
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidatuppsats 
Bachelor’s thesis 
 
 
 
 
 
 
 
Företagsekonomi 
Business Administration 
 
Varför hållbarhetsredovisa? – En kvalitativ studie om motiv och fördelar för 
stora svenska företag att upprätta hållbarhetsredovisning 
 
 
Sebastian Darolf 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittuniversitetet  
Avdelningen för Ekonomivetenskap och Juridik 

 
Examinator: wilhelm.skoglund@miun.se 

Handledare: cecilia.dalborg@miun.se 
Författarens e-postadress: seda1400@student.miun.se 

 
2018-06-12 

 



 

 

Sammanfattning 
 
 
Att arbeta med hållbarhetsfrågor är något som idag ses som en självklarhet. För företag 
kan det idag till och med vara en avgörande faktor då det ställs krav från olika delar av 
samhället på företag när det handlar om hållbarhetsarbete. Att redovisa sina 
hållbarhetsprestationer görs idag ofta i hållbarhetsredovisningar. I Sverige är det från 
och med räkenskapsåret 2017 krav på stora företag att upprätta en sådan redovisning. 
Det saknas kunskap kring vilka fördelar företag kan få av att hållbarhetsredovisa samt 
vilka motiv de har till att redovisa, därför ämnar denna uppsats undersöka detta. För 
att besvara syftet och forskningsfrågorna i uppsatsen har kvalitativa intervjuer använts 
som den primära datainsamlingsmetoden. Urvalet har bestått av personer på svenska 
företag som är ansvariga för hållbarhetsredovisningarna på sitt respektive företag. Ett 
krav var att företagen som inkluderats i undersökningen även före lagkravet upprättat 
en redovisning. Detta för att kunna se om lagen som kräver en hållbarhetsredovisning 
påverkat dem. Resultatet tyder på att den nya lagen inte påverkar företag som redan 
innan haft en redovisning mer än på mindre detaljer. De motiv som identifierats som 
huvudmotiv för att upprätta en hållbarhetsredovisning är legitimitetskapande, intern 
utveckling, säljverktyg samt ansvar. En slutsats som framkommit är att dessa motiv 
även före lagkravet var ett tillräckligt stort incitament för företag att 
hållbarhetsredovisa på ett sådant omfattande sätt som lagen kräver när det handlar om 
jämförbarhet och transparens. Global reporting initiative (GRI) är ett internationellt 
ramverk och är det största ramverket när det kommer till hållbarhetsredovisning. 
Samtliga företag i denna studie har rapporterat utifrån GRI eller inspirerats av det vilket 
gör att förståelse kring företags inställning till GRI behövs för att få en helhetsbild över 
vilka motiv och fördelar de ser med redovisningen. 
 
 
 

  



 
 

Abstract 
 

 
Working with sustainability issues is something that is today seen as a matter of course. 
It can even be a decisive factor for companies when demands are made from different 
parts of society when it comes to how they handle sustainability issues. Reporting of 
companies sustainability performance is often done in sustainability reports today. In 
Sweden there is a requirement for large companies to draw up such an account that 
requirement was new for year 2017. Knowledge is missing about the benefits companies 
can get from sustainability reporting and what motives they have to report, so this 
paper aims to investigate this issues. In order to answer the purpose and research 
questions in the paper, qualitative interviews have been used as the primary data 
collection method. The sample has consisted of persons in Swedish companies who are 
responsible for the sustainability reports of their respective companies. One 
requirement was that the companies included in the paper also prepared an 
sustainability report before the legal requirement. This in order to see if the law that 
requires a sustainability report has affected them. The result suggests that the new law 
does not affect companies that have already had an accounting more than in small 
details. The motives identified as the main motive for establishing a sustainability 
report are legitimacy, internal development, sales tools and responsibility. One 
conclusion that emerged is that these motives, even before the legal requirement, were 
a sufficiently large incentive for companies to report sustainability in such a 
comprehensive manner as the law requires when it comes to comparability and 
transparency. A contributing factor to this may be GRI, which is an international 
framework and which is the largest framework for sustainability reporting. All 
companies in this study have reported from GRI or has been inspired by it, which means 
that understanding about companies' attitude to GRI is needed to get a comprehensive 
picture of the motives and benefits they see with the report.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Hållbarhet är viktigt för dagens samhälle och för framtidens samhälle på många olika 
sätt. Ur ett långsiktigt makroperspektiv är företags arbete med hållbarhetsfrågor 
avgörande för hur samhället kommer se ut i framtiden. Ur ett kortare microperspektiv 
har företagens hållbarhetsarbete kommit att många gånger spela en avgörande roll för 
företagets resultat och position i samhället (Larsson & Ljungdahl, 2008). Starten för 
arbetet med begreppet hållbar utveckling kan hänvisas till slutet av 1980-talet och den 
rapport, beställd av FN, som kallas Brundtlandrapporten. I denna rapport definieras 
hållbar utveckling som sådan ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra framtida generationers möjlighet att uppfylla sina behov” (World commission 
on environment and development, 1987). 

 

Hur företag och andra organisationer arbetar med hållbarhetsfrågor och hållbar 
utveckling kan presenteras i en så kallad hållbarhetsredovisning. Att arbeta med 
hållbarhetsredovisning är något som på kort tid växt och blivit allt vanligare bland 
företag. Andelen av världens 250 största företag som har en hållbarhetsredovisning har 
från 1999 till 2013 växt från 35% till 93%, vilket visar att fenomenet är en relativt ny 
företeelse (Celemans et al., 2015). Dock är det en stor andel av stora och medelstora 
företag på en global nivå som väljer att inte hållbarhetsredovisa. Vidare är det stor 
variationen på andelen företag som redovisar i olika länder. Kulturella, politiska och 
ekonomiska faktorer i specifika länder påverkar andelen företag som 
hållbarhetsredovisar (Stubbs, Higgin & Milne, 2013). 

 

Frostenson, Helin och Sandström (2015) menar att hållbarhetsredovisning kan ses som 
en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av företagets 
verksamhet. Hållbarhetsredovisning kan därmed ses som ett verktyg som knyter ihop 
hållbarhetsfrågor med begreppet redovisning. Troligt är att redovisningens del i arbetet 
med hållbarhetsproblem i samhället kommer utvecklas allt mer, vilket innebär att 
efterfrågan på information kommer förändras (Hopwood, 2009). Celemans et al. (2015) 
menar att hållbarhetsredovisning är en möjlighet för företag att kommunicera sina 
värderingar, agerande och prestationer för en hållbar utveckling till olika intressenter. 
Detta är information som både interna och externa intressenter många gånger kräver 
(Herremans, Nazari & Mahmoudian, 2015). Frostenson, Helin och Sandström (2015) 
påpekar att hållbarhetsredovisning framförallt kan fylla två grundläggande funktioner. 
Dels kan det vara ett instrument för ökad transparens och därmed blir företagets arbete 
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med dessa frågor synliga för olika intressenter och dels kan det vara ett instrument för 
styrning av hållbarhetsprocesser. 

  

I Sverige har det sedan 2008 varit tvingande att genomföra hållbarhetsredovisning för 
statliga företag, för privata företag har det varit frivilligt fram till 2017 då det enligt en 
ny lag blev krav på stora företag att hållbarhetsredovisa i och med ny lagstiftning. 
Enligt denna lag ska det finnas en hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen 
alternativt en hänvisning i förvaltningsberättelsen till en separat 
hållbarhetsredovisning (KPMG, 2016). Med stora företag menas företag som uppfyller 
minst två av följande tre villkor. (1) medelantalet anställda har under vart och ett av de 
senaste två räkenskapsåren varit mer än 250. (2) balansomslutningen har för vart och 
ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 175 miljoner kronor. (3) 
nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 
350 miljoner kronor. Revisorn granskar inte hållbarhetsredovisningens innehåll utan 
ska enbart kontrollera att den finns. Något som skiljer sig mot många andra europeiska 
länder där revisorn ska kontrollera rapporteringen betydligt mer noggrant (KPMG, 
2016). 

 
Kravet på hållbarhetsredovisning samt dess innehåll för stora företag beskrivs i 6 kap. 
12§ Årsredovisningslagen (ÅRL). Enligt denna ska rapporten innehålla sådana 
upplysningar om hållbarhet som krävs för att det ska vara möjligt för externa personer 
att få förståelse för företagets utveckling, ställning och resultat samt de konsekvenser 
verksamheten innebär. Detta innebär att företag vid upprättandet av en 
hållbarhetsredovisning måste bedöma vad som är väsentligt att rapportera (FAR, 2016). 
Följande områden ska alltid rapporteras: 

 
• Miljö 
• Sociala förhållanden 
• Personal 
• Respekt för mänskliga rättigheter 
• Motverkande av korruption 

 

Det är alltså först för räkenskapsåret 2017 som stora svenska företag tvingats upprätta 
en hållbarhetsredovisning (frånsett statliga företag) och fortfarande är det en stor andel 
av svenska företag som inte har detta krav på sig. De som hållbarhetsredovisade innan 
2017 gjorde alltså det frivilligt. Något som även samtliga små och medelstora företag 
som redovisar gör. 
 
Det finns inget tvingande ramverk som beskriver hur redovisningen ska se ut på 
detaljnivå för de svenska företag som omfattas av den lag som kräver att en 
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hållbarhetsredovisning upprättas. Istället har företagen stor valfrihet i utformandet av 
rapporteringen, dock finns det EU-direktiv som uppmuntrar företag att tillämpa något 
etablerat ramverk för hållbarhetsredovisning (PWC, 2016). När det gäller ramverk är 
Global Reporting Initiative (GRI) den mest använda och kända. GRI har sitt ursprung 
från 1997 och växte snabbt och blev det ledande organet för riktlinjer inom 
hållbarhetsredovisning (Brown et al., 2009). Syftet med GRI är att erbjuda principer och 
standarder för hållbarhetsredovisning som kan användas av organisationer, oberoende 
av dess storlek, bransch eller geografiska position (Lahbil & Wahabi, 2017). 

 

1.2 Problemformulering 
 

Hållbarhetsredovisning ska enligt Hahn och Lülfs (2013) ge en balanserad och 
framförallt komplett bild av hur ett företagen presterar i hållbarhetsfrågor. Hopwood 
(2009) menar att samhället är i ett tidigt stadie av förståelse för redovisningens roll i 
hållbarhetsfrågor, vilket innebär att det finns både ett behov och en möjlighet för 
forskning inom ämnet. Hahn och Lülfs (2013) påpekar att problem finns med att 
hållbarhetsredovisning används av företag på ett sådant sätt att de positiva aspekterna 
lyfts upp och skapar en orättvis bild av företag som försöker att framstå som mer 
hållbara än vad de är. Toppinen et al. (2012) menar att tidigare litteratur som rör 
företags applicering av GRI:s ramverk är mycket begränsad. Speciellt när det gäller 
ansvar och prestationer bortom de finansiella aspekterna. Hedberg och von Malmborg 
(2003) reflekterar över att vissa företag som anser sig följa GRI:s riktlinjer och även står 
med på GRI:s lista över företag som använder ramverket i själva verket endast 
använder det som inspiration och därmed inte följer det i detalj. Utifrån detta finns det 
ett intresse att studera hur svenska företag följer GRI:s ramverk idag. Detta då GRI:s 
ramverk har som syfte att företagen som använder den ska uppvisa en balanserad och 
korrektbild av både negativa och positiva effekter som leder till ökad jämförbarhet av 
hållbarhetsredovisningar.   

 
Enligt Mahoney et al. (2012) är det oklart varför företag frivilligt lägger ner, ibland stora 
summor, på hållbarhetsredovisning. Även Hahn och Lülfs (2013) menar att företags 
motiv och syfte med att skriva hållbarhetsrapporter behöver studeras ytterligare.  
Stubbs, Higgin och Milne (2013) har studerat företag som väljer att inte 
hållbarhetsredovisa för att förstå motiven bakom detta val. Det beror oftast inte på att 
ledningen i företagen är omedvetna om sociala och miljömässiga effekter från deras 
verksamhet. Istället ses hållbarhetsredovisning som onödigt och irrelevant på grund av 
att företagen inte känner någon större press från intressenter. Ovanstående forskning 
har identifierad kunskapsluckor inom området hållbarhetsredovisning. Framförallt 
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saknas det forskning som visar hur företag motiveras att upprätta en 
hållbarhetsredovisning och vilken nytta de anser sig få av den. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att öka förståelsen för stora svenska företags motiv att 
hållbarhetsredovisa och vilka fördelar företag anser sig få av redovisningen. Samtidigt 
ämnar studien bidra med en insikt i hur företag kan påverkas av den nya lagstiftningen 
som innebär att de nu måste redovisa sina sociala och miljömässiga prestationer.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

• Vad kan det finnas för motiv till att företag väljer att frivilligt upprätta en 
hållbarhetsredovisning och vilka fördelar ser företag med en 
hållbarhetsredovisning? 

