna försämras. Ett ryktes riskhanteringsperspektiv på sociala och 

miljömässiga faktorer i årsrapporter kan enligt författarna yttra genom att företaget 

aktivt försöker hantera och minska dessa risker. Eftersom de enligt författarna har insett 

att företagets legitimitet påverkar företagets värde. 
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4. Praktisk metod 

I det här kapitlet kommer vi redogöra för vårt val av undersökningsmaterial, 

undersökningsmetod, population och urval, justering av de valda teorierna. Därefter 

kommer vi att gå igenom hur datainsamlingen gick till samt diskutera bortfall. Detta för 

att öka transparensen i arbetet. 

4.1 Undersökningsmetod 
 

Vår undersökningsmetod kommer vara en innehållsanalys, detta diskuterades mer 

utförligt under 2.6.4. För att avgöra vad i företagens årsredovisning som skall granskas 

har vi utgått från två tidigare studier inom CSR, dessa har också använt sig av 

innehållsanalys för att granska företags CSR-arbete. De har utformat kategorier som 

skall undersökas i förhållande till GRI. De två studierna är Revisiting the relation 

between environmental performance and environmental disclosure: An empirical 

analysis av Clarkson et al. (2008) och Social disclosure rating system for assessing 

firms' CSR reports av Sutantoputra (2009). Clarkson et al. (2008) undersöker 

miljöfaktorer och Sutantoputra (2009) undersöker sociala faktorer. Genom att 

genomföra en undersökning som innefattar variablerna från de två studierna undersöker 

vi båda sidorna av företagens CSR-arbete, vilket ger vår studie en större bredd. 

4.1.1 Val av undersökningsmaterial 

 

Det dokument som kommer granskas är företagens årsredovisning. Vi har valt att 

granska den eftersom Alnajjar (2000, s. 176) menar att det är företagens främsta källa 

när det kommer till att förmedla information angående sitt CSR-arbete. 

 

Zeghal & Ahmed (1990, s. 39) menar att för att få en heltäckande bild av ett företags 

CSR-arbete bör man undersöka årsredovisningen och övrig kommunikation, exempelvis 

reklam.  Gray et al. (1995, s. 82) menar att det är svårt att vara säker på att man får med 

all övrig kommunikation i sin undersökning och av pragmatiska skäl väljer man att 

undersöka årsredovisningen. Författarna menar att det också finns andra skäl som ligger 

bakom att man väljer att undersöka just årsredovisningen. Enligt Neimark (1992) 

citerad av Gray et al. (1995, s. 82) beror det på att årsredovisningen är ett dokument 

som publiceras på regelbunden basis, vidare är årsredovisningen att anse som ett av de 

viktigaste dokumenten när det gäller att hantera företagets image. Gray et al. (1995, s. 

82-83) menar att årsredovisningen är en primärkälla för information till företagets 

intressenter samt att den påverkar huruvida företaget ses som legitimt eller ej. 

 

Unerman (2000, s. 677) menar dock att det finns en stor risk att man missar viktig CSR-

information genom att endast fokusera på årsrapporten. Vidare menar Unerman (2000, 

s. 677-678) att mängden CSR som presenteras i årsrapporten inte varierar i samma grad 

som den totala mängden CSR-information som presenteras i andra dokument gör. Detta 

anser Unerman (2000, s. 677) kan leda till att man får en felaktig bild av de undersökta 

företagen. 

 

En fördel med att granska årsredovisningen är att de allmännyttiga bostadsbolagen har 

en skyldighet att upprätta en årsredovisning enligt 1§ 6 kap BFL (SFS 1999:1078). 

Vilket leder till att samtliga bolag som ingår i vårt urval måste ha upprättat en 

årsredovisning för att ej bryta mot lagen. Detta lagliga krav finns inte när det kommer 
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till att presentera en CSR-rapport vilket hade kunnat leda till att en stor del av vårt urval 

hade fallit bort på grund av att de inte publicerar en sådan rapport.   

 

Enligt Unerman (2000, s. 668) har flertalet av de studier som gjorts om CSR haft 

årsrapporten som källa. Deegan & Rankin (1997, s. 567) menar att det är vanligt att man 

studerar årsredovisningens CSR-rapportering utifrån legitimitetsteorin. Detta menar 

författarna görs för att kunna förklara varför företagen väljer att genomföra en CSR-

redovisning. Flertalet studier har använt sig av årsredovisningen för att med hjälp av 

legitimitetsteorin förklara redovisningen som sker av CSR-faktorer, till exempel Deegan 

& Gordon (1996) samt Deegan & Rankin (1996). Dessa studier utgår från att företagens 

CSR-redovisning i årsredovisningen är ett försök att legitimera företagets verksamhet. 

Studierna utgår också från att människor i samhället söker och tar del av informationen 

som presenteras i årsredovisningen. Om så icke var fallet skulle inte årsredovisningen 

kunna fungera som ett verktyg för att öka företagets legitimitet.  Deegan & Rankin 

(1997, s. 580) har i sin studie visat att information om CSR i årsredovisningen har 

betydelse för företagets intressenters beslutsfattande. Enligt författarna framkom det 

också att intressenterna ansåg att årsrapporten var den viktigaste källan för information 

om företaget och dess miljöarbete. Vilket bekräftar Deegan & Gordons (1996) samt 

Deegan & Rankins (1996) utgångspunkt. 

 

Argumentationen ovan får oss att utifrån vårt teorival samt vår begränsade tid välja att 

enbart granska årsredovisningen. Detta ser vi som ett sätt att försäkra oss om att vi får 

mindre bortfall men också som ett sätt att avgränsa vår studie. Vi är medvetna om att 

det kan finnas ytterligare information som företagen valt att inte publicera i 

årsredovisningen och det är något som läsaren bör ha i åtanke vid granskningen av vår 

studie. Vi finner också visst stöd för denna typ av studie då flertalet av tidigare studier 

inom området valt att endast granska årsredovisningen. 

4.1.2 Granskning av miljöfaktorer 

 

Vår granskning av miljöfaktorer har baserats på en studie av Clarkson et al. 

(2008).  Studien är enligt Clarkson et al. (2008, s. 305) en undersökning av 191 

amerikanska företag. Dessa är enligt författarna verksamma inom fem olika 

industriverksamheter: pappersmassa och papper, kemikalier, olja och gas, metaller och 

gruvdrift samt värme och vatten. Clarkson et al. (2008, s. 311) har utvecklat ett ramverk 

som är kan användas vid bedömningen av frivillig rapportering av miljöfaktorer, detta 

ramverk är tänkt att brukas vid genomförandet av innehållsanalyser. Clarkson et al. 

(2008, s. 304) har baserat sitt ramverk på VDT samt legitimitets- och intressentteorin. 

Enligt författaren är dessa teorier konkurrerande eftersom VDT utgår från att företag 

som är överlägsna när det kommer till miljöarbete har en utförlig miljörapportering 

medan de som har ett undermåligt miljöarbete är tysta och rapporterar desto mindre. 

Legitimitetsteorin och intressentteorin leder enligt författaren till att företag som har en 

undermålig miljöprestation vill rapportera mer om miljö för att kompensera för sitt 

beteende. Företag som har ett utförligt miljöarbete behöver inte rapportera lika extensivt 

då de redan ses som legitima i intressenternas ögon. 

 

Ramverket är enligt Clarkson et al. (2008, s. 310) baserat på GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning. Detta leder enligt författarna till att företag som valt att 

implementera GRI:s riktlinjer kommer få ett bättre resultat i innehållsanalysen än de 

som inte implementerat dem. Författarna menar att detta är positivt eftersom de som 
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följer GRI:s riktlinjer visar ett större engagemang i att presentera verifierbara faktorer, 

något som författarna menar skall belönas. Clarkson et al. (2008, s. 309) anser att det är 

viktigt eftersom både intressenter samt VDT efterfrågar verifierbara faktorer i 

företagens redovisning. 

 

I sin studie kunde Clarkson et al. (2008, s. 305) påvisa ett starkt samband mellan VDT 

och företagens rapportering. Författarna såg att de som hade ett utförligt miljöarbete 

tenderade att redovisa mer miljöfaktorer. Intressent- och legitimitetsteorin kunde enligt 

författarna ej visa ett signifikant samband med de verifierbara kategorierna. Författarna 

kunde dock se ett samband mellan företag med ifrågasatt legitimitet, exempelvis dålig 

publicitet i media, och redovisningen av icke-verifierbara faktorer. Detta tyder på att 

icke-verifierbara faktorer kan användas av företagen för att öka dess legitimitet. 

 

Enligt Clarkson et al. (2008, s. 310) är ramverket indelat i sju kategorier, dessa har fått 

benämningen A1-A7. Dessa kategorier är enligt författaren indelade i två 

huvudkategorier, verifierbara och icke-verifierbara. De verifierbara kategorierna är 

enligt författarna A1-A4 medan de icke-verifierbara kategorierna är A5-A7. Enligt 

Clarkson et al. (2008, s. 309) är verifierbara kategorier de som anses vara svåra att 

falsifiera. Författarna hävdar att falska uppgifter inom de verifierbara kategorierna kan 

leda till rättsliga konsekvenser eller skada företagets rykte. De icke-verifierbara 

kategorierna kan ses som de verifierbara kategoriernas motsats, de är påståenden som är 

svåra att bevisa och som inte ger samma konsekvenser om de visar sig att uppgifterna är 

felaktig. Vår översättning av Clarkson et al. (2008) ramverk finns i appendix 2. 

 

Enligt Clarkson et al. (2008, s. 310) handlar kategori A1 på rapportering om företags 

ledningsstruktur och ledningssystem med hänsyn till miljöfaktorer, exempelvis kommer 

ett företag med miljökommitté informera sina intressenter om detta. 

 

A2 handlar enligt Clarkson et al. (2008, s. 310) om trovärdigheten av information som 

företag publicerar i sin miljörapportering. Författarna menar att företag som har en 

oberoende verifiering av sina miljörapporter samt företag som har produkter och 

miljöprogram som är certifierade av oberoende instanser kommer vilja rapportera om 

detta till sina intressenter. 

 

I kategori A3 bedöms enligt Clarkson et al. (2008, s. 310) i vilken utsträckning som 

företag inkluderar specifika indikatorer för miljöprestanda, både om deras faktiska 

utsläpp och föroreningar men även deras insatser för bevarande och återvinning. Detta 

är enligt författarna verifierbar information som företag kan avslöja för att övertyga 

intressenter om sina miljöåtaganden. Författarna har vidare valt att tilldela poäng till 

företag när de redovisar resultatindikatorer med avseende till historiska trender, 

företagens egna mål gällande utsläppsminskning samt branschgenomsnittet. Att 

redovisa resultatindikatorer i ovan nämnda kontext kan förmedla viktig information för 

intressenterna att ta hänsyn till när de utvärderar företagets långsiktiga miljöprestation 

och miljöåtaganden. 

 

Clarkson et al. (2008, s. 310, 313) sista kategori i det verifierbara segmentet, A4, 

reflekterar företags miljörelaterade utgifter. Vidare påpekar författarna att poäng inte 

ges för upplysningar som krävs enligt rådande lagar och regler eftersom sådan 

information är icke-diskretioner och framgår i exempelvis årsredovisningar som är 

obligatoriska. Istället fokuseras det enligt författarna på existerande miljöprogram och 
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diskretionära utgifter på till exempel miljörelaterad forskning och utveckling, 

innovationer, teknik, eller andra åtgärder som ämnar förbättra framtida miljöprestanda. 

Clarkson et al. (2008, s. 313) menar att även miljörelaterade böter är inkluderat i A4, 

detta för att bötesbelopp kan vara en viktig indikator för intressenter när de ska bedöma 

ett företags verkliga miljöengagemang.   Sammanfattningsvis är det enligt Clarkson et 

al. (2008, s. 313) i kategorierna A1-A4 relativt svårt för företag med en dålig 

miljöprestanda att försöka efterlikna företag med bra miljöprestanda. 

 

Clarkson et al. (2008, s. 313) menar vidare att kategorier A5-A7 är icke-verifierbara, det 

innebär att dessa kategorier kan visa på ett äkta miljöengagemang men de kan dessvärre 

även imiteras av företag som inte har några verkliga miljöåtaganden. Imitering görs i 

regel för att förbättra företagens legitimitet hos dess intressenter. 

 

Vidare beskiver Clarkson et al. (2008, s. 313) A5 som en kategori där de mäter ett 

företags rapportering om dess visioner och strategier för miljöaspekter. Författarna 

menar att det är vanligt för företag att ha en bred, någorlunda diffus, miljöpolicy och att 

ledningen åtagit sig att arbetet för att skydda miljön. Sådana påståenden kan enligt 

författarna vara genuina när de sätts i specifika sammanhang men de kan även vara 

vilseledande då de saknar trovärdighet och belägg, således kan de lätt efterliknas. 

A6 värderar Clarkson et al. (2008, s. 313) ett företags miljöredovisning givet gällande 

och framtida miljöregulatorer. 

 

I kategori A7 kodas enligt Clarkson et al. (2008, s. 313) företags rapportering av egna 

miljöinitiativ. Enligt författarna omfattar personalutbildningen miljöfrågor, förekomst 

av åtgärdsplaner i händelser av miljöolyckor, interna miljöutmärkelser, interna 

miljögranskningar, samhällsengagemang samt stipendium och donationer relaterade till 

miljöfrågor. 

 

Clarkson et al. (2008, s. 311-312) har en poängsättning som varierar mellan de olika 

kategorierna där merparten av kategorierna tenderar att ge 0-1, kategori A3 är dock ett 

undantag där man delar ut 0-6 poäng. 

4.1.3 Granskning av sociala faktorer 

 

Vår granskning av företagens sociala faktorer baserar sig på en studie gjord av 

Sutantoputra (2009). De sociala faktorerna som granskas i företagens årsredovisning är 

redovisade på frivillig basis, det kan också vara så att företagen använder andra begrepp 

än de som förespråkas utifrån GRI. Sutantoputra (2009, s. 41-42) menar dock att 

företagen i regel bör använda sig av GRI som är en vida erkänd standard, detta för att 

kunna dra nytta av de fördelar som det innebär att redovisa i enlighet med en standard 

som många känner till. Sutantoputra (2009, s. 42) studie är också baserad på den studie 

som vi använder för att avgöra miljöfaktorerna, nämligen Clarkson et al. (2008). 

Studien är enligt Sutantoputra (2009, s. 42) baserat på GRI 2002 guidelines. Det är ett 

äldre GRI ramverk som vi kommer att kalla för G2 som liknar dagens G4. Vi har valt 

att låta kategorierna vara de samma som i Clarkson et al. (2008) samt Sutantoputra 

(2009) undersökningar. 

 

Enligt Sutantoputra (2009, s. 42) innehåller undersökningen flertalet kategorier som 

handlar om allt ifrån arbetsvillkor till mänskliga rättigheter. Författaren menar att 

mängden kategorier kommer att hjälpa till med att sålla ut företag som bara låtsas bry 



57 

 

sig om sociala faktorer. Författaren menar att ramverket främst är baserat på VDT. Vi 

tror detta beror på resultatet i Clarkson et al. (2008) studie. 

 

Det sociala indexet har enligt Sutantoputra (2009, s. 42) en maxpoäng på 83 och delas 

in i två olika typer av faktorer, verifierbara och icke-verifierbara faktorer. Författaren 

menar att verifierbara faktorer är sådana som företagen har svårt att fabricera och om de 

presenterar information som inte är sanningsenlig inom detta område kan det leda till 

juridiska konsekvenser. Medan icke-verifierbara faktorer är motsatsen, lättare att 

fabricera och svåra att verifiera, är det inte heller så att företaget kan få juridiska 

konsekvenser av att publicera felaktig information på dessa punkter. 

 

Enligt Sutantoputra (2009, s. 42) börjar mätningen med att man granskar verifierbara 

variabler, något som kallas för hard disclosure items i undersökningen. Poängskalan är 

enligt författaren noll eller ett för dessa variabler. Företagen får enligt författaren en 

poäng om information om variabeln omnämns och noll poäng om den ej omnämns. De 

icke-verifierbara variablerna kallas enligt författaren för soft disclosure items. 

Författaren har valt att ge dessa en poängskala mellan noll och tre, här görs en 

bedömning utifrån hur komplett man anser att företagets information på den specifika 

punkten är. Detta bedöms enligt författaren utifrån företagets nuvarande prestation, 

tidigare prestation samt mål om framtida prestation. Dessa variabler granskas enligt 

författaren för att se vad företaget har för social påverkan, då dessa faktorer ej kan 

verifieras kan resultaten från denna del ses som tvivelaktiga. Vår översättning av 

Sutantoputra (2009) ramverk finns i appendix 3. 

 

Bland de verifierbara faktorerna finns det enligt Sutantoputra (2009, s. 42) fyra 

områden: ledningsstruktur och ledningssystem, trovärdighet, Social Performance 

Indicators (SPI) samt sociala utgifter. 

 

Kategori A1 om ledningsstruktur och ledningssystem används enligt Sutantoputra 

(2009, s. 42) för att se om CSR är inkorporerat i företagets dagliga verksamhet. Detta 

syftar enligt författaren till att eliminera företag som bara låtsas vara engagerade i CSR 

eller endast utför en CSR-redovisning i syfte att få publicitet. 

 

Kategori A2 används enligt Sutantoputra (2009, s. 45) för att granska om företagets 

rapport stämmer överens med praktiken. Här granskas enligt författaren om företagen 

har någon extern organisation eller likanande som kan validera deras CSR-arbete, 

exempelvis via priser eller utmärkelser. Om företagen har en extern bekräftelse på sitt 

arbete menar författaren att det ökar företagets kredibilitet då intressenter själva kan 

kolla upp och granska företaget genom att höra av sig till en tredje part. 

 

Sutantoputra (2009, s. 45) menar att kategori A3 används för att granska SPI:s. Denna 

kategori är enligt författaren till för att visa om företagen har tillhandahållit mått för sina 

sociala prestationer. Författaren menar att företagen förväntas tillhandahålla information 

om dess sociala påverkan. I denna sektion berör man enligt författaren områden som 

arbetsmiljö och produktansvar. 

 

I kategori A4 bedöms företagen enligt Sutantoputra (2009, s. 45) efter deras investering 

i att öka företagets sociala prestationer. Författaren menar att här utvärderas företagen 

efter hur bra de är på att adressera sin påverkan på samhället. För att företagen ska ha 

ansetts adresserat dessa problem ska de enligt författaren: ha insett att det finns en 



58 

 

finansiell förmån i att arbeta med sociala prestationer, det kan bestå av att 

rekommendera en viss grupp som är aktiv i samhället samt att de redovisar om de 

genomför överträdelser när det kommer till samhälleliga problem. Författaren menar att 

företagen måste redovisa hur mycket pengar de investerat i samhället, tjänat på 

investeringar samt hur mycket de betalat i domstolsprocesser där de genomgått 

stämningar på grund av dess sociala prestationer. Dessa skall enligt författaren ses som 

verifierbara fakta medan bedömningar om framtida ambitioner och investeringar kan 

vara svårare att verifiera och därav ses som icke-verifierbar fakta. På grund av detta har 

sektion A4 enligt författaren tilldelats en lägre poäng än andra sektioner. 

 

Enligt Sutantoputra (2009, s. 45) handlar kategori A5 om icke-verifierbara variabler så 

kallade soft disclosure items. Dessa baseras enligt författaren på visioner och strategier 

som har lagts upp för att adressera de sociala problem som företagen står inför. 

Författaren menar att dessa är osäkra bedömningsfaktorer eftersom företaget alltid kan 

ändra sin strategi eller vision. Somliga företag menar enligt författaren att det har börjat 

implementera olika steg för att förverkliga sina visioner men det är inte 100 % säkert. 

Saker som inkluderas i denna kategori är enligt författaren exempelvis mätbara framtida 

mål. 

