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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka samt beskriva motiven till att företag väljer att 
upprätta en hållbarhetsredovisning samt vad som krävs av företagen för att upprätta denna. 
Dessutom ville vi undersöka varför en del företag väljer att granska sina 
hållbarhetsredovisningar och andra inte. Vi valde att avgränsa oss genom att enbart skriva om 
svenska företag då vi ansåg att det skulle bli alltför stort att förklara hela världens utveckling 
av hållbarhet. Vi valde i empiridelen att enbart intervjua företag och därmed bortse från att ta 
med revisorernas syn på detta. Vårt syfte med detta arbete var av den undersökande arten, 
vilket innebar att vi inte satte upp hypoteser för att sedan fastställa dessa, utan vi tog hjälp av 
andra personers handlingar för att kunna förstå dessa och komma med egna slutsatser och 
insikter. Efter att ha tagit del av flera olika källor om metodik drog vi slutsatsen att vi skrev 
vårt arbete i ett kvalitativt perspektiv. Vi försökte förstå den information vi fick tag på, såg till 
helheten och framförallt så var vi intresserade av ett historiskt samband, det vill säga att vi såg 
relationen förflutet- nutid- framtid. 
 
Man kan dela upp hållbarhet i tre olika delar. Dessa delar är ekonomisk, ekologisk samt social 
hållbarhet. Antalet riktlinjer för hur man skall upprätta en hållbarhetsredovisning är många, 
men vi har valt att skriva om GRI (Global Reporting Initiative). GRI är en organisation med 
syftet att skapa riktlinjer som är globalt tillämpbara för redovisning av frågor rörande hållbar 
utveckling inom företag. Syftet med GRI:s riktlinjer är alltså att skapa ett gemensamt nätverk 
för de företag runt om i världen som har valt att upprätta en hållbarhetsredovisning. Med hjälp 
av dessa riktlinjer kan man göra det lite enklare för de revisorer som skall granska dessa 
redovisningar, då alla skrivit enligt samma mall.  
 
Företagen måste tillgodose en mängd olika intressegrupper utanför ägare och aktieägare vilka 
kan inverka på företagens resultat. Några andra intressenter är till exempel kunder, anställda, 
leverantörer samt miljöorganisationer. Om ett företag upplevs av omvärlden som rättvist, 
etiskt och trovärdigt kommer detta att gynna den ekonomiska utvecklingen samt skapa 
förutsättning för en hållbar konkurrensfördel på marknaden. 
 
Det finns många fördelar med att skriva hållbarhetsredovisningar. Exempel på fördelar kan 
vara att underhålla och förstärka förtroendet för samhället, att få olika avdelningar att 
integrera, samt minska osäkerheten för aktieägare genom att risken för olägenheter i företaget 
minskar. Detta kan säkerhetsställas genom att företagen lämnar in sin redovisning för 
granskning. En oberoende översiktlig granskning har som syfte att en granskare uttalar en 
slutsats om den redovisade informationen överensstämmer med de kriterier som 
hållbarhetsredovisningen upprättats utifrån.  
 
Vi kan efter att ha utfört våra intervjuer konstatera att intressenterna har en stor inverkan på 
företagens arbete med hållbarhet. Företagen ser hållbarhetsredovisningen som en 
konkurrensfördel då intressenterna allt oftare kräver att företaget öppet redovisar sitt 
hållbarhetsarbete. Vad gäller granskningen av hållbarhetsredovisningar så har vi under 
arbetets gång sett att det inte är alla företag som valt att få sin redovisning granskad av en 
oberoende part, endast två av fyra företag. Detta kan bero på att intressenterna ännu inte 
kräver att företagen granskar sin redovisning till den grad att företagen tycker att det är 
lönsamt. 
 
 
 



Summary 
 
The aim of this study was to examine and describe the reasons why companies choose to 
conduct a sustainability report and what is required to compile it. Moreover, we wanted to 
examine why companies choose not to revise their sustainability report while others do. We 
chose to limit our research by writing only about Swedish companies because we realized that 
it would become hard a task to explain the entire world's development of sustainability. In the 
empirical part we chose to empiric part only interview companies and thereby to disregard the 
auditors' sights on this. Our aim with this work was of the examining kind, which meant that 
we did not state a hypotheses in order to establishing these facts. Instead we took help of other 
researchers documents in order to understand these and to come up with our own conclusions 
and understandings. After studying several different sources about methodology, we came to 
the conclusion that we would write our work from a qualitative perspective. We tried to 
understand the information we got, see the whole picture and were interested of a historical 
connection, that means we saw the relationship; past - modern - future. 
 
Sustainability can be divided in three different parts, namely: economic, ecological and social 
sustainability. The number of guidelines how to establish a sustainability report are many, but 
we have chosen to write about GRI. GRI is the description of an organisation with the aim to 
create guidelines that are globally applying for questions concerning sustainable development 
within companies. The aim with GRIs´ guidelines are therefore to create a common network 
for companies around the world that has chosen to upright a sustainability report. With the aid 
of these guidelines, you can simplify the work for the auditors that will revise these accounts, 
though all companies use the same model. 
 
The companies must meet the demand of different stakeholders besides owners and 
shareholders who in order to affect the result. Other stakeholders are for example customers, 
employees, suppliers and environment organisations. If a company is perceived by the 
surrounding world as fair, ethical and convincing, this can favour the economic development 
and create conditions for a sustainable competitive advantage on the market. 
 
There are many advantages with establishing sustainability reports. For example, to maintain 
and strengthen the confidence of the society, to get different departments to integrate, and to 
decrease the uncertainty for shareholders about irregularities in the companies’ business. One 
way for the company is to submit their account for review. The aim of a general review is that 
a reviewer states a conclusion if the presented information agrees with the criteria that the 
sustainability reports been established on the basis of. 
 
Concluding our interviews, we may establish that the stakeholders have a big effect on the 
companies work with sustainability. The companies see the sustainability report as an 
competitive advantage when (because of the fact that) the stakeholders more often requires 
that companies openly presents their work with sustainability. With regards to the review of 
sustainability reports, during the completion of the assignment we have seen that it is not all 
companies who choose to get their sustainability report reviewed by an independent part, only 
two of four companies did this. The reason for this can be that the stakeholders do not yet 
require that the companies check their sustainability reports to the extent that the companies 
do not think that it is profitable to get their reports reviewed. 
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1. Inledning 

1.1 Problemdiskussion 
 
Vi är nu mitt uppe i en övergång från ett industriellt samhälle till ett service- och 
tjänstesamhälle. I vårt land sysselsätter industrin omkring 1 miljon människor och det antalet 
kommer att halveras inom en snar framtid. De resurser man kan ta del av i ett företags 
balansräkning består till stor del av varulager, maskiner och fastigheter, men nu på senare tid 
har det även kommit att framgå en del andra aspekter av tillgångar. Detta är bland annat 
personal. I ett industriföretag betraktar man personalen som en viktig resurs, medan det i ett 
tjänsteföretag utgör den absolut viktigaste resursen. Under de senaste tjugo till trettio åren har 
man i många företag uppmärksammat personalfrågor och utvecklat metoder för ekonomisk 
bedömning för att kunna redovisa detta. Några företag i USA har bedömt att värdet på deras 
intellektuella kapital är större än deras redovisade nettotillgångar. Även om vi ännu inte har 
några tillförlitliga värderingsnormer indikerar detta på ett mycket stort problem inom 
redovisningsområdet.1

 
Efter att ha börjat redovisa personalfrågor konstaterade företagen att det även är viktigt att 
redovisa sitt sociala ansvar. Kunderna blir i allmänhet allt mer medvetna om vad företagen 
ställer för krav på sina leverantörer och tillverkare med mera. I och med detta ställs det högre 
krav på företagen att ärligt och öppet redovisa sitt sociala arbete.2  
 
Larmen om att Sveriges företag flyttar tillverkningen till låglöneländer duggar tätt. Enligt 
Lars-Olle Larsson, specialistledamot i FAR och verksam vid Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers, är det allt för få företag som ägnar sig åt att säkerställa hanteringen av produktionen 
så att de inte idkar en verksamhet som riskerar att skada varumärket.3 Några företag som 
figurerat i massmedia den senaste tiden är hemfixarbutikerna det vill säga. Claes Olsson, Jula, 
Rusta med flera. De säljer elektronik, reservdelar och trädgårdsredskap men under vilka 
villkor produkterna tillverkas vet de inte mycket om. Fair Trade Center har skrivit en rapport 
där de granskat nio hemfixarföretag och av dem var det sex stycken som inte ställde några 
etiska krav på sina leverantörer förutom förbud mot barnarbete. Av de tre som hade en etisk 
kod var det bara ett företag, Rusta, som kontrollerade att koden uppfylldes i praktiken.4  
 
Ett företag som för några år sedan var i blåsväder men som jobbat sig ur det är Ikea. De 
anklagades i ett tv-program för att deras leverantörer använde sig av barnarbete. Att det var 
deras leverantörer som använde barnarbete hade ingen betydelse utan det var Ikea som vart 
direkt påhoppad. Ikea drog dock omedelbart igång ett arbete för att utforma, införa och följa 
upp vilka uppföranderegler som ska gälla för Ikea och deras leverantörer. Företaget tog till sig 
kritiken, reagerade på rätt sätt och idag leder bolaget utvecklingen i leverantörskontroll.5

 
 
 
 

                                                 
1 Andersson m.fl., 2000, Affärsredovisning och företagsanalys, sid. 203 
2 Ibid 
3 Agenda 2/05 
4 http://www.di.se 2005-11-02 
5 Balans 8-9 2005 

1 

http://www.di.se/


Enligt Lars-Olle Larsson måste företagen genom arbetet i styrelse och ledning vidga sin syn 
på risker, möjligheter och ansvarstagande. Det räcker inte längre att enbart ta ansvar 
för begränsade målgrupper såsom aktieägare, kunder och medarbetare, utan nu måste man 
även tänka på bland annat institutionella placerare som vill minimera sina risker.6  
 
Ett företags värdeutveckling byggs på förtroende. Men det duger inte att sådär i största 
allmänhet uttala sin motvilja mot barnarbete, djurplågeri eller andra 
missförhållanden. Uppförandekoden måste också innehålla praktiska åtaganden från 
företagens sida.7 Det är när arbetet med att formulera en uppförandekod är klart som det stora 
arbetet börjar det vill säga att jobba efter den, att införa rapporteringssystem och redovisa 
trovärdigt.8 Tyvärr är det enligt Lars-Olle Larsson många företag som är dåliga på att 
kommunicera var de står. Det betyder att de tar kostnaderna för att utveckla en 
uppförandekod, men avstår från möjligheten att höja intäkterna.9 Det är här vi anser att det 
kan bli betydelsefullt att upprätta en hållbarhetsredovisning som visar intressenterna vad 
företaget står för och hur de arbetar för att uppnå det. En hållbarhetsredovisning innehåller tre 
aspekter: ekonomiska, sociala och ekologiska. Dessa hållbarhetsredovisningar skiljer sig ifrån 
de tidigare miljöredovisningarna, då de innehåller flera aspekter som till exempel företagens 
arbete med personal och etik. Vi kommer i denna uppsats att använda oss av båda termerna 
men det är viktigt att skilja dem åt. 
 