 
• Hur kan företag välja att prioritera sina positiva och negativa prestationer i 

hållbarhetsredovisning och hur kan detta kopplas till motiven för att redovisa? 

 
• Hur kan företag se på GRI och dess användbarhet vid hållbarhetsredovisning? 

 

• Hur kan företag som redan upprättat en hållbarhetsredovisning påverkas av 

det nya lagkravet som kräver en hållbarhetsredovisning? 
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2 Teori 
I detta avsnitt behandlas teorier och tidigare forskning kring hållbar utveckling och 
hållbarhetsredovisning. Begreppen greenwashing, legitimitetteori samt intressentteori beskrivs 
i förhållande till hållbarhetsredovisning. Slutligen ges en genomgång av den nya lag som 
kräver hållbarhetsredovisning från stora svenska företag. 

2.1 Hållbar utveckling – Triple bottom line 
 

Traditionella teorier inom ekonomi menar att företag endast ska uppfylla de 
minimumkrav som lagen kräver gällande miljömässiga frågor (Toppinen et al., 2012). 
Detta då miljömässiga frågor tar resurser som kan investeras på annat sätt för att 
maximera vinsten. I och med den ökade medvetenheten kring hållbarhet började 
forskare studera sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiella prestationer. Den 
traditionella synen som innebar en negativ relation mellan dessa har på senare tid 
utmanats (ibid.). Idag finns även flera studier som visar att många företag nu väljer att 
lägga mer resurser på hållbarhetsfrågor än vad regelverken kräver och att det många 
gånger kan vara finansiellt lönsamt på lång sikt (Clarkson, 2012). Bland annat visar 
Toppinen et al. (2012) att hållbarhetsaspekter i företag med syfte att möta efterfrågan 
och kraven från olika intressenter inte automatiskt bidrar till ett mer negativt finansiellt 
resultat. Istället kan företag omvandla hållbarhetsansvar till affärsmöjligheter. 
Toppinen et al. (2012) menar att investeringar inom hållbarhet kan leda till båda interna 
och externa fördelar som kan hjälpa företaget att utveckla nya resurser och möjligheter. 
Lyon och Maxwell (2011) påpekar att samhället idag många gånger ser företags olika 
verksamheter som en sorts fiende mot miljön.  

 
Ett begrepp som idag är vanligt i hållbarhetssammanhang i allmänhet och hållbar 
utveckling i synnerhet är triple bottom line. Begreppet innebär att företag måste 
fokusera på ekonomiska aspekter, sociala aspekter och miljömässiga aspekter för att 
uppnå hållbarhet. Vidare föreslår konceptet med triple bottom line att företag inte 
enbart behöver inkludera miljömässiga och sociala aspekter på grund av ansvarsfullt 
beteende, utan det också kan leda till en finansiell vinst (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). 
För att ett företag ska kunna se sig som hållbart föreslår Deegan och Unerman (2011) 
att företaget måste uppnå en optimal balans mellan finansiell säkerhet, vilket uppnås 
med vinst, och minimera sina negativa miljömässiga och sociala effekter. Misslyckas 
företaget med detta riskerar de även att förlora sin finansiella säkerhet på grund av att 
de inte uppfyller oskrivna regler med samhället som gör att de inte accepteras. 

 

Att mäta och presentera hållbarhet är komplext. Att till exempel mäta ett företags 
miljömässiga effekter innebär inte enbart att kvantifiera en siffra över hur mycket gifter 
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som släpps ut. Det finns också andra effekter att ta hänsyn till som att mark förstörs, 
djur och växtliv förstörs och liknande problem med naturen. Detta innebär också att 
rapportering av hållbarhet är lika komplext (Clarkson, 2012). 

2.2 Hållbarhetsredovisning och GRI 
 

Begreppet hållbarhetsredovisning har blivit kritiserad av en del akademiker som menar 
att det är missledande att använda begreppet eftersom företagens prestationer som 
rapporteras är långt från miljömässigt eller socialt hållbara (Gray, 2010). Deegan och 
Unerman (2011) menar dock att begreppet hållbarhetsredovisning är ett allmänt 
accepterat begrepp som används i hela världen. Higgins, Stubbs och Milne (2015) 
menar att hållbarhetsredovisning ska vara ett sätt för företag att möta deras 
miljömässiga och sociala ansvar i den miljö där de är verksamma. För att detta ska bli 
möjligt behövs mer kunskap kring ämnet för att företag ska välja att rapportera på ett 
sätt som faktiskt gör skillnad. Enligt Deegan och Unerman (2011) är 
hållbarhetsredovisning en relativt ny företeelse som är konstant under utveckling. 
Vidare definierar de begreppet hållbarhetsredovisnings innebörd på följande vis: 

 

Information om prestationer av en enhet som betraktar dess interaktion med 
dess fysiska och sociala miljö. Inklusive information om enhetens support till 
anställda, lokala och internationella samhällen, säkerhetsföreskrifter och 
användandet av naturresurser (Deegan & Unerman, 2011, p. 384) 

 

Larsson och Ljungdahl (2008) definierar hållbarhetsredovisning som: 

 

En hållbarhetsredovisning ska ta avstamp i en analys av företagets ansvarsfrågor, 
hur man identifierar dessa och hur man under redovisningsperioden arbetar 

med dem (Larsson och Ljungdahl, 2008, s. 17). 

  

Vilka syften och mål företag har med hållbarhetsredovisning och varför de väljer att 
göra en behöver studeras mer för att ge en korrekt bild (Mahoney et al., 2012., Han & 
Lüfs, 2013). Higging, Stubbs och Milne (2015) föreslår dock att hållbarhetsredovisning 
kan ge en mängd olika marknads, sociala, politiska och redovisningsmässiga fördelar. 
Vidare påpekar Higging, Stubbs och Milne (2015) att motivet till att göra en 
hållbarhetsredovisning framförallt kan ses ur två synvinklar. Vissa företag vill med 
redovisningen influera någon eller några starka och viktiga intressenter, medan andra 
företag framförallt gör det av symboliska anledningar där de vill att organisationen 
differentieras mot andra organisationer som mer hållbara och ansvarstagande.  
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GRI är ett ramverk som kan hjälpa företag och andra organisationer i hela världen att 
dels förstå sin påverkan i hållbarhetsfrågor och dels eller framförallt kommunicera 
detta. Att rapportera hållbarhet utifrån GRI innebär bland annat att organisationens 
påverkan på klimatförändringar, mänskliga rättigheter och social välmående 
uppmärksammas (Global reporting initiative, 2018). Genom att använda sig av detta 
verktyg är målet att redovisningen ska uppfylla såväl företagets som dess intressenters 
behov av information (KPMG, 2018). GRI är ett globalt ramverk som är det största och 
mest använda ramverket (Brown et al., 2009). Bland världens 250 största företag 
rapporterar 74% enligt GRI och bland Sveriges 100 största företag rapporterar 66% 
enligt GRI, detta enligt en undersökning utförd av KPMG år 2015 (KPMG, 2018). 

 
Företag som väljer att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s ramverk ska följa dess 
principiella grund. Denna principiella grund innebär att företag ska utgå från 
innehållsmässiga och kvalitativa principer. Båda dessa principer består av en mängd 
faktorer som visas i Tabell 1 (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). 

 
 
Tabell 1 -  GRI:s principiella grund. (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). 

 

Innehållsmässiga principer Kvalitativa principer 

Väsentlighet 

Kommunikation med intressenter 

Hållbarhetssammanhang 

Fullständighet 

Balans 

Jämförbarhet 

Precision 

När redovisningen ska avges 

Tydlighet 

Tillförlitlighet 

 

2.3 Greenwashing 
 

Även om många företag publicerar sina prestationer som handlar om miljömässig 
hållbarhet, så är det många som är tveksamma till att publicera och uppmärksamma 
sådana prestationer. En anledning till detta är enligt Lyon och Maxwell (2011) att 
aktivister reagerar starkare mot företag som påstår att de gör ett bra jobb för miljön om 
det sedan framkommer information som visar motsatsen. Vidare påpekar Lyon och 
Maxwell (2011) att en annan anledning till att företag tvekar till att publicera och visa 
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upp de positiva miljömässiga prestationer som görs är att den typen av publicering 
innebär en risk att aktivister anklagar företaget för greenwashing. Många gånger 
innebär det att aktivister försöker anklaga och skämma ut företagen i media och genom 
att uppmuntra konsumenter till bojkott.  

 

Begreppet greenwashing är svårdefinierat på grund av att det används brett och vagt i 
olika sammanhang. En enkel definition kan dock vara att greenwash innebär att ett 
företag medvetet och selektivt väljer ut och presenterar positiv information om 
företagets miljömässiga och sociala prestationer samtidigt som negativ information 
medvetet utelämnas (Lyon & Maxwell, 2011). Även fast begreppet greenwashing ofta 
fokuserar på miljömässiga aspekter påpekar Lyon och Maxwell (2011) att samma 
fenomen kan kopplas till sociala aspekter där det finns en oklar kommunikation och 
organisationer medvetet väljer att utelämna delar. Viktigt är att påpeka att 
greenwashing inte innebär att företag förmedlar falsk och felaktig information i sak. 
Istället handlar det om att företag presenterar positiv information som tagits bort från 
sin kontext, vilket innebär att intressenter som saknar information om företagets alla 
aktiviteter missuppfattar helheten. Det handlar alltså om att missleda intressenter 
genom att berätta sanningen men inte hela sanningen (Lyon & Maxwell, 2011).  

 

Lyon och Maxwell (2011) har skapat en modell som föreslås beskriva en mängd faktorer 
angående greenwashing. Modellen visar bland annat vilken typ av företag som mest 
troligen hittar motiv till att ta fram strategier där information undanhålls. Enligt Lyon 
och Maxwell (2011) är det de företag som är duktiga på hållbarhet och som producerar 
positiva miljömässiga och sociala effekter som också mest troligen kommer undanhålla 
information om de plötsligt börjar försämra sin status som hållbara och skapa negativa 
effekter. Detta visar att det finns ett samband mellan företags förväntade 
hållbarhetseffekter samt dess avslöjande och rapporterande kring effekterna.  

 

2.4 Hållbarhetsredovisning och legitimitet 
 
Hedberg och von Malmborgs (2003) studie där svenska företagsledare intervjuades 
visar att huvudsyftet med att använda GRI:s riktlinjer kan vara att skaffa legitimitet till 
företaget och att ramverket kan vara mer till nytta för den interna utvecklingen på 
företaget än den externa rapporteringen. Vidare har Bradford et. al. (2017) har gjort en 
studie där de undersöker huruvida GRI:s dimensioner överensstämmer med hur 
intressentgruppen kunder ser på hållbarhetsmål, resultatet visar att 
hållbarhetsrapporter som utgår från att uppfylla GRI:s riktlinjer inte alltid uppfyller alla 
intressenters förväntningar och speciellt inte konsumenters. 
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Enligt Deegan och Unerman (2011) spelar legitimitetsteorin en viktig roll i 
redovisningssammanhang då det är en möjlighet för företag att redovisa sina 
prestationer och skapa legitimitet. Legitimitetsteorin föreslår att företag agerar utifrån 
normer och oskrivna sociala lagar i samhället. Anledningen till att de försöker göra 
detta är för att skaffa legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Vidare menar denna teori 
att legitimitet kan ses som en resurs som företag är beroende av för att överleva. Synen 
inom teorin är att företag kommer att straffas om de misslyckas med att agera på ett 
sådant sätt som samhället förutsätter och kräver. Begreppet socialt kontrakt brukar 
användas för att förklara de förväntningar samhället har och som inte bör brytas av 
företag eller andra organisationer. Detta är ett synsätt som många företag idag har och 
det är inte ovanligt att det publikt beskrivs i hållbarhetsredovisningar att företag syftar 
till att uppfylla samhället förväntningar när det handlar om social och miljömässig 
hållbarhet (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Deegan och Unerman (2011) beskriver tre strategier företag kan ha i syfte att skapa 
legitimitet: 

 
• Företag kan anpassa sin produktion, mål och metoder för hur de agerar för att 

överensstämma med den rådande definitionen av legitimitet. 
• Företag kan försöka att genom kommunikation förändra den rådande 

definitionen av legitimitet för att den ska passa företagets rådande produktion, 
prestation och värderingar. 