 

Kategori A6 handlar enligt Sutantoputra (2009, s. 45) om företagens sociala profil, här 

granskas hur företagen positionerar sig själva på marknaden baserat på deras sociala 

påverkan. Enligt författaren granskar man i denna kategori exempelvis hur företagen 

anpassar sig efter sociala standarder. 

 

I kategori A7 granskas enligt Sutantoputra (2009, s. 45) företagens interna sociala 

initiativ. Här bedöms enligt författaren exempelvis om företagen har ett internt 

belöningssystem i form av priser, om de genomför bland annat interna revisioner för 

arbetsmiljön. 

4.2 Population och urval av undersökningsobjekt 
 

Hellevik (1984, s. 73) anser att populationen utgör de enheter forskaren ämnar uttala sig 

om med sin undersökning. Populationen för denna undersökning är samtliga 

medlemsföretag i SABO som faller under den juridiska formen aktiebolag, vidare har 

endast moderbolaget undersökts om både koncernen och moderbolaget har funnits 

tillgängliga i samma årsredovisning. För att försäkra oss om vilken bolagsform 

medlemsföretagen har gjordes en genomgång av dem i Business Retriever, en databas 

som är tillgänglig via universitetsbibliotekets hemsida. Där man kan se vilken 

bolagsform de olika företagen har, stiftelser och liknande inkluderades inte i urvalet. 

SABO:s medlemsregister hade vid tiden för studiens genomförande 302 

medlemsföretag, efter granskningen av bolagsform fanns 263 företag kvar i 

populationen. De företag som togs bort var främst stiftelser. En lista över de 

medlemsföretag i SABO som var aktiebolag vid tidpunkten för genomförandet av 

studien finns i appendix 4. 

 

Vår urvalsram för denna studie består av 263 företag. Eliasson (2013, s. 45) menar att 

en urvalsram är en lista över populationen som man vill undersöka. Utifrån detta 

gjordes ett stickprov eftersom en totalundersökning ansågs vara för tidskrävande med 

tanke på studiens tidsbegränsning. En totalundersökning är enligt Eliasson (2013, s. 44) 

att man undersöker samtliga individer eller i vårt fall företag i en population. Ett 
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stickprov kan enligt Eliasson (2013, s. 45) definieras som de företag som undersöks ur 

totalpopulationen. Vi har valt att göra ett stickprov bestående av 50 företag, vi 

undersöker alltså cirka en femtedel av populationen. Hellevik (1984, s. 73) anser att 

utifrån det urval som görs bör man kunna generalisera resultaten till den större 

populationen. Vi anser att detta stickprov bör vara tillräckligt stort för att dra slutsatser 

och kunna generalisera materialet till den större populationen. Generaliserbarhet 

kommer att diskuteras ytterligare under 8.3. Enligt Hellevik (1984, s. 73) kan man 

generalisera resultatet om man har gjort ett sannolikhetsurval. Hellevik (1984, s. 73-74) 

menar att det är ett sannolikhetsurval om undersökningsobjekten väljs genom 

slumpmekanismer. Vidare anser Hellevik (1984, s. 73) att alla enheter i populationen 

ska ha en känd sannolikhet att bli valda för att resultatet skall bli ett sannolikhetsurval. 

Holme & Solvang (1997, s. 184) menar att ett krav för sannolikhetsurval inte är att alla 

enheter måste ha samma sannolikhet att bli valda, men att det skall finnas vetskap om 

hur stor sannolikheten att bli vald är för olika enheter. I vår studie har alla företag haft 

samma sannolikhet att bli valda det vill säga 50 av 263, vilket motsvarar cirka 19 %. Vi 

har också valt att göra ett sannolikhetsurval på denna studie för att kunna generalisera 

resultatet till den totala populationen. 

 

Hellevik (1984, s. 74) menar att det finns fler olika typer av sannolikhetsurval. Enligt 

Eliasson (2013, s. 46) är dessa obundet slumpmässigt urval (OSU), stratifierat urval 

samt klusterurval. Eliasson (2013, s. 47) menar att ett OSU ger samma möjlighet för alla 

företag inom urvalsramen att bli valda. Denna sannolikhet kan enligt författaren kallas 

för stickprovsfraktionen. Vidare menar författaren att detta urval ger högst reliabilitet 

samt trovärdighet när det kommer till att uttala sig om populationen. En nackdel med 

detta urval är enligt författaren att mindre grupper i populationen kan försvinna i 

mängden. Hellevik (1984, s. 74) menar att OSU kan ske genom olika former av 

slumpmetoder exempelvis slumpvalstabell eller lotteri. Eliasson (2013, s. 47) menar att 

ett stratifierat urval används för att ta grupper varierande storlek i beaktning, detta görs 

genom att stratifiera populationen det vill säga gruppera dem och sedan göra ett urval ur 

dessa grupper. Denna metod är enligt författaren bra om man vill fånga upp mindre 

grupper, något man annars kan gå miste om med ett vanligt OSU. Enligt Eliasson (2013, 

s. 48) är ett klusterurval också ett urval som går ut på att man grupperar populationen, 

därefter väljer man några av dessa grupperingar och gör ett urval inom grupperna. 

 

Utifrån dessa urvalstyper har vi valt att göra ett sannolikhetsurval samt ett OSU. Detta 

eftersom vi vill att alla enheter skall ha samma chans att bli valda så att vi kan 

generalisera resultaten till hela populationen. Vidare har vi valt att göra ett OSU genom 

att en person i författargruppen har gjort i ordning en lista med alla allmännyttiga 

bostadsbolag som går under den juridiska beteckningen aktiebolag, därefter har den 

andra personen som ej har sett listan slumpat fram 50 nummer. Dessa 50 företag är vårt 

urval för studien och representerar vår stickprovsfraktion. Vi valde bort att göra ett 

stratifierat eller klusterurval då vi inte fann några grupper som kändes relevanta med 

tanke på studiens problemformulering och syfte. 

4.3 Justering av ramverk 
 

Utifrån de ramverk som vi använder i vår undersökning som introducerades i 4.1.1 och 

4.1.2 har vi sedan valt att göra vissa justeringar. Dessa genomfördes för att klargöra hur 

begreppen skall mätas senare i studien. Vi gjorde detta genom att pröva mallen som 

konstruerats av Clarkson et al. (2008) och Sutantoputra (2009), vi insåg då att vissa 
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kategorier var överflödiga för vår studie. Detta eftersom vi valt att granska 

årsredovisningarna medan ramverket är utformat för att granska CSR-rapporter. En 

annan anledning till att vissa kategorier inte stämmer överens med det som vi 

undersöker är för att de ej är anpassade för att undersöka allmännyttiga bostadsbolag i 

aktiebolagsform. Därför eliminerades ytterligare kategorier. De borttagna kategorierna 

samt justeringar av kategorier kommer att diskuteras i detta avsnitt.  

 

I förslag till fortsatta studier anger Sutantoputra (2009, s. 46) att detta ramverk är en bra 

grund för fortsatta studier och att man kan lägga till och ta bort faktorer allt eftersom 

området utvecklar sig eller beroende på vilket område som studeras. Vilket ytterligare 

stödjer vår övertygelse om att ramverket kan vara ett bra sätt att mäta CSR-faktorer 

även efter våra justeringar genomfört.  

 

En annan förändring av ramverken är att vi har ändrat poängsystemet. Detta gjordes 

eftersom flera av noderna fick flertalet referenser och att inte särskilja mellan ett bolag 

som har 17 referenser i en viss kategori och ett företag som har en referens kändes 

missvisande. Vidare förespråkar Clarkson et al. (2008) och Sutantoputra (2009) att vissa 

kategorier skall vara värda en poäng medan andra kategorier skall skattas och 

exempelvis ge ett värde mellan ett och sex. Då vi uppfattade det svårt att göra denna 

skattning har vi för att öka studiens transparens valt att ge företagen en poäng per 

referens. Detta leder till att våra poäng per företag blir högre än poängsättningen av 

företag enligt ramverket. Vidare eliminerar det också en del av den kvalitativa 

bedömningsfaktoren vilket leder till att studiens resultat blir enklare att förstå och 

replikera. 

4.3.1 Justeringar i Clarkson et al. (2008) ramverk 

 

Vissa justeringar har gjorts i ramverket för att anpassa det till det aktuella 

undersökningsmaterialet och undersökningsobjekten. Innan någon justering skedde 

övervägde vi noga ändringarna för att försäkra oss om att de inte kommer påverka 

ramverkets syfte. 

 

A1:2 har justerats till att endast handla om miljöfrågor och inte om sociala. Detta 

eftersom vi kompletterar Clarkson et al. (2008) ramverk med Sutantoputras (2009) 

ramverk vars grund är sociala aspekter. En referens som är hänförlig till den sociala 

delen av denna kategori skulle således kodas till det sociala ramverket och inte till 

miljöramverket, varför det blir överflödigt att ha med både miljö och sociala frågor i 

Clarkson et al. (2008) kategori A1:2. Vi tog också bort att det ska finnas en kommitté 

som ansvarar för miljöfrågor, detta gjordes med de allmännyttiga bostadsbolagens 

storlek i åtanke, då vissa företag inte är tillräckligt stora för att ha en kommitté inom 

dessa områden. Vi menar att en person inom ett mindre bolag kan ses som likvärdig 

med en kommitté eftersom den kan åstadkomma mycket inom företaget. Kriterier att 

kommittén skall vara en del av styrelsen justerades också bort, detta gjordes eftersom en 

person som arbetar med miljö kan uträtta ett betydande arbete utan att sitta med i 

styrelsen. Förvisso kan en styrelsepost ange att frågan är av större vikt, men de skulle 

även lett till en eliminering av alla som jobbade med miljö och inte satt med i styrelsen. 

Vi menar att detta kraftigt skulle begränsa företagens möjligheter att få poäng inom 

denna kategori trots att det haft en anställd som ansvarat för miljöarbete.  
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A1:5. En implementering av ISO14001 kodas oavsett vilken organisatorisk nivå den 

sker på inom det allmännyttiga bostadsbolaget. 

 

A2:2. En anpassning har gjorts genom att ta bort “miljörapporter eller webbsida” för att 

kategorin ska vara relevant för vårt undersökningsmaterial, det vill säga 

årsredovisningar. 

 

A2:8. EPA står för Environmental Protection Agency och är en miljöskyddsmyndighet, 

den svenska motsvarigheten till EPA är Naturvårdsverket, enligt Naturvårdsverket 

(2016b). 

 

Namnet på A3 har ändrats från Miljönyckeltal (EPI - Environmental Performance 

Indicators) till Miljöindikatorer för att öppna upp för en bredare definition. Dock ska 

allt som kodas hit fortfarande klassas som verifierbar enligt Clarkson et al. (2008) 

definition. Det gör att rapportering om dessa aspekter ej faller bort, både den 

information som redovisas i textform och den som redovisas i numerär form 

kodas.  Samma sak gäller för A3:1-10. Det är exempelvis inte enbart siffror på 

elförbrukning som kodas till A3:1 utan även beskrivningar av faktiska åtgärder som 

genomförts för att förbättra energieffektiviseringen. 

 

Efter vår provkodning kom vi fram till att hela kategorin A4 (A4:1-3) ej var relevant för 

vårt undersökningsmaterial och undersökningsobjekt då den inte fick några träffar. För 

att anpassa ramverket till vår studie har därför denna kategori tagits bort. 

 

A5:1. Kriteriet att uttalanden skulle ske i brev har tagits bort. All kodning till denna nod 

har dock kommit från delen i årsredovisningen som har titeln “VD har ordet” eller 

liknande, vilket enligt oss kan likställas med ett brev. Inga större justeringar har alltså 

skett i denna kategori. 

 

Det ojusterade ramverket finns översatt i appendix 2 och det ramverk som vi har använt 

oss av, innehållande justeringar, finns tillgängligt i appendix 5. 

4.3.2 Justeringar i Sutantoputras (2009) ramverk 

 

Några justeringar har gjorts även i detta ramverk, men precis som i ramverket av 

Clarkson et al. (2008) har vi har noga övervägt alla justeringar för att försäkra oss om 

att de inte ska påverka undersökningen i allt för stor utsträckning.  

 

A1:2. Kriteriet att kommittén skall vara en del av styrelsen har justerats bort för att 

bättre passa in på de undersökta bolagens storlek, vi anser att en position som hanterar 

dessa frågor är relevant även om den ej är en del av styrelsen. Kommitté tolkas som en 

grupp av människor eller en enskild individ vars arbetsuppgifter går ut på att hantera 

sociala frågor. I bolag av den undersökta storleken anser vi att även en person med detta 

arbetsområde är av vikt och ska därför inkluderas i denna nod. 

 

A1:5. Denna kategori har inte justerats men för att förtydliga är ILO (International 

Labour Organization) FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, enligt ILO (2016). 

 

A2:2. Eftersom studien vi genomför granskar årsredovisningar har en anpassning skett 

genom att ta bort kriteriet att redovisningen ska ske i en hållbarhetsrapport för att 
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möjliggöra kodning till denna kategori. Vi har alltså gett poäng för miljöredovisning i 

den integrerade rapporten, årsredovisningen.  

 

A2:6. För att fånga upp externa utmärkelser som ges för annat socialt arbete har denna 

kategori breddats upp för att inkludera mer än bara medarbetare då det inte fanns någon 

annan lämplig kategori för detta ändamål. 

 

A3. Sociala nyckeltal (SPI - Social Performance Indicators) har justerats till att kallas 

Sociala indikatorer. Hela rubriknamnet har anpassats för större inkludering. Ett 

betydande kriterium är att det fortfarande ska klassas som verifierbart enligt 

Sutantoputras (2009) definition. Ordet SPI har även tagits bort från underkategorierna 

A3:1-16. Inte enbart numeriska jämförelsetal är inkluderade i dessa kategorier utan även 

beskrivningar av faktiska åtgärder som genomförts. Justeringen har utförts eftersom vi 

ville inkludera allt faktiskt arbete med sociala frågor i studien, inte enbart nyckeltal.  

 

A3:1. Information om antal anställda har tagits med även om det inte framgår i vilket 

land/region dessa är verksamma, detta eftersom de allmännyttiga bostadsbolagens 

verksamhet redan är geografiskt begränsad och troligen inte redovisas i företagens 

årsredovisning.  

 

A3:3. För att förtydliga denna kategori har namnet på noden ändrats för att påvisa att det 

är de anställdas hälsa och säkerhet som menas. A3:14 berör kundernas hälsa och 

säkerhet vilket framgår av namnet. I A3:3 har även beskrivningar om friskvård lagts till. 

A3:4. Då vi anser att originaldefinitionen är för snäv justerade vi A3:4 till att bara heta 

personalutbildning. 

 

A3:5. Mångfald och möjlighet inkluderar jämställdhetspolitik och jämställdhetsarbete 

mellan könen men också integration då vi anser det är en stor del av mångfald. 

 

Som ett steg i att anpassa ramverket till vår studie togs kategorin A4 (A4:1-3) bort efter 

provkodningen då den ej ansågs relevant för vårt undersökningsmaterial och 

undersökningsobjekt eftersom den inte fick några träffar under kodningen. 

 

A5:1. Kriteriet att uttalandet skulle ske i ett brev har tagits bort. All kodning till denna 

nod har dock kommit från delen i årsredovisningen som har titeln “VD har ordet” eller 

liknande, vilket i vår mening kan likställas med ett brev.   

 

Hela A6 (A6:1-4) togs bort efter provkodningen då den inte ansågs relevant för studien. 

Det är baserat på att den ej fick några träffar under provkodningen. 

 

Det ojusterade ramverket finns översatt i appendix 3 och det justerade som vi använt oss 

av finns i appendix 6. 

4.4 Inhämtning av data 
 

För att inhämta data till denna studie skickade vi ut ett mail till fem företag i vårt 

stickprov där vi efterfrågade deras senast beslutade årsrapport. Detta gjordes som en 

testomgång för att se att företagen uppfattade mailet på rätt sätt och att vi på detta vis 

kunde få tillgång till den praktiska informationen som krävs för studiens genomförande. 

Efter vi fått svar på mailen där samtliga företag svarat med en länk till deras hemsida 
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beslutande vi oss för att ändra inriktning och inhämta alla årsrapporter som används i 

arbete från företagens hemsida. Data inhämtades från 2014:s årsredovisningar då det var 

det senaste årets som var tillgängligt vid studiens start. Data som inhämtades från 

företagen erhölls utan deras vetskap då årsredovisningen är en offentlig handling. 

4.5 Databearbetningen samt beskrivning av NVivo10 
 

Nedan kommer vi att redogöra för programmet som har använts vid genomförandet av 

innehållsanalysen, vidare kommer vi att gå igenom vårt tillvägagångssätt under 

databearbetningen. 

4.5.1 Tillvägagångssätt 

 

Rådata importerades och bearbetades i NVivo10 som är ett program som lämpar sig för 

innehållsanalys. Först genomfördes en mindre pilotstudie av fyra företag i samband med 

anpassningen för att granska huruvida de rubrikerna som valts var relevanta utifrån de 

underlag samt bolagstyp som undersöktes, detta låg också till stöd för utformandet av 

kodningsmallen, se appendix 7. Därefter togs kategorier utan referenser bort och 

huvudstudien inleddes. De kvarvarande kategorierna går att utläsa i appendix 5 och 6. 

Huvudstudien genomfördes endast av en kodare för att minska risken för olika 

bedömningar och därmed få ett material som inte var enhetligt. Vid osäkerhet om vart 

referensen skall placeras har vi hjälpts åt att utifrån kodningsschemat välja vilken 

huvudkategori som är bäst lämpad. I studien har vi räknat antalet referenser genom att 

se hur många referenser olika kategorier fått sedan har vi kunnat genomföra en 

sammanställning i hur många frekvenser som blev resultatet. Mer utförlig beskrivning 

av hur kategorierna delats in och kodning i NVivo10 går att läsa i 4.5.2. 

 

Efter kodningen analyserades resultatet med hjälp av Excel och diagram samt tabeller 

skapades för att göra resultatet mer överskådligt. Vidare genomfördes deskriptiv 

statistisk med hjälp av SPSS, ett statistik program. SPSS används för att genomföra 

analys av data, det går att göra tabeller, regressionsanalyser samt deskriptiv statistik 

med mera. Då SPSS är ett program som de flesta känner till kommer vi ej att beskriva 

detta lika utförligt som vi beskriver NVivo10. Med deskriptiv statistik menat vi att 

medianen, medelvärdet, standardavvikelse samt minimum och maximum presenterades. 

Medianen räknas enligt Eliasson (2013, s. 68) ut genom att dela in svaren i två lika stora 

grupper och värdet i mitten kan ses som medianen. Vidare menar författaren att 

medelvärdet är det totala värdet delat i antalet observationer. Författaren anser att de 

flesta statistiker föredrar att använda medelvärdet framför medianen, en nackdel är dock 

att extrema observationer kan komma att påverka medelvärdet negativt. Eliasson (2013, 

s. 68-69) menar att det råder en positiv snedfördelning om medelvärdet är större än 

medianen och en negativ snedfördelning om medianen är större än medelvärdet. Med 

positiv snedfördelning menar författaren att det finns flera extremt höga observationer 

och negativ snedfördelning innebär att det finns många observationer som är extremt 

låga. Standardavvikelse är enligt Eliasson (2013, s. 69) ett mått som är förknippat med 

medelvärdet. Författaren menar att standardavvikelsen beräknas genom att ta “... 

avståndet mellan varje svarsvärde och medelvärdet räknas ut och kvadreras innan de 

läggs tillsammans (för att inte värden som är större respektive mindre än medelvärdet 

ska ta ut varandra) och divideras med antal svar, vilket ger den s.k. variansen. För att 

sedan eliminera effekten av kvadreringen dras kvadratroten ur variansen, något som 

resulterar i standardavvikelsen”. Författaren menar att standardavvikelsen är ett bra mål 

för att konkretisera hur observationerna är fördelade, desto större standardavvikelse 
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desto längre från medelvärdet måste man gå för att finna ett visst antal observationer. 

