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Abstrakt 
 
Titel: Påverkansfaktorer på hållbarhetsredovisningar ur företagens perspektiv. 
 
Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi 
 
Författare:  Erik Ryhn  eep05erh@student.hig.se
 Magnus Sjögren eep05msn@student.hig.se
 
Handledare: Stig Sörling 
 
Datum:  2009 - 06 
 
Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att belysa de faktorer som har påverkat och styrt 
utvecklingen av svenska företags hållbarhetsredovisningar. Detta gör vi genom att studera 
litteratur samt tidigare vetenskapliga artiklar inom ämnet. Utifrån detta konstruerar vi enkäter 
som vi skickar ut till respondenter på svenska företag. Vi hoppas att med resultatet av denna 
enkätundersökning kunna bidra med kunskap och förståelse kring vad som påverkat 
utvecklingen av företags hållbarhetsredovisningar sett ur företagens perspektiv.  
 
Metod: Med hermeneutiken som utgångspunkt har vi antagit en kvalitativ metod. Inom den 
kvalitativa metoden har vi antagit ett aktörsynsätt. Vårt aktörsynsätt gör att vår ambition med 
studien är att tolka och förstå de aktörer vi studerar snarare än att förklara deras 
handlingsmönster. Genom att tolka andra aktörer har vi skapat vår egen uppfattning och 
verklighetsbild av det vi studerar.  
 
Studiens bidrag: Studien bidrar med att belysa vikten av investerare som påverkande 
intressent när det gäller hållbarhetsredovisningar. Vidare finner vi i studien att GRI och dess 
utveckling av riktlinjer för utformning av hållbarhetsredovisningar också är en stark 
påverkansfaktor till förändringar av företagens hållbarhetsredovisningar. Även om de två 
ovanstående faktorerna tycks vara de starkaste orsakerna till förändring så visar studien att 
förändring skett på grund av långt fler faktorer. 
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, GRI, intressenter, påverkansfaktorer 
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Abstract  
 
Title:  Influencing Factors on sustainability reports from a corporate perspective. 
 
Level:  Final assignment for a Master degree in Business Administration 
 
Authors:  Erik Ryhn  eep05erh@student.hig.se
 Magnus Sjögren eep05msn@student.hig.se
 
Supervisor: Stig Sörling 
 
Date:  2009 – 06 
 
Purpose: The main purpose of this study is to highlight the factors that have influenced and 
guided the development of the Swedish corporate sustainability reports. We do this by 
studying literature and previous scientific papers in the subject. From this we construct 
questionnaires which we send out to the respondents in Swedish companies. We hope that 
with the results of this survey could provide knowledge and understanding of what has 
influenced the development of corporate sustainability reports from companies' perspective. 
 
Method: With the hermeneutic as basis, we have adopted a qualitative approach. In the 
qualitative method, we have adopted an actor-approach. Our actor-approach allows our 
ambition of this study is to interpret and understand the actors we are looking at rather than to 
explain their behaviour. By interpreting the other actors we have created our own perception 
and reality of what we are studying. 
 
The study’s contribution: The study contributes to highlight the importance of investor-
sensitive stakeholder in terms of sustainability reports. Furthermore, we find in the study that 
GRI and its development of guidelines for the design of sustainability reports is also a strong 
influence factor to the change of corporate sustainability reports. Although the above two 
factors seem to be the strongest reasons to change, the study shows that the change occurred 
because of many more factors. 
 
Keywords: Sustainability reports, GRI, stakeholders, influence factors 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel är en inledning till denna studie som behandlar ämnet 
hållbarhetsredovisning. Vi börjar med att redogöra för bakgrunden till ämnet. Denna 
bakgrund leder sedan fram till syftet och frågeställningen för studien. Kapitlet innehåller 
även avgränsning för arbetet och fortsatt disposition för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Senaste årens stora debattämnen har varit mänskliga rättigheter, klimatförändringar och 
miljöhot. Denna debatt har medfört en större medvetenhet hos människor, framförallt i 
västvärlden, att agera för att minska sin egen negativa påverkan på samhälle och miljö. Denna 
medvetenhet innebär ett större tryck på företag att verka för en hållbar samhällsutveckling. 
Generellt är trenden att globala företag flyttar sina tillverkningsindustrier till 
lågkostnadsländer för att kunna pressa sina kostnader och effektivisera sin konkurrenskraft. 
Företagsflyttarna till lågkostnadsländer får många konsekvenser, både positiva och negativa. 
En positiv konsekvens är att givetvis att arbetstillfällen skapas i länder där sysselsättningen 
tidigare varit väldigt låg. Fler arbetstillfällen skapar i sin tur högre levnadsstandard. De 
negativa aspekterna är att regelverk och normer kring arbetsförhållanden i västvärlden ofta 
inte existerar i lågkostnadsländer. Detta leder till utnyttjande av arbetskraft i form av 
barnarbete, farliga arbetsmiljöer och alldeles för höga arbetsbelastningar. Ofta innebär 
tillverkning i lågkostnadsländer en större negativ miljöpåverkan då t.ex. avfallshantering blir 
en eftersatt verksamhet då kostnader ska kapas. 
 