• Företag kan försöka att genom kommunikation bli identifierad med symboler, 
värderingar eller institutioner som är starkt förknippade med legitimitet. 

 

De strategier som beskrivs ovan kan samtliga implementeras i ett företags 
årsredovisning och hållbarhetsredovisning. Med andra ord är 
hållbarhetsredovisningen ett viktigt verktyg för företag som vill skapa legitimitet 
(Deegan & Unerman, 2011).  

 

2.5 Hållbarhetsredovisning ur ett intressentperspektiv 
 
Dylick och Hockerts (2002, s. 131) definierar företagshållbarhet som ”att möta behoven 
av ett företags direkta och indirekta intressenter utan att riskera möjligheten att möta 
behoven från framtida intressenter.” Denna definition visar vikten av att tillmötesgå 
intressenter när det handlar om hållbarhetsfrågor. Konceptet hållbarhet utvecklades 
som ett svar på intressenters efterfrågan och den kanske viktigaste nyckeln för att 
uppfylla intressenters behov i denna fråga är att berätta hur företaget arbetar med 
hållbarhetsfrågor. Vilket oftast görs i form av hållbarhetsredovisning. Trots detta är 
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kunskapen kring hur hållbarhetsredovisning används för att engagera intressenter 
bristfällig (Herremans, Nazari & Mahmoudian, 2015). Bradford et. al. (2017) menar 
dock att det idag kan vara förödande för företag att inte ha en hållbarhetsredovisning 
eller att leverera en dålig sådan. Det kan leda till en negativ effekt på företagets 
prestationer, rykte och möjlighet att skapa kapital. En anledning till detta anses vara att 
olika intressentgrupper ställer krav på transparens och tillförlitlighet angående företags 
hållbarhetsfrågor.   
 

Intressentteorin är en teori inom redovisning som handlar om hur olika 
intressentgrupper kan påverka redovisningen. Intressentteorin kan delas in i två olika 
synsätt, moralisk och strategisk. Det moraliska synsättet föreslår att alla företagets 
intressenter har rätt att ta del av samtlig information och alla intressenter har rätt att 
kräva en viss nivå på företagets prestationer. Det kan till exempel handla om att kräva 
att företaget redovisar specifika hållbarhetsfrågor. Det strategiska synsättet däremot 
innebär att företag agerar efter förväntningarna hos specifika intressenter för att skapa 
fördel åt sig själva (Herremans, Nazari & Mahmoudian, 2015). Den strategiska grenen 
av intressentteorin handlar alltså till stor del om hur olika intressenter påverkar företag 
samt till vilken grad de påverkar företaget (Deegan & Unerman, 2011). 

 
Intressentteorin har många likheter med legitimitetsteorin vilket enligt Deegan och 
Unerman (2011) innebär att det är svårt att specificera dem som två helt olika teorier. 
Den största likheten mellan teorierna är att båda bygger på konceptet att en 
organisation är en del av ett bredare socialt system där organisationen påverkar och 
påverkas av olika grupper inom systemet. Även om teorierna snarare bör ses som två 
överlappande teorier och inte som två konkurrerande så finns det givetvis specifika 
faktorer som respektive teori fokuserar på. Som beskrevs ovan fokuserar 
legitimitetsteorin på samhällets generella förväntningar på företaget. Intressentteorin 
däremot fokuserar på specifika grupper i samhället, vilket innebär att olika grupper 
eller intressenter kommer ha olika syn på hur företag ska agera. Detta leder till att det 
istället för ett socialt kontrakt (som i legitimitetsteorin) finns det en mängd olika 
kontrakt för olika intressentgrupper (Deegan & Unerman, 2011).  

 

2.6 Lagkrav 
 

Kravet på hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport som det benämns i 
lagrummet återfinns i 6 kap. 10-14§ Årsredovisningslagen (ÅRL). Där kan bland annat 
utläsas att företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier ska inkludera en 
hållbarhetsredovisning i sin förvaltningsberättelse.  
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• Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 250. 

• Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor. 

• Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. (6 kap, 10§, ÅRL). 

 

Detta krav innebär att uppskattningsvis cirka 1600 företag i Sverige omfattas av denna 
lag (PWC, 2016a). Koncerner kan välja att upprätta enbart en hållbarshetsredovisning 
för hela koncernen. Det bör också påpekas att det inte enbart är aktiebolag som omfattas 
av lagen utan samtliga juridiska personer som upprättar en årsredovisning ska upprätta 
en hållbarhetsredovisning om de är tillräckligt stora. Detta inkluderar bland annat 
banker, försäkringsbolag, ekonomiska föreningar och värdepappersbolag (PWC, 
2016b). Hur hållbarhetsredovisningen ska vara uppbyggd och vilket ramverk som ska 
användas specificeras inte i lagrummet, företag har istället stor valfrihet över hur de 
väljer att bygga upp rapporten. Lagen kräver inte heller att den ska granskas av revisor 
som de finansiella redovisningarna måste göras. Bradford et. al. (2017) påpekar 
problematiken med jämförbarhet mellan hållbarhetsredovisningar då utformningen av 
rapporten varierar stort mellan olika företag. Dock specificeras sex olika faktorer som 
hållbarhetsrapporten ska ange i 6 kap, 12§ ÅRL: 

 
• Företagets affärsmodell 
• Den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de 

granskningsförfaranden som har genomförts 
• Resultatet av policyn 
• De väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets 

verksamhet inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, 
produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser. 

• Hur företaget hanterar riskerna 
• Centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. 

 

Som nämns ovan är GRI:s riktlinjer det vanligaste ramverket att följa vid 
hållbarhetsredovisning. Det är dock viktigt att poängtera att en GRI-redovisning inte 
per automatik uppfyller de krav som omnämns i ÅRL, företaget måste själva 
kontrollera att de krav som finns i ÅRL är omnämnda i redovisningen (FAR, 2016). 
Denna nya lag bygger på ett EU-direktiv från 2014 som handlar om att information om 
hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor ska bli mer öppen och mer jämförbar. Något 
som skiljer sig i den svenska lagen jämfört med en del andra europeiska länder är 
revisorns roll. I EU-direktivet finns möjligheten att kräva att revisorn ska genomföra en 
granskning av innehållet i hållbarhetsredovisningen för att säkerställa kvalitén. Detta 
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har dock inte antagits i Sverige där revisorn endast ska kontrollera att det finns en 
hållbarhetsredovisning (PWC, 2016a).  

 

När det handlar om att rapportera miljöfrågor har en mängd svenska verksamheter 
även tidigare varit skyldiga att lämna in en miljörapport. Enligt 6 kap 20§ miljöbalken 
ska alla tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter lämna in en miljörapport varje år 
till sin tillsynsmyndighet. Vad dessa rapporter ska innehålla varierar beroende på 
verksamhet, vissa verksamheter ska till exempel lämna uppgifter om utsläpp till luft, 
vatten och mark (Naturvårdsverket, 2018). 
 

2.7 Sammanfattning 
 

Teoriavsnittet har berört och beskrivit hållbarhetsredovisning ur framförallt en svensk 
kontext. För att få en förståelse kring hållbarhetsredovisning har även litteratur kring 
hållbarhetsarbete i stort inkluderats i syfte att öka förståelsen kring varför redovisning 
av hållbarhet är av intresse. När det handlar om själva redovisningen har GRI:s fått en 
stor del liksom greenwashing på grund av att det är begrepp som spelar en viktig roll i 
förståelsen av hållbarhetsredovisning. Slutligen har teorierna intressentteorin och 
legitimitetsteorin studerats och beskrivits utifrån att det kan finnas intressanta 
kopplingar kring dessa och uppsatsen syfte att öka förståelsen kring företags nytta och 
motiv av att upprätta en hållbarhetsredovisning. När begreppet lagkravet samt den nya 
lagen diskuteras i denna uppsats syftar det till lagkravet som ställer krav på stora 
företag att upprätta en hållbarhetsredovisning från och med räkenskapsåret 2017. 
Begreppen hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering används i denna 
uppsats som synonymer. Ibland används begreppen rapport och redovisning, nämns 
inget annat syftar de till just hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering. Att 
studera motiv och nytta i relation till effekter av det nya lagkravet hjälper till att få en 
helhetsförståelse. Samtidigt skapar det en möjlighet att jämföra hur företag 
hållbarhetsredovisat före och efter lagkravet samt huruvida motiv och fördelar med 
hållbarhetsredovisning ur ett företagsperspektiv redan innan sågs som incitament till 
en omfattande redovisning. 
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3 Metod 
För att besvara forskningsfrågorna har kvalitativa intervjuer genomförts med sex personer från 
fem olika företag som alla har huvudansvar för hållbarhetsredovisningen eller på annat sätt är 
djupt involverad i arbetet med hållbarhetsredovisningen i företaget. För att öka trovärdigheten 
samt bredden har även de undersökta företagens hållbarhetsredovisningar studerats. 

 

3.1 Kvalitativ metod 
 

Enligt Bryman (2011) har kvalitativa forskningsmetoder styrkan att de möjliggör att 
studera och förstå fenomen på ett djupt plan. Med anledning av detta har kvalitativ 
metod valts i denna uppsats utifrån syftet att få en förståelse kring varför företag 
frivillig arbetar med hållbarhetsredovisning och vilka effekter det nya lagkravet fått på 
redovisningen. Även en litteraturgenomgång har genomförts där tidigare studier och 
teorier har studerats som är relevanta i sammanhanget. 

 

3.2 Intervjuer 
 

Ely et al. (1993) menar att syftet med en djupgående intervju är att lära sig att se världen 
ur ögonen på intervjupersonen. Ett förslag på en definition av en kvalitativ intervju 
är ”ett samtal med tydligt syfte som vanligtvis sker mellan två personer och leds av en 
person med syftet att samla information” (Bogdan & Biklen, 1982, s. 135). 

 

För att kunna förstå vilka bakomliggande motiv som kan finnas för att frivilligt upprätta 
en hållbarhetsredovisning krävs en djup förståelse för företagens idéer och tankar. I 
denna uppsats har kvalitativa intervjuer använts för att skapa denna förståelse. Bryman 
och Bell (2013) menar att intervjuer i kvalitativ forskning ofta är ostrukturerade och att 
det är intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt som är intressanta. Trots att 
kvalitativa intervjuer överlag är betydligt mer ostrukturerade än kvantitativa intervjuer 
kan de variera i relativt stor utsträckning. Framförallt kan de delas in två olika typer, 
ostrukturerade och semistrukturerade (Bryman & Bell, 2013). I denna studie valde jag 
att använda mig av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag vid intervjuerna 
utgick från en intervjuguide men att följdfrågor ställdes och frågor som inte fanns med 
i intervjuguiden tilläts beroende på vilken riktning intervjuerna tog. Den största 
anledningen till detta är bristen på erfarenhet som innebär en risk att missa viktig och 
relevant information i en helt ostrukturerad intervju. Vid framtagandet av 
intervjuguiden har syftet och forskningsfrågorna i denna uppsats varit utgångspunkten 
och det teoretiska avsnittet har använts som underlag för att ställa relevanta frågor. Hur 
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intervjuguiden såg ut kan ses i Bilaga 1. För att säkerställa kvalitén på intervjuerna 
föreslår Ely et. al. (1993) ett antal punkter som bör kontrolleras under planeringen av 
en intervju: 

 
1. Vad vet jag om den intervjuade och vad borde jag veta? 
2. Hur ska jag få tillträde? Vilken förklaring ska jag ge? Är det viktigt med 

anonymitet? 
3. Hur ska jag börja intervjun? 
4. Hur ska jag kunna påverka valet av den fysiska miljön för intervjun? Kan jag 

säkerställa ostördhet? 
5. Hur lång tid ska jag säga att intervjun tar? 
6. Ska jag spela in intervjun? 
7. Hur ska jag avsluta intervjun? 