Med minimum menas det minsta antalet observationer och med maximum menas det 

maximala antalet observationer. 

 

Dessa tester genomfördes både för att presentera förhållande mellan de allmännyttiga 

bostadsbolagen och antalet referenser samt förhållandet mellan noderna och antalet 

referenser. Vi valde att inte granska korrelationen mellan variablerna då det inte var 

relevant för studiens syfte. 

4.5.2 Beskrivning av programvaran NVivo10 samt kodningsprocessen 

 

Edhlund & McDougall (2012, s. 12) anser att Nvivo10 är ett program som kan användas 

för att bearbeta olika typer av data, exempelvis texter och bilder. QSR International Pty 

Ltd. (u.å.) menar att NVivo10 är en programvara som lämpar sig vid studier med mixad 

eller kvalitativ metod. Vidare menar de att NVivo10 används för att organisera och 

analysera material till exempel texter, intervjuer med mera. QSR International Pty Ltd. 

(u.å.) framhåller också att undersökningar där man tar hjälp av Nvivo10 blir effektivare 

då man sparar tid och enklare kan få en överblick och se samband i de referenser som 

hittas med hjälp av programvaran. 

Vi har valt att använda oss av NVivo10 då det kommer underlätta analysen och spara 

tid. NVivo10 är ett lättöverskådligt program där man kan se hur många referenser som 

hör samman med olika noder. Edhlund & McDougall (2012, s. 13) beskriver noder som 

något som kan skapas under projektets gång för att symbolisera olika saker exempelvis 

rubriker, nyckelord eller källor. Vi har främst använt noderna för att ge namn för olika 

rubriker. Våra rubriker har sedan indelats på flera nivåer, först en huvudrubrik som 

delar upp sociala noder och miljönoder och sedan underkategorier som delats upp i 

verifierbara och icke-verifierbara indikatorer. Under dessa följer underrubriker som 

illustrerar olika områden exempelvis påståenden om vision och strategi samt 

ledningsstruktur och ledningssystem, se samtliga noder i appendix 5 & 6. Samtliga av 

dessa noder har sedan underrubriker som skall hjälpa till att förmedla information om 

överrubrikerna exempelvis uttalande om mätbara mål i termer av framtida 

miljöprestanda samt implementering av ISO14001, se samtliga noder i appendix 5 & 6. 

När noderna väl är skapade menar Edhlund & McDougall (2012, s. 13) att man kodar 

innehållet genom att dra olika ord och meningar till noderna. I vår studie har vi valt att 

läsa igenom årsredovisningarna i NVivo10 för att sedan dra den valda informationen till 

en passande nod. 

Därefter kan man se hur många referenser som hör ihop med specifika noder och på så 

vis genomföra en granskning där vi ser hur frekvent referensen förekommer i det 

insamlade datamaterialet. Detta kommer att göras på resultat som vi finner intressanta 

och relevanta för studien. 

4.6 Bortfallsdiskussion 
 

Olsson & Sörensen (2011, s. 153) menar att det finns olika typer av bortfall. Författarna 

har delat in dem i kategorierna internt och externt bortfall. Externt bortfall är enligt 

författarna om något av företagen väljer att inte delta i studien eller inte kan vara med. I 

vårt fall finns det ingen möjlighet för företagen att vägra att delta i studien eftersom vi 

gör en studie på officiella dokument utan att fråga om företagens samtycke. Vidare finns 

det en risk att företagens årsredovisningar inte finns tillgängliga på deras hemsida, 
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denna risk har vi försökt granska tidigare i övervägningen för datainhämtning. Vi 

mailade fem företag och samtliga svarade att deras årsredovisning fanns tillgänglig på 

deras hemsida vilket vi ansåg vara en tillräckligt bra svarsfrekvens för att hämta in 

årsredovisningarna från företagens hemsidor. Denna bedömning visade sig vara korrekt 

då studien inte har några externa bortfall utan de företag som ingår i studiens stickprov 

hade sina årsredovisningar tillgängliga på sina hemsidor. Ett internt bortfall innebär 

enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 153) att företagen ej skulle svarat på vissa frågor. Då 

vi har valt att göra en innehållsanalys utan företagens aktiva deltagande finns det ingen 

risk för denna typ av bortfall. Förvisso kan inte alla företag ha information kopplade till 

alla noder men detta ses inte som ett internt bortfall utan en naturlig del i studien. 

 

Enligt Moore et al. (2011, s. 160) kan en studie drabbas av underteckning. 

Underteckning innebär enligt författarna att delar av populationen ej finns med i 

urvalsramen. Författarna menar att detta kan leda till en snedvridning av studiens 

resultat. I vår studie finns det en möjlighet till underteckning eftersom om företagen inte 

registrerat sig i SABO kommer de ej att finnas med i vår studie. Vi tror dock att de 

flesta av de allmännyttiga bostadsbolagen i aktiebolagsform borde ha ett intresse av att 

registrera sig i SABO (2016) som är en bransch och intresseorganisation för just 

allmännyttiga bostadsbolag. Då de flesta allmännyttiga bostadsbolag drivs av 

kommuner finner vi att de bör ha ett större intresse av att gå med i 

branschorganisationer på grund av att det bör öka organisationens legitimitet. 

 

Enligt SCB (2013, s. 26) kan det även förekomma övertäckning, vilket innebär att 

företag som ej skall vara med i populationen tas med. Vi tror att risken för övertäckning 

i denna studie är väldigt liten eftersom vi hämtat företagsnamnen från SABOs hemsida 

som uppdaterades 2016, vidare granskade vi företagens bolagsform i Business Retriever 

ett program tillgängligt via universitetsbibliotekets hemsida som tillhandahåller 

företagsinformation. Vi finner det högst osannolikt att företag som inte funnits under 

2014 finns med i Business Retriever vi anser också att företag som ej varit verksamma 

under 2014 inte borde publicerat en årsredovisning för 2014. Vilket får oss att tro att det 

i denna studie inte finns en övertäckning. 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras studiens resultat med hjälp av diagram, deskriptiv statistik 

och tabeller. Vi inleder med att presentera fördelningen mellan antal referenser och 

undersökta företag. Därefter presenterat vi skillnaden mellan verifierbara och icke-

verifierbara faktorer. Detta följs sedan upp med en granskning av skillnader mellan 

sociala och miljömässiga faktorer. 

 
5.1 Fördelning av antal referenser inom stickprov 
 
Figur 3 illustrerar antal referenser för varje undersökt allmännyttigt bostadsbolag i en 

stigande skala. Minimum- och maximumvärdet är 7 respektive 811, det vill säga en 

skillnad på 804 referenser. 

 

Figur 3. Antal referenser per observerat allmännyttigt bostadsbolag 

 

I tabell 1 går det att med hjälp av deskriptiv statistik utläsa att medelvärdet för antal 

referenser är 102,02, medianen är 59 och standardavvikelsen för antal referenser är 

139,27. Medianen säger att det finns lika många företag som har färre än 59 referenser 

som det finns företag som har fler, eftersom medelvärdet är så pass mycket högre än 

medianen tyder det på att det finns några få företag med ett högt antal referenser, vilket 

leder till en positiv snedvridning. Detta går att se i Figur 3. Vidare visar Figur 3 att vissa 

företag har väldigt få referenser och att antalet referenser ökar sakta fram till att antalet 

når cirka 150, vilket är vid företag nummer 44 i denna figur, eller det sjunde stapeln från 

höger. De sex företag med flest referenser har betydligt fler än det företag som kommer 

på sjunde plats om man ser det företag med flest referenser som nummer ett. Mellan 

sjuan och sexan skiljer det 117 referenser. Sexan, femman och fyran ligger på 

någorlunda samma nivå med 272, 289 respektive 296 referenser. Sedan är det ett hopp 

på 75 referenser till trean och en skillnad på 87 stycken mellan trean och tvåan. Till det 

företag med flest referenser är det en mycket större skillnad, här skiljer det sig 353 

referenser. Endast tre företag fick över 300 referenser, men här är alltså skillnaden 

mellan företaget med flest och näst flest referenser över 350 stycken. Med andra ord 
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skiljer sig det företaget ur mängden. Det företaget är den främsta anledningen till varför 

medelvärdet är så pass mycket högre än medianen.  

 
Tabell 1. Deskriptiv statistik, allmännyttiga bostadsbolag  

 

  

Antal 

noder  

Minimum 

antal 

referenser 

Maximum 

antal 

referenser 

Skillnad 

mellan min 

och max 

Medel-

värde 
Median  

Standard-

avvikelse 

Totalt stickprov, 

förhållande 

mellan 

undersökta 

företag  

50 7 811 804 102,02 59 139,27 

 

5.2 Fördelning mellan verifierbara och icke-verifierbara faktorer 
 

Fördelningen mellan verifierbara och icke-verifierbara faktorer redovisas i två tabeller, 

en tabell för de sociala faktorerna och en för de miljömässiga. Tabellerna innehåller 

också antalet referenser per kategori i underrubrik steg tre. Fördelningen av antal 

referenser per kategori går att utläsa i tabell 2 och 3. Antal verifierbara och icke-

verifierbara referenser har erhållits genom att addera ihop antal referenser från 

underrubrik steg tre, detta går att se i tabell 2 och 3. Underrubrik steg tre har i sin tur 

fåtts genom att addera ihop underrubriker från rubriknivå fyra. Dessa kommer att 

diskuteras mer ingående i en senare del av empirin.  

 

Totalt antalet referenser för miljö uppgår till 2072 stycken, varav de verifierbara är 1431 

stycken (69,06 %) och de icke-verifierbara är 641 (30,94 %).  

 

Tabell 2. Fördelning miljöfaktorer 

 

Antal 

referenser 

Miljö 2072 

Verifierbara 1431 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 61 

A2: Trovärdighet 138 

A3: Miljöindikatorer 1232 

Icke-verifierbara 641 

A5: Påståenden om vision och strategi 566 

A6: Miljöprofil 3 

A7: Miljöinitiativ 72 

 

I tabell 3 går det att utläsa de totala sociala referenserna uppgår till 3029, varav de 

verifierbara är 1989 stycken (65,67 %) och de icke-verifierbar är 1040 (34,33 %).   
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Figur 4. Verifierbara & icke-verifierbara 
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Figur 5. Verifierbara & icke-verifierbara 

sociala faktorer 

Tabell 3. Fördelning sociala faktorer 

 

Antal 

referenser 

Sociala  3029 

Verifierbara 1989 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 8 

A2: Trovärdighet 15 

A3: Sociala indikatorer  1966 

Icke-verifierbara 1040 

A5: Påståenden om vision och strategi 567 

A7: Sociala initiativ 473 

 

 

Figur 4 visar uppdelningen av 

verifierbara och icke-verifierbara 

miljöfaktorer i ett stapeldiagram. 

Skillnaden mellan referenserna är 790 

stycken, det vill säga 38,12 %. 

 

På motsvarande sätt visar figur 5 att antal 

referenser för de verifierbara och icke-

verifierbara sociala faktorerna. Den 

verifierbara kategorin har 949 fler 

referenser, vilket är 31,33 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Fördelning mellan miljöfaktorer och sociala faktorer 
 

Figur 6 visar att antal referenser 

för sociala faktorer uppgår till 

3029 och för miljöfaktorer är 

motsvarande siffra 2072. Det är 

en skillnad på 957 referenser. 

De sociala faktorerna utgör 

59,38 % av totalt antal 

referenser och miljöfaktorerna 

40,62 % vilket är en skillnad på 

18,76 %. 
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Tabell 4 visar deskriptiv statistik för miljömässiga och sociala faktorer på 

underrubriksnivå.  

 

Tabell 4. Deskriptiv statistik, underrubriker 

  

Antal 

noder  

Minimum 

antal 

referenser 

Maximum 

antal 

referenser 

Skillnad 

mellan 

min och 

max 

Medel-

värde 
Median  

Standard-

avvikelse 

Miljö, förhållande 

mellan referenser, 

underrubrik steg 3  
6 3 1232 1229 345,33 105 479,71 

Sociala, 

förhållande mellan 

referenser, 

underrubrik steg 3 

5 8 1966 1958 605,8 473 802,45 

Miljö, förhållande 

mellan referenser, 

underrubrik steg 4 
29 1 661 660 71,45 21 144,07 

Sociala, 

förhållande mellan 

referenser, 

underrubrik steg 4 

27 1 815 814 112,19 9 198,66 

 

Tabell 4 visar deskriptiv statistik antal miljöreferenser per nod i underrubrik steg tre. 

Antal noder på den här nivån är sex stycken. Minimumvärdet är tre och maximumvärdet 

är 1232, detta går att utläsa i tabell 4. Det betyder att en nod kodades tre gånger medan 

en annan kodades 1232 gånger. Det är en skillnad på 1229 referenser. Från tabell 4 går 

det se att medelvärdet är 345,33, medianen 105 och standardavvikelsen 479,71. 

 

Liknande går det att i tabell 4 visar antal referenser per nod i underrubrik steg tre för de 

sociala faktorerna. Totalt antal noder i det här steget är fem stycken, vilket går att se i 

tabell 4, samt att lägst antal referenser kodade till en nod är åtta stycken och att det 

högsta antalet 1966. Det är en skillnad på 1958 referenser. Medelvärdet av antal 

referenser är 605,8 och medianen 473. Standardavvikelsen är 802,45. 

 

Tabell 4 visar att miljöfaktorer i underrubrik steg fyra är kodade på totalt 29 noder samt 

att minimumtalet är ett och maximum är 661. En nod kodades således endast en gång 

och en annan 661 gånger. Medelvärdet är 71,45 och medianen 21. Standardavvikelsen 

är 144,07. 

 

Från tabell 4 går det att utläsa att i rubriknivå fyra har sociala referenser kodats till 27 

olika noder. Antal sociala referenser per nod är mellan ett och 815 stycken. Medelvärdet 

är 71,45 och medianen 21. Standardavvikelsen är 144,07. 

 

Härefter redogörs för fördelningen av referenser på varje underrubrik till respektive 

kategori. Först presenteras miljöfaktorerna och därefter de sociala faktorerna.  

Tabellerna går att hitta i sin helhet i appendix 8 och 9. 



70 

 

 

De totalt miljöfaktorerna består som tidigare nämnt av 2072 referenser där de 

verifierbara utgör 1431 av dessa. Hur dessa referenser är fördelade över de olika 

rubrikerna går att utläsa i tabell 5, 6, och7. 

 

Tabell 5 visar fördelningen inom den verifierbara kategorin A1, Ledningsstruktur och 

ledningssystem. Totala antalet referenser uppgår till 61 stycken. Implementering av 

ISO14001 var den underrubrik till A1 som fick flest kodningar, nämligen 26 stycken.  

 

Tabell 5. Fördelning underrubriksnivå miljö, kategori A1 

Miljö   Referenser 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 61 

1. Förekomsten av en avdelning för kontroll och/eller hantering av 

föroreningar och miljö 
0 

2. Förekomsten av en kommitté för miljöfrågor  12 

3. Förekomsten av villkor som gäller för leverantörer och/eller kunder 

angående miljöpolicy 
23 

4. Intressenters involvering i skapandet av företagets miljöpolicy 0 

5. Implementering av ISO14001 26 

6. Chefers kompensation är kopplad till miljöprestation 0 

 

Vidare visar tabell 6 att kategori A2, Trovärdighet, har 138 referenser. Varav dessa är 

53 stycken hänförliga till Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att 

förbättra miljöpraxis, 25 referenser har kodats till Externa utmärkelser för 

miljöprestanda och/eller deltagande i ett hållbarhetsindex men värt att nämna är att 

kodningen som skedde till den senare nämnda rubriken endast var för företagens externa 

utmärkelser i miljöprestanda, inget undersökningsmaterial innehöll information 

angående deltagande i ett hållbarhetsindex.  

 

Tabell 6. Fördelning underrubriksnivå miljö, kategori A2 

Miljö Referenser 

A2: Trovärdighet 138 

1. Godkännande av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning eller 

tillhandahållande av CERES-rapport 
0 

2. Oberoende verifiering/försäkran om miljöinformation som rapporterats 0 

3. Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av miljöprestanda 

och/eller system 
22 

4. Certifiering av miljöprogram genom oberoende instanser 21 

5. Produktcertifiering med avseende på miljöpåverkan 16 

6. Externa utmärkelser för miljöprestanda och/eller medverkan i ett 

hållbarhetsindex 
25 

7. Intressenters involvering i processen för miljörapportering  0 

8. Frivilligt deltagande i miljömässiga initiativ godkända av 

Naturvårdsverket 
0 

9. Deltagande i branschspecifika föreningar initiativ för att förbättra 

miljöpraxis 
53 

10. Deltagande i andra miljöorganisationer för att förbättra miljöpraxis (om 1 
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inte uppfyller 8 eller 9 ovan) 

 

Tabell 7 visa att kategori A3, Miljöindikatorer, har 1232 referenser, den största posten i 

denna kategori är Energiförbrukningen och/eller energieffektivitet som har 661 

referenser, det vill säga mer än 50 % av det totala antalet referenser i denna kategori. 

Även Avfall och hantering har många referenser med 257 stycken, samt 

vattenförbrukning och/eller vatteneffektivitet och utsläpp av växthusgaser med 150 

respektive 147 referenser.  

 

Tabell 7. Fördelning underrubriksnivå miljö, kategori A3 

Miljö Referenser 

A3: Miljöindikatorer 1232 

1. Energiförbrukning och/eller energieffektivitet 661 

2. Vattenförbrukning och/eller vattenförbrukningseffektivitet 150 

3. Utsläpp av växthusgaser 147 

4. Övriga luftutsläpp 0 

5. Inventering av farliga utsläpp (på land, vatten, luft) 2 

6. Andra utsläpp och eller spill (ej inventering av farliga utsläpp på land, 

vatten, luft) 
3 

7. Avfall och eller hantering av avfall (återvinning, återanvändning, 

minskning av, bortskaffande) 
257 

8. Land och resursanvändning, biologisk mångfald och bevarande 8 

9. Miljöpåverkan från produkter och tjänster 2 

10. Hur överensstämmer med prestationen (överskridande, rapporterade 

incidenter) 
2 

 

I tabell 8, 9 och 10 går det att utläsa de sociala icke-verifierbara kategorierna. De 

miljömässiga icke-verifierbara referenserna är som tidigare nämnt 641 stycken. Dessa 

utgörs av kategori A5, A6 och A7. 

 

Tabell 8 visar att kategori A5, Påståenden om vision och strategi, utgör den största 

kategorin av de icke-verifierbara med 566 referenser, underrubriken Redogörelse för 

företagets miljöpolicy, värderingar, principer och miljörelaterade uppförandekoder 

utgör den absolut största i A5 med 405 referenser, det vill säga 63,18 % av de totala 

icke-verifierbara miljöreferenserna.  

 
Tabell 8. Fördelning underrubriksnivå miljö, kategori A5 

Miljö Referenser 

A5: Påståenden om vision och strategi 566 

1. Uttalande från VD:n om miljöprestation till aktieägare/intressenter 42 

2. Redogörelse för företagets miljöpolicy, värderingar, principer och 

miljörelaterade uppförandekoder 
405 

3. Uttalande om formella ledningssystem angående miljörisk och prestanda 14 

4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och 

utvärderingar av deras miljöprestanda 
14 

5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida miljöprestanda 91 

6. Uttalande om specifika miljöinnovationer och/eller nya teknologier 0 
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Kategori A6, Miljöprofil, fick endast 3 referenser totalt, varav alla kan härledas till 

underrubriken som handlar om översikt över företagets miljöprestanda i förhållande till 

branschen, detta går att utläsa i tabell 9. 