Öppen redovisning av mål, arbetssätt och resultat är en förutsättning för att skapa förtroende. 
Framgångar och lärdomar som företagen har gjort under det gångna året har sin givna plats i 
hållbarhetsredovisningen. Att öppet redovisa också de områden där man fortfarande behöver 
förbättra vissa delar inger förtroende och respekt. Ingen förväntar sig att en verksamhet skall 
var helt igenom perfekt. Vad man däremot förväntar sig är öppenhet samt en vilja och 
förmåga att ta itu med problemet.10 För att komma till en lösning på detta problem är det 
viktigt att vi hjälps åt. Det är inte bara viktigt att tänka på hur vi människor påverkas idag, 
utan lika viktigt anser vi det är att tänka på vilka effekterna blir i framtiden av det vi gör idag. 
Med tanke på detta anser vi att det är viktigt att lyfta fram arbetet med hållbarhet. 
 
Med stöd av det vi skrivit ovan har vi kommit fram till följande syfte och frågeställningar: 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka samt beskriva motiven till att företag väljer att 
upprätta en hållbarhetsredovisning samt vad som krävs av företagen för att upprätta denna.  

1.3 Frågeställningar 
 

• Varför väljer vissa företag att upprätta en hållbarhetsredovisning? 
• Vad har intressenterna för påverkan för företagets hållbarhetsredovisning? 
• Hur väljer företag att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete?  

                                                 
6 ICC-Nytt 2005:2 
7 Ibid 
8 Agenda 2/05 
9 Balans 8-9 2005 
10 http://www.erm.com
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• Hur ser GRI:s riktlinjer ut och använder företagen dessa? I så fall hur? 
• Vad krävs av företagen för att få sin hållbarhetsredovisning granskad? 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss genom att enbart skriva om svenska företag då vi anser att det blir 
alltför stort att förklara hela världens utveckling av hållbarhet. Vi har i empiridelen enbart valt 
att intervjua företag och därmed bortsett från att ta med revisorernas syn på detta. Då det  
finns ett antal olika riktlinjer att gå efter har vi valt att skriva om en av de största och kanske 
mest kända, närmare bestämt GRI (Global Reporting Initiative). 
 

1.5 Metod 

1.5.1 Forskningsansats 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva det vetenskapliga angreppssättet, det vill säga 
tillvägagångssättet för att besvara den uppställda frågeställningen. Till att börja med kan vi 
förklara de vanligaste begreppen inom metodproblematiken. Forskningen kan delas in i två 
vetenskapliga huvudinriktningar; positivismen och hermeneutiken.11

 
Positivismen utgår från en absolut kunskap som ideal. Denna bygger i renodlad form på 
experiment och kvantitativ (matematisk, statistisk metod) mätning och logiska resonemang.12

Hermeneutiken däremot relativiserar kunskapen. Själva ordet hermeneutik kan översättas som 
”tolkningskonst” eller ”tolkningslära”. Man söker här i jämförelse med positivismen en 
helhetsförståelse, en insikt. Positivismen är mer till för att beskriva och förklara.13 Det är svårt 
att säga att vi är renodlade positivister eller hermeneutiker. Det finns delar ur båda synsätten 
som präglat vårt arbete. Mycket av teorin går ut på att beskriva och förklara samt presentera 
olika modeller inom ämnet. Just på grund av detta är det mer positivistisk syn inom 
teoridelen, medan vi senare i arbetet försöker tolka och förstå den information vi fått fram. 
Just efter våra intervjuer och datainsamlingen är det svårt att komma från den individuella 
tolkningen och bedömningen. 
 
Vårt syfte med detta arbete är av den undersökande arten, vilket innebär att vi inte kommer att 
sätta upp hypoteser för att sedan fastställa dessa, utan vi kommer att ta hjälp av andra 
personers handlingar för att kunna förstå dessa och komma med egna slutsatser och insikter.  
 
Vad gäller den positivistiska synen som vårt arbete har i teoridelen, så finns det även här två 
olika sätt att dra slutsatser. De två som finns att välja mellan är det deduktiva eller det 
induktiva. När den deduktiva ansatsen tillämpas formar forskaren hypoteser ur en redan 
befintlig teori. Hypoteserna prövas sedan i verkligheten för att generera ny kunskap inom 
området eller rörande en specifik företeelse. Om syftet är att studera skilda fenomen  
 
 
 

                                                 
11 Eriksson L-T, ” Att utreda, forska och rappotera”, 2001, sid.199 
12 Ibid, sid. 200 
13 Ibid, sid.221 
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(sinnesupplevelser) i verkligheten, för att kunna dra generella slutsatser, används den 
induktiva ansatsen. Vi har i vårt arbete valt den deduktiva metoden då vårt mål inte varit att  
skapa en helt ny teori, utan att enbart studera verkligheten med hjälp av redan existerande 
teorier.14  
 
För att komma fram till om vår uppsats är skriven i ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv 
gäller det att sätta sig in i dessa termer. Kännetecknande för det kvalitativa perspektivet är att 
man inte från början vet exakt vika resultat som är tänkbara. Detta kräver en följsamhet 
gentemot det man studerar. Valet av metod kanske får ändras under projektets gång. Det man 
vill studera handlar ofta om kvalitet och inte om antal, fördelningar eller exakta mätvärden. 
Med ett kvalitativt perspektiv skulle inga kategorier definieras i förväg.15

 
I en studie som använder sig av kvalitativ metodik har man inte i förväg bestämt vad som 
skall komma fram. Fördelen med en studie som använder kvalitativ metodik är att den tar 
hänsyn till helheten på ett sätt som inte är möjligt i en studie där man använder kvantitativ 
metod.16

 
Efter att ha tagit del av flera olika källor om metodik har vi dragit slutsatsen att vi skriver vårt 
arbete i ett kvalitativt perspektiv. Vi försöker förstå den information vi får tag på, ser till 
helheten och framförallt så är vi intresserade av ett historiskt samband, det vill säga att vi ser 
relationen förflutet- nutid- framtid. En annan skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ 
metodik är att det kvantitativa perspektivet gör att man föredrar ett representativt urval, 
medan man med det kvalitativa perspektivet i stället väljer informanter medvetet för att de har 
kännedom om fenomenet. Även detta avgjorde saken, då det kvalitativa stämde bäst in på oss.  
Tack vare denna metod fick vi en större förståelse för företagens verksamhet och deras 
nuvarande situation.17

 

1.5.2 Datainsamlingsmetod 
 
Då hållbarhetsredovisningar ännu inte är så vanliga, och speciellt inte i mindre företag var det 
svårt att få tag på företag i närheten att intervjua, därför beslutade vi oss för att göra en 
enkätundersökning. Denna enkät skickade vi ut via mail till ett antal företag. I enkäten fick de 
själva kryssa för om de ville att det skulle vara konfidentiellt18. För att få en sådan hög 
svarsfrekvens som möjligt ringde vi upp några av företagen innan vi skickade ut enkäten och 
frågade om de hade tid och lust att svara. För att det inte skulle bli några missförstånd testade 
vi frågorna på ett antal studenter och en företagare. 
 
Vi fick dock tag på ett företag i närheten, Sandvik, som ännu inte upprättar 
hållbarhetsredovisning men arbetar med att börja skriva. Vi beslöt därför att personligen  
intervjua informationsdirektör Anders Wallin för att höra mer kring deras arbete med 
införandet av hållbarhetsredovisning. Vi hade förberett med några frågor men många av 
frågorna kom upp under intervjun vilket ledde till att vår intervju hade en låg grad 

                                                 
14 Jacobsen, D I, ”Vad, hur och varför?- Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”, 2002, sid. 34 
15 Ibid, sid.56 
16 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.htm
17 Ibid 
18 Patel R, 2003, Forskningsmetodikens grunder, sid. 70 
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standardisering19, även graden av strukturering20 var låg då det var öppna frågor helt utan 
svarsalternativ.   