Trycket på att företag agerar på ett miljömässigt, etiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt 
sätt har ökat de senaste åren. Samlingsnamnet eller begreppet som omfattar företagens roll i 
att agera på ett ansvarsfullt sätt är CSR, corporate social responsibility. Med detta menas att 
företagen har en större roll än att endast skapa värde för aktieägarna. Företagen måste idag 
möta fler intressenters behov än bara sina aktieägare. Företag måste ta hänsyn till alla 
intressenter som på något vis påverkar eller påverkas av företaget agerande. Intressenter till 
ett företag kan exempelvis vara kunder, leverantörer, anställda, frivilligorganisationer och 
miljöorganisationer med flera, vilka allas behov måste tillmötesgå på ett tillfredställande vis. 
Uppträder företag på ett icke ansvarsfullt sätt får företagen dålig publicitet vilket kan leda till 
bojkott av dess produkter och tjänster. 
 
Företag upprättar hållbarhetsredovisningar för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete med 
sina intressenter. Det finns flera olika sätt på vilka företagen upprättar sina 
hållbarhetsredovisningar och därmed många olika utseenden. Hållbarhetsredovisningarna kan 
presenteras på olika sätt, till exempel som fristående dokument, som upplysning i 
förvaltningsberättelsen eller integrerad i årsredovisningen (Sverigerapporten). I ett försök att 
höja jämförbarheten samt kvalitén på hållbarhetsredovisningarna bildades Global Reporting 
Initiative (GRI). GRI har utvecklat ett ramverk kring hållbarhetsredovisning som innehåller 
principer och indikatorer som företag kan använda för att mäta och rapportera sin 
ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. GRI utvecklar ständigt ramverket för att 
anpassas till samhällsutvecklingen. Vidare finns ytterligare riktlinjer för företagen att anpassa 
sig till, till exempel FN-initiativet Global Compact och OECD:s riktlinjer. 
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Trenden går mot större och alltmer ökade hållbarhetsredovisningar, men vad är det för 
faktorer som spelat en tydlig roll i utvecklingen? Då upprättandet av hållbarhetsredovisningar 
till allra största delen är frivilligt är det viktigt att veta vad som driver företagen till att 
upprätthålla hållbarhetsredovisningar och vad som driver utvecklingen av densamma. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vilka faktorer har styrt utvecklingen av hållbarhetsredovisningen sedan företag startade att 
hållbarhetsredovisa? 
 
Vilka faktorer har varit de starkaste och mest pådrivande inom utvecklingen av 
hållbarhetsredovisningen? 
 

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna studie är att belysa de faktorer som har påverkat och styrt 
utvecklingen av svenska företags hållbarhetsredovisningar. Detta gör vi genom att studera 
litteratur samt tidigare vetenskapliga artiklar inom ämnet. Utifrån detta konstruerar vi enkäter 
som vi skickar ut till respondenter på svenska företag. Vi hoppas att med resultatet av denna 
enkätundersökning kunna bidra med kunskap och förståelse kring vad som påverkat 
utvecklingen av företags hållbarhetsredovisningar sett ur företagens perspektiv.  
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi avgränsar denna studie till att innefatta endast företag noterade på Stockholmsbörsens 
Large Cap-lista. Vi väljer denna avgränsning då hållbarhetsredovisning framförallt bedrivs av 
stora företag. 
 