Tabell 9. Fördelning underrubriksnivå miljö, kategori A6 

Miljö Referenser 

A6: Miljöprofil 3 

1. Uttalande om företagets efterföljande (eller brist på) angående specifika 

miljöstandarder 
0 

2. En översikt över industrins effekter på miljön 0 

3. En översikt över hur verksamheten och/eller produkter och tjänster 

påverkar miljön 
0 

4. En översikt över företagets miljöprestanda i förhållande till branschen 3 

 

Tabell 10 visar hur kategori A7 har 72 referenser, underrubriken Interna 

miljögranskningar och Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till miljö 

fick flest referenser med 25 respektive 29 stycken. 

Tabell 10. Fördelning underrubriksnivå miljö, kategori A7 

Miljö Referenser 

A7: Miljöinitiativ 72 

1. En essentiell beskrivning av personalutbildning gällande miljöförvaltning 

och drift 
13 

2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av miljöolyckor 2 

3. Interna miljöutmärkelser 3 

4. Interna miljögranskningar 25 

5. Intern certifiering av miljöprogram  0 

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till miljö (om inte 

tilldelad under A1.4 eller A2.7) 
29 

 

Härefter kommer en redogörelse för hur referenser hänförliga till sociala faktorer är 

fördelade över de olika rubrikerna. De sociala verifierbara kategorierna utgörs av A1, 

A2 och A3. De icke-verifierbara kategorierna består av A5 och A7.  

De totala sociala verifierbara referenserna uppgår till 1989 stycken. Kategori A1, 

Ledningsstruktur och ledningssystem, utgör endast en liten del av det totala antalet 

referenser, endast åtta kodningar har skett till denna kategori. Detta går att utläsa i tabell 

11. 

 

Tabell 11. Fördelning underrubriksnivå sociala, kategori A1 

Sociala  Referenser 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 8 

1. Förekomsten av en avdelning eller ledningsposition som hanterar 

företagets sociala inverkan 
0 

2. Förekomsten av en kommitté som hanterar sociala frågor 6 

3. Förekomsten av villkor som gäller för anställda och kunder angående 

företagets sociala policys 
2 
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4. Intressenters involvering i skapandet av företagets sociala policy 0 

5. Implementering av ILO-standarder och FN deklarationer om mänskliga 

rättigheter 
0 

6. Chefers kompensation är kopplad till social prestation 0 

 

I tabell 12 går det att utläsa resultatet för den sociala kategori A2, Trovärdighet. Denna 

kategori har inte heller många då den endast har 15 stycken. Största underrubriken i 

denna kategori är Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av social prestation 

och/eller system som har en tredjedel av referenserna härledda till A2.  

 

Tabell 12. Fördelning underrubriksnivå sociala, kategori A2 

Sociala  Referenser 

A2: Trovärdighet 15 

1. Företaget erkänner användandet av GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsrapportering  
0 

2. Oberoende verifiering/försäkran om social information som redovisas 1 

3. Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av social prestation 

och/eller system 
5 

4. Certifiering av sociala (arbets)program av oberoende instanser 2 

5. Produktcertifiering med avseende på produktsäkerhet 0 

6. Externa sociala utmärkelser 3 

7. Intressenters involvering i processen för rapportering av sociala faktorer 0 

8. Deltagande i frivilliga sociala initiativ godkända av ILO eller en 

avdelning för anställning eller arbetsmiljö 
0 

9. Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att förbättra 

arbetsförhållanden 
2 

10. Deltagande i andra arbetsorganisationer/föreningar för att förbättra 

arbetsförhållanden (om inte tilldelad under 8 eller 9 ovan) 
2 

 

Tabell 13 visar att kategori A3, Sociala indikatorer, har ett desto större antal referenser, 

nämligen 1966 stycken, det är nästan 99 % av de totala verifierbara referenserna och 

närmare 65 % av de totala sociala referenserna. Största underrubriken i A3 är Mångfald 

och möjlighet som har 815 referenser, sedan kommer Anställningsinformation med 574 

referenser, Anställdas hälsa och säkerhet med 253 stycken och Kundens hälsa och 

säkerhet med 167 referenser. Från detta går det att utläsa att Mångfald och möjlighet 

utgör cirka 40 % av Sociala indikatorer och de totala verifierbara referenserna samt över 

en fjärdedel av de totala sociala referenserna.  

 

Tabell 13. Fördelning underrubriksnivå sociala, kategori A3 

Sociala  Referenser 

A3: Sociala indikatorer  1966 

1 Anställningsinformation (typ, antal anställda, skapande av sysselsättning 

och genomsnittlig omsättning) 
574 

2. Relation mellan anställda och ledning (förekomst av oberoende 

fackföreningar samt företagets riktlinjer och principer) 
8 

3. Anställdas hälsa och säkerhet (policy för arbetsolyckor och 

arbetsrelaterade sjukdomar, frånvaro, dödsfall och friskvård) 
253 

4. Personalutbildning  71 
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5. Mångfald och möjlighet (beskrivning av jämställdhets- och 

integrationspolitik) 
815 

6. Strategi och ledning (beskrivning av företagets strategier i samband med 

internationella deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter) 
0 

7. Motverkning av diskriminering (policy, program, förfaranden som 

hindrar alla former av diskriminering i företagets verksamhet) 
65 

8. Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar (företagets policy erkänner 

föreningsfrihet och kollektivförhandlingar) 
0 

9. Barnarbete (policys för att utesluta användning av barnarbete direkt från 

företagens interna verksamhet och indirekt från företagets leverantörer) 
0 

10. Tvingande och obligatoriskt arbete (politik som adresserar tvingande 

och obligatoriskt arbete) 
0 

11. Samhället (strategier för att hantera negativ påverkan på samhället i 

områden som berörs av företagets verksamhet) 
0 

12. Mutor och korruption (politik och mekanismer för organisationen och 

anställda att hantera mutor och korruption) 
9 

13. Politiskt bidrag (policy, ledningssystem och 

överensstämmelsemekanismer för att hantera politisk lobbying och bidrag) 

(0-3) 

0 

14. Kundens hälsa och säkerhet (policy för att skydda kundens hälsa och 

säkerhet vid användning av företagets produkter och tjänster) 
167 

15. Produkter och tjänster (policys, ledningssystem och överenstämmelse 

med produktinformation och märkning) 
4 

16. Respekt för privatliv (företagens strategier, ledningssystem och 

överensstämmelse med konsumenters integritet) 
0 

 

I tabell 14 och 15 går det att utläsa de sociala icke-verifierbara kategorierna. Dessa är 

som tidigare nämnt 1040 stycken totalt. Det skiljer cirka 100 referenser mellan de två 

kategorierna. Cirka 55 % av referenserna är hänförliga till A5 och cirka 45 % till A7, 

det vill säga en relativt jämn fördelning.  

 

Tabell 14 visar att kategori A5, Påstående om vision och strategi har 567 referenser, där 

Redogörelse för företagets sociala politik, värderingar, principer och uppförandekoder 

är störst med 396 antal referenser.  

 
Tabell 14. Fördelning underrubriksnivå sociala, kategori A5 

Sociala  Referenser 

A5: Påståenden om vision och strategi 567 

1. Uttalande från VD:n om sociala resultat i ett brev till 

aktieägare/intressenter 
45 

2. Redogörelse för företagets sociala politik, värderingar, principer och 

uppförandekoder 
396 

3. Uttalande om formella ledningssystem angående sociala risker och 

prestanda 
3 

4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och 

utvärderingar av dess sociala resultat 
79 

5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida sociala resultat 44 

6. Uttalande om specifika sociala innovationer och förbättringar 0 
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Tabell visar 15 visar kategori A7, Sociala initiativ, kodades med 473 stycken. 

Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till samhället utgör nästan 55 % av 

de totala referenserna i A7, interna sociala granskningar är den näst största med 191 

referenser, vilket är cirka 40 % av kategorins totala referenser. 

 

Tabell 15. Fördelning underrubriksnivå sociala, kategori A7 

Sociala  Referenser 

A7: Sociala initiativ 473 

1. En essentiell beskrivning av personalutbildning i social ledning och 

operation 
12 

2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av sociala händelser 7 

3. Interna sociala (arbete, anställda, kunder) utmärkelser  0 

4. Interna sociala (arbete, anställda, kunder) granskningar 191 

5. Internt certifierade program för anställda 4 

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till samhället 259 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten presenterade i kapitel fem. Vi inleder kapitlet med 

att granska fördelningen mellan antalet referenser per företag, därefter försöker vi 

avgöra om det är främst VDT eller legitimitets- och intressentteorin som styr företagens 

redovisning samt svarar på våra forskningsfrågor som presenterades i 1.2. Därefter 

försöker vi förklara skillnader mellan de sociala och miljömässiga faktorerna.  

6.1 Analys av referensfördelningen inom stickprovet 
 

Med hjälp av figur 3 kan vi se att det råder en stor spridning mellan antalet referenser 

per undersökt bolag. Då medelvärdet enligt tabell 1 är högre än medianen har vi en 

positiv snedvridning, det vill säga ett antal höga extremvärden som drar upp resultatet. 

Detta redovisas också tydligt i figur 3. Vidare kan vi via tabell 1 se att skillnaden mellan 

minimum- och maximumvärdet är 804 vilket ytterligare illustrerar den stora spridningen 

inom stickprovet. Detta visar på ett tydligt sätt att mängden CSR-redovisning varierar i 

stor utsträckning och att vissa företag har kommit längre än andra med att implementera 

CSR i sin årsredovisning. Denna snedvridning skulle också kunna bero på att vissa 

företag valt att genomföra en självständig CSR-rapport och därav inte har informationen 

i sin årsredovisning. Vidare kan det vara så att vi har slumpat fram ett stickprov som 

innehåller företag som inte tillämpar CSR-redovisning i samma utsträckning som andra 

som hamnade utanför vårt stickprov. Vad denna skillnad beror på är inget vi utifrån 

studiens syfte kan uttala oss om. Vår spekulation är att det kan vara relaterat till 

företagens storlek, vilken typ av intressenter företagen har och huruvida de är 

verksamma i små eller stora städer. 

 

En annan sak som är intressant för vår studies resultat var att en av noderna på 

underrubrik fyra, huruvida företagen implementerat GRI, se tabell 6 och 12, fick noll 

träffar. Detta kan ha påverkat studiens resultat då ramverken utformade av Clarkson et 

al. (2008) och Sutantoputra (2009) baseras på GRI. Trots detta fick företagen ett relativt 

högt resultat. Detta tror vi beror på att företagen redovisar information som har med 

GRI:s riktlinjer att göra, trots att de inte uttalat genomför sin redovisning i enlighet med 

GRI. Man bör ha i åtanke att detta kan ha kommit att påverka resultatet för företagen 

negativt. 

 

Vidare har Clarkson et al. (2008, s. 305) använt sitt ramverk för att undersöka 

industriföretag och vi analyserat bostadsbolag, detta kan också påverka studiens 

resultat. Sutantoputra (2009, s. 46) har endast utformat ramverket för undersökning av 

sociala faktorer inom GRI och inte genomfört någon undersökning. Författaren menar 

dock att ramverket kan användas och anpassas till de flesta företagen. 

6.2 Analys av verifierbara och icke-verifierbara faktorer 
 

I figur 4 kan vi utläsa skillnaden mellan verifierbara och icke-verifierbara miljöfaktorer. 

Sutantoputra (2009, s. 42) menar att verifierbara faktorer är sådant som företagen har 

svårt att fabricera och om de presenterar information som ej är sanningsenlig inom detta 

område kan det leda till juridiska konsekvenser. Icke-verifierbara faktorer är motsatsen, 

de är lättare att fabricera och svåra att verifiera, företaget kan inte heller få juridiska 

konsekvenser av att publicera felaktig information på dessa punkter. 
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Det är en skillnad på 38,12 % mellan de verifierbara och icke-verifierbara 

miljökategorierna. Kategorin med verifierbara miljömässiga faktorer är större än 

kategorin med icke-verifierbara faktorer. I figur 5 kan vi se att även inom de sociala 

faktorerna har den verifierbara kategorin en större mängd referenser än det icke-

verifierbara segmentet. Skillnaden mellan de verifierbara och icke-verifierbara 

kategorierna uppgår till 31,33 % inom de sociala faktorerna. 

6.2.1 Går det att påvisa ett samband mellan CSR-redovisning i de svenska 

allmännyttiga bostadsbolagens årsredovisning och VDT? 

 

Om företagen redovisar sitt faktiska miljöarbete för att öka företagets värde menar 

Clarkson et al. (2008, s. 308) att det skall uppfattas som ett tecken på att VDT är den 

gällande teorin. Denna teori grundar sig enligt Healy & Palepu (1993, s. 1) i hur företag 

redovisar information till sina intressenter på finansmarknaden.  Healy & Palepu (2001, 

s. 420) menar att detta har sin grund i att managers i regel besitter mer information om 

företaget än vad dess intressenter gör. Vidare menar författarna att företag har 

incitament att anpassa sin frivilliga redovisning för att exempelvis locka till sig kontrakt 

eller uppfattas på ett visst sätt av regeringar. Enligt Bewley & Li (2000, s. 204) innebär 

VDT att företag tenderar att redovisa information som kan vara positiv för företaget 

medan de i regel utelämnar information som kan vara negativ. 

 

Enligt Guidry & Patten (2012, s. 82) kan tre studier ses som grunden till VDT: Dye 

(1985), Verrecchia (1983) samt Lang & Lundholm (1993). Dye (1985) samt Verrecchia 

(1983) har genomfört studier som utforskar företags frivilliga redovisning gentemot 

finansmarknaden. Verrecchia (1983, s. 182) visar att det är svårt för intressenter att 

uppfatta utebliven redovisning av information som entydigt “dåliga nyheter”. Detta 

menar författaren har att göra med att frivillig redovisning av information kan vara 

förknippat med vissa kostnader för företaget. Enligt Dye (1985, s. 125) kan valet att inte 

redovisa information göra intressenten osäker på vilken information managern verkligen 

besitter. Lang & Lundholm (1993, s. 249) menar att det finns en viss tröskel, om 

företagen överstiger denna tröskel kommer de att redovisa informationen medan de som 

hamnar under tröskeln kommer att välja att inte redovisa den. Clarkson et al. (2008, s. 

304) har valt att se detta som om företag presterar över en viss nivå kommer de att 

genomföra en frivillig redovisning medan de som presterar sämre än denna nivå 

kommer låta bli att redovisa information på området. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att både Verrecchia (1983) samt Dye (1985) inte har studerat frivillig redovisning av 

CSR-faktorer.   

 

Guidry & Patten (2012, s. 83) menar dock att denna teori går att implementera på 

miljömässig information. Författarna anser att teorin är användbar så länge två kriterier 

är uppfyllda. Det första kriteriet är enligt författarna att det skall råda en 

informationsasymmetri mellan managers och intressenter. Det andra kriteriet är enligt 

författarna att den frivilliga informationsredovisningen skall vara förknippad med en 

eventuell kostnad för företaget. Författarna anser att dessa kriterier är uppfyllda när det 

kommer till CSR-redovisning. 

 

Lang & Lundholm (1993) studie fokuserar på faktorer som är förknippade med frivillig 

redovisning. Enligt Lang & Lundholm (1993, s. 269) har exempelvis stora företag eller 

företag som presterat bra ofta en mer utförlig frivillig redovisning. Faktorerna i Lang & 

Lundholms (1993) studie har enligt Guidry & Patten (2012, s. 83) kommit att användas 
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i en stor utsträckning för att visa sambandet mellan företagens finansiella prestation och 

företagets frivilliga redovisning. 

 

Clarkson et al. (2008, s. 308) menar att i enlighet med VDT kommer företag med 

exempelvis en stark miljöprofil vilja uppmärksamma sina intressenter på detta genom 

att genomför en frivillig redovisning av dessa faktorer. Författarna menar vidare att 

företag kommer vilja redovisa denna information på ett sådant sätt att företag som ej har 

en liknande miljöprofil inte kommer ha möjlighet härma företaget. Detta sker enligt 

författarna för att man skall kunna särskilja sig från andra på marknaden samt att det 

kan leda till en eventuell värdeökning för företaget. Författarna menar vidare att det vid 

tillämpning av VDT finns ett positivt samband mellan redovisningen av miljömässig 

information och företagets miljöarbete. VDT och legitimitetsteorin kan enligt Clarkson 

et al. (2008, s. 304) ses som konkurrerande teorier då den ena menar på att företag som 

exempelvis har ett stort miljöengagemang kommer redovisa mer miljöfaktorer och den 

andra menar att företag med redan ifrågasatt legitimitet kommer vilja redovisa mer 

miljöfaktorer för att kompenserar för brister i verksamheten. 

 

Då vi ser att den övervägande delen av referenserna funna i innehållsanalysen är inom 

det verifierbara segmentet, se figur 4 och 5, kan vi konstatera att VDT verkar vara den 

främsta anledningen till att företag genomför en CSR-redovisning. Detta eftersom de 

verifierbara kategorierna enligt Sutantoputra (2009, s. 42) är sådant som företagen har 

svårt att fabricera och om de presenterar information som ej är sanningsenlig inom detta 

område kan det leda till juridiska konsekvenser. Alltså utgår vi ifrån att företagen 

faktiskt genomför de saker som påstås inom denna kategori och då den överväger 

kategorin med icke-verifierbara referenser får det oss att dra slutsatsen att de redovisar 

informationen frivilligt eftersom de vill dra fördel av sitt positiva CSR-arbete. Om vi 

däremot hade fått ett resultat där icke-verifierbara faktorer var övervägande hade det 

funnits skäl för att utgå ifrån att legitimitetsteorin är den främsta anledningen till att 

företagen redovisar CSR-information. Detta eftersom då hade företagen mest troligt 

försökt kompensera för ett legitimitetsgap genom att presentera information som är svår 

att bekräfta för att uppfattas som mer legitima på marknaden. För att svara på vår 

forskningsfråga så går det att påvisa ett samband mellan VDT och CSR-redovisning i de 

svenska allmännyttiga bostadsbolagens årsredovisning.  

 

Denna slutsats stämmer överens med det som presenteras av Clarkson et al. (2008, s. 

305) och Sutantoputra (2009, s. 46) som menar på att VDT är den teori som har starkast 

samband med varför företagen väljer att redovisa CSR-faktorer. Clarkson et al. (2008, s. 

305) menar dock att legitimitets- och intressentteorin kan användas för att förklara vad 

som redovisas. 

 

För att svara på studiens problemformulering kan vi alltså påvisa ett samband mellan 

VDT och frivillig CSR-redovisning. Vidare kan vi även använda legitimitets och 

intressentteorin som förklarande variabler till vad som redovisas, detta kommer 

diskuteras mer utförligt under 6.2.2.  

6.2.2 Går det att påvisa ett samband mellan CSR-redovisning i de svenska 

allmännyttiga bostadsbolagens årsredovisning och legitimitets- och 

intressentteorin? 

 

För att legitimitets- och intressentteorin skall ses som den gällande teorin menar 

Clarkson et al. (2008, s. 323) att företagen bör redovisa en stor del icke-verifierbara 
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faktorer. Legitimitetsteorin grundar sig enligt Deegan (2002, s. 292) i att företagen ej 

har en naturlig rätt att existera utan att de endast tillåts att existera så länge samhället 

vill det. Detta menar Deegan (2002, s. 293) är relaterat till det sociala kontraktet som 

innebär att samhället bedömer huruvida företaget skall ses som legitimt eller ej, det i sin 

tur avgör företagets rätt att existera. Författaren definierar legitimitet som det tillstånd 

som uppstår när företagets och samhällets värdegrund överensstämmer. Om det uppstår 

en skillnad mellan företaget och samhällets värdegrund kallas det enligt Lindholm 

(1993, s.52) för legitimitetsgap. Deegan (2002, s. 293) menar att det kan vara svårt för 

företagen att definiera exakt vad som anses ingå i det sociala kontraktet. Författaren 

menar att lagar kan ses som en grundläggande ram i kontraktet och andra icke 

definierade sociala normer kan ses som klausuler i kontraktet. Dessa kan enligt 

författaren uppfattas olika beroende på vem som definierar dem och i regel varierar det 

vad olika chefer tycker ska ingå i det oskrivna sociala kontraktet. 