 

Dessa punkter som nämns ovan har beaktats inför intervjuerna för att säkerställa 
kvalitén. Vidare menar May (2012) att tre villkor angående intervjupersonerna måste 
uppfyllas för att den insamlade informationen ska vara värdefull: 

 
1. Tillgänglighet – Detta villkor handlar om att den person som intervjuas ska ha 

kunskap om det som forskaren efterfrågar. Detta har kontrollerats genom att 
de intervjupersonerna som intervjuats har valts ut av företagen. Samtliga 
intervjupersoner är ansvarig för hållbarhetsredovisningen eller har en stor 
delaktighet i framtagningen och beslut som rör redovisningen. 

2. Kognition – Handlar om att intervjupersonerna förstå vad forskaren förväntar 
sig från dem. För att säkerställa att detta villkor uppfylls har 
intervjupersonerna i förväg fått ett mail om hur lång tid intervjun förväntades 
ta, vad syftet med intervjuerna var och vilka teman som skulle avhandlas. 

3. Motivation – Här handlar det om att få intervjupersonerna att känna sig 
motiverade. Detta genom att de känner att deras deltagande är viktiga och 
avgörande för uppsatsen. Motivationen har även säkerställts genom att 
personerna som intervjuats är intresserade av ämnet. 

 

Samtliga intervjuer har genomförts via telefon på grund av praktiska skäl. I enlighet 
med Bryman och Bell (2013) är det ofta önskvärt att istället genomföra intervjuer öga 
mot öga för att ha möjlighet att uppfatta detaljer i kroppsspråket och för att inte riskera 
att tekniska problem förstör intervjun. Risken att missa intervjupersonernas 
kroppsspråk som kan avslöja obehag, förvirring eller bryderi under vissa frågor 
kommer med andra ord alltid att finnas vid telefonintervjuer (Bryman & Bell, 2013). Det 
är dock vad intervjupersonerna säger som är det väsentliga och jag har istället fokuserat 
på att försöka uppfatta intervjupersonernas röstlägen för att identifiera eventuellt 
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obehag, förvirring eller bryderi under specifika frågor. Den tekniska problematiken 
undveks genom ett noggrant test av utrustningen inför intervjuerna. 

 

Vidare spelades samtliga intervjuer in med intervjupersonernas samtycke till detta. Att 
spela in kvalitativa intervjuer är av stor vikt ur flera olika synpunkter. Som nämns ovan 
är det vid kvalitativ forskning inte enbart intressant vad intervjupersonen säger utan 
även hur de säger något. Dessutom finns det en uppenbar risk att den som intervjuar 
förlorar fokus om personen måste föra anteckningar och därmed riskerar missa att 
ställa intressanta följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.3 Textanalys 
 

Att använda sig av mer än en datainsamlingsmetod kan många gånger ge studien extra 
tyngd (Silverman, 2013). Som komplement till intervjuerna har även innehållsanalys av 
företags hållbarhetsredovisning genomförts. Företagens redovisningar för 
räkenskapsåren 2016 samt 2017 har undersökts för att öka min förståelse kring ämnet 
samt för att ge intervjuerna en extra tyngd. I enlighet med Silverman (2013) har 
textanalysen av hållbarhetsredovisningarna använts i två olika perspektiv: 

 
• Genom att analysera och studera hållbarhetsredovisningarna innan intervjuer 

genomfördes har jag skapat en större förståelse för hur företagen jobbar med 
hållbarhetsredovisningen och därmed ökat kvalitén på intervjuerna med 
representanterna från företagen. 

• Genom att analysera redovisningarna efter genomförda intervjuer har jag 
kunnat förstå resultatet från intervjuerna i en bredare kontext.  

 

Vid forskning där olika typer av dokument studeras föreslår Bryman (2011) att olika 
slags dokument kan delas upp i personliga och officiella dokument. De officiella 
dokumenten kan i sin tur delas upp i privata och offentliga. I denna studie är de 
offentliga officiella dokument som undersöks och Bryman (2011) föreslår fyra olika 
kriterier som kan användas för att bedöma kvalitén i dokumenten: 

 
• Autenticitet – Detta kriteriet handlar om att kontrollera att materialet är äkta och 

att det inte utom tvivel vad dess ursprung är. 
• Trovärdighet – Handlar om att kontrollera att materialet inte har några 

felaktigheter och att det är sanningen som visas utan förvrängningar. 
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• Representativitet – Här kontrolleras att dokumentet är typiskt för det syfte som 
det undersöks. Alltså är det typiskt för den kategori av dokument som det 
tillhör. 

• Meningsfullhet – Är dokumentet tydligt och är det begripligt? 

 

Ovan nämnda kriterier har tagits i beaktning angående företagens 
hållbarhetsredovisning. Autenticiteten har kontrollerats genom att samtliga 
redovisningar har hämtats från företagens egna hemsidor. Representativiteten har 
säkerställts genom att jämföra de olika redovisningarna och kontrollerat att inga 
anmärkningsvärda avvikelser existerar. Att meningsfullheten finns i dokumenten har 
jag kollat genom att framförallt läsa dem men också genom att återigen jämfört de olika 
redovisningarna med varandra. 

 

3.4 Urval 
 

Populationen i denna studie består att svenska företag som uppfyller följande kriterier: 

 
• Företagen måste vara minst så stort som lagkravet på hållbarhetsredovisning 

definierar som stora företag och som därmed omfattas av lagen. 
• Företaget ska ha upprättat en hållbarhetsredovisning under räkenskapsåret 

2017 

 

Företagen som intervjupersonerna i urvalet representerar består av både statliga och 
privata företag. Anledningen till att både privata och statliga företag är inkluderade i 
studien är att denna uppsats inte specificerar företag utifrån bransch, ägandeskap eller 
andra faktorer. Istället studeras det hur företag ser på motiv och nytta med 
hållbarhetsredovisning ut ett brett svenskt perspektiv utan hänsyn mot till exempel 
bransch. 
 

Ett randomiserat urval hade givetvis behövts för att skapa förutsättningar för att kunna 
göra generaliseringar (Bryman & Bell, 2013). I detta sammanhang är syftet dock att börja 
undersöka ett fenomen och få en förståelse kring det, vilket innebär att behovet av 
generaliseringar inte är avgörande. Vidare är ett helt randomiserat urval av praktiska 
själ inte möjligt. Istället har ett bekvämlighetsurval använts för att säkerställa att företag 
som valts ut uppfyller de krav som krävs för att ingå i populationen. Enligt Bryman och 
Bell (2013) är bekvämlighetsurval vid kvalitativa intervjuer dels vanligt men också ofta 
lämpligt eftersom representativitet ofta inte är lika viktigt som vid kvantitativa 
undersökningar. 
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Medvetet har de allra största företagen inte inkluderats i urvalet, detta eftersom deras 
resurser skiljer sig avsevärt med majoriteten av de stora företag som inkluderas i 
lagkravet. Databasen Retriever business har använts för att identifiera lämpliga företag 
till studien. Retriever business är bland annat en databas över svenska företag. I 
databasen har jag valt att söka efter företag som uppfyller de tre kriterier som 
specificerar ett stort företag enligt 6 kap, 10§, ÅRL. Utifrån den lista som skapades med 
företag i Sverige som uppfyller samtliga tre villkor har sedan företag valts ut. Företagen 
som valts ut har undersökts huruvida deras hållbarhetsrapport för 2017 finns tillgänglig 
på deras hemsida. Slutligen har mail skickats ut till de utvalda företagen med förfrågan. 
De företag som ville ställa upp på en intervju har sedan ingått i urvalet. I dessa företag 
som slutligen har ingått har personer från varje företag som har ansvarat eller varit 
djupt involverad i företagets framtagning av rapporten intervjuats, vilka personer och 
företag som ingår i urvalet visas i Tabell 2.  

 
 

Tabell 2 – Lista över intervjupersoner 
 

Person Företag Titel 

Cecilia Hedin Lernia Internkommunikation 

Elias Wästberg Lernia  Kommunikationschef 

Johan Gunnarsson Jernhusen Hållbarhetsstrateg 

Petra Pettersson Hemtex CSR Manager 

Johanna Ljunggren Kinnarps Corporate Sustainability 
Manager 

Mariann Holmberg Norrmejerier Kommunikationschef 

 
Enligt Tabell 2 har samtliga intervjupersoner antingen en roll i företaget som handlar 
om specifikt hållbarhetsfrågor eller en roll som handlar om kommunikation. Att två 
personer från samma företag har inkluderats i ett fall beror på att både dessa personer 
hade stor insikt i företagets hållbarhetsredovisning. I det fallet genomfördes en intervju 
där båda var delaktiga. 
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3.5 Analys, tolkning och bearbetning av data 
 

Vid kvalitativa undersökningar är en av de största utmaningarna att analysera och tolka 
den data som samlas in. Det finns inte samma klara regler och riktlinjer att förhålla sig 
till som det gör vid analys av kvantitativa data (Bryman & Bell, 2013). Vid analys och 
tolkning av intervjudata i denna uppsats har jag inspirerats av grundad teori. Grundad 
teori är en metod där fokus ligger på att skapa ny teori utifrån empiriska data som 
insamlats. Det innebär att insamling och analys av data sker parallellt (Bryman & Bell, 
2013). Strauss och Corbin (1990) beskriver grundad teori som att fokus ligger på att 
studera ett specifikt område och det som framkommer under studien inte går att 
planera i förväg. Med andra ord utgår man inte från tidigare teori och försöker bevisa 
denna. Detta har gjort att jag försökt vara öppensinnad under insamlandet och analys 
av data. Viktigt är dock att påpeka vikten av tidigare forskning, den hjälpar bland annat 
till att skapa medvetenhet kring hur empirin ska tas fram och hur den ska prioriteras 
(Strauss & Corvin, 1990). Utifrån detta var antalet intervjuer i uppsatsen inte förbestämt. 
Intervjuer genomfördes fram tills informationsmättnad uppnåddes. Vilket innebär att 
jag genomförde intervjuer tills jag inte ansåg att någon ny information framkom.  

 

Varje intervju har transkriberats i sin helhet. Bryman och Bell (2013) anser att den 
person som transkriberar en intervju bör ha samma slags kunskap och erfarenhet som 
den som genomfört intervjuer. Utifrån detta har jag valt att själv genomföra all 
transkribering. Transkribering är en tidskrävande process men med tanke på 
uppsatsens i sammanhanget relativt lilla omfattning valde jag att ordagrant 
transkribera varje intervju för att säkerställa kvalitén på kodningsprocessen och 
uppsatsens trovärdighet. 
 
Vid analys av intervjuer, framförallt inom grundad teori, är det vanligt att dessa kodas. 
Det innebär att man söker efter återkommande teman i intervjuerna som kan delas upp 
i kategorier (Bryman & Bell, 2013). Vid analysen av intervjuerna i denna uppsats har jag 
i enlighet med Bryman och Bell (2013) först brutit ned intervjuerna och givit olika 
faktorer i dem olika begrepp. Dessa begrepp har sedan kategoriserats in i olika 
kategorier. Sedan har jag letat efter olika kopplingar för att kunna sätta ihop 
kategorierna på nya sätt. Detta har slutligen lett till ett antal kärnkategorier som 
rubrikerna i resultatet i denna uppsats bygger på. Ordningsföljden i resultatet och 
analys/diskussion följer även forskningsfrågorna och har tematiserats i syfte att besvara 
dessa i ordningsföljd så långt det varit möjligt. Viktigt är att påpeka att denna uppsats 
inspireras av tillvägagångssättet som ofta används inom grundad teori som beskrivs 
ovan men att större vikt lagts vid teorier och tidigare forskning. Jag utgår från Bryman 
och Bells (2013) syn på grundad teori där den ses som betydligt bredare än vad den 
ursprungliga synen är. Enligt Bryman och Bell (2013) är grundad teori den vanligaste 
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utgångspunkten idag inom kvalitativ forskning vid insamling och analys av data och 
det finns många olika synsätt på grundad teori. 
 