 

1.5.3 Källhänvisningar 
 
Det finns två olika sätt att skriva källhänvisningar på. Det ena är Harvardsystemet och det 
andra är Oxfordsystemet. Vi har använt oss av det senaste då vi tycker texten bryts av för 
mycket då man enligt Harvardsystemet hänvisar direkt till källor genom parenteser i texten. 
Oxfordsystemet går kortfattat ut på att skriva noter. Noten står längst ner på varje sida och 
första gången den används står samma upplysningar i noten som i litteraturlistan. Det finns 
många varianter av Oxfordsystemet, från helt fullständiga noter där man inte behöver någon 
källförteckning till väldigt rationaliserade noter där man kan läsa ut det fullständiga i 
källförteckningen. Även här har vi valt den senaste.21

                                                 
19 Patel R, 2003, sid.72 
20 Ibid 
21 http://www.hb.se 
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2. Teori 

2.1 Historia 
 
Redovisning av etik och socialt ansvarstagande är inte någon ny företeelse. Theodore J Kreps 
myntade redan på 40-talet uttrycket ”Social Audit”, som innebar en redovisning av ett 
företags sociala ansvar. Under årens lopp har dessa redovisningar kallats såväl etiska som 
sociala. 22 Brytpunkten skedde 1962 då författaren Rachel Carson kom ut med sin bok ”Silent 
Spring” – ”Tyst vår” på svenska. Den väckte då ett intresse för miljöfrågorna och människans  
inverkan och relation till naturen hamnade i fokus.23 Miljörörelsen började då ställa företagen 
mot väggen i miljöfrågor. När företagen i sin tur försökte hävda att de i alla fall uppfyllde 
dagens krav vände sig miljörörelsen till politikerna med krav på strängare lagstiftning. Det 
ena gav det andra och till slut kom kravet på miljöinformation i förvaltningsberättelsen att 
skrivas in i årsredovisningslagen.24 Denna proposition kom 1996/1997.  En lag som genom 
EU:s moderniseringsdirektiv nu ytterligare skärps.25 Enligt Lars-Olle Larsson blev 
reaktionerna hos företagen starka. Från företagens sida fick man då höra: ”Det går inte att 
redovisa miljöarbetet, det är för mjuka värden, det saknas mätetal, det finns ingen 
standard…”26

 
Etiska redovisningar genomfördes av flera företag under 1970-talet, framförallt i Tyskland 
och Frankrike. Dessa redovisningar fokuserade främst på interna sociala frågor och på 
medarbetarna. Under 1980- och 90-talen kom miljöfrågan i fokus och därmed glömdes den 
etiska och sociala redovisningen bort och försvann till stor del från både företagens agenda 
och den generella samhällsdebatten.27

 
Förekomsten av separata frivilliga miljöredovisningar ökade explosionsartat under 1990-talet, 
såväl i Sverige som i flertalet andra industrialiserade länder. Redovisningspraxis började dock 
förändras kring sekelskiftet och kraven på ett utökat samhällsansvar ökade kraftigt. 
Framkantsföretag experimenterade med så kallade hållbarhetsredovisningar som gjorde 
anspråk på att redovisa prestanda inom tre hållbarhetsdimensioner: ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt.28

 
Figuren nedan visar hur redovisningspraxis bland 28 framstående svenska företag med 
flerårig erfarenhet av miljö och hållbarhetsredovisning har utvecklats under de senaste 10 
åren. Samtliga utvalda företag har publicerat fler än fem redovisningar och/eller identifierats 
som goda exempel av FAR i samband med uttagningar till ESRA-tävlingar (European 
Sustainability Reporting Association). Arton av dessa företag är börsföretag och samtliga får 
betraktas som stora företag (även om det är stor spridning med mellan 500 Mkr och 183 Mkr i 
omsättning 2003) men i övrigt är de flesta branscher representerade. Alla företag har inte 
redovisningar för alla åren, därför framkommer som mest 27 redovisningar 2001. 
 
 
 
                                                 
22 http://www.jklgroup.com
23 Balans nr 11 2003 
24 Balans 8-9 2005 
25 http://www.regeringen.se
26 Balans 8-9 2005  
27 http://www.jklgroup.com
28 Balans 4 2005  
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Figur 1: Redovisningspraxis 1993 – 2003, bland 28 framstående svenska företag. 
 

 
 
Källa: Balans nr 4 2005 
 
Av diagrammet framgår tydligt att miljöredovisning successivt håller på att avskaffas. Istället 
satsar dessa företag på att integrera etik och socialt ansvar med miljöredovisningen som då 
visar upp en mer fullständig bild av deras verksamhet och ger bättre möjligheter att 
kommunicera hur de tar sitt samhällsansvar. Detta utgör en så kallad hållbarhetsredovisning. 
På senare år har allt fler företag dessutom valt att lägga in hållbarhetsredovisningen som en 
del i årsredovisningen.29

 
 
2.2 Definition av hållbarhet 
 
Definitionen av hållbarhet är fortfarande ganska oklar och det råder skilda meningar om dess 
innebörd. Begreppet hållbar utveckling har dock sitt ursprung i en rapport från 1987 där 
Norges före detta stadsminister Gro Harlem Bruntland gav ut sin rapport ” Our common 
future”. Där kan man hitta följande definition: 
 
”… en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för 
kommande generationer att tillfredställa sina behov.”30

 
Man kan dela upp hållbarhet i tre olika delar. Dessa delar är ekonomisk, ekologisk samt social 
hållbarhet. 
 

 

                                                 
29 Balans nr 4 2005 
30 http://www.miljoportalen.se
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• Ekonomisk hållbarhet innebär innehålls- och kvalitetsmässigt balanserad tillväxt som 
inte på sikt bygger på skuldsättning eller att reserver försvinner.31 I ett hållbart 
samhälle växer ekonomin genom att omsättningen av material effektiviseras. 
Marknaden är ett medel för att fördela resurser. En växande ekonomi innebär att det 
finns mer att fördela. Om ekonomin växer snabbare än befolkningen, kan välfärden för 
alla ökas.32 En hållbar ekonomi behövs för att samhället skall kunna fungera.33 

 
• För att uppnå ekologisk hållbarhet krävs det av oss människor att vi tillsammans hjälps 

åt för att bevara den biologiska mångfalden samt att se till att ekosystemet fungerar 
som det ska.34 Detta innebär bland annat att: 

- material används resurssnålt och i slutna kretslopp 
- inga utsläpp som skadar naturen 
- energitillförseln är förnybar och energianvändningen är effektiv 

I det ekologiskt hållbara samhället råder försiktighetsprincipen för att undvika 
oönskade effekter och okända risker.35 För att uppnå ekologisk hållbarhet krävs det 
utöver vår nationella insats även ett internationellt samarbete.36

 
• För ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att vi kan ge kommande generationer 

likartade möjligheter som vi själva har.37 Det byggs upp med: 
- jämlikhet och respekt mellan människor med olika kultur, kön och ålder 
- hälsan och det psykiska välbefinnandet är satt i fokus 
- människor äger sin tid och har större individuella valmöjligheter 

            Även detta kräver ett samarbete på såväl nationell som internationell nivå. 
 
 Figur 2: Hållbar utveckling är en utveckling i tre dimensioner, den ekologiska, den sociala  
(mänskliga/samhälleliga) och den ekonomiska.38

 
Källa: http://www.apoteket.se 
 
                                                 
31 http://www.miljo.fi
32 http://www.vartgoteborg.se
33 http://www.miljo.fi
34 Ibid 
35 http://www.vartgoteborg.se
36 http://www.miljo.fi
37 Ibid 
38 http://www.apoteket.se

8 

http://www.miljo.fi/
http://www.vartgoteborg.se/
http://www.miljo.fi/
http://www.vartgoteborg.se/
http://www.miljo.fi/
http://www.apoteket.se/


 
Denna sammansättning av tre delar brukar kallas för ”triple bottom line” och har blivit ett 
populärt sätt att diskutera konceptet hållbar utveckling på en mer praktisk nivå. Poängen med 
”Triple bottom line”- beskrivningen är att ett företag eller annan organisation som strävar 
efter hållbarhet måste prestera bra på alla tre ”bottom lines” och inte bara i den ekonomiska 
dimensionen, vilket traditionellt har varit i fokus. Ekonomi i detta sammanhang går dock 
utöver det finansiella fokus som finns i företagens ordinarie årsredovisning. Det är för övrigt 
viktigt att betona att de tre delarna hänger samman och är beroende av, och ibland i konflikt 
med, varandra.39

 

2.3 GRI:s riktlinjer 
 
Global Reporting Initiative, GRI, etablerades i Boston 1997 av The Coalition for 
Environmentally Responsible Economies, CERES), med syftet att skapa riktlinjer som var 
globalt tillämpbara för redovisning av frågor rörande hållbar utveckling inom företag. GRI är 
en sammansättning av representanter från många olika intressegrupper så som företag, 
oberoende organisationer, revisorsorganisationer, branschorganisationer, universitet och andra 
intressenter från hela världen som alla tillsammans är aktivt deltagande. Tillsammans har de 
etablerat de allmänt accepterade riktlinjer och redovisningsprinciper för redovisning av de 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna som ingår i ett företags eller annan 
organisations arbete för hållbar utveckling. GRI är idag etablerat i Amsterdam och är delvis 
finansierat genom FN.40  
 
Syftet med GRI:s riktlinjer är alltså att skapa ett gemensamt nätverk för de företag runt om i 
världen som har valt att upprätta en hållbarhetsredovisning. Med hjälp av dessa riktlinjer kan 
man göra det lite enklare för de revisorer som skall granska dessa redovisningar, då alla 
skrivit enligt samma mall. Det syftar till att lyfta upp alla hållbarhetsredovisningar till samma 
nivå för att underlätta jämförelser, göra dem mer trovärdiga, samt tillmötesgå de behov som 
intressenter har av de olika företagen när det gäller bestyrkande/kontroll av 
hållbarhetsredovisningarna. Dessutom syftar GRI till att stilla de informationsbehov som den 
breda kundkretsen av aktieägare har. Dessa innefattar både privatpersoner, personer från 
regeringen, arbetare samt den privata sektorn. Företag kan använda sig av GRI i olika 
utsträckning, antingen kan man använda utvalda delar av GRI eller så kan man upprätta sin 
hållbarhetsredovisning strikt efter riktlinjerna.41

 
GRI:s riktlinjer innehåller elva olika principer för hur en redovisning bör upprättas. Det är 
dessa: 42

 
 

• Genomsynlighet: full insyn i processen, procedurerna och antagandena i rapporten 
krävs för att kunna fastställa rapportens tillförlitlighet. 

• Intressentdeltagande: den rapporterande organisationen bör inkludera intressenterna i 
framtagandet av rapporten 

                                                 
39 Bergström S, 2002, Miljöredovisning, , sid.52  
40 http://www.kpmg.se
41 http://www.globalreporting.org 
42 Ibid  
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• Granskning: den rapporterade informationen bör vara väl grundad och analyserad på 
ett sådant sätt att interna och externa läsare kan utgå från att texten är trovärdig. 

• Fullständighet: all redovisad väsentlig information angående organisationen bör vara 
med i rapporten. 

• Relevans: rapporterande organisation bör koncentrera sig på det som är väsentligt i 
rapporten för att uppnå en hög grad av tillförlitlighet. 