 

Det finns två olika strategier för hur företagen kan påverka sin legitimitet, det ena är 

utformat av Dowling & Pfeffer (1975, s. 126-127) och det andra är skapat av Lindblom 

(1992, s. 57-59). Enligt Cormier & Gordon (2001, s. 590) är dessa teorier snarlika. 

 

Enligt Dowling och Pfeffer (1975, s. 126-127) finns det tre sätt för företagen att påverka 

sin legitimitet. Det första sättet är enligt Dowling & Pfeffer (1975, s. 127) att anpassa 

sin verksamhet och dess mål så att den passar med samhällets värdegrund och 

därigenom uppnå en legitim verksamhet. Det andra alternativet enligt författarna är att 

företaget ändrar sin kommunikation och försöker att kommunicera varför företaget skall 

anses vara legitimt. Det tredje alternativet är enligt författarna att försöka förknippas 

med andra företag eller symboler som anses vara legitima och på så vis dra nytta av det 

starkare varumärket/symbolen. 

 

Lindbolm (1993, s. 57-59) menar att det finns fyra strategier som företagen kan använda 

sig av för att förbättra sin legitimitet. Den första strategin är enligt Lindblom (1993, s. 

57) att informera allmänheten om ändringar och prestationer inom företaget. Den andra 

strategin går enligt Lindblom (1993, s. 58) ut på att företaget kan försöka ändra 

perceptionen kring sig utan att faktiskt förändra några aktiviteter. Den tredje strategin är 

enligt författaren att företaget kan försöka leda bort uppmärksamhet från något som 

anses problematiskt och istället rikta fokus mot något positivt för företaget. Den fjärde 

strategin är enligt Lindblom (1993, s. 59) att företaget försöker ändra de externa krav 

som samhället ställer på dem. 

 

Som vi tidigare nämnt påverkas vad som anses vara legitimt av företagets intressenter. 

Därför har vi i denna studie även valt att inkludera intressentteorin. Intressentteorin 

utgår enligt Gray et al. (1996, s. 45) ifrån intressenters möjlighet att påverka eller 

påverkas av företaget. Freeman & Reed (1983, s. 91) menar att begreppet intressenter 

kan delas upp i två grupper och att företagen själva kan välja vilken tillämpning man 

använder. Grupperna är enligt författarna den smala definitionen och den vida 

definitionen av begreppet intressenter. I den smala definitionen ingår det enligt 

författarna grupper som företaget är beroende av för att överleva och i den vida 

definitionen ingår alla grupper som företaget kan påverka eller som i sin tur kan påverka 

företaget. Hasnas (1998, s. 25) menar att det är vanligare att utgå från den smalare 

definitionen av intressenter. Det är vad vi har valt att göra i denna studie. Den smala 

definitionen kommer nedan att kallas för managementgrenen. 
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Managementgrenen har enligt Deegan & Unerman (2006, s. 288) fokus på varför chefer 

kommer vara benägna att tillmötesgå viktiga intressenternas förväntningar på 

verksamheten. Med viktiga intressenter menas de som har stor påverkan på företaget. 

Gray et al. (1996, s. 46) menar att fokus kommer att läggas på de intressenter som ses 

som viktigast ur ett klassiskt vinstmaximerande perspektiv. Enligt Näsi et al. (1997, s. 

303) anses intressenterna vara viktigare om de har stor påverkan på företaget. 

Författarna anser att chefer i denna övervägning tar hänsyn till intressegruppers 

politiska kontakter, tillgång till massmedia etcetera. Pfeffer & Salancik (1978, s. 44) 

menar att man bör ha en god förståelse för det sociala kontraktet för att ha möjlighet att 

bedöma vilka intressenter som skall ses som de mest väsentliga. Enligt Friedman & 

Miles (2002, s. 11) förändras relationen mellan företag och intressentgrupper över tid. 

Författarna menar att dessa förändringar kan ske både till det bättre och till det sämre 

för företaget och att förändringen beror på en mängd olika faktorer. Därför måste 

organisationer enligt Deegan & Unerman (2006, s. 290) se till att vara aktiva och 

konstant förändra sina strategier både för den operativa verksamheten men också för 

vilken information som skall redovisas till intressenter. 

 

Vi lyckas inte påvisa ett direkt samband mellan CSR-redovisning i årsredovisningen hos 

de svenska allmännyttiga bostadsbolagen och legitimitets- och intressentteorin. Detta 

tror vi beror på att vi finner ett starkare samband mellan VDT och CSR-redovisning och 

eftersom teorierna enligt Clarkson et al. (2008, s. 304) kan ses som konkurrerande är det 

svårt att finna ett starkt samband till både VDT och intressent- och legitimitetsteorin. 

Vidare kan detta resultat tyda på att de allmännyttiga bostadsbolagen inte anser att det 

finns särskilt stort legitimitetsgap. Förvisso redovisar företagen en del icke-verifierbara 

faktorer (se figur 4 och 5) både inom de sociala och miljömässiga faktorerna, vilket kan 

ses som ett tecken på att de försöker förändra företagets legitimitet i enlighet med de 

teorier som presenterats av Lindblom (1993, 57-59) samt Dowling & Pfeffer (1975, s. 

126-127). Detta kan snarare ses som förklarande variabler till vad företagen anser vara 

legitimt att ta upp när de redovisar exempelvis strategier och visioner inför framtiden.  

 

Clarkson et al. (2008, s. 305) menar dock att legitimitets- och intressentteorin går att 

använda som förklarande variabler. Något som vi också anser stämma i denna studie. 

Detta baserar vi på att mycket av den informationen som redovisas är sådant som 

uppskattas av stora intressenter och som vi anser är viktigt att redogöra för eftersom vi 

utgår från ett intressentperspektiv baserat på staten och myndigheter. I tabell 7 och 13 

kan vi se att det har lagts ett stort fokus på utsläpp och mångfald och möjlighet, något 

som vi anser kan kopplas till dagens samhällsdebatt som till stor del kretsar kring 

exempelvis jämställdhetspolitik och miljöutsläpp. Här ser vi en koppling mellan 

managementgrenen i intressentteorin och valet att presentera just denna information. 

Detta eftersom managementgrenen enligt Gray et al. (1996, s. 46) fokuserar 

på intressenter som kan ses som viktiga ur ett klassiskt vinstmaximerande perspektiv. 

Enligt Näsi et al. (1997, s. 303) anses intressenter vara viktigare om de har stor 

påverkan på företaget. Författarna anser att en väsentlig del i att avgöra intressenter 

påverkan på företaget är att ta hänsyn till intressegruppers politiska kontakter, tillgång 

till massmedia etcetera. Något som staten och myndigheter har en väldigt stor påverkan 

på då de har stor politisk makt och därför radikalt kan förändra förutsättningarna för de 

allmännyttiga bostadsbolagen.  
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6.3 Analys av social och miljömässiga faktorer 
 

En annan del av studien som kan vara av intresse är att de sociala faktorerna enligt figur 

6 har cirka en femtedel fler referenser än miljöfaktorerna. Likt Clarkson et al. (2008, s. 

305) har vi använt oss av VDT, legitimitets- och intressentteorin för att förklara vad 

som redovisas. Då det inom de sociala och miljömässiga faktorerna enligt figur 4 och 5 

är mest verifierbara noder utgår vi ifrån att det främst beror på att företagen faktiskt 

genomför mer sociala satsningar än de faktiska miljömässiga satsningarna. Det skulle 

kunna bero på att företagets intressenter i större utsträckning efterfrågar socialt arbete av 

bostadsbolagen och att de uppfattar detta som ett krav för att ses som legitima. Vi tror 

dock främst på det förstnämnda eftersom många svenska företag tack vare lagar likt lag 

om medbestämmande i arbetslivet (MBL) (1976:580) haft socialt arbete på agendan en 

längre tid. Vi anser alltså inte att företagen endast skriver ut denna information för att 

övertyga intressenterna och därigenom överbygga ett upplevt legitimitetsgap. Däremot 

tror vi att intressenters efterfrågan av information kan ha en viss betydelse för de 

faktiska satsningarna som genomförs. Då vi bedömt staten och myndigheter som de 

viktigaste intressenterna anser vi att som lagstiftare självfallet har en stor påverkan på 

den information som företaget redovisar och vad företaget faktiskt gör.  

 

Vidare kan vi se att den stora skillnaden mellan sociala faktorer och miljöfaktorer 

främst beror på mängden sociala indikatorer. I andra delar av resultatet kan vi dock se 

att de miljömässiga faktorerna har fler antal referenser än de sociala faktorerna. Dessa är 

exempelvis ledningsstruktur och ledningssystem där miljö har 53 fler observationer än 

de sociala faktorerna. Då dessa två kategorier ses som verifierbara enligt Clarkson et al. 

(2008) samt Sutantoputra (2009) vilket tyder det på att företagen faktiskt genomför 

dessa satsningar. Anledningen till dess ojämna fördelning kan vara att man valt att göra 

vissa mer riktade insatser i sitt sociala arbete och funnit det nödvändigt att göra mer 

spridda satsningar inom företagets miljöarbete. Detta skulle också kunna bero på 

externa krav som varierar beroende på om det är social eller miljömässig information. 

Vidare menar Deegan & Unerman (2006, s. 317) att företag redovisar CSR-information 

utifrån vad de anser sig ansvara för. Detta skulle kunna ses som ett tecken på att 

företagen känner sig mer ansvariga när det kommer till social information kontra 

miljöinformation. Thomson & Bebbington (2005, s. 517) menar att intressenterna har 

stora möjligheter att påverka den information som presenteras i en CSR-rapport. 

Författarna ser det som att intressenterna har möjlighet att välja vilka områden som skall 

prioriteras samt hur väl de uppfyller mål som de satt upp för verksamheten. Med detta i 

åtanke kan intressenterna haft stor effekt på vad företaget faktisk kommunicerar i sin 

rapport men också vilka satsningar som genomförs. Detta kan således ses som ett tecken 

på att intressenter i större utsträckning efterfrågar satsningar på sociala faktorer. Dock är 

det enligt Deegan & Unerman (2011, s. 404) upp till företaget att välja vilka intressenter 

som skall ses som prioriterade. De val som företagen gör här kan komma att påverka 

den information som redovisas eftersom om företaget prioriterar en viss intressentgrupp 

kan de till exempel efterfråga ett större miljöengagemang medan en annan grupp av 

intressenter kan komma att efterfråga ett större engagemang inom sociala frågor. Detta 

leder oss till slutsatsen att företagen valt att prioritera en intressentgrupp som haft stort 

fokus på sociala faktorer utifrån studiens resultat.  

 

I tabell 3 kan vi se att den största noden på underrubrik nivå tre för icke-verifierbara 

sociala kategorier är påståenden om vision och strategi. Den största noden på 

underrubrik nivå tre för miljömässiga icke-verifierbara faktorer är enligt tabell 2 
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densamma. Här kan vi se att skillnaden mellan sociala och miljömässiga referenser 

inom kategori A5 är minimal. Den sociala kategorin har 567 referenser och den 

miljömässiga har 566 referenser. Detta kan ses som ett tecken på att företagen anser att 

det ur ett legitimitets- och intressentperspektiv är i princip lika viktigt att satsa på både 

de sociala och miljömässiga faktorerna i denna kategori.    

 

Vidare kan vi med hjälp av tabell 2 och 3 se en stor spridning mellan antalet referenser 

per nod inom underrubriknivå tre. Både inom de sociala kategorierna och 

miljökategorierna råder en positiv snedvridning med några extremhöga värden som drar 

upp resultatet, detta går att utläsa då medelvärdet är högre än medianen. Detta redovisas 

också av den deskriptiva statistiken i tabell 4, där standardavvikelsen för sociala 

faktorer är 802,45 och för miljömässiga faktorer 479,71. Denna skillnad visar dock att 

miljöfaktorerna är mer jämt fördelad än de sociala faktorerna. Detta skulle kunna ha 

med legitimitets- och intressentteorin att göra eftersom det kan finnas en efterfrågan på 

miljömässig information inom samtliga underkategorier medan den sociala 

informationen kanske främst krävs inom de sociala indikatorerna. Dock tror vi i första 

hand att detta har med VDT att göra. Eftersom vi tror att företaget presterar mer jämt 

över samtliga kategorier när det kommer till miljöfaktorer medan de inom de sociala 

faktorerna råder en viss typ av satsningar som leder till det snedvridna resultatet. 

 

I underrubrik nivå fyra ser vi också stora skillnader mellan antalet referenser per nod. 

Detta visas också med hjälp av den deskriptiva statistiken i tabell 4 där vi ser att 

minimum och maximum varierar kraftigt både inom de social och miljömässiga 

noderna. De sociala faktorerna har en differens på 814 referenser och miljöfaktorerna 

har en skillnad på 660 referenser. Även i underrubriks nivå fyra är det en större 

variation mellan de sociala faktorerna än i de miljömässiga. Även denna skillnad går att 

förklara antingen med intressent- och legitimitetsteorin eller VDT. Baserat på att det i 

figur 4 och 5 går att utläsa att det finns främst verifierbara faktorer kopplar vi ihop detta 

resultat med VDT. 

 

Den största posten inom de sociala faktorerna på rubriknivå fyra är mångfald och 

möjlighet, se tabell 13. Vi tror att den har fått många träffar eftersom de flesta svenska 

allmännyttiga bostadsbolagen bör ha ett jämställdhetsarbete med tanke på den svenska 

diskrimineringslagen (2008:567) vidare har denna fråga varit väldigt aktuell i 

samhällsdebatten vilket kan ha skapat ett ökat krav på bolagen att redovisa denna 

information för att ses som legitima. Det höga antalet referenser kan således bero både 

på att företagen faktiskt genomför stora insatser när det kommer till mångfald och 

möjlighet och därför kopplas ihop med VDT, men det kan också bero på att det finns ett 

ökat krav på företaget från dess intressenter att genomföra detta för att ses som legitima. 

Vi finner dock VDT som den troligaste förklaringen då mångfald och möjlighet är en 

verifierbar kategori.   

 

Den största posten inom de miljömässiga faktorerna på underrubrik fyra är 

energiförbrukning och energieffektivitet, se tabell 7. Vi tror att detta kan bero på 

SABO:s (2016e) energiarbete där man försöker få de allmännyttiga bostadsbolagen att 

minska sin energiförbrukning genom exempelvis Skåneinitiativet. Vidare kan det också 

bero på ett tryck från företagets intressenter där de efterfrågar mer energieffektiva 

boenden. Vi tror främst att det höga antalet referenser i denna kategori beror på att 

många företag faktiskt har ett gediget energispararbete som de vill presentera i enlighet 

med VDT, sedan tror vi också att intressent- och legitimitetsteorin kan ha spelat in när 
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företagen beslutade sig för att genomför dessa satsningar. Även här tror vi dock på VDT 

som främsta förklaringsmodell eftersom det handlar om en verifierbar kategori. 

 

De största posterna på underrubrik nivå fyra som är icke-verifierbara är redogörelse för 

företagets sociala politik, värderingar, principer och uppförandekoder samt redogörelse 

för företagets miljöpolicy, värderingar, principer och miljörelaterade uppförandekoder. 

Här kan vi enligt tabell 8 och 14 se att företag har värderat informationen relativt lika då 

den sociala har 396 observationer och den miljömässiga har 405 referenser. Dock ser vi 

ett visst övertag när det kommer till de miljömässiga faktorerna. Detta tror vi kan bero 

på intressent- och legitimitetsteorin eftersom det rör sig om en icke-verifierbar faktor. 

Vidare verkar det som om företagen har uppfattat den miljömässiga informationen som 

lite viktigare för att undvika ett legitimitetsgap. 

 

Utifrån den information som presenteras angående underrubrikerna kan vi se ett 

samband med det som diskuteras i början av detta avsnitt. Det vill säga att företag enligt 

Deegan & Unerman (2006, s. 317) utför en CSR-redovisning utifrån vad de anser sig 

ansvara för. Det är också relevant att intressenterna enligt Thomson & Bebbington 

(2005, s. 517) i stor utsträckning kan komma att påverka vad företagen faktiskt gör samt 

vilken information som redovisas. Man bör dock ha i åtanke att enligt Deegan & 

Unerman (2011, s. 404) är det företagen själva väljer vilka intressenter som skall 

prioriteras. 

 

I denna analys visar vi att vi tror att företagen i regel redovisar information tack vare av 

VDT så länge det handlar om verifierbara kategorier. Vidare tror vi att redovisningen av 

icke-verifierbar information kan bero på legitimitets- och intressentteorin. Det hade 

varit intressant att se en mer djupgående kvantitativ studie där man frågar företagen om 

varför de anser att viss information redovisas för att se om resultatet överensstämmer 

med det som vi har fått fram i denna studie. Dock kan intressenter, speciellt den grupp 

som vi valt som extra viktigt, staten och myndigheter, alltid komma att påverka vad 

företagen faktiskt måste genomföra och lägga fram krav samt sätta press på företag att 

fokusera på vissa frågor som de anser är viktiga. Detta är viktigt att ha i åtanke då man 

granskar vårt resultat.   
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7. Slutsatser & rekommendationer 

I detta kapitel kommer vi gå igenom de viktigaste resultaten utifrån analysen och 

empirin och svara på vår problemformulering samt våra forskningsfrågor. Vidare 

kommer vi gå igenom studiens samhälleliga aspekter samt förslag till framtida studier. 

7.1 Slutsatser 
 

Vår problemformulering för denna studie lyder: 

 

Går det att utifrån de svenska allmännyttiga bostadsbolagens CSR-redovisning påvisa 

ett samband mellan VDT eller legitimitets- och intressentteorin? 

 

Efter genomförd analys kan vi konstatera att vi likt Clarkson et al. (2008, s. 305) kan 

påvisa ett positivt samband mellan VDT och CSR-redovisning. I vårt fall gäller det de 

allmännyttiga bostadsbolagen. Vi når denna slutsats då vår innehållsanalys har fått flest 

kodningar på de verifierbara kategorierna vilket får oss att utgå från att företagen 

faktiskt genomför det CSR-arbete som de skriver om i sina årsredovisningar, detta 

illustreras i figur 4 och 5. Detta ger oss också svaret på vår första forskningsfråga, då vi 

kan påvisa ett samband mellan VDT och CSR-redovisning i årsredovisningen för de 

svenska allmännyttiga bostadsbolagen.  

 

För att kunna påvisa ett samband mellan CSR-redovisning i årsredovisningen och 

legitimitets- och intressentteorin hade det krävts att företagen fick fler referenser i de 

icke-verifierbara kategorierna. Vi har dock likt Clarkson et al. (2008, s. 305) kunnat 

använda dessa teorier för att förklara vissa resultat som har framkommit i denna studie. 

Med hjälp av vårt anlagda perspektiv som utgår från de vi bedömt som de viktigaste 

intressenterna när det kommer till CSR-redovisning hos de allmännyttiga 

bostadsbolagen, det vill säga staten och myndigheter, kan vi se ett visst samband mellan 

vad vi bedömer att dessa intressenter skulle vara intresserade av och den information 

som faktiskt redovisas av företagen. Exempelvis fördelningen inom mångfald och 

möjlighet och fokus på koldioxidutsläpp (se tabell 2 och 3). Vidare kan vi se att 

företagen redovisar en mängd icke-verifierbara faktorer exempelvis visioner och 

strategier. Detta kan bero på att företagen upplever ett legitimitetsgap inom dessa 

områden. Detta svara också på vår andra forskningsfråga, vi har inte kunnat påvisa ett 

direkt samband mellan CSR-redovisning i årsredovisningen hos de svenska 

allmännyttiga bostadsbolagen och legitimitets- och intressentteorin. Vi har dock likt 

Clarkson et al. (2008, s. 305) kunnat använda dem som förklarande variabler i vår 

studie.  