3.6 Trovärdighet  
 

Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ forsknings trovärdighet kan bestå av 
fyra olika delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. När det gäller 
uppsatsens överförbarhet bör resultatet vara intressant ur en svensk kontext på ett brett 
plan. Det är relativt stora företag som alla omfattas av lagstiftningen om krav på 
hållbarhetsredovisningen som resultatet bör vara överförbart på. De allra största 
företagen samt mindre företag som inte omfattas av lagstiftningen bör rimligen ha 
andra förutsättningar och överförbarheten till dessa bör därför göras med försiktighet. 
Pålitlighet kan ses som synonymt med reliabilitet och denna uppsats pålitlighet har jag 
försökt stärka genom en helt transparent beskrivning av studiens upplägg och 
genomförande. Jag har säkerställt uppsatsens bekräftelse genom att inte medvetet 
påverka undersökningens slutsatser eller utförande på grund av personliga 
värderingar eller personliga teoretiska inriktningar i enlighet med Bryman och Bell 
(2013). 

 

Vidare finns det vid kvalitativ forskning en uppenbar risk att drabbas av forskningsbias 
som inte existerar på samma sätt inom kvantitativ forskning. Anledningen till detta är 
att risken är större att forskaren påverkar resultatet på grund av att kvalitativ forskning 
överlag och analys av intervjuer och texter i synnerhet till stor del bygger på tolkningar 
från forskaren (Andersen, 2012).  För att minimera denna risk har jag under hela 
processen varit självkritisk och kontrollerat mönster som hittats flera gånger och 
därmed minimerat risken för felaktiga tolkningar. 

 

3.7 Forskningsetiska aspekter 
 
När det handlar om etiska aspekter i specifikt kvalitativ forskning kan det många 
gånger vara svårt att i förväg vara specifik kring vilka frågeställningar som kan uppstå. 
Detta eftersom kvalitativ forskning ofta kan vara oförutsägbar och saker kan förändras 
under undersökningen gång (Bryman & Bell, 2013). För att inte riskera att missa viktiga 
etiska frågeställningar har jag därför gått igenom eventuella etiska aspekter som kan 
röra deltagarna i uppsatsen inte bara inför studien utan även i slutet av processen.  
 
En aspekt som kan ses som viktig ur ett etiskt perspektiv i denna uppsats är det faktum 
att telefonintervjuerna spelades in. Här säkerställdes det att intervjupersonerna 
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godkände inspelningen och de garanterades att inspelningarna endast skulle användas 
inom ramen för denna uppsats och inte på något sätt spridas vidare. 
 
För att säkerställa en etisk korrekthet i denna uppsats har jag utgått ifrån och alltid 
försökt att inte bryta mot följande fem etiska principer i enlighet med Bryman och Bell 
(2013, s 137). 
 

• Informationskravet – Detta krav har jag försökt uppfylla genom att både inför 
intervjuerna och under intervjuerna informerat deltagarna om 
undersökningens syfte och hur intervjun kommer gå till. En viktig aspekt här 
är det faktum att intervjuerna spelades in, här säkerställdes det att 
intervjupersonerna informerades om detta samt gav medtycke. 

• Samtyckeskravet – Detta handlar om att deltagarna ska veta att deltagandet är 
frivillig. Då samtliga deltagare frivillig valt att besvara mailet med frågan om 
det vill ställa upp på en intervju kan detta krav anses uppfyllt. 

• Konfidentialitets – och anonymitetskravet – Handlar om att uppgifter kring 
deltagarna i en studie ska behandlas med stor konfidentialitet. I denna uppsats 
har personer från specifika företag frivilligt valt att ställa upp och prata om sin 
och företagets syn på hållbarhetsredovisning. Deras godkännande har fåtts för 
att få använda deras namn i uppsatsen. 

• Nyttjandekravet – Här handlar det om att insamlade uppgifter endast får 
användas i forskningsändamålet. Samtliga personer meddelades att de 
inspelade intervjuerna endast skulle användas inom ramen för uppsatsen och 
inte spridas vidare. 

• Falska anspelningar – Utifrån detta krav var jag noggrann med att inte vilseleda 
eller gå intervjupersonerna felaktig information om uppsatsen.  
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4 Resultat 
I följande avsnitt beskrivs den information som framkom vid intervjuerna med representanter 
från de olika företagen i denna uppsats sam till viss del från undersökning av 
hållbarhetsredovisningarna. 

4.1 Presentation av studerade företag 
 

Totalt har sex personer intervjuats inom ramen för denna uppsats och de representerar 
fem olika företag. Dessa företags hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2017 och 
2016 har även studerats. I Tabell 3 framgår det vilka företag som varit representerade 
samt information om deras hållbarhetsredovisningen.  
 
Tabell 3 – Företag som studerats i uppsatsen. 

Företag Redovisat 
före 
lagkravet 

Separat 
hållbarhetsredovisning 

Redovisar 
enligt GRI 

Lernia JA Inkluderad i 
årsredovisningen 

JA 

Jernhusen JA 
 

Inkluderad i 
årsredovisningen 

JA 

Kinnarps JA JA Inspireras 

Norrmejerier Begränsad 
variant 

JA Inspireras 

Hemtex JA JA JA 

 
 
4.1.1 Lernia 
 

Lernia är ett svenskt företag som finns runt om i hela landet. Lernia är ett statligt ägt 
och har därmed haft krav på sig att redovisa hållbarhet även före räkenskapsåret 2017. 
Förut var företaget ett renodlat utbildningsföretag men idag har företaget breddat sitt 
verksamhetsområde och arbetar framförallt med utbildning, bemanning och 
rekrytering samt omställning och karriärväxling (Lernia, 2018b). Lernia omsatte 3 349 
miljoner kronor under 2017. (Lernia, 2018a).  
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4.1.2 Jernhusen 
 

Jernhusen är ett aktiebolag som framförallt äger fastigheter som är järnvägsrelaterade. 
Liksom Lernia är Jernhusen ett statligt ägt företag. De äger och driver i huvudsak 
järnvägsstationer och depåer för lastning av gods och underhåll av tåg. En mindre andel 
av företagets verksamhet är förvaltning av stationsnära kontorsfastigheter (Jernhusen, 
2018b). Under 2017 omsatta Jernhusen 1 453 miljoner kronor (Jernhusen, 2018a) 

 

4.1.3 Kinnarps 
 

Kinnarps verksamhetsområde är att erbjuda inredningslösningar till arbetsplatser. De 
tillverkar och säljer möbler och produkter för framförallt kontor, skolor samt till vård 
och omsorg. Omsättningen under 2017 uppgick till 4 036 miljoner kronor (Kinnarps, 
2018a). 

 

4.1.4 Norrmejerier 
 
Norrmejerier är inte ett aktiebolag utan en ekonomisk förening. Det innebär att den ägs 
av sina medlemmar som i detta fall är mjölkbönder i Norrland. Norrmejerier arbetar 
alltså med mejeriprodukter från dessa mjölkbönder som de sedan erbjuder kunder och 
konsumenter. (Norrmejerier, 2018). Som nämns i avsnittet Teori i denna uppsats 
omfattas ekonomiska föreningar av lagkravet på att hållbarhetsredovisa på samma sätt 
och under samma förutsättningar som aktiebolag. Norrmejerier har redovisat 
hållbarhet till viss del i årsredovisningen under flera år. Räkenskapsåret 2017 släppte 
de dock sin första separata årsredovisning som är mer omfattande än tidigare. Under 
2017 omsatte Norrmejerier 1 878 miljoner kronor (Norrmejerier, 2018). 

 

4.1.5 Hemtex 
 
Hemtex är ett företag som driver butiker med försäljning av framförallt olika textiler. 
Företaget Hemtex är en del av koncernen ICA-gruppen och omsatte under 2017 1 078 
miljoner kronor, varav 969 miljoner kronor i de svenska butikerna. (Hemtex, 2018). Att 
Hemtex är ett dotterbolag inom en koncern betyder att de inte har ett krav på sig att 
upprätta en hållbarhetsredovisning utan de kan välja att ingå i ICA-gruppen 
hållbarhetsredovisning. Hemtex har dock valt att upprätta en egen 
hållbarhetsredovisning.  
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4.2 Att redovisa hållbarhet ur företagens perspektiv 
 

Tydligt framkommer det i intervjuerna att samtliga företag ser på 
hållbarhetsredovisning som något positivt som ger mer fördelar än vad det kostar. Flera 
av intervjupersonerna ser dock en mängd olika utmaningarna med framtagandet av 
hållbarhetsredovisningar. Holmberg från Norrmejerier förklarar att upprättandet av en 
hållbarhetsredovisning är ett naturligt steg för företag som har ett väl utarbetat 
hållbarhetstänk: 

 

Det tankesättet har funnits i Norrmejerier långt innan man börjat prata om 
hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisningar. Så det har varit väldigt lätt att knyta an 
det här. Det har gjort att vi gjort massor av hållbarhetsarbete i alla år utan att berätta om 
det, vi har varit väldigt nöjda med att vi gör dom (Holmberg, Norrmejerier). 

 
Vidare berättar Holmberg att de på Norrmejerier inte har någon hållbarhetsansvarig 
utan de arbetar övergripande med hållbarhetsfrågor på alla områden i organisationen. 
Ljunggren som representerar Kinnarps menar att hållbarhetsredovisningen 
ska ”beskriva vårat hållbarhetsarbete, våra åtaganden och våra ambitioner inom olika 
områden som vi identifierar som viktiga” (Ljunggren, Kinnarps). Rent praktiskt 
innebär detta att de gör enkäter och för dialoger med olika intressenter, till exempel 
kundnöjdhetsmätningar och medarbetarundersökningar. Gunnarsson från Jernhusen 
beskriver deras arbete med hållbarhetsredovisning som mer manuellt och individuellt 
beroende till skillnad från deras finansiella redovisning som har väl utarbetade 
processer och verktyg. Ett framtida mål för dem är att försöka hitta samma smidighet i 
arbetet med hållbarhetsredovisning som de har i den finansiella. Alla intervjupersoner 
beskriver sin roll i företagens arbete med hållbarhetsredovisning som koordinerande 
och att de samlar in data från olika delar i företagen. 
 

4.3 Motiv 
 
Gunnarsson från Jernhusen menar att hållbarhetsredovisning har blivit en självklarhet 
och att det mer eller mindre är ett krav för företag som vill bli framgångsrika eller 
fortsätta vara framgångsrika. Han beskriver detta såhär: 
 

Om du ska vara relevant i framtiden som företag så är jag ganska säker på att du 
inte bara kan förlita dig på att bara rapportera finansiella data. Dels är det ju ett 
samhällsperspektiv men också ett rekryteringsperspektiv. Vart vill framtidens 
talanger jobba? Troligtvis hos dom som har ett schysst företagande och kan göra 
det på ett trovärdigt sätt (Gunnarsson, Jernhusen). 
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4.3.1 Kommunikation 
 

Samtliga intervjupersoner anser att hållbarhetsredovisningens möjlighet att 
kommunicera företagets hållbarhetsprestationer till samhället är en av redovisningens 
viktigaste uppgift. Gunnarsson beskriver nyttan med hållbarhetsredovisning på 
följande sätt: 

 

Vi använder redovisningen för att tala om vilka vi är och vad gör vi, vi vill att 
det ska vara mer än en finansiell produkt. Eftersom vår målgrupp värdesätter 
andra värden än finansiella också (Gunnarsson, Jernhusen). 