1.5 Fortsatt disposition 
 

• I nästkommande kapitel redogör vi för den vetenskapliga metod vi har använt oss av 
samt hur vi gått tillväga i studien. Detta för att läsaren utav uppsatsen ska få en 
förståelse för hur vilka faktorer som påverkat studiens genomförande. 

 
• I det tredje kapitlet, teoretisk referensram, inleder vi med att redogöra för viktiga 

begrepp inom hållbarhetsredovisning för att läsaren bättre ska kunna sätta sig in i 
ämnet. Vi avslutar kapitlet med att redogöra för tidigare forskning inom 
hållbarhetsredovisning som angränsar till vårt specifika problemområde. Denna 
tidigare forskning är kategoriserad för att underlätta för läsaren. 

 
• I det fjärde kapitlet presenterar vi vårt empiriska material från enkätundersökningen. 

Materialet är indelat i olika teman för att uppnå bättre struktur och läsbarhet. 
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• I kapitlet analys analyserar vi det empiriska materialet under samma teman som 
föregående kapitel. Denna analys ligger sedan till grund för beskrivningen av denna 
studies bidrag. 

 
• Efter analysen kommer ett kapitel som redogör för den förståelse studien bidrar med 

kring vilka faktorer som påverkat och drivit förändringen och hur förändringen skett.  
 

• Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

 

I detta kapitel redogör vi för den vetenskapliga metod vi har använt oss av samt hur vi gått 
tillväga i studien. Detta för att läsaren utav uppsatsen ska få en förståelse för hur vilka 
faktorer som påverkat studiens genomförande. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Huvudsyftet med denna studie är att belysa de faktorer som har påverkat och styrt 
utvecklingen av svenska företags hållbarhetsredovisningar. Vi hade själva vår egen 
uppfattning i början om vad som kunde vara de bidragande faktorerna men vi behövde dock 
läsa på mer om ämnet för att få en djupare förståelse och kunskap innan vi kunde börja 
konstruera den enkät som vi sedan skickade ut till respondenterna. Vi märkte att den kunskap 
vi hade innan vi började läsa på mer djupgående om ämnet var otillräcklig och frågorna som 
vi skulle skicka ut till respondenterna på företagen fick ändras ju mer kunskap vi tog till oss. 
Vi valde att ha både öppna och stängda frågor i den enkät vi skickade. Vi ville ha med öppna 
frågor för att få en mer ingående förståelse för vad respondenterna på företagen ansåg vara de 
viktigaste faktorerna till en förändrad hållbarhetsredovisning. Vi var inte ute efter att på något 
mätbart statistiskt sätt visa vilka de viktigaste faktorerna till förändring, utan bara tolka och 
förstå vad respondenterna på företagen själva såg som de viktigaste faktorerna. 
 
Vår studie utmärks alltså med ett hermeneutiskt synsätt då vi vill tolka och förstå företagen 
snarare än via ett positivistisk synsätt som på ett mer naturvetenskapligt sätt försöker förklara  
och beskriva. Det hermeneutiska synsättet har tolkning och förståelse som främsta syfte. Stig 
Lindholm(2001) menar att tolkningen kan ses som en process som leder fram till förståelsen. 
Men för att kunna förstå något krävs det en förförståelse som grundar sig på tidigare 
erfarenheter, uppfattningar och kunskap om ämnet. Förförståelsen är från början ofta 
ofullkomlig men är ändå en utgångspunkt inför forskningen. Förförståelsen kommer sedan att 
förändras ju längre in i sin forskning man kommer då kunskapen om ämnet har ökat. Man har 
då fått en annan helhetsbild av ämnet som studeras och ens vision om hur arbetet skall bli 
eller genomföras förändras. När ens förförståelse för ämnet har förändrats så har man gått ett 
varv i den så kallade hermeneutiska spiralen (Lindholm 2001). Med den hermeneutiska 
spiralen menar Gustavsson (2003) att helheten alltid är beroende av delarna, med andra ord 
hur arbetet till slut blir beror på hur de olika delarna som leder fram till det färdiga arbetet har 
tolkats. Till exempel så får det empiriska materialet som insamlats sin mening beroende på 
forskarens förförståelse. Det går inte att förstå helheten om du inte har förstått de olika 
delarna. 
 