 

Vidare kan vi konstatera att det råder en stor spridning i omfattningen av de svenska 

allmännyttiga bostadsbolagens tillämpning av CSR-redovisning i sin årsredovisning. 

Detta kan bero på att de valt att inte integrera sina miljörapporter, alternativt att de inte 

genomför någon CSR-redovisning. Vi kan också konstatera att inget av de 

allmännyttiga bostadsbolagen uttryckligen skriver att de tillämpar en CSR-redovisning i 

enlighet med GRI vilket kan ha kommit att påverka studiens resultat då ramverket var 

utformat efter GRI.  
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7.2  Studiens samhälleliga aspekter 
 

Vi anser att denna studie kan påverka intressenternas syn de allmännyttiga 

bostadsbolagens CSR-redovisning eftersom de får en bättre bild av huruvida företagen 

genomför redovisningen för att framstå som legitima för dess intressenter alternativt för 

att det har ett gediget CSR-arbete som de vill presentera för att erhålla fördelar gentemot 

sina konkurrenter. Då vi i denna studie kommit fram till att det främst är den sistnämnda 

kan de förmodligen få intressenter att tillskriva CSR-redovisningen en större 

trovärdighet. 

 

Vi tycker också att denna studie hjälper till att belysa den frivilliga CSR-redovisningen 

som en viktig del i företagets strategi och arbete eftersom det kan leda till att ett ökat 

antal företag väljer att CSR-redovisa, något vi tror är positivt för företagets intressenter. 

Vi tror att detta är positivt eftersom intressenterna får mer information om företagets 

verksamhet vilket leder underlättar för dem att göra ett aktivt val när det väljer vilken 

typ av bolag de vill stödja. Vidare tror vi att ett ökat fokus på CSR-redovisning kan leda 

till att fler företag väljer att redovisa CSR då det annars blir svårt för dem att konkurrera 

på samma villkor. 

 

Vidare tror vi att denna studie kan leda till att fler väljer att implementera integrerade 

CSR-redovisningar, det vill säga CSR-redovisa i årsredovisningen. Anledningen till 

detta är att vi tror att fler kommer förstår vikten av att ha CSR-information tillgängligt 

för sina intressenter via det dokument som flest personer inhämtar information ifrån. 

7.3 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
 

I detta avsnitt diskuterar vi studiens teoretiska och praktiska bidrag. Vi inleder med att 

tala om studiens teoretiska bidrag för att sedan gå igenom det praktiska bidraget.  

7.3.1 Studiens teoretiska bidrag 

 

Studien bidrar teoretisk med en ny anpassning av Clarkson et al. (2008) samt 

Sutantoputra (2009) ramverk. Detta kan vara till hjälp för andra som vill använda dessa 

ramverk för att undersöka liknande bolag. Vidare bidrar studien med att visa att det 

finns ett samband mellan VDT och CSR-redovisning inom de allmännyttiga 

bostadsbolagen. Studien visar också på att legitimitets- och intressentteorin kan 

användas som förklarande variabler till varför företag väljer att fokusera på vissa delar.  

 

Denna studie hjälper också till att visa på vad som ligger bakom företagens CSR-

redovisning, vilket kan appliceras på annan forskning inom CSR-området. Vi ser det 

som att vår studie bidrar med mer kunskap kring denna punkt och att det kan bidra till 

att forskningen kring CSR kan komma ett steg närmare ett theory closure. 

7.3.2 Studiens praktiska bidrag 

 

Praktiskt sätt kan detta resultat användas av de allmännyttiga bostadsbolagens 

intressenter. Den nytta de kan dra från resultatet är att företagen främst verkar redovisa 

saker som det faktiskt gör vilket bör öka intressenternas trovärdighet för de 

allmännyttiga bostadsbolagens CSR-redovisning. Vidare ger vi intressenterna en bättre 

bild av vad de allmännyttiga bostadsbolagen satsar på vid upprättandet av en CSR-

redovisning. Detta ger i sin tur intressenterna en möjlighet att i större utstäckning sätta 
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sig in i vad de allmännyttiga bostadsbolagen faktiskt gör och vad de kanske borde göra 

mer av. Vi ser detta som ett bra sätt för företag och intressenter att få en bättre dialog 

och att det på så sätt kan minska risken för att ett legitimitetsgap uppstår mellan dessa 

grupper.  

7.4 Förslag till framtida studier 
 

I detta avsnitt presenterar vi några förslag till fortsatta studier, dessa är exempel på hur 

man kan utveckla vår studie ytterligare för att visa belägg och hitta förklaringar mellan 

CSR-redovisning och bostadsbolag.  

 

 Det hade varit intressant att se en framtida studie där man antingen jämförde två 

eller flera olika år för att se om det uppstått en skillnad i de allmännyttiga 

bostadsbolagens CSR-redovisning. 

 En annan studie som hade varit intressant är att använda sig av Clarkson et al. 

(2008) och Sutantoputra (2009) ramverk för att undersöka andra bolagstyper för 

att på så vis kunna kartlägga och jämföra olika företags CSR-redovisning. 

 Det hade också varit intressant att genomföra studien på andra typer av 

bostadsbolag, exempelvis privatägda, antingen för att kartlägga deras CSR-

redovisning eller genomföra en komparativ analys mellan de allmännyttiga 

bostadsbolagen och de privatägda bolagen. 

 Vidare hade det varit av intresse att undersöka varför vissa faktorer prioriteras 

högre än andra, exempelvis energipolitiken. Detta borde gå att undersöka 

antingen med en kvantitativ enkätstudie eller en kvalitativ intervjustudie. 
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8. Sanningskriterier 

I detta kapitel kommer vi att diskutera sanningskriterier för denna studie. Då studien är 

främst kvantitativ har vi valt att granska studiens reliabilitet, validitet samt 

generaliserbarhet. 

8.1 Reliabilitet 
 

Eliasson (2013, s. 14) menar att reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat är 

pålitligt eller inte. Författaren menar att frågan som skall besvaras vid en granskning av 

studiens reliabilitet är: “Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi 

upprepar den under likartade förhållanden som möjligt?” Eliasson (2013, s. 15) menar 

att om vi kan lita på att studien går att upprepa och få samma resultat anses studien ha 

hög reliabilitet, detta är viktigt eftersom andra ska kunna granska den genomförda 

studien. Om det ej är möjligt att granska studien och kontrollera data menar författaren 

att det kan leda till att studiens vetenskapliga trovärdighet ifrågasätts. Reliabiliteten 

bestäms enligt författaren utifrån hur noggrant man genomfört mätningarna i studien. 

Vid en kvantitativ studie är det enligt författaren viktigt att alltid mäta på samma sätt 

och vid en kvalitativ studie handlar det om att erhålla pålitliga resultat. 

 

För att öka en studies reliabilitet förespråkar Eliasson (2013, s. 15) att man skall 

genomföra tydliga förberedelser av studien där man avgör hur saker skall tolkas och 

bedömas. Detta har vi gjort genom vår pilotstudie där vi kommit överens om ett tydligt 

kodningsschema som skall gälla. Vidare menar Eliasson (2013, s. 16) att om två 

personer utför studien tillsammans är det viktigt att vara överens om hur saker skall 

tolkas och uppfattas. För att undvika att det uppstår missförstånd mellan kodarna har vi 

valt att endast en av oss ska koda, detta för att få en mer enhetlig bedömning av 

materialet. Enligt Eliasson (2013, s. 16) ökar studiens reliabilitet om man kan granska 

att materialet är kodat på ett korrekt sätt. Detta är något som är möjligt att göra med 

hjälp av NVivo10, vi har därför gått tillbaka och granskat kodade noder för att se att 

kodningen utförts enligt kodningsschemat. 

 

En annan sak som påverkar reliabiliteten för en innehållsanalys är enligt Bergström & 

Boréus (2012, s. 43) är intrasubjektiviteten i undersökningen. Intrasubjektivitet innebär 

enligt författarna att om texten bearbetas två gånger av samma person skall man nå 

samma resultat.  Detta är något som vi har jämfört mellan vår pilotstudie som 

genomfördes på en del av företagen i stickprovet och hur de sedan blev kodade när vi 

genomförde den egentliga undersökningen. Vi fick en relativt hög grad av 

överensstämmelse mellan de två med vissa undantag för kategorier som tagits bort eller 

omformulerats under anpassningen av ramverken. Olsson & Sörensen (2011, s. 123) 

kallar intrasubjektivitet för internbedömarreliabilitet och menar att det kan kalkyleras 

genom följande formel:  

 
antal referenser

(antal överensstämmande + antal ej överensstämmande)
= intrasubjektivitet 

 

När detta genomfördes på de fyra företag som ingick i pilotstudien fick vi totalt 1460 

referenser varav 53 referenser hade bedömts annorlunda i pilotstudien jämfört med 

huvudstudien vilket ger oss en intrasubjektivitet på: 
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1407

(1407 + 53)
= 96,37 % 

 

Bergström & Boréus (2012, s. 42) menar att man också kan mäta intersubjektiviteten. 

Intersubjektivitet innebär enligt författarna överensstämmelsen mellan två olika kodare 

som kodar samma material vid separata tillfällen. Detta är något som vi ej har kunnat 

mäta då endast en person har kodat materialet för att ej riskera att olika bedömningar 

gör studien snedvriden. Att dubbelkoda studien, det vill säga koda materialet en gång 

till hade varit det bästa ur en reliabilitetssynpunkt men hanns tyvärr inte med. 

 

Krippendorff (2013, s. 268-269) menar att en hög reliabilitet inte är en garanti för att en 

studie skall ha hög validitet och om en studie har låg reliabilitet leder det till en minskad 

chans att studien uppnår en hög validitet. Det är alltså positivt om en studie har hög 

reliabilitet då det skapar bättre förutsättningar för att studien även skall ha hög validitet. 

Vid en innehållsanalys kan en hög reliabilitet vara svår att uppnå men vi menar ändå på 

att reliabiliteten är relativt hög tack vare att vi har använt oss av ett tydligt 

kodningsschema samt att intrasubjektiviteten var till belåtenhet vid jämförelse av 

pilotstudien och huvudstudien. Några nackdelar som drar ner studiens reliabilitet är att 

vi inte testat intersubjektiviteten samt att det inom en innehållsanalys alltid finns en risk 

att man uppfattar och tolkar saker annorlunda, därav kan vi inte utlova att om någon 

kopierar vår studie kommer de erhålla exakt samma antal referenser per nod.    

8.2 Validitet 
 

Enligt Eliasson (2013, s. 16) handlar validitet om huruvida undersökningen faktiskt 

mäter det som är tänkt att mätas. Författaren menar att validitet handlar om att svara på 

frågan: “Kan vi räkna med att undersökningen är giltig - att den verkligen mäter det som 

vi vill att den skall mäta?”. Författaren menar att för att en studie skall ha hög validitet 

måste den också ha en hög reliabilitet, detta eftersom validiteten aldrig kan vara högre 

än reliabiliteten. Enligt författaren är det viktigt att man genomför en noggrann 

granskning av sin problemformulering för att se vad man egentligen vill mäta. I vår 

studie vill vi granska om det går att finna ett samband mellan CSR-redovisningen i 

årsredovisningen hos de svenska allmännyttiga bostadsbolagen och VDT eller 

legitimitets- och intressentteorin.  

 

Eliasson (2013, s. 16) anser att för att studien skall få en hög validitet är det också 

viktigt att granska sanningshalten i det som undersöks, detta eftersom studiens 

sanningshalt är en avgörande faktor när man skall avgöra studiens trovärdighet. Då vi 

valt att granska årsredovisningar, ett dokument med högt anseende både hos företag och 

hos dess intressenter, har vi svårt att tro att informationen som kommer därifrån skulle 

vara förfalskad. Därav har vi inte gjort några ytterligare försök att granska dokumentens 

sanningshalt då vi menar på att den redan är granskad av bolaget, intressenter med mera 

och om det var några oegentligheter borde de ha upptäckts i ett tidigare stadie. 

 

Vi anser att denna studie har relativt hög validitet då vi faktiskt försöker hitta ett 

samband mellan VDT eller legitimitets- och intressentteorin. Vidare stärks vår 

övertygelse om studiens validitet då Clarkson et al. (2008) har utgått från samma teorier 

när de använde ramverket i sin studie. Vi anser att studiens syfte och den information 

som faktiskt framkommer går hand i hand, dock måste man ha i åtanke att validiteten 
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inte kan vara högre än reliabiliteten därav anser vi att studien reliabilitet och validitet 

ligger på ungefär samma nivå. 

8.3 Generaliserbarhet 
 

Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 257) handlar generalisering om huruvida studiens 

resultat går att tillämpa på resten av populationen eller ej. Vid en generalisering tar man 

enligt författarna också ställning till andra frågor, exempelvis om resultatet går att 

generalisera till andra grupper än den population som varit föremål för undersökningen. 

Olsson & Sörensen (2011, s. 256) menar att en generalisering är möjlig om man 

genomfört ett sannolikhetsurval. Något vi har valt att göra i denna studie. Olsson & 

Sörensen (2011, s. 257) anser dock att avvägningen om huruvida resultatet är 

generaliserbart kan vara svår att genomföra i praktiken då det finns vissa krav som 

måste vara uppfyllda för att studiens resultat ska kunna generaliseras. 

 

Ett av dessa kriterier är enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 257) att studiens variabler 

skall erhålla en hög validitet och reliabilitet. Vår studie har en relativt hög reliabilitet 

vilket visades när vi testade intrasubjektiviteten mellan pilotstudien och huvudstudien, 

vi har dock inte testat intersubjektiviteten vilket vi anser påverkar studiens reliabilitet 

negativt.  

 

Ett annat kriterium är enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 257) att felaktiga källor har 

eliminerats från urvalet. Detta är ett kriterium som vi anser att vi har uppnått eftersom vi 

har granskat bolagsformen hos samtliga bolag som tagits med i urvalet. Vidare har vi 

hämtat informationen om vilka allmännyttiga bostadsbolag som finns i Sverige från 

SABO:s webbsida, en organisation som vi anser har en hög trovärdighet och därav 

ingen anledning att presentera falska bolag. Det finns en viss risk att det råder en 

undertäckning i urvalet och att alla företag inte har registrerat sig men vi finner denna 

sannolikhet att vara liten eftersom de flesta allmännyttiga bostadsbolagen drivs av 

kommuner och vi tänker oss att de organisationer som drivs av kommunen och liknande 

har ett högre incitament att gå med i en branschorganisation likt SABO. 

 

Olsson & Sörensen (2011, s. 257) anser att ett annat kriterium är att både det interna och 

externa bortfallet måste analyseras och beskrivas. Enligt författarna är det viktigt att det 

interna bortfallet är relativt litet. Då vi genomfört en innehållsanalys har vi ej haft något 

internt bortfall. Vidare har vi haft en undersökning av ett dokument som är 

lättillgängligt och därav har vi ej haft något externt bortfall, en annan anledning till detta 

är att företagen som medverkar i studien ej har behövt komma med ett samtycke vilket 

kan ha lätt till att bortfallet blivit icke existerande. 

 

Olsson & Sörensen (2011, s. 257) menar att det också är viktigt att genomföra en 

granskning av kodningen och inregistreringen av information. Detta är något som vi har 

utfört med hjälp av NVivo10 där man kan gå tillbaka och kolla vilka referenser som har 

kodats till noderna. Utifrån dessa steg anser vi att studiens resultat bör vara möjligt att 

generalisera till resten av populationen då vi har uppfyllt de kriterier som Olsson & 

Sörensen (2011, s. 257) uppger. Något som ytterligare stärker oss i den övertygelsen är 

att vi har undersökt cirka en femtedel av den totala populationen vilket vi menar är ett 

ganska stort urval. Vi anser dock att denna studie inte är generaliserbar bortom den 

undersökta populationen eftersom det kan finnas andra förhållanden som inte kommit 
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med i vår innehållsanalys. Det kan till exempel finnas en annan attityd till CSR-

redovisning bland privata bostadsbolag.  
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Appendix 1 – Tidskrifter som använts som källor i 
uppsatsen rankade enligt ABDC 

Tidsskrifter Rankning 

Academy Of Management Review A* 

Accounting and Business Research A 

Accounting Forum B 

Accounting Horizons A 

Accounting, Auditing & Accountability Journal Finns ej 

Accounting, Organizations & Society A* 

Advances in Environmental Accounting & Management Finns ej 

American Sociological Review A* 

Australian Accounting Review B 

Business & Society A 

Business Ethics Quarterly A 

California Management Review A 

Contemporary Accounting Research A* 

Corporate Communications Finns ej 

Critical Perspectives On Accounting A 

Ecological Economics A 

Educational Researcher Finns ej 

European Company & Financial Law Review Finns ej 

Harvard Business Review A 

Journal Of Accounting & Economics A* 

Journal Of Accounting Research A* 

Journal of Business Ethics A 

Journal of Human Resource Costing & Accounting C 

Journal of Intellectual Capital B 

Journal Of Management Studies A* 

Nursing research Finns ej 

Research in Corporate Performance and Policy Finns ej 

The Academy of Management Review Finns ej 

The Accounting Review A* 

The Pacific Sociological Review Finns ej 
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Appendix 2 – Clarkson et al. (2008) ramverk innan 
justering 

Miljöfaktorer 

Verifierbara 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 

1. Förekomsten av en avdelning för kontroll och/eller hantering av föroreningar och 

miljö 

2. Förekomsten av en kommitté för miljömässiga och/eller sociala frågor i styrelsen  

3. Förekomsten av villkor som gäller för leverantörer och/eller kunder angående 

miljöpolicy 

4. Intressenters involvering i skapandet av företagets miljöpolicy 

5. Implementering av ISO14001 vid fabriks- eller företagsnivå 

6. Chefers kompensation är kopplad till miljöprestation 

A2: Trovärdighet 

1. Godkännande av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning eller tillhandahållande 

av CERES-rapport 

2. Oberoende verifiering/försäkran om miljöinformation som rapporterats i 

miljörapporter eller webbsida 

3. Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av miljöprestanda och/eller system 

4. Certifiering av miljöprogram genom oberoende instanser 

5. Produktcertifiering med avseende på miljöpåverkan 

6. Externa utmärkelser för miljöprestanda och/eller medverkan i ett hållbarhetsindex 

7. Intressenters involvering i processen för miljörapportering  

8. Frivilligt deltagande i miljömässiga initiativ godkända av EPA eller energiavdelning 

9. Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att förbättra miljöpraxis 

10. Deltagande i andra miljöorganisationer för att förbättra miljöpraxis (om inte 

uppfyller 8 eller 9 ovan) 

A3: Miljönyckeltal (EPI - Environmental Performance Indicators) 

1. EPI på energiförbrukning och/eller energieffektivitet 

2. EPI på vattenförbrukning och/eller vattenförbrukningseffektivitet 

3. EPI på utsläpp av växthusgaser 

4. EPI på övriga luftutsläpp 

5. EPI på TRI (inventering av farliga utsläpp på land, vatten, luft) 

6. EPI på andra utsläpp och/eller spill (ej TRI) 

7. EPI på avfall och/eller hantering av avfall (återvinning, återanvändning, minskning 

av, bortskaffande) 

8. EPI på land och resursanvändning, biologisk mångfald och bevarande 

9. EPI på miljöpåverkan från produkter och tjänster 

10. EPI på hur överensstämmer med prestationen (överskridande, rapporterade 

incidenter) 

A4: Miljöutgifter  

1. Företagets besparingar uttryckt i pengar som uppstått från miljöinitiativ 

2. Belopp som spenderats på teknik, forskning och utveckling och/eller innovationer för 

att förbättra miljöprestation och/eller effektiviteten 
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3. Belopp som spenderats på böter relaterade till miljöproblem 