 

Även Ljunggren från Kinnarps beskriver en fördel med hållbarhetsredovisning på ett 
liknande sätt: 

 

Men sen använder vi också hållbarhetsrapportering för att som jag var inne på 
att berätta för kunder hur vi jobbar och liksom i kundkrav eller när vi får frågor 
från kunder om hållbarhet så är hållbarhetsrapporten ett bra sätt att skicka med 
det till en kund och också använda som säljverktyg eller ett sätt att verifiera att 
vi uppfyller krav (Ljunggren, Kinnarps) 

 
En viktig uppgift som hållbarhetsredovinsingen har enligt alla intervjupersoner är 
alltså att visa omvärlden i allmänhet och deras kunder i synnerhet hur de arbetar med 
hållbarhet på ett trovärdigt sätt. Norrmejerier som inför räkenskapsåret 2017 gjorde en 
mer omfattande redovisning än vad de tidigare gjort menar att hållbarhetsarbete har 
funnit länge inom Norrmejerier men att de tidigare varit dåliga på att kommunicera 
detta, en uppgift som hållbarhetsredovisningen nu har fått. Holmberg menar att ett 
motiv till att hållbarhetsredovisa är att deras kunder och konsumenter efterfrågar 
det ”Våra intressenter vill ju att vi jobbar hållbart och om vi inte berättar om det så vet 
dom ju inte om att vi gör det” (Holmberg, Norrmejerier). Även Hemtex ser på 
hållbarhetsredovisning på det sättet och beskriver anledningen till att de redovisat i 
många år så här:  
 

Framförallt försöker vi vara ett ansvarsfullt och transparent företag. Vi arbetar 
mycket internt med sådana frågor och det är ju viktigt att försöka kommunicera ut 
det till våra intressenter (Petterson, Hemtex).  
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4.3.2 Säljverktyg 
 

Lernia är ett företag som ofta är med i offentliga upphandlingar och Hedin påpekar att 
hållbarhetsredovisningen är ett dokument som kunderna ofta vill se. Flera 
intervjupersoner påpekar även att redovisningen ofta kan användas som ett 
kommunikationsverktyg i kontakten med nuvarande kunder och potentiella kunder. 
Gunnarsson från Jernhusen berättar att redovisningen kan användas som ett 
kommunikationsverktyg till potentiella kunder eftersom den kan berätta vad företaget 
gör ur ett hållbarhetsperspektiv på ett förtroendeingivande sätt vilket kan vara viktigt 
för att kunden ska välja just dem. Att redovisningen har till uppgift att vara ett 
säljverktyg berättar också Ljunggren: 

 
Men sen använder vi också hållbarhetsrapportering för att som jag var inne på 
att berätta för kunder hur vi jobbar och liksom i kundkrav eller när vi får frågor 
från kunder om hållbarhet så är hållbarhetsrapporten ett bra sätt att skicka med 
det till en kund och kunna räkna på men också att använda som säljverktyg 
(Ljunggren, Kinnarps). 

 

Även Holmberg från Norrmejerier beskriver det på ett liknande sätt ”Det är ju våra 
kunder och konsumenter som efterfrågar det … Det är ju en affärsfråga, det är det.”  
 

4.3.3 Intern utveckling 
 
Intern utveckling är något som flera av intervjupersonerna ser som en 
motivationsfaktor att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

 

Genom att hållbarhetsredovisa så får vi bättre kontroll på vårt hållbarhetsarbete 
det är ju liksom, allt du redovisar oavsett om det är ekonomi eller något annat så 
att du redovisar ju för att kunna mäta och få kontroll, det är det ena. Den andra 
delen är kopplat delvis till GRI och riskidentifiering, genom att 
hållbarhetsredovisa får vi också bättre kontroll på våra risker (Wästberg, Lernia). 

 
Även Gunnarsson beskriver det som att hållbarhetsrapporten skapar ett ökat 
hållbarhetsarbete internt. När de måste rapportera en viss sak leder det till att den 
frågan måste lyftas och hanteras inom olika delar av företaget, redovisningen leder 
alltså till att specifika frågor får fokus internt på företaget som annars kanske inte hade 
fått det. Han menar att det är en integrerad del i hur Jernhusen utvecklar sin verksamhet.  
 

Det sätter liksom också igång ett arbeta internt när man behöver göra det och 
involvera fler delar av företaget. Så sett blir det ju ett ökat fokus och medvetenhet 
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om frågorna internt när man behöver göra en hållbarhetsrapport, så det finns en 
fördel med det (Ljunggren, Kinnarps).  

 
Pettersson menar att hållbarhetsredovisningen gör att Hemtex varje år skapar en 
gedigen sammanställning där det blir mer fokus på hållbarhetsfrågor överlag på 
företaget. Det innebär att allt fler blir involverade i hållbarhetsfrågor i företaget allt från 
ledningen och neråt. En specifik faktor som innebär att det blir ett fokus inom företaget 
kring hållbarhetsfrågor är enligt Pettersson när väsentlighetsanalysen görs som 
involverar olika delar av företaget. 

 

4.3.4 Övriga motiv 
 
Ljunggren menar att en funktion som hållbarhetsredovisningen har för Kinnarps är att 
skapa en stolthet internt i företaget eftersom den kan kommunicera ett bra företagande 
som personal kan vara stolta över att vara en del av. Flera av företagen i uppsatsen 
påpekar att de vill ta ansvar och göra ett så gott avtryck på omvärlden som möjligt även 
om det inte skulle ge några fördelar för företaget rent finansiellt eller tillväxtmässigt.  
 
Hemtex ser studenter och liknande som en viktig intressentgrupp för 
hållbarhetsredovisningen. Anledningen till detta är att det är vanligt förekommande att 
studenter intresserar sig för olika företags hållbarhetsarbete och redovisningen blir då 
ett verktyg för att berätta om detta. Även om det inte är aktuellt i Lernias sammanhang 
tror Wästberg att det finns en poäng med hållbarhetsredovisningen för olika finansiella 
aktörer. Han menar att redovisningen kan hjälpa till att bedöma långsiktiga risker hos 
företag som finansiella aktörer äger eller företag som är potentiella investeringar på 
samma sätt som en finansiell redovisning. 
 

4.4 Hållbarhetsredovisningarna – negativa aspekter i skuggan av 
de positiva 

 

Vid undersökningen av företagens hållbarhetsredovisningar från räkenskapsåren 2016 
och 2017 har ett antal olika mönster identifierats. Tydligt är att samtliga företag arbetat 
mycket med den grafiska designen. I Figur 1 åskådliggörs ett exempel på hur det kan 
se ut när en användarvänlig grafisk design använts. De två statligt ägda företagen som 
är med i denna uppsats har sin hållbarhetsredovisning inkluderad i årsredovisningen 
medans de övriga tre företagen har sin hållbarhetsredovisning som ett separat 
dokument. De två redovisningar som är inkluderade i årsredovisningen har en design 
som fokuserar på information och fakta. De resterande tre företagens redovisningar 
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består av en stor del säljande bilder av olika slag, även här är informationen i fokus men 
den har kombinerats med relativt stort fokus på design. 

 
 

Figur 1 – Exempel på grafisk design i en hållbarhetsredovisning. (Kinnarps, 2017). 

 
 

Ett annat tema som identifierats i hållbarhetsredovisningarna är att positiva aspekter 
får en stor plats. Detta då redovisningarna till stor del är uppbyggda för att på ett 
attraktivt sätt visa hur företaget arbetar positivt för en mer hållbar värld. Överlag 
handlar redovisningarna mera om vilka positiva aspekter företagen skapar än vilka 
negativa effekter de bidrar till. Påpekas bör dock att även om den grafiska designen 
gärna talar om vad vilka hållbarhetsaspekter företagen är bra på så finns det också bra 
redovisade siffror om olika aspekter som läsare med kunskap inom ämnet själv kan 
bilda en uppfattning kring hur bra eller dåligt det är. Redovisningarna som studerats 
är samtliga omfattande och består av mycket data och information. 
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4.5 Ramverk och inspiration 
 

Bland de företag som undersökts är det uppenbart att GRI är en stor inspirationskälla i 
samtliga fall även om det förekommer andra typer av certifieringar och liknande som 
också används som inspirationskälla. Det skiljer sig dock i hur företagen arbetar med 
GRI, bland de undersökta företagen finns det exempel både på företag som strikt följer 
GRI som en standard och det finns företag som väljer att använda GRI som en 
inspirationskälla. Jernhusen är ett av företagen som valt att följa GRI vilket de anser att 
det finns både fördelar och nackdelar med: 

 

Ja det där är ju en dubbel fråga för dels så är det ju rimligt att man har ett 
standardiserat ramverk och att alla som använder det rapporterar om samma 
saker i viss utsträckning … Men det gör ju också att en del saker som vi 
rapporterar på kanske inte är värdeskapande för vår målgrupp egentligen 
(Gunnarsson, Jernhusen). 

 

Vidare framkommer det från intervjun med representanten från Jernhusen att de följer 
GRI strikt men att de i framtida hållbarhetsredovisningar troligen kommer bli mindre 
styrda av GRI och istället ha sin utgångspunkt i Agenda 2030 samt andra 
referenspunkter. Anledningen till detta beskrivs som ett driv att söka relevans i 
rapporteringen och utvecklas. Även Lernia samt Hemtex följer GRI och uppfyller dess 
villkor, enligt Pettersson har Hemtex länge inspirerats av GRI och 2017 var första 
gången de valde att helt rapportera enligt GRI standard. De tog även in ett konsultbolag 
för hjälp med framtagning av texter samt väsentlighetsanalys enligt GRI. Hedin 
berättade att Lernia följer GRI men att de har lyckats skala ner ganska mycket, hon 
menar att GRI:s ramverk är flexibelt och att det är anpassningsbart till den graden att 
företaget kan rapportera på det som de anser är relevant. Även Wästberg håller med 
om GRI:s anpassningsbarhet: 

 
GRI är ju, eller rätt använt gör det ju faktiskt att det är enklare att redovisa. 
Eftersom det gör att man redovisar det relevanta (Wästberg, Lernia). 

 
Kinnarps och Norrmejerier har valt att inte följa GRI men båda inspireras av ramverket. 
Vid intervjun med representanten från Kinnarps framkommer det att de valt att 
inspireras av GRI:s grundtanke med bland annat väsentlighetsanalys och 
intressentdialog. Anledningen till varför de valt att inspireras men inte följa ramverket 
beskrivs så här: 

 

Det har väl egentligen varit en resursfråga. Dels har vi inte haft det behovet eller dom 
kraven från våra intressenter och kunder och sen tycker jag att det är ett bra sätt att ändå 
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göra det jämförbart och därför har vi valt att inspireras av det för att det finns många 
bra idéer (Ljunggren, Kinnarps.)  

 
Även Holmberg påpekar att GRI är anpassningsbart och att vad som rapporteras till 
stor del styrs av väsentlighetsanalysen. Enligt Holmberg har Norrmejerier för 
räkenskapsåret 2017 använts sig av GRI som inspiration på ett sådant sätt att ramverket 
följts relativt noggrant. Anledningen till att de valde att inte följa ramverket fullt ut 
beskriver hon: 
 

Vi följer det väldigt mycket och har bockat av mycket. Men eftersom vi inte har 
exakt alla delar och vi ville inte göra den typen av uppställning heller så valde 
vi att skriva att vi tagit inspiration (Holmberg, Norrmejerier). 
 

Vidare påpekar Holmberg att de även använt de nationella miljömålen samt de globala 
klimatmålen som inspiration vid redovisningen.  
 

4.6 Lagkrav 
 

Samtliga intervjupersonerna är positivt inställda till den nya lagen som ställer krav på 
stora företag att hållbarhetsredovisa. Ljunggren från Kinnarps menar att det inte 
självklart att lagen kommer göra skillnad. Dock tror hon att lagen tillsammans med en 
ökad efterfrågan från olika intressentgrupper tillsammans kommer göra skillnad. 
Holmberg från Norrmejerier påpekade även att lagen skulle kunnat gälla även mindre 
företag till viss del och att vissa uppgifter är relevanta att rapportera även för mindre 
företag. Pettersson från Hemtex tror att lagen på lång sikt kan göra skillnad. Hon menar 
att den idag troligen kan tolkas olika av företag och inte är tillräckligt väldefinierad men 
att det är ett steg i rätt riktning ur ett samhällsperspektiv. Wästberg beskriver en 
möjlighet med lagen såhär:  

 
Jag tror att den ökade redovisningen och den transparens och jämförbarhet som 
redovisningen stället krav på, skapar ju långsiktigt en bättre konkurrens mellan 
bolag (Wästberg, Lernia). 