• Hållbart företagande: rapporterande organisation skall försöka sätta sitt beteende i ett 
större sammanhang och skall se på sitt arbete ur ett ekologiskt, socialt eller annat 
perspektiv som kan ge en större mening med rapporten. Många anser att 
hållbarhetsredovisningen visar företaget i ett vidare perspektiv och det är just detta 
som skiljer den från den finansiella redovisningen. 

• Noggrannhet: rapporten bör vara så exakt som möjligt och utan marginella fel. Denna 
ökade korrekthet gör att intressenterna som skall ta beslut kan göra detta på ett bättre 
sätt. 

• Neutralitet: företaget skall sträva efter att ge en ojävig bild av sig själv genom att de 
redovisar både positiva och negativa sidor av sin verksamhet. 

• Jämförbarhet: rapporten bör kunna jämföras med företagets tidigare rapporter samt 
mot andras. 

• Förståelse: informationen bör vara presenterad på ett sådant sätt att den är förståelig 
för merparten av användarna med en lagom nivå av detaljer. 

• Tidshorisont: rapporter bör presenteras regelbundet och möta användarnas behov på 
ett naturligt sätt: 

 

2.4 Intressenter 
 
Det finns många som är eller borde vara intresserade av en informativ hållbarhetsredovisning. 
Nedan följer en modell på några exempel på intressenter: 
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Figur 3: Egen intressentmodell 

 

Miljöorganisationer Investerare 

Banker 

Anställda 

Intressenter 

Kunder Leverantörer 

Aktieägare 

Myndigheter 

Källa: Egen 
 
 
Företagen måste tillgodose en mängd olika intressegrupper utanför ägare och aktieägare vilka 
kan inverka på företagens resultat. Om ett företag upplevs av omvärlden som rättvist, etiskt 
och trovärdigt kommer detta att gynna den ekonomiska utvecklingen samt skapa förutsättning 
för en hållbar konkurrensfördel på marknaden.43

 
Man skulle kunna säga att redovisningen är en ”återberättelse” av vad som har hänt i företaget 
under året. Redovisningens roll som återberättare till företagets intressenter brukar framhållas 
i redovisningslitteratur. Alla intressenter har olika syften med att ta del av en 
hållbarhetsredovisning. För att klargöra detta en aning har vi nedan tagit upp några exempel 
på tre av intressenterna samt deras frågeställningar.44

 
 

 
 
 

                                                 
43 http://www.uppsatser.se/uppsats_6/6de7f2cad7.php 
44 Bergström, S m.fl., 2002, sid. 23 
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Figur 4: Redovisningens syften 

 

Syfte Primär användare Frågeställningar 
Ansvar Externa intressenter Har företaget skött sina affärer på ett lagligt 

sätt? På ett etiskt sätt? Vill vi göra affärer med 
dem? Kan vi ge ledningen fortsatt förtroende? 
Har vi blivit lurade? 

Resultatberättelse Ägare och företagsledning Får vi ut något av detta företag? Hur väl har de 
förvaltat resurserna? Med tanke på att företaget 
förbrukat resurser, har mervärde skapats? Kan 
vi ge ledningen fortsatt förtroende? 

Styrning Företagsledning och personal Hur kan vi använda våra resurser på ett så 
effektivt sätt som möjligt? Vad kan vi bli bättre 
på? 

Källa: Bergström, S. m.fl., 2002, sid.23 
 
 
Vem eller vilka som kan räknas som ett företags intressenter är beroende av vilket företag det 
gäller. I regel är intressentkretsen större hos ett stort företag än hos ett litet. I ett mindre 
företag är förhållandena relativt okomplicerade och informationsfrågorna spelar därför en 
underordnad roll. Gemensamt för intressenterna är att de förväntar sig ett visst ekonomiskt 
utbyte av sin relation med företaget. De har ett intresse av att kunna kontrollera och följa upp 
att deras anspråk inte åsidosätts. Dessutom vill de kunna göra bedömningar av företagets vilja 
och förmåga att uppfylla framtida avtal.45

 

2.5 Vad motiverar företagen? 
 
Svaren på vad som motiverar företagen skiljer sig mycket åt. Det kan vara allt från att de 
känner press från förespråkare till att få tillstånd att utföra sin affärsidé i utsatta områden. 
Dessutom strävar vissa av dem efter att förbättra ryktet och få en konkurrensfördel,46 inte bara 
gentemot kunderna utan även för att rekrytera och behålla personal.47 Konkurrensfördelar kan 
dock inte studeras genom att enbart se på företaget som helhet, utan man måste även studera 
de olika aktiviteter företaget utför.48

 
Det finns många fördelar med att skriva hållbarhetsredovisningar. Exempel på fördelar kan 
vara: 
 
• underhålla och förstärka förtroendet för samhället, förespråkargrupper, investerare, kunder 

och aktieägare. Genom relevant, regelbunden och pålitlig information beträffande 

                                                 
45 12 Kap aktiebolagslagen (1975:1387) 
46 http://www.globalreporting.org
47 www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7BCBFFB5F5-EF15-462A-9358-
8AD845DBD559%7D&id=717&filename=FEK-00010945.pdf – svenska 2007-01-17 
48 Ibid 
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verksamhet, finanser, struktur och resultat kan företaget öka sin trovärdighet och stärka 
sina omvärldsrelationer.49 

• att få olika avdelningar såsom ekonomi, marknadsföring, Forskning och Utveckling (FoU) 
att integrera i en och samma vision och därmed öppna en väg för nya diskussioner som 
förhoppningsvis ger nya upptäckter och innovationer. 

• företagen upptäcker vad de har problem med och vad de kan förbättra.  
• minska osäkerheten för aktieägare genom att risken för olägenheter i företaget minskar.50 
• att öka intäkterna. Det finns forskning som visar på att hänsynstagande till miljön kan vara 

lönsamt. ”Professor Jeroen Derwall på RSM Erasmus-universitetet i Rotterdam 
konstaterar att företag med ett uppvisat miljöansvar ger drygt 3 procentenheter högre 
avkastning än företag som struntar i miljöfrågan, räknat på perioden 1995-2003.”51 

 

2.6 Kommunikation 
 
I en undersökning som Agenda gjorde i februari 2002 har de frågat Sveriges 50 största företag 
hur de under 2001 presenterar och kommunicerar hållbarhetsarbete och hur de planerar att 
kommunicera det i framtiden. Av de 50 tillfrågade företagen var det 50%, det vill säga 25 
stycken företag som svarade. I undersökningen kom de fram till att interntidningen är en av de 
viktigaste kanalerna för kommunikation av hållbarhetsarbete, den vanligaste var dock 
företagets hemsida. Många företag väljer att i första hand publicera sitt hållbarhetsarbete i  
källor som riktar sig till utvalda målgrupper och via kanaler där det krävs en mer eller mindre 
aktiv insats för att söka reda på information. Det var endast ett av fem företag som uppgav att 
de skulle kommunicera hållbarhetsarbetet via reklam och i kundtidningar.52

 
Hur företaget kommunicerar sitt ställningstagande har också visat sig vara av stor vikt för 
kunderna. Värderingar såsom moral och etik bör uppfattas som en genuin intention och 
inte som en del av marknadsföringen. Denna typ av kommunikation har i stället visat sig 
göra mer skada än nytta för företaget som då i stället anklagas för ”greenwashing” 
och uppfattas ha en oseriös marknadsföring.53 Det gäller att på ett enkelt och slagkraftigt sätt 
kommunicera ut sitt budskap till allmänheten, så att även de som inte läser 
hållbarhetsredovisningen kan ta del av informationen. Ett bra exempel på detta är när Coop 
skrev ”140 000 utsläppta hönor tackar dig för att du valde ekologiskt förra året” på sina 
papperspåsar.54 Detta budskap väcker uppmärksamhet och är lätt att ta till sig då den är direkt 
riktad till kunden. 
 

2.7 Uppförandekoder 
 
Användandet av uppförandekoder har vuxit snabbt. Det är skriftliga dokument som fastställer 
vilka principer som ska gälla i ett företags verksamhet. Dessa koder är helt frivilliga55 och 

                                                 
49 http://www.uppsatser.se/uppsats_6/6de7f2cad7.php 
50http://www.globalreporting.org
51 Från veckans affärer artikeln ”dyrt att missa miljön” av  Cecilia Aronsson. Från databasen Affärsdata:  
http://www.ad.se/index.php?loginkey=426B9CB573A383A31C64AC64A06E407BD0EB8137245928E74AA91
A4DBE2BE482187F9BFE2F4C30AB, 2007-01-17 
52 www.jklgroup.com 
53 http://www.uppsatser.se/uppsats_6/6de7f2cad7.php 
54 http://dagensmiljo.idg.se/2.1845/1.91478 
55 Axelsson Nyclander G, 1999, sid. 92 
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ofta individuella. Enligt Lars-Olle Larsson fungerar det inte med en gemensam kod för alla då 
olika verksamheter har olika behov och koden måste skräddarsys utifrån de förutsättningar 
som råder för respektive verksamhet.56  
 
Uppförandekoder förekommer framförallt hos företag med konsumentvaror som till exempel 
kläder, skor, livsmedel och leksaker men det förekommer också i finansföretag, skogsföretag, 
teknikföretag med mera.57  
 

2.7.1 Kodernas innehåll 
Kraven eller normerna är i många fall mycket allmänt hållna. De behandlar först och främst 
de anställdas arbetsvillkor och miljöhänsynen ingår endast som en del av kodernas hälso- och 
säkerhetsaspekt. FN-organet ILO redovisar kodernas innehåll i en undersökning av drygt 200 
uppförandekoder, de allra flesta för enskilda företag:58

 
 
Figur 5: Kodernas innehåll 
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älla: Axelsson Nyclander G, 1999, sid. 93 

ILO:s undersökning kom det fram att en mycket liten del av koderna innehåller hänvisningar 

 98) 

ch 105) 
 100 och 111)59 

 
de fall fackförbund medverkar i arbetet med koderna berörs fackliga rättigheter i mycket 

                                                

K
 
I 
till de grundläggande rättigheterna i arbetslivet, vilka är: 