Icke-verifierbara 

A5: Påståenden om vision och strategi 

1. Uttalande från VD:n om miljöprestation i ett brev till aktieägare/intressenter 

2. Redogörelse för företagets miljöpolicy, värderingar, principer och miljörelaterade 

uppförandekoder 

3. Uttalande om formella ledningssystem angående miljörisk och prestanda 

4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och utvärderingar av 

deras miljöprestanda 

5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida miljöprestanda 

6. Uttalande om specifika miljöinnovationer och/eller nya teknologier 

A6: Miljöprofil 

1. Uttalande om företagets efterföljande (eller brist på) angående specifika 

miljöstandarder 

2. En översikt över industrins effekter på miljön 

3. En översikt över hur verksamheten och/eller produkter och tjänster påverkar miljön 

4. En översikt över företagets miljöprestanda i förhållande till branschen 

A7: Miljöinitiativ 

1. En essentiell beskrivning av personalutbildning gällande miljöförvaltning och drift  

2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av miljöolyckor 

3. Interna miljöutmärkelser 

4. Interna miljögranskningar 

5. Intern certifiering av miljöprogram  

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till miljö (om inte tilldelad 

under A1.4 eller A2.7) 
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Appendix 3 - Sutantoputra (2009) ramverk innan 
justering 

Sociala faktorer 

Verifierbara 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 

1. Förekomsten av en avdelning eller ledningsposition som hanterar företagets sociala 

inverkan 

2. Förekomsten av en kommitté i styrelsen som hanterar sociala frågor 

3. Förekomsten av villkor som gäller för anställda och kunder angående företagets 

sociala policys 

4. Intressenters involvering i skapandet av företagets sociala policy 

5. Implementering av ILO-standarder och FN deklarationer om mänskliga rättigheter 

6. Chefers kompensation är kopplad till social prestation 

A2: Trovärdighet 

1. Företaget erkänner användandet av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering  

2. Oberoende verifiering/försäkran om social information som redovisas i 

hållbarhetsrapport 

3. Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av social prestation och/eller system 

4. Certifiering av sociala (arbets)program av oberoende instanser 

5. Produktcertifiering med avseende på produktsäkerhet 

6. Externa sociala utmärkelser för medarbetare 

7. Intressenters involvering i processen för rapportering av sociala faktorer 

8. Deltagande i frivilliga sociala initiativ godkända av ILO eller en avdelning för 

anställning eller arbetsmiljö 

9. Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att förbättra arbetsförhållanden 

10. Deltagande i andra arbetsorganisationer/föreningar för att förbättra 

arbetsförhållanden (om inte tilldelad under 8 eller 9 ovan) 

A3: Sociala nyckeltal (SPI - Social Performance Indicators) 

1. SPI på anställningsinformation (typ, antal anställda i region/land, skapande av 

sysselsättning och genomsnittlig omsättning) 

2. SPI på relation mellan anställda och ledning (förekomst av oberoende fackföreningar 

samt företagets riktlinjer och principer) 

3. SPI på hälsa och säkerhet (policy för arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, 

frånvaro, och dödsfall) 

4. SPI på utbildning (genomsnittligt antal timmar per anställd uppdelat på typ av 

anställningsform) 

5. SPI på mångfald och möjlighet (beskrivning av jämställdhetspolitik och system för 

att övervaka detta) 

6. SPI på strategi och ledning (beskrivning av företagets strategier i samband med 

internationella deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter) 

7. SPI på motverkning av diskriminering (policy, program, förfaranden som hindrar 

alla former av diskriminering i företagets verksamhet) 

8. SPI på föreningsfrihet och kollektivförhandlingar (företagets policy erkänner 

föreningsfrihet och kollektivförhandlingar) 
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9. SPI på barnarbete (policys för att utesluta användning av barnarbete direkt från 

företagens interna verksamhet och indirekt från företagets leverantörer) 

10. SPI på tvingande och obligatoriskt arbete (politik som adresserar tvingande och 

obligatoriskt arbete) 

11. SPI på samhället (strategier för att hantera negativ påverkan på samhället i områden 

som berörs av företagets verksamhet) 

12. SPI på mutor och korruption (politik och mekanismer för organisationen och 

anställda att hantera mutor och korruption) 

13. SPI på politiskt bidrag (policy, ledningssystem och överensstämmelsemekanismer 

för att hantera politisk lobbying och bidrag) 

14. SPI på kundens hälsa och säkerhet (policy för att skydda kundens hälsa och 

säkerhet vid användning av företagets produkter och tjänster) 

15. SPI på produkter och tjänster (policys, ledningssystem och överenstämmelse med 

produktinformation och märkning) 

16. SPI på respekt för privatliv (företagens strategier, ledningssystem och 

överensstämmelse med konsumenters integritet) 

A4: Sociala utgifter  

1. Sammanfattning av företagets besparingar från sociala initiativ uttryckt i pengar  

2. Belopp som spenderats på samhället, politiska bidrag för att stärka den sociala 

prestandan 

3. Belopp som spenderats på böter relaterade till sociala tvister/frågor 

Icke-verifierbara 

A5: Påståenden om vision och strategi 

1. Uttalande från VD:n om sociala resultat i ett brev till aktieägare/intressenter 

2. Redogörelse för företagets sociala politik, värderingar, principer och 

uppförandekoder 

3. Uttalande om formella ledningssystem angående sociala risker och prestanda 

4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och utvärderingar av 

dess sociala resultat 

5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida sociala resultat 

A:6 Social profil 

1. Uttalande om företagets efterföljande (eller brist på) angående specifika sociala 

standarder 

2. En översikt över branschens sociala konsekvenser 

3. En översikt över hur verksamheten och/eller produkter och tjänster påverkar 

samhället, anställda och kunder 

4. En översikt över företagets sociala resultat i förhållande till branschen 

A7: Sociala initiativ 

1. En essentiell beskrivning av personalutbildning i social ledning och operation 

2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av sociala händelser 

4. Interna sociala (arbete, anställda, kunder) granskningar 

5. Internt certifierade program för anställda 

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till samhället 
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Appendix 4 – SABO:s medlemsförteckning över 
aktiebolag 

AB Alebyggen 

AB Alingsåshem 

AB Bankerydshem 

AB Bjuvsbostäder 

AB Bollnäs Bostäder 

AB Bostaden i Umeå 

AB Bostäder i Borås 

AB Bostäder i Lidköping 

AB Botkyrkabyggen 

AB Boxholmshus 

AB BromöllaHem 

AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag 

AB Ekerö Bostäder 

AB Enköpings Hyresbostäder 

AB Familjebostäder 

AB Gavlegårdarna 

AB Gislavedshus 

AB GotlandsHem 

AB GrännaHus 

AB GöteneBostäder 

AB Hallstahem 

AB Hammaröbostäder 

AB Hedemorabostäder 

AB Helsingborgshem 

AB Hudiksvallsbostäder 

AB Hultsfreds Bostäder 

AB Härnösandshus 

AB Höganäshem 

AB Jokkmokkshus 

AB Karlsborgsbostäder 

AB Karlskronahem 

AB Kristianstadsbyggen 

AB Kvidingebyggen 

AB Landskronahem 

AB Laxåhem 

AB LesseboHus 

AB Ljusdalshem 

AB Melleruds Bostäder 

AB Norrahammars Kommunala  

Bostäder 

AB Nykvarnsbostäder 

AB Nynäshamnsbostäder 

AB PiteBo 

AB Ronnebyhus 

AB Sandhultsbostäder 

AB SigtunaHem 

AB Sjöbohem 

AB Skövdebostäder 

AB Sollentunahem 

AB Stockholmshem 

AB Stora Tunabyggen 

AB Stångåstaden 

AB Svalövsbostäder 

AB Svenljunga Bostäder 

AB Svenska Bostäder 

AB Tierpsbyggen 

AB Timråbo 

AB Toarpshus 

AB Tranåsbostäder 

AB TrelleborgsHem 

AB Upplands-Brohus 

AB Uppvidingehus 

AB Vingåkershem 

AB Vänersborgsbostäder 

AB Väsbyhem 

AB Ystadbostäder 

AB Älvkarlebyhus 

AB Ängelholmshem 

AB Össebyhus 

AB Övikshem 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB 

AllboHus Fastighets AB 

Arbogabostäder AB 

Armada Bostäder AB 

Arvidsjaurhem AB 

Arvika Fastighets AB 

Askersundsbostäder AB 

Bengtsforshus AB 

Bergs Hyreshus AB 

Bostads AB Mimer 

Bostads AB Poseidon 

Bostads AB Svedalahem 

Bostads AB VätterHem 

Bostadsbolaget i Mjölby AB 

Bottnaryds Bostads AB 

Burlövs Bostäder AB 

Bygga Hem i Göteborg AB 

Byggebo i Oskarshamn AB 

Båstadhem AB 

Bärkehus AB 

Centrumbostäder i Skara AB 

Degerforsbyggen AB 

Doroteahus i Dorotea AB 

EBA-Emmaboda Bostads AB 

Eda Bostads AB 

Edshus AB 

Eksjöbostäder AB 

Eksta Bostads AB 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 

Eslövs Bostads AB 

Essunga Bostäder AB 

Falkenbergs Bostads AB 

Falköpings Hyresbostäder AB 

Familjebostäder i Göteborg AB 

Fastighets AB Förvaltaren 

Fastighets AB Järnbäraren 

Fastighets AB Linden 

Fastighets AB Umluspen 

Faxeholmen AB 

Finnvedsbostäder Aktiebolag 

Flens Bostads AB 

Forshagabostäder AB 

Fristadbostäder AB 

Förbo AB 

Förvaltnings AB Framtiden 

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 
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Gagnefsbostäder AB 

Gamla Byn AB 

Gnestahem AB 

Grums Hyresbostäder AB 

Gullspångsbostäder AB 

Gårdstensbostäder 

Göingehem AB 

Göteborgs stads Bostads AB 

Habo Bostäder AB 

Hagforshem AB 

Halmstads Fastighets AB 

Haninge Bostäder AB 

Hebygårdar AB 

Herrljungabostäder AB 

Hoforshus AB 

Hyresbostäder i Norrköping AB 

Håbohus AB 

Hällefors Bostads AB 

Härjegårdar Fastighets AB 

Hässlehem AB 

Högsby Bostads AB 

Höörs Fastighets AB 

Järfällahus AB 

Kalmarhem AB 

Karlshamnsbostäder AB 

Karlskogahem AB 

Karlstads Bostads AB 

Katrineholms Fastighets AB 

Kilsbostäder AB 

Kirunabostäder AB 

KKB Fastigheter AB 

Knivstabostäder AB 

KopparStaden AB 

Krambo Bostads AB 

Kristinehamnsbostäder AB 

Krokomsbostäder AB 

Kumla Bostäder AB 

Kungsörs Fastighets AB 

Kustbostäder i Oxelösund AB 

Köpings Bostads AB 

Laholmshem AB 

Landstingsbostäder i Jämtland AB 

LekebergsBostäder AB 

Leksandsbostäder AB 

Lilla Edets Industri & Fastighets AB 

Lindesbergsbostäder AB 

Ljungbybostäder AB 

LudvikaHem AB 

Lulebo AB 

Lunds Kommuns Fastighets AB 

Lycksele Bostäder AB 

LysekilsBostäder AB 

Malungshem AB 

Malåbostaden AB 

Mariehus AB 

Marks Bostads AB 

Mitthem AB 

MKB Fastighets AB 

Morastrand AB 

Mullsjö Bostäder AB 

Munkedals Bostäder AB, Munkbo 

Munkforsbostäder AB 

Mölndalsbostäder AB 

Mönsterås Bostäder AB 

Mörbylånga Bostads AB 

Norabostäder AB 

Nordanstigs Bostäder AB 

Nordmalingshus AB 

Norra Dalarnas Fastighets AB 

Norsjölägenheter AB 

Nybro Bostads AB 

Nyköpingshem AB 

Ockelbogårdar AB 

Olofströmshus AB 

Orsabostäder AB 

Osbybostäder AB 

Pajalabostäder AB 

Partillebo AB 

Perstorps Bostäder AB 

Ramunderstaden AB 

Roslagsbostäder AB 

Rättviks Fastigheter AB 

Salabostäder AB 

Sandvikenhus AB 

Simrishamns Bostäder AB 

Skelleftebostäder AB - Skebo 

Skurupshem AB 

Solatum Hus&Hem AB 

Sorselebo AB 

Sotenäsbostäder AB 

Stenungsundshem AB 

Strängnäs Bostads AB 

Strömstadsbyggen AB 

Strömsunds Hyresbostäder AB 

STUBO AB 

Sunne Bostads AB 

Surahammarshus AB 

Säfflebostäder AB 

Säterbostäder AB 

Sävebo AB 

Sölvesborgshem AB 

Tanums Bostäder AB 

TBAB Torsås Bostads AB 

Telge Bostäder AB 

Telge Hovsjö AB 

Tidaholms Bostads AB 

Tingsrydsbostäder AB 

Tjörns Bostads AB 

TOP Bostäder AB 

Torsby Bostäder AB 

TranemoBostäder AB 

Treklövern Bostads AB 

Trosabygdens Bostäder AB 

Tyresö Bostäder AB 

Törebodabostäder AB 

Uppsala Kommuns Fastighets AB 

Uppsalahem AB 

Vadstena Fastighets AB 

Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 

Valbohem AB 

Vallonbygden AB 

Vara Bostäder AB 

Varbergs Bostads AB 

Vellingebostäder AB 

Vidingehem AB 

Vilhelmina Bostäder AB, VIBO 
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Vimarhem AB 

Vindelnbostäder AB 

Viskaforshem AB 

Witalabostäder AB 

Vårgårda Bostäder AB 

Vännäs Fastigheter AB 

VärmdöBostäder AB 

Västerviks Bostads AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växjö Kommunföretag AB 

Växjöbostäder AB 

Ydrebostäder AB 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Ånge Fastighets & Industri AB 

Årehus AB 

Årjängs Bostads AB 

Älmhultsbostäder AB 

Älvsbyns Fastigheter AB 

Öckerö Fastighets AB 

Ödeshögsbostäder AB 

ÖrebroBostäder AB 

Österlenhem AB 

Östersundshem AB 
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Appendix 5 – Clarkson et al. (2008) efter 
anpassningen vid pilotstudien 

Miljöfaktorer 

Verifierbara 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 

1. Förekomsten av en avdelning för kontroll och/eller hantering av föroreningar och 

miljö 

2. Förekomsten av en kommitté för miljöfrågor  

3. Förekomsten av villkor som gäller för leverantörer och/eller kunder angående 

miljöpolicy 

4. Intressenters involvering i skapandet av företagets miljöpolicy 

5. Implementering av ISO14001 

6. Chefers kompensation är kopplad till miljöprestation 

A2: Trovärdighet 

1. Godkännande av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning eller tillhandahållande 

av CERES-rapport 

2. Oberoende verifiering/försäkran om miljöinformation som rapporterats 

3. Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av miljöprestanda och/eller system 

4. Certifiering av miljöprogram genom oberoende instanser 

5. Produktcertifiering med avseende på miljöpåverkan 

6. Externa utmärkelser för miljöprestanda och/eller medverkan i ett hållbarhetsindex 

7. Intressenters involvering i processen för miljörapportering  

8. Frivilligt deltagande i miljömässiga initiativ godkända av Naturvårdsverket 

9. Deltagande i branschspecifika föreningar initiativ för att förbättra miljöpraxis 

10. Deltagande i andra miljöorganisationer för att förbättra miljöpraxis (om inte 

uppfyller 8 eller 9 ovan) 

A3: Miljöindikatorer 

1. Energiförbrukning och/eller energieffektivitet 

2. Vattenförbrukning och/eller vattenförbrukningseffektivitet 

3. Utsläpp av växthusgaser 

4. Övriga luftutsläpp 

5. Inventering av farliga utsläpp (på land, vatten, luft) 

6. Andra utsläpp och eller spill (ej inventering av farliga utsläpp på land, vatten, luft) 

7. Avfall och eller hantering av avfall (återvinning, återanvändning, minskning av, 

bortskaffande) 

8. Land och resursanvändning, biologisk mångfald och bevarande 

9. Miljöpåverkan från produkter och tjänster 

10. Hur överensstämmer med prestationen (överskridande, rapporterade incidenter) 

Icke-verifierbara 

A5: Påståenden om vision och strategi 

1. Uttalande från VD:n om miljöprestation till aktieägare/intressenter 

2. Redogörelse för företagets miljöpolicy, värderingar, principer och miljörelaterade 

uppförandekoder 
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3. Uttalande om formella ledningssystem angående miljörisk och prestanda 

4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och utvärderingar av 

deras miljöprestanda 

5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida miljöprestanda 

6. Uttalande om specifika miljöinnovationer och/eller nya teknologier 

A6: Miljöprofil 

1. Uttalande om företagets efterföljande (eller brist på) angående specifika 

miljöstandarder 

2. En översikt över industrins effekter på miljön 

3. En översikt över hur verksamheten och/eller produkter och tjänster påverkar miljön 

4. En översikt över företagets miljöprestanda i förhållande till branschen 

A7: Miljöinitiativ 

1. En essentiell beskrivning av personalutbildning gällande miljöförvaltning och drift 

2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av miljöolyckor 

3. Interna miljöutmärkelser 

4. Interna miljögranskningar 

5. Intern certifiering av miljöprogram  

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till miljö (om inte tilldelad 

under A1.4 eller A2.7) 
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Appendix 6 – Sutantoputra (2008) efter 
anpassningen vid pilotstudien 

Sociala faktorer 

Verifierbara 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 

1. Förekomsten av en avdelning eller ledningsposition som hanterar företagets sociala 

inverkan 

2. Förekomsten av en kommitté som hanterar sociala frågor 

3. Förekomsten av villkor som gäller för anställda och kunder angående företagets 

sociala policys 

4. Intressenters involvering i skapandet av företagets sociala policy 

5. Implementering av ILO-standarder och FN deklarationer om mänskliga rättigheter 

6. Chefers kompensation är kopplad till social prestation 

A2: Trovärdighet 

1. Företaget erkänner användandet av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering  

2. Oberoende verifiering/försäkran om social information som redovisas 

3. Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av social prestation och/eller system 

4. Certifiering av sociala (arbets)program av oberoende instanser 

5. Produktcertifiering med avseende på produktsäkerhet 

6. Externa sociala utmärkelser 

7. Intressenters involvering i processen för rapportering av sociala faktorer 

8. Deltagande i frivilliga sociala initiativ godkända av ILO eller en avdelning för 

anställning eller arbetsmiljö 

9. Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att förbättra arbetsförhållanden 

10. Deltagande i andra arbetsorganisationer/föreningar för att förbättra 

arbetsförhållanden (om inte tilldelad under 8 eller 9 ovan) 

A3: Sociala indikatorer  

1 Anställningsinformation (typ, antal anställda, skapande av sysselsättning och 

genomsnittlig omsättning) 

2. Relation mellan anställda och ledning (förekomst av oberoende fackföreningar samt 

företagets riktlinjer och principer) 

3. Anställdas hälsa och säkerhet (policy för arbetsolyckor och arbetsrelaterade 

sjukdomar, frånvaro, dödsfall och friskvård) 

4. Personalutbildning  

5. Mångfald och möjlighet (beskrivning av jämställdhets- och integrationspolitik) 

6. Strategi och ledning (beskrivning av företagets strategier i samband med 

internationella deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter) 

7. Motverkning av diskriminering (policy, program, förfaranden som hindrar alla 

former av diskriminering i företagets verksamhet) 

8. Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar (företagets policy erkänner 

föreningsfrihet och kollektivförhandlingar) 

9. Barnarbete (policys för att utesluta användning av barnarbete direkt från företagens 

interna verksamhet och indirekt från företagets leverantörer) 
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10. Tvingande och obligatoriskt arbete (politik som adresserar tvingande och 

obligatoriskt arbete) 

11. Samhället (strategier för att hantera negativ påverkan på samhället i områden som 

berörs av företagets verksamhet) 

12. Mutor och korruption (politik och mekanismer för organisationen och anställda att 

hantera mutor och korruption) 

13. Politiskt bidrag (policy, ledningssystem och överensstämmelsemekanismer för att 

hantera politisk lobbying och bidrag) (0-3) 

14. Kundens hälsa och säkerhet (policy för att skydda kundens hälsa och säkerhet vid 

användning av företagets produkter och tjänster) 

15. Produkter och tjänster (policys, ledningssystem och överenstämmelse med 

produktinformation och märkning) 

16. Respekt för privatliv (företagens strategier, ledningssystem och överensstämmelse 

med konsumenters integritet) 

Icke-verifierbara 

A5: Påståenden om vision och strategi 

1. Uttalande från VD:n om sociala resultat i ett brev till aktieägare/intressenter 

2. Redogörelse för företagets sociala politik, värderingar, principer och 

uppförandekoder 

3. Uttalande om formella ledningssystem angående sociala risker och prestanda 

4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och utvärderingar av 

dess sociala resultat 

5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida sociala resultat 

6. Uttalande om specifika sociala innovationer och förbättringar 

A7: Sociala initiativ 

1. En essentiell beskrivning av personalutbildning i social ledning och operation 

2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av sociala händelser 

3. Interna sociala (arbete, anställda, kunder) utmärkelser  

4. Interna sociala (arbete, anställda, kunder) granskningar 

5. Internt certifierade program för anställda 

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till samhället 
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Appendix 7 – Kodningsmall 

Miljöfaktorer 

Verifierbara 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 

2. Förekomsten av en kommitté för miljöfrågor  

Individ eller grupp av människor vars arbetsuppgift går ut på att hantera miljöfrågor. 