 

När det handlar om vilka effekter det nya lagkravet har haft på företagen skiljer det sig 
ganska mycket mellan företagen trots att samtliga företag till viss del haft en 
hållbarhetsredovisning även före lagkravet. Det är inga av intervjupersonerna som 
anser att lagen krävt några stora och resurskrävande förändringar. Dock är det några 
av de företag som undersökts som har behövt göra vissa justeringar för att uppfylla de 
nya kraven. En specifik faktor som nämns av Kinnarps och Lernia är att riskavsnittet 
har utvecklats eller ska utvecklas för att möta upp kraven i den nya lagen. Trots att de 
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redan haft en omfattande redovisning har lagen tolkats som att det behövs mer 
rapportering på företagets risker samt hur de hanterar dessa risker. Vidare menar 
Hedin att de inte behövde tillägga något annat på grund av den nya lagen men att viss 
omflyttning av delar i redovisningen gjordes för att bättre passa in i kraven som lagen 
ställer. Holmberg anser att de största utmaningarna de haft för att uppfylla lagkravet 
var att specificerade mål som täcker in ekonomisk och social hållbarhet. De har miljömål 
och anser att den sociala och ekonomiska delen automatisk kommer in i dessa men att 
det varit svårt att specificera utifrån hur de tolkat lagkravet. 

 

4.7 Intressenter 
 

När det handlar om vilka intressenter som företagens hållbarhetsredovisning riktar sig 
till framkommer det är det är många olika intressentgrupper som kan ha ett behov och 
ett intresse i redovisningen. Med anledning av detta blir också redovisningen bred.  

 

Det är till våra olika intressenter, det är ju därför den blir ganska stor eftersom 
man riktar den till flera olika intressenter, man riktar till kunder och medarbetare, 
man riktar det även till sina ägare, med medarbetare är det både nya 
medarbetare och befintliga medarbetare (Pettersson, Hemtex). 

 

Trots att hållbarhetsredovisningarna är breda och riktade till många olika 
intressentgrupper framkommer det i intervjuerna att samtliga företag ser kunderna 
som är en stor och framförallt viktig intressentgrupp. Holmberg menar att kunder är en 
viktig målgrupp för hållbarhetsredovisningen och att de kan uppleva ett krav från sina 
kunder att de förväntar sig att kunna hitta information om Norrmejeriers 
hållbarhetsarbete. Även Ljunggren bekräftar att kunder är en viktig målgrupp som 
ställer krav: 

 
Den intressentgrupp som vi riktar oss mest till är ändå våra kunder för det är 
där vi har tydligast krav på och vad ska man säga, behov av information. Så 
kunder som intressentgrupp är väldigt viktig eller i alla fall målgrupp för 
hållbarhetsredovisningen (Ljunggren, Kinnarps). 

 
Även Gunnarsson påpekar att kunder är en viktig intressentgrupp för Jernhusen men 
menar däremot att de inte upplevt några direkta krav från dem på att rapportera. Han 
menar att en anledning till det kan vara att de förekommit sådana krav genom att de 
länge haft en redovisning. Vidare berättar Gunnarsson att framtida medarbetare kan 
ses som en viktig målgrupp då hållbarhetsredovisningen kan vara ett sätt att locka till 
sig dem. För att fortsätta poängtera bredden påpekar han även att myndigheter som 
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ger ut tillstånd är en målgrupp liksom politiska aktörer då det kan finnas en 
lobbyverksamhet där hållbarhetsredovisningen kan vara ett verktyg för att gynna 
specifika faktorer. I Jernhusen fall kan det vara att gynna järnvägstransport framför 
andra transportmedel. 
 
Hedin menar att kunder är en viktig målgrupp för Lernia som visar stort intresse i 
redovisningen men att de inte prioriterar någon målgrupp. Istället ser de 
hållbarhetsredovisningen som en kanal ut till samtliga intresserade målgrupper där de 
är så öppna och transparenta som möjligt utan att prioritera en målgrupp framför 
någon annan. Wästberg poängterar också att finansiella aktörer troligen kan vara en 
relativt stor målgrupp i allmänhet men att det inte är aktuellt för Lernia som statligt 
icke börsnoterat företag. 
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5 Analys och diskussion 
Resultatet har analyserats och diskuterats utifrån avsnittet teori. Framkommer gör ett antal 
teman som kan ses som motiv och fördelar företagen ser med hållbarhetsredovisning. Rubrikerna 
i detta avsnitt har tematiserats utifrån forskningsfrågorna och så långt det är möjligt följer de 
frågornas ordning. 

5.1 Motiv 
 
Ett antal olika teman har identifierats när det handlar om vilka motiv företag kan ha till 
att upprätta en hållbarhetsredovisning. De teman som kan anses ha störst påverkan 
utifrån resultatet i denna uppsats visas i Figur 2, samma teman identifierades också som 
det företagen i uppsatsen ser som de viktigaste fördelarna med hållbarhetsredovisning. 
Figur 2 är ett förslag som visar vilka de största anledningarna till att företag 
hållbarhetsredovisar kan vara, bortsett från olika krav från myndigheter. 

 

 
Figur 2 – Modell över varför företag väljer att hållbarhetsredovisa och vilken nytta de anser sig 
få av redovisningen. 
 
 

5.1.1 Legitimitet genom kommunikation 
 
Det första temat i Figur 2 är legitimitet vilket utifrån resultatet kan kopplas till 
kommunikation. Resultatet tyder på att det kanske största motivet och den största 
fördelen eller vinsten företag ser med hållbarhetsredovisning är att kunna använda den 
som kommunikationsmedel. Detta kan givetvis ses som en självklarhet då 
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redovisningars syfte är att kommunicera hur det går för ett företag eller vad ett företag 
gör. I sammanhanget finns det dock en viktig aspekt som bör poängteras, vilket är att 
redovisningen riskerar att i första hand ses som ett affärsmässigt säljverktyg. Ur ett 
perspektiv kan detta ses som en självklarhet för ett företag som söker ekonomisk tillväxt 
och stabilitet. När det handlar om just hållbarhet kan det dock diskuteras vikten av att 
själva hållbarhetsarbetet inte bör hamna i skuggan utav drivet att öka den ekonomiska 
vinsten.  
 
I teoriavsnittet framkommer det att Higging, Stubbs och Milne (2015) har studerar 
företags motiv bakom att redovisa hållbarhet. I deras studie framkommer det att ett 
möjligt synsätt på motiv är att dela upp dem i två olika perspektiv, antingen vill 
företaget influera viktiga intressenter eller så vill företaget redovisa av symboliska 
anledningar. Detta stärker delvis resultatet i denna uppsats men resultatet i denna 
uppsats visar också att det finns flera motiv och fördelar som företag ser som kanske 
lika viktiga, inte minst motivet intern utveckling. När det handlar om att redovisa av 
symboliska anledningar kan detta starkt kopplas till legitimitetsteorin. Detta då 
symboliska handlingar kan jämföras med Deegan och Undermans (2011) beskrivning 
av hur man kan skapa legitimitet genom att kommunicera med samhället i syfte att 
förknippas med faktorer som är förknippade med legitimitet samt visa hur det sociala 
kontraktet efterlevs. 
 
Utifrån resultatet är det tydligt hur flera av de olika motiv som framkommer kan 
kopplas till en vilja att skapa legitimitet. Legitimitetsteorin föreslår att företag söker 
legitimitet och acceptans från samhället genom att uppfylla samhällets normer och 
oskrivna lagar. Resultatet föreslår att det upplevs ett visst krav från samhället i 
allmänhet och kunder i synnerhet när det handlar om hållbarhet. Vidare menar flera 
intervjupersoner att hållbarhetsredovisningen är ett sätt att möta dessa krav och visa 
hur företaget uppfyller det sociala kontraktet. Detta stärks även av Deegan och 
Undermans (2011) förslag på tre olika strategier som företag kan tillämpa för att skapa 
legitimitet. Förslag nummer tre att företag kan försöka att genom kommunikation bli 
identifierade med faktorer som förknippas med legitimitet kan identifieras med 
resultatet i denna uppsats. Hållbarhetsredovisningen är i sammanhanget det 
kommunikationsmedel som används för att tillämpa strategin. 
 

5.1.2 Säljverktyg 
 
Kunder ses som dels en viktig målgrupp till hållbarhetsredovisningen men framförallt 
också som den målgrupp som är kanske allra mest intresserad av att ta del av innehållet. 
Att kunder är en stor målgrupp är troligen en anledning till att motivet säljverktyg lyfts 
fram som ett avgörande motiv.  Motivet säljverktyg kan på många sätt kopplas ihop 
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med motivet att skapa legitimitet. Det handlar om att ha en informativ 
hållbarhetsredovisning som visar upp en positiv bild för omvärlden. Men om 
legitimitetsmotivet handlar om att skapa en positiv bild av företaget som uppfyller det 
sociala kontrakt med omvärlden handlar motivet säljverktyg mer om att sälja till 
specifika kunder. Säljverktyg som motiv stärks återigen av Higging, Stubbs och Milnes 
(2015) studie om motiv. Här kan motivet säljverktyg kopplas till deras synsätt att ett 
motiv kan vara att påverka viktiga intressenter. Dessa intressenter är i detta 
sammanhang företagens kunder. 
 

5.1.3 Hållbarhetsredovisning – ett verktyg för intern utveckling 
 
Nästa motiv handlar om att företagen verkar se hållbarhetsredovisningen som något 
som utvecklar företagets interna arbete med hållbarhet överlag. Framförallt visar 
resultatet att intervjupersonerna anser att redovisningen leder till att frågor kring 
hållbarhet lyfts internt som kanske inte hade kommit fram annars eller åtminstone får 
ett större fokus på grund av hållbarhetsredovisningen. Att detta kan ses som ett motiv 
till att redovisa och en styrka med redovisningen bör innebära en ökad möjlighet för 
hållbarhetsredovisning att faktiskt göra skillnad ur ett samhällsperspektiv och leda till 
en mer hållbar värld. 
 
Enligt Adams och McNicholas (2007) har tidigare forskning kring företags motiv att 
hållbarhetsredovisa gjorts utan att nämna den interna kontexten. Utifrån resultatet i 
denna uppsats kan detta te sig märkligt där hållbarhetsredovisning ses som ett effektivt 
verktyg för att lyfta hållbarhetsfrågor internt i företagen. Resultaten visar att 
redovisningen inte enbart lyfter frågorna internt utan den kan också leda till ökad 
medvetenhet och samarbete kring hållbarhetsfrågor inom olika avdelningar. Adams 
och McNicholas (2007) har dock gjort en studie där det interna arbetet med 
framtagandet av hållbarhetsredovisningar studerats, deras studie visar att det saknas 
kunskap och erfarenhet i företag kring hållbarhetsredovisning. Bland annat saknades 
förståelse kring hur hållbarhetsredovisning kunde integreras stort i organisationen och 
bli en del av företagets bredare arbete, det var även ett svårt problem att välja riktlinjer 
eller ramverk att redovisa utifrån. Resultatet i denna uppsats visar något annat då GRI 
på många sätt ses som en självklarhet och hållbarhetsredovisningens förmåga att 
integreras internt och lyfta viktiga frågor ses som en styrka och inte en svårighet. En 
anledning till skillnaden kan vara att det hänt mycket i ämnet de senaste åren och att 
hållbarhetsredovisning början närma sig ett mognadsstadie utifrån ett 
företagsperspektiv.  
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5.1.4 Ansvar – En skyldighet att vara transparent 
 

Det sista motivet i Figur 2 är en aspekt som framkommer som visar att företag har ett 
driv av att hållbarhetsredovisa utifrån det faktum att de ser det som en skyldighet och 
självklarhet att vara en del av att arbete mot en mer hållbar värld. Detta motiv handlar 
inte om att hållbarhetsredovisningen ska skapa en fördel för företagen eller vara något 
som görs för att det är en norm eller ett krav. Här handlar det istället om att flera av 
företagen även tycks se hållbarhetsarbete som ett ansvar för omvärlden och att 
hållbarhetsredovisningen blir en självklar del av hållbarhetsarbetet. Flera av företagen 
i uppsatsen antyder att de vill ta ansvar och göra ett så gott avtryck på omvärlden som 
möjligt även om det inte skulle ge några fördelar för företaget rent finansiellt eller 
tillväxtmässigt. 