• rätt till organisationsfrihet (ILO-konvention 87) 
• rätt till kollektiva förhandlingar (ILO-konvention
• förbud mot barnarbete (ILO-konvention 138) 
• förbud mot tvångsarbete (ILO-konvention 29 o
• förbud mot diskriminering av arbetare (ILO-konvention

I 
högre grad och här har man också kommit längst med det praktiska genomförandet.60

 
 

56 Agenda 2/05  
57 Axelsson Nyclander G, 1999, sid. 93 
58 Ibid 
59 Axelsson Nyclander G, 1999, sid. 94-95 
60 Ibid 
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Det finns både internationella standarder (ILO:s konventioner), nationell lagstiftning, 
iva med 

2.7.2 10 steg till uppförandekod 

essa 10 steg är citerat ur tidningen Balans 8-9 2005 

1) Bestäm vilka uppföranderegler som ska gälla för företaget och dess leverantörer. Det 

2) senterna under processen. Det är inte detsamma 

3) et och 

4) dekod. 
katorer som företaget ska använda för att kontrollera 

6) m som säkerställer att bolaget lever som det lär. Identifiera 

7) som ska uppnås utifrån dessa indikatorer. 

pfyllas förutom de rena 
 revisorer rätt 

10) förstärk denna med extern granskning i det fall 

 

2.7.3 Uppföljning 

n studie som USA:s arbetsmarknadsdepartement gjorde år 1996 visar att barnarbetet har 
p. 

m leverantörsrelationerna är mycket kortsiktiga eller om leverantörerna säljer varor till en 

ars-Olle Larsson varnar för fina dokument om uppförandekoder som efter att de utarbetats 

                                                

branschstandarder och självdefinierade normer som koderna kan baseras på. Det negat
självdefinierade normerna är att de är svåra att följa upp eftersom de oftast är oklart hur de ska 
tolkas.61

 

 
D
 

råder ingen brist på internationella konventioner och andra dokument som hjälper 
bolag formulera sitt samhällsansvar. 
För en dialog med de viktigaste intres
som att ta regi, men ger en vägledning om i vilken miljö företaget verkar. 
Bestäm hur långt företagets ansvar sträcker sig i exempelvis leverantörsled
redovisa detta tydligt. 
Formulera en uppföran

5) Inför den. Identifiera vilka indi
och styra hur koden följs. 
Inför ett rapporteringssyste
nyckeltal för social prestanda. 
VD måste formulera vilka mål 

8) Rapportera, redovisa öppet, och kommunicera. 
9) Skriv in i leverantörskontrakten vad som ska up

affärsuppgörelserna. Ha alltid med ett villkor som ger företaget och dess
att föra oanmälda platsbesök. 
 Aktivera internrevisionen och 
internrevisionen saknar erfarenhet i detta revisionsnära område.62  

 
E
minskat betydligt i centralamerikanska leverantörsföretag efter att uppförandekoder dykt up
Dock finns det kvar hos många underleverantörer där möjligheten till insyn och kontroll är 
mindre.63  
 
O
rad olika företag med olika uppförandekoder kan det försvåra för importörerna att garantera 
efterlevnaden.64

 
L
läggs på hyllan eller möjligen på webben.65  Mycket talar också för att koderna i praktiken 

 
61 Axelsson Nyclander G, 1999, sid. 94-95 
62 Balans 8-9 2005 
63 Axelsson Nyclander G, 1999, sid. 96 
64 Ibid 
65 Agenda 2/05 
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ofta fungerar som marknadsföringsverktyg för företagen istället för ett sätt att förbättra 
villkoren för de anställda. Man vet till exempel att: 

• koderna är ofta okända i fabrikerna där tillverkningen sker 
• koderna är ibland inte översatta till de anställdas eget språk 
• anställda som rapporterar brott mot koden riskerar ofta bestraffning eller avsked 
• koderna är ofta vaga och saknar uppföljningsmekanismer.66 

 
 
För att införa koderna i företagets organisation behövs ett internt ledningssystem med 
fastställda mål, tydlig ansvarsfördelning, avdelade resurser, internt rapporteringssystem, 
utbildningsinsatser, tydlig kommunikation med leverantörer med mera.67

  

2.8 Granskning 
 
Hur kan man som läsare av ett företags hållbarhetsredovisning försäkra sig om att den faktiskt 
speglar verkligheten? Ett sätt är att låta en oberoende part granska redovisningen. Detta finns 
det både revisorer, ingenjörer, jurister, andra yrkesgrupper och andra intressegrupper som 
arbetar med. I Sverige har denna typ av tjänst vuxit de senaste åren.68  
 
En oberoende översiktlig granskning har som syfte att en granskare uttalar en slutsats om den 
redovisade informationen överensstämmer med de kriterier som hållbarhetsredovisningen 
upprättats utifrån. Avsikten är att förbättra användarnas grad av tilltro till att den redovisade 
informationen i all väsentlighet är upprättad enligt de angivna kriterierna.69 Granskningen 
ökar även kvalitén i redovisningen, och risken för att felaktig information sprids minimeras.70 
Det finns också en intern nytta för företaget då man får bättre tillförlitlighet i interna 
beslutsunderlag och lättare kan identifiera samordningsfördelar i interna system och rutiner. 
Revisorerna deltar också aktivt i utvecklingen av GRI:s riktlinjer där man i "GRI verification 
working party" jobbar mycket med frågan om vad man skall granska mot.71

 

2.8.1 Vad krävs av företagen? 
 
För att få sin frivilliga separata hållbarhetsredovisning granskad skall den alltid utmärkas av 
följande beståndsdelar72: 

• ett trepartsförhållande: en granskare, en part ansvarig för den redovisade 
informationen (t ex styrelse eller verkställande direktör) samt som tredje part, 
användaren av den redovisade informationen. 

• ett sakförhållande, till exempel: 
- fakta såsom skriftlig information och sifferdata om historik eller framtida 

utveckling av företagets hållbarhetsprestanda 
- system och processer för insamling och lagring av hållbarhetsinformation eller 

av intern kontroll av densamma 
                                                 
66 Axelsson Nyclander G,1999, sid. 97 
67 Ibid  
68 Balans 4/2005 
69 http://www.kpmg.se
70 http://www.nmc.a.se/old_web/rs010320.htm 
71 Ibid 
72 http://www.kpmg.se/download/101688/122332/Forslag_till_rek_fran_FAR.PDF 
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- operativ verksamhet, t ex efterlevnad av miljötillstånd 
- företagets redovisning av genomförd intressentdialog. 

• identifierbara och ändamålsenliga kriterier. Vanligast när det gäller 
hållbarhetsinformation är att kriterierna är specifika, det vill säga att företaget skapat 
dem själva men de kan också vara etablerade, till exempel lagar, förordningar och 
vedertagna riktlinjer. Det viktigaste är att de är ändamålsenliga. Samtliga kriteriers 
ändamålsenlighet utgår ifrån hur väl de uppfyller följande krav: 

- relevans – kriterierna är relevanta om de underlättar de avsedda användarnas 
beslutsfattande. 

- fullständighet – kriterierna är tillräckligt fullständiga när relevanta faktorer 
som kan påverka de slutsatser som dras inte är utelämnande. Fullständiga 
kriterier innefattar, där det är relevant, jämförelser (benchmarks) för 
presentation och upplysningar. 

- tillförlitlighet – kriterierna är tillräckliga om de medger en rimlig konsekvent 
bedömning eller värdering av sakförhållandet. Detta innefattar, där det är 
relevant, presentation och upplysningar när kriterierna används under 
likvärdiga förhållanden av likvärdigt kvalificerade yrkesutövare. 

- neutralitet – kriterierna är neutrala om de är fria från partiskhet och utan 
systematiska fel. 

- begriplighet – kriterierna är begripliga om de är entydiga, fullständiga och inte 
kan bli föremål för olika tolkningar. 

• tillräckliga och ändamålsenliga granskningsbevis. 
• en granskningsberättelse med ett uttalande i negativ form. Detta sker automatiskt då 

granskaren ska rapportera om han eller hon funnit några omständigheter som visar att 
redovisningen inte i all väsentlighet är upprättad enligt de kriterier som 
hållbarhetsredovisningen upprättats utifrån73. 

 
Ledningens ansvar omfattar organisation, förvaltning och redovisning av hållbarhetsrelaterad 
information. Det är ledningen i företaget som ansvarar för att lagar och regler efterlevs.74 
Skriver företaget att de upprättat sin redovisning enligt till exempel GRI:s riktlinjer så har 
företaget också åtagit sig att redovisa strikt på detta sätt.75 Granskaren ska uttala sig om han 
eller hon funnit några omständigheter som tyder på att redovisningen inte är upprättad enligt 
fastställda kriterier.76

 
 
2.9 Kritik 
 
Lewitt är en av många forskare som kritiserat hållbarhetsredovisning som 
fenomen och menar att företagen övertar ett arbete som ursprungligen är landets och 
regeringens uppdrag. Företagen kan därför inte fokusera på sin kärnverksamhet. 
Hållbarhetsredovisningen har även kritiserats för att slösa med företagens resurser som i 
stället skulle kunna investeras internt och öka värdet för aktieägare.77

 
 

                                                 
73 www.farkomplett.se
74 http://www.kpmg.se
75 www.farkomplett.se
76 http://www.kpmg.se
77 http://www.uppsatser.se/uppsats_6/6de7f2cad7.php 
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3. Empiri 

3.1 Sammanfattning av intervju med Sandvik 
 
Sandvik har sedan 1862 utvecklats till en global industrikoncern med verksamhet i 130 länder 
och en omsättning på cirka 55 miljarder kronor år 2004. Sandvik har ca 38 000 anställda 
över hela världen som alla arbetar efter de riktlinjer som Sandvik satt upp, dessa finns 
samlade i ”The Power of Sandvik”. I den kan man bl.a. hitta företagets uppförandekod, vilken 
baseras på grundläggande rättigheter, arbetsvillkor och miljö som de beskrivs i OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag, samt lokala lagar och regler.78

 
Torsdagen den 22 december 2005 var vi på Sandviks huvudkontor i Sandviken för att 
intervjua Anders Wallin, informationsdirektör, angående deras arbete kring hållbarhet. Trots 
att Sandvik är ett globalt företag med verksamhet i många länder upprättar de för närvarande 
ingen hållbarhetsredovisning. Arbetet pågår dock, och de har som mål att under 
verksamhetsåret 2007, det vill säga våren 2008, presentera sin första hållbarhetsredovisning. 
Dock har de redan nu börjat sitt arbete med att samla in data, för att vara väl förberedda när 
det riktiga arbetet börjar. Förutom redovisning av deras miljöarbete kommer de även att ta 
upp ämnen som jämställdhet och sjukfrånvaro med mera. Redan nu är de enligt lag tvungna 
att redovisa viss miljöinformation, till exempel upprättande samt avveckling av olika 
miljötillstånd. Detta krävs av alla företag som arbetar med miljöfarliga ämnen, vilket är 
vanligt för industriföretag. Hållbarhetsredovisningen kommer att vara upprättad efter GRI:s 
riktlinjer. Anders Wallin menar dock att det som står i GRI:s riktlinjer är intressant, men det 
viktiga är vad man gör med dem. De har redan nu börjat sätta sig in i dessa riktlinjer. 
 