3. Förekomsten av villkor som gäller för leverantörer och/eller kunder angående 

miljöpolicy 

Exempelvis krav på miljövänliga varor vid anställning av entreprenörer. 

5. Implementering av ISO14001 

När företaget följer miljöledningstandarden ISO14001. 

A2: Trovärdighet 

3. Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av miljöprestanda och/eller system 

Till exempel företag som uppger att de implementerar ISO14001 och gjort den 

obligatoriska återkommande omcertifierade. 

4. Certifiering av miljöprogram genom oberoende instanser 

Miljöprogram som certifieras av en oberoende tredje part.  

5. Produktcertifiering med avseende på miljöpåverkan 

Exempelvis miljöcertifieringen miljöbyggnad brons/silver/guld som ges ut av Swedish 

Green Building Council. 

6. Externa utmärkelser för miljöprestanda och/eller medverkan i ett hållbarhetsindex 

Externa utmärkelser/pris. Tillägg: all kodning hit var för externa utmärkelser, inget till 

medverkan i hållbarhetsindex. 

9. Deltagande i branschspecifika föreningar initiativ för att förbättra miljöpraxis 

Exempelvis SABO:s "Skåneinitiativet". 

10. Deltagande i andra miljöorganisationer för att förbättra miljöpraxis (om inte 

uppfyller 9 ovan) 

Medverkan i miljöorganisationer som inte uppfyller kraven i A2:9. 

A3: Miljöindikatorer 

1. Energiförbrukning och/eller energieffektivitet 

Energiförbrukning i år, jämförelse med tidigare år, genomförda åtgärder för att minska 

användningen/öka effektiviteten. Exempelvis byta ut kvicksilverlampor mot LED-

lampor (kvicksilver har låg energieffektivitet). 

2. Vattenförbrukning och/eller vattenförbrukningseffektivitet 

Vattenförbrukning i år, jämförelse med tidigare år, genomförda åtgärder för att minska 

användningen/öka effektiviteten, exempelvis installera nya vattensnåla kranar. 

3. Utsläpp av växthusgaser 

Koldioxidutsläpp i år, jämförelse med tidigare, genomförda åtgärder för att minska 

utsläppen 

5. Inventering av farliga utsläpp (på land, vatten, luft) 

Påstående om inventering av utsläpp. 

6. Andra utsläpp och eller spill (ej inventering av farliga utsläpp på land, vatten, luft) 

Utsläpp som ej kunde hänföras till 5 eller 6. 

7. Avfall och eller hantering av avfall (återvinning, återanvändning, minskning av, 
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bortskaffande) 

Källsortering, sopsortering, annat avfall, procent som återvinns i år jämfört med 

tidigare år etcetera. 

8. Land och resursanvändning, biologisk mångfald och bevarande 

Uttalande om en faktisk åtgärd som görs med avseende på främjade av 

resursanvändning, biologisk mångfald eller bevarande. 

9. Miljöpåverkan från produkter och tjänster. 

Redogörelse för hur produkt/tjänst påverkar miljön eller åtgärd för hur detta motverkas 

10. Hur överensstämmer med prestationen (överskridande, rapporterade incidenter) 

Uttalande om tidigare mål som inte blev uppfyllda. 

Icke-verifierbara 

A5: Påståenden om vision och strategi 

1. Uttalande från VD:n om miljöprestation till aktieägare/intressenter 

Ska uttryckligen vara från VD:n, kodning sker främst från avsnittet "VD har ordet" 

eller dylikt. 

2. Redogörelse för företagets miljöpolicy, värderingar, principer och miljörelaterade 

uppförandekoder 

Till exempel miljöpolicys som inte beskriver faktiska åtgärder som har genomförts utan 

mer beskriver en framtida önskan eller ambitioner.  

3. Uttalande om formella ledningssystem angående miljörisk och prestanda 

Bolag som påstår sig följa relevant formella ledningssystem. 

4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och utvärderingar av 

deras miljöprestanda 

Miljögranskningar som ligger som grund till framtida miljöarbete. 

5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida miljöprestanda 

Exempelvis att minska koldioxidutsläpp med 20 % till år 2020. 

A6: Miljöprofil 

4. En översikt över företagets miljöprestanda i förhållande till branschen 

Bolagets prestation jämfört med andra bostadsbolag i miljörelaterade frågor, 

exempelvis energiförbrukning. 

A7: Miljöinitiativ 

1. En essentiell beskrivning av personalutbildning gällande miljöförvaltning och drift 

Utförlig beskrivning av relevant utbildning. 

2. Förekomst av beredskapsplaner händelse av miljöolyckor 

Uttalande om att relevanta beredskapsplaner existerar. 

3. Interna miljöutmärkelser 

Miljöutmärkelse som blivit tilldelad intern inom bostadsbolaget. 

4. Interna miljögranskningar 

Intern granskning/undersökning av diverse miljöfaktorer och dess effektivitet samt 

upplevda effekt. 

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till miljö 

Engagemang/donationer och samarbeten med miljöorganisationer/miljöinriktade 

evenemang. 
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Sociala faktorer 

Verifierbara 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 

2. Förekomsten av en kommitté som hanterar sociala frågor 

Individ eller grupp av människor vars arbetsuppgift går ut på att hantera sociala frågor. 

3. Förekomsten av villkor som gäller för anställda och kunder angående företagets 

sociala policys 

När företaget har uttalade sociala villkor eller förhållningsregler som gäller för 

anställda och kunder. 

A2: Trovärdighet 

2. Oberoende verifiering/försäkran om social information som redovisas 

Oberoende extern part som kontrollerar redovisningen, 

3. Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av social prestation och/eller system 

Exempelvis företag som uppger att de implementerar OHSAS18001 och har gjort den 

obligatoriska återkommande certifieringen. 

4. Certifiering av sociala (arbets-)program av oberoende instanser 

Exempelvis certifierade i ledningssystem för arbetsmiljö enligt standard OHSAS 

18001. 

6. Externa sociala utmärkelser 

Till exempel pris för arbetsmiljö eller samhällsengagemang. 

9. Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att förbättra arbetsförhållanden 

Initiativ eller liknande som är specifikt för branschen. 

10. Deltagande i andra arbetsorganisationer/föreningar för att förbättra 

arbetsförhållanden (om inte tilldelad under 9 ovan) 

Vid medverkan i organisationer eller liknande som inte uppfyller kriteriet för A2:9. 

A3: Sociala indikatorer  

1 Anställningsinformation (typ, antal anställda, skapande av sysselsättning och 

genomsnittlig omsättning) 

Olika typer av information om anställning och de anställda. 

2. Relation mellan anställda och ledning (förekomst av oberoende fackföreningar samt 

företagets riktlinjer och principer) 

Beskrivning av relation mellan anställda och ledningen samt arbete som görs för att 

främja relationen. 

3. Anställdas hälsa och säkerhet (policy för arbetsolyckor och arbetsrelaterade 

sjukdomar, frånvaro, dödsfall och friskvård) 

Exempelvis friskvård, sjukfrånvaro, andel långtidssjuka, åtgärder som görs för att 

motverka arbetsskador etcetera. 

4. Personalutbildning  

Personalutbildning som genomförts. 

5. Mångfald och möjlighet (beskrivning av jämställdhets- och integrationspolitik) 

All jämförelse av kvinnor/män, till exempel uppdelning av sjukfrånvaro då det visar om 

det finns en större belastning på något av könen. Integrationsarbete. 

7. Motverkning av diskriminering (policy, program, förfaranden som hindrar alla 

former av diskriminering i företagets verksamhet) 

Arbete som motiverar diskriminering av till exempel funktionsnedsatta och äldre 

genom exempelvis bättre tillgänglighet i bostäderna. 
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12. Mutor och korruption (politik och mekanismer för organisationen och anställda att 

hantera mutor och korruption) 

Hur företaget förhåller sig till mutor och korruption och hur detta skall undvikas. 

14. Kundens hälsa och säkerhet (policy för att skydda kundens hälsa och säkerhet vid 

användning av företagets produkter och tjänster) 

Exempelvis säkerhetsåtgärder såsom belysning och säkerhetsdörrar med syfte att 

skapare en tryggare miljö för de boende. 

15. Produkter och tjänster 

När företagen uppger att de ger rabatt på hyran när en boende har hyrt av 

bostadsbolaget en längre tid.  

Icke-verifierbara 

A5: Påståenden om vision och strategi 

1. Uttalande från VD:n om sociala resultat i ett brev till aktieägare/intressenter 

Ska uttryckligen vara från VD:n, kodning sker främst från avsnittet "VD har ordet" 

eller dylikt. 

2. Redogörelse för företagets sociala politik, värderingar, principer och 

uppförandekoder 

Till exempel det som inte beskriver faktiska åtgärder som har genomförts utan mer 

beskriver en framtida önskan eller ambitioner.  

3. Uttalande om formella ledningssystem angående sociala risker och prestanda 

Bolag som påstår sig följa relevant formella ledningssystem. 

4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och utvärderingar av 

dess sociala resultat 

Till exempel att företaget genomför återkommande NKI-undersökningar vilka sedan 

jämförs med tidigare år och ligger som grund till framtida socialt arbete. 

5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida sociala resultat 

Exempelvis uppnå en viss poäng på framtida NKI- eller medarbetarundersökning. 

A7: Sociala initiativ 

1. En essentiell beskrivning av personalutbildning i social ledning och operation 

Utförlig beskrivning av relevant utbildning. 

2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av sociala händelser 

Uttalande om att relevanta beredskapsplaner existerar. 

4. Interna sociala (arbete, anställda, kunder) granskningar 

Exempelvis NKI- eller medarbetarundersökningar. 

5. Internt certifierade program för anställda 

Vid påståenden om att bostadsbolaget har ett internt certifierat program för anställda. 

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till samhället 

Engagemang och donationer till föreningsliv, främjade av ungdomars 

fritid/idrottsverksamhet, sommarjobb för skolungdomar etcetera. 
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Appendix 8 – Resultat miljöfaktorer 

 

 

Antal 

referenser 

Miljöfaktorer 2072 

Verifierbara 1431 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 61 

1. Förekomsten av en avdelning för kontroll och/eller hantering av 

föroreningar och miljö 

0 

2. Förekomsten av en kommitté för miljöfrågor  12 

3. Förekomsten av villkor som gäller för leverantörer och/eller kunder 

angående miljöpolicy 

23 

4. Intressenters involvering i skapandet av företagets miljöpolicy 0 

5. Implementering av ISO14001 26 

6. Chefers kompensation är kopplad till miljöprestation 0 

A2: Trovärdighet 138 

1. Godkännande av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning eller 

tillhandahållande av CERES-rapport 

0 

2. Oberoende verifiering/försäkran om miljöinformation som rapporterats 0 

3. Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av miljöprestanda 

och/eller system 

22 

4. Certifiering av miljöprogram genom oberoende instanser 21 

5. Produktcertifiering med avseende på miljöpåverkan 16 

6. Externa utmärkelser för miljöprestanda och/eller medverkan i ett 

hållbarhetsindex 

25 

7. Intressenters involvering i processen för miljörapportering  0 

8. Frivilligt deltagande i miljömässiga initiativ godkända av 

Naturvårdsverket 

0 

9. Deltagande i branschspecifika föreningar initiativ för att förbättra 

miljöpraxis 

53 

10. Deltagande i andra miljöorganisationer för att förbättra miljöpraxis (om 

inte uppfyller 8 eller 9 ovan) 

1 

A3: Miljöindikatorer 1232 

1. Energiförbrukning och/eller energieffektivitet 661 

2. Vattenförbrukning och/eller vattenförbrukningseffektivitet 150 

3. Utsläpp av växthusgaser 147 

4. Övriga luftutsläpp 0 

5. Inventering av farliga utsläpp (på land, vatten, luft) 2 

6. Andra utsläpp och eller spill (ej inventering av farliga utsläpp på land, 

vatten, luft) 

3 

7. Avfall och eller hantering av avfall (återvinning, återanvändning, 

minskning av, bortskaffande) 

257 

8. Land och resursanvändning, biologisk mångfald och bevarande 8 

9. Miljöpåverkan från produkter och tjänster 2 

10. Hur överensstämmer med prestationen (överskridande, rapporterade 

incidenter) 

2 
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Icke-verifierbara 641 

A5: Påståenden om vision och strategi 566 

1. Uttalande från VD:n om miljöprestation till aktieägare/intressenter 42 

2. Redogörelse för företagets miljöpolicy, värderingar, principer och 

miljörelaterade uppförandekoder 

405 

3. Uttalande om formella ledningssystem angående miljörisk och prestanda 14 

4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och 

utvärderingar av deras miljöprestanda 

14 

5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida miljöprestanda 91 

6. Uttalande om specifika miljöinnovationer och/eller nya teknologier 0 

A6: Miljöprofil 3 

1. Uttalande om företagets efterföljande (eller brist på) angående specifika 

miljöstandarder 

0 

2. En översikt över industrins effekter på miljön 0 

3. En översikt över hur verksamheten och/eller produkter och tjänster 

påverkar miljön 

0 

4. En översikt över företagets miljöprestanda i förhållande till branschen 3 

A7: Miljöinitiativ 72 

1. En essentiell beskrivning av personalutbildning gällande miljöförvaltning 

och drift 

13 

2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av miljöolyckor 2 

3. Interna miljöutmärkelser 3 

4. Interna miljögranskningar 25 

5. Intern certifiering av miljöprogram  0 

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till miljö (om inte 

tilldelad under A1.4 eller A2.7) 

29 
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Appendix 9 – Resultat sociala faktorer 

 

 

Antal 

referenser 

Sociala faktorer 3029 

Verifierbara 1989 

A1: Ledningsstruktur och ledningssystem 8 

1. Förekomsten av en avdelning eller ledningsposition som hanterar 

företagets sociala inverkan 

0 

2. Förekomsten av en kommitté som hanterar sociala frågor 6 

3. Förekomsten av villkor som gäller för anställda och kunder angående 

företagets sociala policys 

2 

4. Intressenters involvering i skapandet av företagets sociala policy 0 

5. Implementering av ILO-standarder och FN deklarationer om mänskliga 

rättigheter 

0 

6. Chefers kompensation är kopplad till social prestation 0 

A2: Trovärdighet 15 

1. Företaget erkänner användandet av GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsrapportering  

0 

2. Oberoende verifiering/försäkran om social information som redovisas 1 

3. Regelbundna oberoende kontroller/granskningar av social prestation 

och/eller system 

5 

4. Certifiering av sociala (arbets)program av oberoende instanser 2 

5. Produktcertifiering med avseende på produktsäkerhet 0 

6. Externa sociala utmärkelser 3 

7. Intressenters involvering i processen för rapportering av sociala faktorer 0 

8. Deltagande i frivilliga sociala initiativ godkända av ILO eller en 

avdelning för anställning eller arbetsmiljö 

0 

9. Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att förbättra 

arbetsförhållanden 

2 

10. Deltagande i andra arbetsorganisationer/föreningar för att förbättra 

arbetsförhållanden (om inte tilldelad under 8 eller 9 ovan) 

2 

A3: Sociala indikatorer  1966 

1 Anställningsinformation (typ, antal anställda, skapande av sysselsättning 

och genomsnittlig omsättning) 

574 

2. Relation mellan anställda och ledning (förekomst av oberoende 

fackföreningar samt företagets riktlinjer och principer) 

8 

3. Anställdas hälsa och säkerhet (policy för arbetsolyckor och 

arbetsrelaterade sjukdomar, frånvaro, dödsfall och friskvård) 

253 

4. Personalutbildning  71 

5. Mångfald och möjlighet (beskrivning av jämställdhets- och 

integrationspolitik) 

815 

6. Strategi och ledning (beskrivning av företagets strategier i samband med 

internationella deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter) 

0 

7. Motverkning av diskriminering (policy, program, förfaranden som 

hindrar alla former av diskriminering i företagets verksamhet) 

65 
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8. Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar (företagets policy erkänner 

föreningsfrihet och kollektivförhandlingar) 

0 

9. Barnarbete (policys för att utesluta användning av barnarbete direkt från 

företagens interna verksamhet och indirekt från företagets leverantörer) 

0 

10. Tvingande och obligatoriskt arbete (politik som adresserar tvingande 

och obligatoriskt arbete) 

0 

11. Samhället (strategier för att hantera negativ påverkan på samhället i 

områden som berörs av företagets verksamhet) 

0 

12. Mutor och korruption (politik och mekanismer för organisationen och 

anställda att hantera mutor och korruption) 

9 

13. Politiskt bidrag (policy, ledningssystem och 

överensstämmelsemekanismer för att hantera politisk lobbying och bidrag) 

(0-3) 

0 

14. Kundens hälsa och säkerhet (policy för att skydda kundens hälsa och 

säkerhet vid användning av företagets produkter och tjänster) 

167 

15. Produkter och tjänster (policys, ledningssystem och överenstämmelse 

med produktinformation och märkning) 

4 

16. Respekt för privatliv (företagens strategier, ledningssystem och 

överensstämmelse med konsumenters integritet) 

0 

Icke-verifierbara 1040 

A5: Påståenden om vision och strategi 567 

1. Uttalande från VD:n om sociala resultat i ett brev till 

aktieägare/intressenter 

45 

2. Redogörelse för företagets sociala politik, värderingar, principer och 

uppförandekoder 

396 

3. Uttalande om formella ledningssystem angående sociala risker och 

prestanda 

3 

4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och 

utvärderingar av dess sociala resultat 

79 

5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida sociala resultat 44 

6. Uttalande om specifika sociala innovationer och förbättringar 0 

A7: Sociala initiativ 473 

1. En essentiell beskrivning av personalutbildning i social ledning och 

operation 

12 

2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av sociala händelser 7 

3. Interna sociala (arbete, anställda, kunder) utmärkelser  0 

4. Interna sociala (arbete, anställda, kunder) granskningar 191 

5. Internt certifierade program för anställda 4 

6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till samhället 259 

 



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 

http://www.usbe.umu.se/