 

5.2 Intressenter – Vilka är intresserade av 
hållbarhetsredovisningen? 

 

När det handlar om intressentteorin är det möjligt att identifiera spår från både det 
moraliska och det strategiska synsättet. Intervjupersonerna menar att 
hållbarhetsredovisningen är intressant för en bred målgrupp och att det finns ett mål 
att uppfylla behov från samtliga målgrupper, ett perspektiv som stämmer väl överens 
med det moraliska synsättet. Samtidigt är det tydligt att det finns intressentgrupper 
som ses som mer intressanta varav kunder överlag ses som den viktigaste 
intressentgruppen och att uppfylla deras behov anses ge en mängd fördelar. Detta kan 
kopplas till det strategiska synsättet där man arbetar utifrån att olika grupper påverkar 
organisationen olika mycket och därmed prioriteras olika. Den troliga förklaringen kan 
vara dels att kunder efterfrågar hållbarhet hos företag men kanske framförallt av det 
faktum att en viktig funktion för hållbarhetsredovisningen är att vara ett säljverktyg. 
Återigen kan en detta kopplas till Higging, Stubbs och Milnes (2015) studie där ett 
synsätt på motiv till hållbarhetsredovisning anses vara att påverka och influera starka 
intressenter. Detta synsätt stärker den delen av resultatet i denna studie som visar att 
kunder en viktig intressentgrupp och att flera företag riktar sig till just kunder. 

 

Resultatet visar att olika finansiella aktörer är en intressentgrupp och målgrupp som 
företag är medvetna av men inte prioriterar när det handlar om hållbarhetsredovisning. 
Detta kan ses som en aning förvånande utifrån Berthelot, Coulmont och Serret (2012) 
som menar att hållbarhetsredovisning fått en allt viktigare roll för investerare de 
senaste åren då investerare söker en mer komplett bild av företags risker. Det kan vara 
så att en undersökning av större företag och framförallt börsnoterade företag hade visat 
ett annat resultat då aktievärde får en helt annan betydelse. Det framkommer även i 
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resultatet att det kan vara så att investerare som målgrupp får en viktig betydelse i 
sådana företag, vilket i så fall stämmer överens med resultatet från Berthelot, Coulmont 
och Serrets (2012) studie. Att företag verkar prioritera studenter och forskares intresse 
för att studera hållbarhetsredovisningar är en intressant faktor. Detta är något som inte 
identifierats i den tidigare litteratur som studerats inom ramen för denna uppsats. En 
anledning till detta skulle kunna vara att även om företag ser ett starkt intresse från 
målgruppen så är det rimligen inte en avgörande faktor för att hållbarhetsredovisa. 
 

5.3 Greenwashing 
 
Utifrån resultatet finns det spår i hållbarhetsredovisningarna att positiva aspekter lyfts 
fram på ett tydligare sätt än negativa aspekter. En intressant aspekt som kan kopplas 
till detta är det som framgår i resultatet där hållbarhetsredovisningen ses som en 
kommunikationsmetod och ett säljverktyg. Utifrån detta samt det som diskuterats ovan 
angående hållbarhetsredovisningens roll som säljverktyg samt som 
kommunikationsverktyg för att skapa legitimitet går det att göra en koppling till 
begreppet greenwashing. Troligt är att utifrån ovan sagda finns det en risk att företag 
som ser hållbarhetsredovisningen som ett säljverktyg drivs mot något som kan liknas 
vid greenwashing. För att undvika detta är det rimligt att anta att företag medvetet 
behöver ta ställning i frågan och kontrollera sig själva i arbetet med redovisningen. En 
fråga som kan ställas utifrån detta är huruvida den aspekten kan påverka 
hållbarhetsredovisningen kanske huvudsakliga syfta, att bidra till en bättre hållbarhet 
i samhället.  

 

Vidare menar Wilson (2013) att hållbarhetsredovisning många gånger kan ses som ren 
greenwashing. Enligt Wilsons (2013) studie där en mängd företag studerats finns 
tydliga tecken på att det saknas viktig negativ information, eller att information inte 
saknas helt men är ofullständig. Detta kan kopplas till resultatet i denna uppsats som 
till viss del tyder på att positiva aspekter prioriteras men på grund av denna uppsats 
kvalitativa ansats är det inte rimligt göra jämförelser mellan studierna då innehållet i 
hållbarhetsredovingarna i denna uppsats inte kontrollerats på samma sätt huruvida det 
saknas information. Däremot går det att göra kopplingar mellan Wilsons (2013) resultat 
och denna uppsats på andra sätt. Resultatet visar att intervjupersonerna har en stark 
vilja att visa upp sitt företag som ansvarsfullt och hållbart för att diversifiera sig mot 
konkurrenterna och skapa konkurrensfördelar. Detta kan givetvis leda mot 
greenwashing och Wilsons (2013) stärker den riskens möjlighet. Däremot visar 
resultatet i denna uppsats också en stark vilja bland intervjupersonerna att faktiskt göra 
hållbara prestationer i samhället vilket bör kunna minska risken till medveten eller 
omedveten greenwashing.  
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5.4 Ramverk 
 

Resultatet visar att GRI ses som mer eller mindre det enda ramverket att utgå ifrån vid 
hållbarhetsredovisning och att det är en självklarhet att rapportera utifrån GRI eller att 
inspireras av det. En intressant aspekt är att intervjupersonerna i uppsatsen ser GRI 
som mycket anpassningsbart och att en väl genomförd väsentlighetsanalys och 
intressentdialog leder till att majoritet av den data som rapporteras ses som relevant 
data som intressenterna efterfrågar. Bradfort et. al. (2017) har i sin studie funnit ett 
aningen annorlunda resultat som visar att rapportering som uppfyller GRI:s riktlinjer 
inte alltid uppfyller intressenters förväntningar. Utifrån den anpassningsbarhet som 
identifierats i resultatet bör detta inte vara ett problem. En anledning till denna skillnad 
kan vara hur de deltagande företagen tolkar anpassningsbarheten av GRI, en annan 
anledning kan vara vilka intressentgrupper som prioriteras.  
 

5.5 Lagkravet 
 

Resultatet visar hur den nya lagens effekter på företag som tidigare 
hållbarhetsredovisat kan variera. Troligt är att detta hör ihop med det faktum att 
utseende, upplägg och innehåll på företags hållbarhetsredovisning skiljer sig. Vilket 
leder till att trots omfattande redovisningar måste vissa företag göra vissa justeringar 
för att uppfylla kraven medans vissa inte behöver göra några justeringar alls. Att vissa 
företag verkar uppleva ett krav att förändra innehållet kan dock tyda på den nya lagen 
om hållbarhetsredovisning kan leda till att rapporterna från olika företag kommer likna 
varandra mer i framtiden. Något som i så fall givetvis skulle öka jämförbarheten. Detta 
är även något som framkommer av flera intervjupersoner i denna uppsats som tror att 
den nya lagen kommer leda till förbättrad jämförbarhet. Poängteras bör också det 
faktum att endast mindre justeringar behövts göra även för de som inte helt uppfyllde 
lagkraven. Något som bör innebära att de motiv och fördelar som identifierats i denna 
uppsats är tillräckligt incitament till att upprätta en detaljrik redovisnings som redan 
innan lagkravet uppfyller de målen av transparens och jämförbarhet som lagen syftar 
till. 
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6 Slutsats 
 
Uppsatsen visar att motiv och fördelar med hållbarhetsredovisning är en stor och 
komplex fråga. En slutsats som kan göras är att de kanske allra största motiven och 
fördelarna anses vara hållbarhetsredovisning som kommunikationsverktyg dels i syfte 
att skapa legitimitet och dels i säljsituationer med kunder samt hållbarhetsredovisning 
som verktyg för internt hållbarhetsarbete. Vidare visar uppsatsen att företags motiv till 
att hållbarhetsredovisa och fördelar de ser med redovisningen har en stark koppling till 
både legitimitetsteorin och intressentteorin. De flesta motiv och fördelar kan kopplas 
till en vilja att skapa legitimitet och uppfylla samhällets sociala kontrakt. Att positiva 
effekter får en tydlig roll i hållbarhetsredovisningarna och att redovisningarna tenderar 
att försöka visa upp en positiv bild av företagets arbete med hållbarhetsfrågor bör inte 
ses som förvånande. Detta med tanke på att legitimitetsskapande ses som en viktig 
uppgift för hållbarhetsredovisning. Att det finns stora risker med greenwashing i 
hållbarhetsredovisningar är uppenbart utifrån tidigare forskning, resultatet i denna 
uppsats tyder dock på att det kan finnas en vilja att göra rätt bland företag som bör 
minska risken för greenwashing. 

 

Samtliga företag som studerats i denna uppsats rapporterar utifrån GRI eller inspireras 
till stor del av GRI:s ramverk. En slutsats som kan göras är att det finns vissa problem 
med GRI då företag kan behöva rapportera på faktorer som delvis inte är relevant för 
det specifika företaget. Detta då ramverket är anpassat för att fungera för en bred 
målgrupp. Dock visar denna uppsats att företag kan se GRI som ett verktyg som 
underlättar hållbarhetsredovisningen och anpassningsbarheten med ramverket ses 
trots allt som stor. Det har även framkommit att den nya lagen som ställer krav på stora 
företag i Sverige att hållbarhetsredovisa troligen inte påverkar företag som redan 
hållbarhetsredovisat mer än på små detaljer. Detta visar alltså att de motiv och fördelar 
med hållbarhetsredovisning som framkommit i denna uppsats redan innan lagkravet 
sågs som så starka incitament att de drev företagen att rapportera på ett sådant sätt som 
redan mer eller mindre uppfyller de krav som ställs idag i och med den nya lagen. En 
koppling kan alltså identifieras mellan motiv och fördelar med redovisningen och det 
faktum att lagen inte kräver några större förändringar hos företag som upprättat en 
hållbarhetsredovisning även tidigare 

 

En intressant aspekt är att de företagen som studerats i denna uppsats är verksamma 
inom helt skilda branscher men trots detta har liknande teman och kategorier hittats 
hos de olika företagen. Ett förslag på framtida forskning i ämnet kan vara att göra en 
mer kvantitativ undersökning utifrån de kategorier av motiv och nytta som hittats i 
denna studie för att på så vis få fram huruvida det eventuellt finns en skillnad på 
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prioriteringar inom olika branscher. Vidare finns det en utmaning för framtida studier 
att undersöka de aspekter som framkommit som motiv och fördelar med 
hållbarhetsredovisningar mer individuellt och specifikt. Kanske framförallt det motivet 
som handlar om att hållbarhetsredovisa för att det är en skyldighet och ett ansvar. Här 
skulle djupare studier vara intressant för att undersöka huruvida det är så enkelt eller 
om det finns andra bakomliggande motiv bakom detta påstående.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

 
Arbetet med hållbarhetsredovisning 
 
Hur länge har ni haft en hållbarhetsredovisning? 
 
Hur ser ert arbete med hållbarhetsredovisningen ut och vilken är din roll i 
arbetet? 
 
Ramverk 

 
Jobbar ni utifrån GRI:s riktlinjer? 
Om inte följer ni något annan ramverk/riktlinjer? 
Om ni arbetar utifrån GRI eller annat ramverk, anser du att den data som ska 
rapporteras är relevant? Blir det lagom mycket data att rapportera?  
Försöker ni följa ramverket noggrant eller används det mer som inspiration? 
 
Lagen 
 
Vad har ni för inställning till den nya lagen? 
 
På vilket sätt har den nya lagen som ställer krav på er och många andra företag 
att hållbarhetsredovisa påverkar er?  
Till exempel: Blivit tvungna att förändra innehållet i redovisningen, krävts mer 
resurser osv. 
 
Motiv och intressenter 
 
Varför valde ni frivilligt att ha en hållbarhetsredovisning innan lagkravet? 
Motiv. 
 
Kan ni se andra fördelar för företaget med att hållbarhetsredovisa? 

 
Vad tycker du att ni får ut av att hållbarhetsredovisa? Tycker du att det är 
viktigt för företaget och/eller samhället? 
 
Vilka är era intressenter till hållbarhetsredovisningen? 
Upplever ni krav från intressenterna? 
Är det några intressenter som ni prioriterar mer än andra och varför? 
 