Vid frågan om vilka som efterfrågar hållbarhetsredovisningar så är det framförallt kunder och 
aktieägare. Anledningen tros vara att man söker efter att få en större tillit till företaget. En 
annan grupp av intressenter kan även vara studenter och framtida anställda som har börjat 
utveckla ett intresse för hur företagen hanterar kombinationen av miljö, finansiellt och socialt 
ansvar. Även Sandvik kräver detta av sina leverantörer.  
 
Sandvik har inte anställt någon extra för just detta arbete, men de har redan två anställda, 
däribland Anders Wallin, som lägger ned mellan 50-98% av sin arbetstid på arbete med den 
framtida hållbarhetsredovisningen. Detta arbete innebär till stor del att sprida budskapet om 
Sandviks policys och riktlinjer, så att alla medarbetare runt om i världen blir medvetna om 
dessa. Anders Wallin menar att ”policys inte är värd mer än ett papper”, om ingen tar till sig 
och arbetar efter dessa. Vid frågan om det är någon skillnad på hur anställda i olika länder tar 
till sig och arbetar efter Sandviks policys och riktlinjer svarar Anders Wallin att 
grundvärderingarna i stort sett är desamma vilket land man än ser på. Däremot finns det 
skillnader då vissa länder är mycket korrupta. Det finns också exempel på länder där det finns 
lag på att kvinnor t ex inte får köra bil. Detta innebär att Sandvik inte kan anställa dem som 
säljare, då detta arbete kräver att man åker runt på kundbesök.  
 
Sandvik kommer att integrera hållbarhetsredovisningen med årsredovisningen, och därmed få 
den granskad av sina externa revisorer. I och med detta ökar tillförlitligheten till företaget och 
dess redovisning. Anders Wallin tror att det kan innebära kostnader på kort sikt, men att det är 

                                                 
78 Sandviks årsredovisning 2004 
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bra för affärsutvecklingen och han pekar på många skandalhärvor, såsom Skandia och 
Systembolaget. Affärsutvecklingen drivs av omvärldens krav, och det finns en viss 
misstänksamhet från kunderna, då de tror att pengar driver företag till dåliga beslut. Företagen 
drivs trots allt av människor och i och med att företagen engagerar sig i dessa frågor avspeglas 
detta på samhället.  
 
 

3.2 Sammanfattning av intervju med Tetra Pak 
 
Tetra Pak är ett av världens ledande företag inom process, förpackning och distribution av 
livsmedel. Med cirka 20 250 anställda i mer än 165 länder arbetar Tetra Pak i strategiskt 
partnerskap med leverantörer och kunder för att utveckla effektiva, innovativa och 
miljöanpassade produkter till miljontals människor världen över. En del i Tetra Paks mission 
är att de tror på ett ansvarsfullt ledarskap, som skapar lönsam tillväxt i samklang med en 
uthållig miljö och företagets samhällsansvar.79

 
Tetra Pak har antagit en kod för uppförande som ställer höga krav på verksamheten och 
medarbetarna. Den bidrar till att skydda den tillgång det är för Tetra Pak att driva 
verksamheten med integritet och respekt för andras intressen. Uppförandekoden gör tydligt 
för alla inom koncernen och för omvärlden vad de praktiska konsekvenserna blir av Tetra 
Paks vision, mission, motto och kärnvärden. Det minskar risken för missförstånd om vad 
gäller i vissa särskilt känsliga situationer och hjälper medarbetarna i etiskt krävande frågor. 
Tetra Paks uppförandekod gäller för hela koncernen och omfattar rekrytering och befordran, 
konfidentiell information, intressekonflikter, finansiell kontroll och rapportering, 
befogenheter, lagefterlevnad, antikorruption, barnexploatering samt miljöfrågor. 
Uppförandekoden sprids och kommuniceras till chefer som har i uppdrag att införa och 
anpassa den till specifika situationer som inte kan förutses centralt.80

 
 
Via e-mail fick vi den 19 januari 2007 svar från Agneta Melin, Environmental Manager, på 
Tetra Pak Sverige AB. De publicerade sin första miljöredovisning 1998 och sin första 
hållbarhetsredovisning publicerade de 2006. Deras viktigaste målgrupp är kunder och 
anställda. Anledningen till att de började upprätta en hållbarhetsredovisning var att de på ett 
samlat sätt ville presentera sitt arbete med miljö och sociala frågor. Motivet är att öka 
kundernas och allmänhetens förtroende för Tetra Pak. I arbetet med att utveckla 
hållbarhetsredovisningen skriver Agneta Melin att de bland annat skall utveckla arbetet med 
sociala nyckeltal.81

 
På frågan om vad de har fått för reaktioner från omgivningen så har de bara stött på positiva 
reaktioner. En reaktion har varit att redovisningen blir trovärdig när ett företag redovisar 
hållbarhetsfrågor. De har dock valt att inte lämna in den för oberoende granskning. 
Hållbarhetsredovisningen i sig har inte gjort att Tetra Pak har blivit bättre på att arbeta med 
miljö, personal och etik utan till grund för deras arbete ligger policys, ledningssystem, 
miljömål med mera. Agneta Melin tycker att det är svårt att säga om just denna redovisning 

                                                 
79 http://www.tetrapak.com/Sweden/content/frset_main.asp?navid=149& 
80 http://www.tetrapak.com/Sweden/content/frset_main.asp?navid=149& 
81 Intervjusvar från Agneta Melin 19 januari 2007 
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bidrar till deras intäkter, men hon tror att det kan ha betydelse då kunderna skall välja Tetra 
Pak som leverantör.82

 
 

3.3 Sammanfattning av intervju med Arla Foods AB 
 
Arla Foods är en kooperativ förening som ägs av 10 557 mjölkbönder i Sverige och Danmark. 
De är Europas största mejeriföretag med ett brett sortiment av mejeriprodukter och har 63 
mejerianläggningar och terminaler i Danmark, Sverige och Storbritannien samt ett 
världsomspännande nät av produktions- och försäljningsbolag. Företaget har egen 
produktion i åtta länder och försäljningskontor i 18 länder. Arla Foods har drygt 20 000 
anställda i Danmark, Sverige och Storbritannien. Omkring 1000 arbetar på Arla Foods 
mejerier i Brasilien och Saudiarabien, samt i försäljningsbolag över hela världen. 83 Arla 
Foods mission är att erbjuda moderna konsumenter mjölkbaserade livsmedel som skapar 
inspiration, trygghet och välbefinnande.84  
 
Under 2005 fastställde Arla Foods styrelse koncerngemensamma riktlinjer för ett ansvarsfullt 
företagande genom att presentera dokumentet Vårt ansvar – Arla Foods riktlinjer. Syftet med 
dokumentet är att tydliggöra koncernens övergripande ställningstagande i frågor som rör etik 
samt socialt och miljömässigt ansvarstagande.85

 
 
Torsdagen den 26 januari 2006 gjorde vi en telefonintervju med Kjell Lundén – Pettersson, 
Miljöchef för Sverigedivisionen på Arla Foods AB. Han berättade att de i många år har 
upprättat en miljöredovisning, men de kände senare att de ville utveckla denna för att få med 
fler aspekter. Syftet var att intressenterna ville se helheten för att kunna förstå företagets 
arbete med hållbarhetsfrågor, då han anser att det är viktigt att vara öppen och ärlig mot 
omvärlden. Redovisningen används både internt och externt.86

 
Arbetet med hållbarhetsfrågor har pågått i flera år, men de har inte kommunicerat ut detta 
arbete. Arbetet gick i början mycket trögt men med tiden har acceptansen ökat inom 
avdelningarna vad gäller att vara öppna med information. Den första separata 
hållbarhetsredovisningen publicerades 2003, och de har valt att medvetet göra denna mycket 
kort. Kjell Lundén – Pettersson ifrågasatte hur hållbarhetsredovisningen skulle tas emot och 
om den skulle läsas om den vore alltför faktaspäckad. Det som trots allt är mycket viktigt är 
att det skall vara läsbart för mottagarna. Arla Foods intressenter är bland annat kunder  
(butiker, restauranger, mjölkproducenter), konsumenter och medarbetare. Ett av de sätt som 
Arla Foods använder sig av för att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete, förutom själva 
hållbarhetsredovisningen, är att de använder mjölkförpackningarnas baksida till att berätta om 
detta. 87

 
 I grunden använder företaget sig av GRI: s riktlinjer, men har valt att bara använda sig av det 
som de själva anser vara centralt. Arla Foods hållbarhetsredovisning är inte menad att se ut 

                                                 
82 Intervjusvar från Agneta Melin 19 januari 2007 
83 http://www.arlafoods.se/templates/PlainPage2.aspx?id=6520 
84 http://www.arlafoods.se/templates/PlainPage2.aspx?id=6973 
85 http://www.arlafoods.se/upload/Ladda%20ner/Publikationer/Hållbarhetsredovisning%202005.pdf 
86 Telefonintervju med Kjell Lundén – Pettersson den 7 december 2007 
87 Telefonintervju med Kjell Lundén – Pettersson den 7 december 2007 
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som en årsredovisning och är ej riktad till revisorer. De har därför ingen avsikt att granska sin 
hållbarhetsredovisning. Kritik har dock kommit från revisorer som ifrågasätter valet av att inte 
granska, detta är den enda kritiken som framkommit. Annars har de bara stött på positiva 
reaktioner.88

 
På frågan om vad de har fått för reaktioner från omgivningen svarar Kjell Lundén – Pettersson 
att det framförallt är från medarbetare. Hållbarhetsredovisningen ges ut med information vid 
arbetsintervjuer. Detta tror han är ett av skälet till att arbetssökande väljer att börja på just 
deras företag. Däremot har de inte fått så mycket reaktioner från intresseorganisationer.89  
 
Arla Foods arbetar nu med att hitta fler nyckeltal att jämföra mellan åren. De kommer 
successivt att utöka hållbarhetsredovisningen så att den omfattar fler delar än i dagsläget. 
Långsiktigt diskuterar de att bredda hållbarhetsredovisningen till mer än den svenska 
verksamheten. Arbetet med hållbarhet kostar mycket pengar och vad Kjell Lundén – 
Pettersson kan se finns inga synliga intäkter i monetära mått.90

 
 

3.4 Sammanfattning av intervju med JM AB 
 
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. 
Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med 
tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och Belgien. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella 
lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i 
all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. De omsätter ca 10 
miljarder kr och har ca 2200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på den 
Nordiska Börsens lista, segmentet Large Cap.91

 
Måndagen den 29 Januari 2007 fick vi via mail svar från Ulrica Broman, miljöchef på JM 
AB. JM började med sitt hållbarhetsarbete i slutet av 90-talet, troligtvis 1998. Dom kallade 
den då för miljöredovisning. Det som gjorde att JM började upprätta sin 
hållbarhetsredovisning var att företaget satsade mycket på miljöarbete och intresse fanns hos 
kunder, aktieägare med flera. Redovisningen har sedan utvecklats successivt. Sedan år 2000 
är den integrerad i deras årsredovisning där den utgör ett eget kapitel. På frågan om hur de 
utvecklade sin redovisning svara Ulrica Broman att de berättar om nya miljöprojekt och 
miljöåtgärder som pågått under året. De redovisar aktuella miljönyckeltal och nya miljömål.92

 
Reaktionerna från omgivningen har enbart varit positiva. Det är intresset från intressenterna 
som har varit en viktig drivkraft när det gäller att förbättra deras arbete med miljö, personal 
och etik. Fokus ligger dock på deras miljöarbete men de redovisar även sin etiska policy och 
skriver om friskvård, jämställdhetsarbete och andra personalbefrämjande åtgärder. Det tar 
relativt lite tid att skriva om JM:s miljöarbete och att samla in och sammanställa de 
miljönyckeltal som redovisas. De tror absolut att det lönar sig på lång sikt, då det ger företaget 

                                                 
88 Telefonintervju med Kjell Lundén – Pettersson den 26 Januari 2006 
89 Ibid 
90 Ibid 
91 http://www.jm.se/templates/NonPublic/RedirectToFirstChild.aspx?id=297 
92 Intervjusvar från Ulrica Broman 29 januari 2007 
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trovärdighet och understryker dess starka varumärke. Eftersom hållbarhetsredovisningen ingår 
som en del i företagets årsredovisning granskas hela redovisningen av en extern revisor.93

 

                                                 
93 Intervjusvar från Ulrica Broman 29 januari 2007 
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4. Analys 
 
Tendensen är tydlig! Allt fler intressenter kräver att företagen öppet redovisar sitt 
hållbarhetsarbete. Intressenter vill inte bara ha information om en varas pris och kvalitet utan 
har under senare år blivit mer och mer intresserade av hur produkterna tillverkas och hur 
denna tillverkning påverkar deras omgivning och framtid. I takt med att allt fler grupper av 
intressenter önskar ta del av företagens hållbarhetsarbete, måste hållbarhetsredovisningens 
innehåll utökas och anpassas. Detta löser många företag genom en systematisk och 
återkommande dialog med sina intressenter. Syftet med denna dialog tror vi är att företaget 
ska lyssna på intressenternas uppfattning om företagets hållbarhetsrelaterade arbete samt det 
ansvar företaget förväntas ta. 
 
Det är betydelsefullt att hållbarhetsredovisningen är begriplig, detta för att intressenterna ska 
kunna tillgodogöra sig informationen. Detta anser vi då vi tror att många av intressenterna, till 
exempel anställda och aktiesparare, inte är bevandrade inom ekonomiska frågor och termer. 
Vi har i våra intervjuer med företagen sett att de ekonomiska frågorna hamnar i skymundan 
och vi tror att intressenterna kan vara en av anledningarna. Intressenterna är mer intresserade 
hur företaget arbetar med miljö och etik. Detta intresse tror vi uppstår då det kan uppkomma 
höga kostnader både för företaget och för samhället om företaget slarvar i sitt ansvarstagande.  
 
Hur ska man då kunna tillfredställa de olika intressenternas behov? Olika intressenter är ute 
efter olika information, det som är relevant för en kanske inte är det för en annan. Vi tror 
därför att det är svårt för företagen att avgränsa sin hållbarhetsredovisning. Ett förslag skulle 
kunna vara att anpassa redovisningen till olika intressenter. Frågan är om detta skulle 
fungera? Det skulle då vara mycket viktigt att grundtanken var lika oavsett branschtillhörighet 
då problem med jämförelser och förståelse annars skulle bli för stora och poängen med 
systemet skulle försvinna. Även om grundstenarna var detsamma och man skräddarsydde viss 
information tror vi att det skulle bli allt för kostsamt och tidskrävande för företagen. 

 
Förtroende och transparens har länge varit ledord inom etisk marknadsföring, och det finns 
det goda skäl till. Vi tror att om företagens kunder verkligen ska ta företagens miljöarbete på 
allvar så behöver de sina kunders förtroende. Förtroende vinner man bland annat genom 
konkreta åtgärder och transparens. Idag ligger produktionen ofta långt ifrån köparen. Konsu-
menten är luttrad och i vissa fall cynisk när det gäller reklambudskap, eftersom den oftare nås 
av negativa än positiva nyheter. Därför är det viktigt att företaget visar att det kan leva som 
det lär. Även om människor är oroade för miljön så är de överbelastade med andra mer akuta 
vardagsnära behov att lösa. Därför handlar förtroende också om att kommunicera med kunden 
på ett enkelt och slagkraftigt sätt. Ett bra exempel på detta tycker vi är Arla Foods 
marknadsföringskampanj. För att kunna ta del av ett företags hållbarhetsarbete måste 
intressenterna i vanliga fall söka upp informationen själva men här får de informationen direkt 
på frukostbordet. Detta gör det lättare att kunna ta del av denna. Om fler företag kunde 
anamma Arla Foods och Coops reklamideér står det inte på förrän allmänheten får upp 
ögonen för hållbarhetsfrågor. Det gäller för företagen att kunna välja ut relevant information i 
sina kampanjer så att det inte uppfattas som en reklambroschyr utan som ett seriöst 
hjälpmedel att informera intressenterna om sitt hållbarhetsarbete utan att det övergår i 
manipulation. 

 
Motiven för ett företag att ägna sig åt ett ansvarsfullt företagande varierar från legala krav till 
att öka produktiviteten eller förbättra den ekonomiska vinningen. Företagen förbättrar sin 
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kundattraktivitet genom ett ansvarsfullt företagande och intresset för investeringar tycks öka i 
dessa företag. Detta tror vi är ett av de vanligaste motiven till varför företag väljer att upprätta 
en hållbarhetsredovisning. Förutom detta tror vi att företagen genom ett tydligt etiskt och 
miljöfrämjande arbete stärker sin legitimitet på marknaden vilket ökar förutsättningarna att 
överleva perioder av hård konkurrens eller nedgång i branschen. Vi tror att 
hållbarhetsredovisningen kan ha stor del i hur företagen utvecklas i sitt hållbarhetsarbete då 
företagen upptäcker vad de har för problem och vad de kan förbättra.  
 
I empirin kan man utläsa att Tetra Paks motiv är att öka kundernas och allmänhetens 
förtroende för företaget. Detta tror vi leder till att Tetra Pak blir mer attraktivt för kunderna 
vilket i sin tur leder till ökade intäkter. Motivet för JM att börja upprätta en 
hållbarhetsredovisning var att intresse fanns hos kunder, aktieägare med flera, även Arla 
Foods motiv grundade sig på att intressenterna ville se helheten av företagets redovisning. I 
vår teoridel har vi tagit upp exempel på vad som motivera företagen, men de svaren 
överensstämmer dock inte med de svar vi fått fram i våra intervjuer. Vi menade i vår teori att 
företagen ville få en konkurrensfördel eller att de kände pressen från förespråkare. Efter detta 
konstaterande började vi fundera på hur det egentligen ligger till med företagens motiv. Kan 
det kanske vara så att det egentliga syftet är att vinna en konkurrensfördel eller att öka 
intäkterna, men att det framstår bättre om företagen säger att de utför sitt hållbarhetsarbete för 
sina intressenters skull? Det tål att tänkas på om det syfte man redovisar öppet verkligen är 
det huvudsakliga syftet.  
 
Vad gäller granskningen av hållbarhetsredovisningar så har företagen vi intervjuat olika syn 
på detta. Arla Foods anser att deras hållbarhetsredovisning inte ska se ut som en 
årsredovisning och därmed är den inte riktad till revisorerna. Vi ifrågasätter detta uttalande då 
vi anser att en oberoende granskning är positiv då det stärker intressenternas förtroende. Vi 
förstår företag som tycker granskningen blir för kostsam men att påstå att redovisningen inte 
är riktad till revisorerna är för oss inte ett hållbart argument. Vi anser att fördelarna med att 
granska sin hållbarhetsredovisning överstiger nackdelarna då företagen trots allt gör detta för 
intressenternas skull och de intressenterna efterfrågar är en trovärdig redovisning. Vår 
uppfattning är att det i dagsläget är ett fåtal företag som granskar sin hållbarhetsredovisning 
och därför tror vi att de företag som väljer att granska sin hållbarhetsredovisning har en stark 
konkurrensfördel.  
 
Det mesta som skrivs om hållbarhetsredovisningar är positivt. Det är mycket svårt att hitta 
någon kritik som är riktad mot detta ämne då det är gynnsamt både för företaget och dess 
intressenter. Genom att öppet redovisa sitt arbete med hållbarbetsarbete skapar man en mer 
öppen relation gentemot sina intressenter vilket leder till en högre grad av förtroende från 
deras sida. 

 
Jämfört med konkurrensen om varor och tjänster behöver företagen inte alltid vara bäst på 
ansvarsfullt företagande. Det är inte en tävling man måste vinna. Vad som däremot är 
väsentligt är hur man väljer att delta då det är på dessa grunder företaget kommer att bli 
bedömt. Genom ett ansvarsfullt företagande kan företaget påverka relationen till kunderna och 
skapa en grogrund för lojalitet och känsla av samhörighet. Genom att agera på ett mer hållbart 
sätt kan företaget visa hur de applicerar sina värden i företaget och inte enbart att de gör det. 

 
Då en hållbarhetsredovisning är frivillig kan företagen själva välja vad de vill ha för 
information dokumenterad i den. Genom att ha transparenta ”hållbarhetsredovisningar” visar 
företaget sina ärliga avsikter. Det är också ett sätt att erkänna både styrkor och svagheter inom 
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företaget och ett viktigt steg i en lärandeprocess. Vi tycker det är viktigt att företagen inte bara 
redovisar styrkorna i deras hållbarhetsarbete utan även redovisar deras svagheter, vad de kan 
förbättra och hur de tänker göra det. Genom detta tror vi att företagen tjänar på att spela med 
öppna kort då de vinner intressenternas förtroende. För att ytterligare stärka trovärdigheten 
tror vi det är viktigt att företagen låter hållbarhetsredovisningen granskas av en oberoende 
revisor. Detta kan dock leda till högre kostnader för företaget men vi tror att granskningen 
leder till en högre trovärdighet som gynnar företagen och att de därmed bör se kostnaderna 
som en investering. Vi tror däremot inte att en lagstiftning om oberoende granskning skulle 
vara en lösning då vi tror att många företag då drar sig för att överhuvudtaget upprätta någon 
hållbarhetsredovisning. 
 
Vi tycker att det är bra att olika organisationer inom redovisningsbranschen utformat 
riktlinjer. Detta kan nog med tiden öka tillförlitligheten och relevansen för informationen i 
hållbarhetsredovisningen. Hårdare regler och lagstiftning skulle medföra att företagen inte 
längre fritt kan välja och vraka bland vilken information de vill ha med i redovisningen. Detta 
leder i sin tur till att hållbarhetsredovisningen inte längre liknar en reklambroschyr utan 
istället, enligt oss, uppfyller sitt egentliga syfte som ärlig redovisningsmetod.  
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5. Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka samt beskriva motiven till varför en del företag 
väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning samt vad som krävs av företagen för att upprätta 
denna. Dessutom ville vi undersöka varför en del företag väljer att granska sina 
hållbarhetsredovisningar och andra inte. 
 
För att sammanfatta slutsatserna i detta arbete, återkopplar vi till de frågeställningar som togs 
upp i inledningen. De slutsatser som redovisas är inte generaliserbara eftersom vår studie 
utförts på ett litet urval. 
 
Vad vi kan se så är motiven att upprätta en hållbarhetsredovisning, för de företag vi intervjuat, 
bland annat för att potentiella medarbetare och intressenter kräver detta, samt för att skapa 
förtroende till sina intressenter. Vi kan efter att ha utfört dessa intervjuer konstatera att 
intressenterna har en stor inverkan på företagens arbete med hållbarhet. Företagen ser 
hållbarhetsredovisningen som en konkurrensfördel då intressenterna allt oftare kräver att 
företaget öppet redovisar sitt hållbarhetsarbete. Många företag väljer att i första hand 
publicera sitt hållbarhetsarbete i källor som riktar sig till utvalda målgrupper. Vi anser att det 
är mycket viktigt med en gränsdragning mellan reklam och information. Ser intressenterna 
budskapet som reklam kan detta få en negativ effekt för företaget. 
 
Vad gäller granskningen av hållbarhetsredovisningar så har vi under arbetets gång sett att det 
inte är alla företag som valt att få sin redovisning granskad av en oberoende part, endast två 
av fyra företag. Detta kan bero på att intressenterna ännu inte kräver att företagen granskar sin 
redovisning till den grad att företagen tycker att det är lönsamt. För att kunna få sin 
hållbarhetsredovisning granskad gäller det för företagen att uppfylla en del krav, så som att 
redovisningen skall innehålla relevant information, vara fullständig, gå att jämföra med andra 
företag och så vidare. Kraven är många och detta skulle kunna vara en anledning till att 
företagen drar sig för att lämna in redovisningen för granskning. 
 
Vi har sett att flera företag i vår undersökning använder sig av GRI:s riktlinjer, men att de 
själva väljer ut de delar som de anser relevanta i sammanhanget. Det finns heller inget krav på 
att företagen skall följa riktlinjerna strikt för att kunna få den granskad. Det vanligaste är trots 
allt att företagen själva skapar kriterier vad gäller hållbarhetsinformationen, vilket är 
acceptabelt så länge de är ändamålsenliga. 
 
 
6. Diskussion om uppsatsens reliabilitet 
 
Vi är väl medvetna om att, då kvalitativa metoder är utsatta för forskarnas förutfattade 
meningar, kan den insamlade informationen ha sin grund i en personlig tolkning. Vid 
tillämpningen av en kvalitativ metod är den insamlade informationen dessutom svårare att 
bearbeta än vid en kvantitativ metod, vilket torde innebära att utifrån vissa antaganden som 
framkommit i studien, drar vi alltför generella slutsatser. Vi skickade ut vår enkät via mail till 
15 olika företag, men erhöll endast svar från fem företag. Tre av dessa var användbara i vår 
uppsats. Vi har utgått ifrån att den information som insamlats, angående företags 
hållbarhetsredovisning, verkligen stämmer överens med företagens verklighet. Även om vi 
således antar att informationen som lämnats av respondenterna är riktig, kan det ej garanteras 
att datan har hög reliabilitet. En tänkbar anledning härtill torde vara att den studerade 
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företeelsen till stor del bygger på mycket åsikter och värderingar. Det är även viktigt att ha i 
åtanke att studiens problemformuleringar endast undersökts utifrån företagens perspektiv. Det 
är möjligt att ett annat resultat erhållits om problemformuleringen istället undersökts utifrån 
tänkbara intressentgruppers perspektiv.   
 
 
7. Vidare studier 
 
Vi har insett dilemmat med hållbarhetsredovisningens tillförlitlighet. Lars-Olle Larsson 
menade att det kan förekomma en del vinklade hållbarhetsredovisningar. Detta tror vi kan 
bero på den svaga lagstiftningen för hållbarhetsredovisningen. Företagen kan i princip själv 
välja vad de vill redovisa i sin hållbarhetsredovisning, vilket kan leda till en redovisning av 
endast positiva åtgärder och data. Detta skulle kunna vara en infallsvinkel att undersöka 
huruvida staten ser på situationen och om myndigheterna tror att det finns styrmedel för detta. 
Till exempel om en lagstiftning skulle kunna bidra till en bättre och oberoende 
hållbarhetsredovisning? Vad har en revisor för skyldigheter i denna sorts redovisning? Bör det 
sättas in krav på en oberoende revidering av hållbarhetsredovisningen? 
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Bilaga 1: Intervjufrågor angående hållbarhetsredovisning 
 
 

1) Hur länge har Ni upprättat hållbarhetsredovisning? 
Svar: 
 
 

2) Vad var det som gjorde att Ni började upprätta Er hållbarhetsredovisning? 
Svar: 

 
 

3) Vad är motivet till att Ni valt att skriva hållbarhetsredovisning? 
Svar:  

 
 

4) Har Ni funderat på att utveckla Er redovisning ytterligare? 
Svar: 

 
a. Om ja, Hur? 
Svar: 
 

 
5) Vad har Ni fått för reaktioner från omgivningen t ex intressenter, anställda, kunder 

mfl. efter att Ni började? 
Svar: 

 
 

6) Har denna redovisning gjort att Ni blivit bättre att arbeta med miljö, personal, etik? 
Svar: 

 
 
7)  Är det för Er ett kostsamt projekt att bedriva denna typ av redovisning eller är det så 

att Ni får intäkter av den? 
Svar: 

 
 

8) Har Ni valt att lämna in Er redovisning för oberoende granskning? Varför/Varför inte? 
Svar:  

 
 
     Ja Nej 
 
Får vi i vår uppsats nämna Ditt namn?   ( ) ( )
  
Får vi i vår uppsats nämna Er roll i arbetet med   ( ) ( ) 
hållbarhetsredovisning i företaget?   
Får vi återkomma med ytterligare frågor om nödvändigt? ( ) ( ) 
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Bilaga 2: Intervjufrågor angående hållbarhetsredovisning 
hos Sandvik 
 
 

 
1) Hur långt har ni kommit i era planer på att börja med en hållbarhetsredovisning? 
2) Vad är motivet till ert beslut om att börja med hållbarhetsredovisningar? 
3) Har ni anställt någon extra personal i och med införandet av hållbarhetsredovisningen? 
4) Har ni fått någon efterfrågan från kunder, leverantörer m.fl. angående om ni ska börja 

med hållbarhetsredovisningar? 
5) Har ni själva några krav på era leverantörer? 
6) Har ni planerat att integrera denna redovisning i årsredovisning?  
7) Kommer ni att lämna in er redovisning för granskning? 
8) Kan det finnas skillnader mellan olika länder hur lätt de har att ta till sig de olika 

riktlinjer och policys som upprättas? 
9) Vi kan förstå att det för Er i början är ett kostsamt projekt att bedriva denna typ av 

redovisning, men är det så att Ni kommer att generera intäkter av den? 
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