2.2 Aktörsynsätt 
 
Arbnor & Bjerke (1994) talar om verkligheten som en social konstruktion som utgörs av olika 
aktörers syn på det de betraktar och studerar. Olika aktörers konstruktion av verkligheten 
förändras då de interagerar med aktörer som har konstruerat en annan social verklighet 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Vi som forskare har antagit ett aktörsynsätt i denna studie och är 
därmed medvetna om att det vi rapporterar i denna uppsats är vår egen konstruktion av den 
sociala verklighet vi studerar.  
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Under hela denna studie möter vi andra aktörers konstruktion av verkligheten. Det är till 
exempel forskares syn på och slutsatser kring ämnet hållbarhetsredovisning men framförallt 
de enkätrespondenternas konstruktion av verkligheten vi möter. Dessa möten omformar under 
hela studien vår syn på och vår konstruktion av den sociala verkligheten kring 
hållbarhetsredovisning. Ju mer en forskare omtolkar och anpassar sin sociala konstruktion, 
desto mer kan den accepteras av forskarens omgivning, Arbnor & Bjerke (1994) kallar detta 
för en objektiveringsprocess. Vi tolkar författarna som att vår subjektiva syn på området kring 
hållbarhetsredovisning tillsammans med påverkan av andra aktörers syn skapar en 
konstruktion av vad som är verkligt inom hållbarhetsredovisning. Denna konstruktion är 
endast vår och de studerade aktörernas konstruktion av verkligheten, och alltså inte objektiv i 
ordets rätta bemärkelse.   
 
Inom aktörsynsättet talas det om diagnostisk förståelseutveckling (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Förståelseutveckling består av de tre faserna diagnostisk förförståelse, förståelse samt 
efterförståelse. För att utveckla diagnostisk förförståelse menar Arbnor & Bjerke (1994) att 
den undersökande aktören måste göra en historisk studie av de aktörer som ämnas 
undersökas. Vår historiska studie av aktörerna är den genomgång av tidigare forskning som 
sammanställs i kapitlet teoretisk referensram. Vår tolkning av Arbnor & Bjerke (1994) är att 
vi genom denna bakgrund lättare kan förstå vad som styr aktörernas, i detta fall 
respondentföretagens, handlande. Vi tolkar Arbnor & Bjerkes (1994) beskrivning av den 
andra fasen, förståelse, som en fas där forskare reflekterar och hittar mönster i informationen 
från den undersökta aktören. Vi är i denna fas då vi sammanställer och kategoriserar vårt 
empiriska material. Den sista fasen i den diagnostiska förståelseutvecklingen, efterförståelse, 
är enligt vår uppfattning en fas där forskare ställer tolkningar av aktörerna från förståelsefasen 
i relation till tolkningar av den historiska studien av aktörerna, förförståelsefasen. För oss 
innebär denna fas att vi ställer empirin mot tidigare forskning och reflekterar över detta i 
kapitlet analys. 
 
Vi anser aktörsynsättet passa väl in på denna studie då vårt syfte med studien är att genom att 
tolka och förstå hållbarhetsredovisningens utveckling för att kunna belysa faktorer till 
förändring inom samma område. Inom aktörsynsättet talas det mer om tolkningar än om 
förklaringar av verkligheten. Enligt vår tolkning av Arbnor & Bjerke (1994) passar 
aktörsynsättet väl in med ett hermeneutiskt vetenskapligt synsätt.  
 

2.3 Abduktion 
 
För denna studie väljer vi att anta en abduktiv ansats. Danermark m.fl. (1997) förklarar 
innebörden i abduktion:  
 
”En slutledning eller tankeoperation som innebär att en enskild företeelse eller händelse 
tolkas utifrån en uppsättning av generella idéer, ett tänkt sammanhang eller mönster” (s.359 
2:a uppl.)    
 
För denna studie innebär vår abduktiva ansats att vår teoretiska referensram ger oss en 
uppsättning av de generella idéerna, tänkta sammanhangen och mönstren utifrån vilka vi kan 
forma vår studie och senare dra slutsatser. En abduktiv ansats ger oss en möjlighet att under 
hela arbetets gång ställa delar i relation till en större helhet (Danermark m.fl. 1997). För oss 
innebär detta vidare att vi har antagit en ansats där vi tillåts återkoppla empirin till den 
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teoretiska referensramen, men också tillåts den teoretiska referensramen utgöra en viss grund 
på vilken vi successivt utformar vår studie (jmf med hermeneutiska spiralen under avsnittet 
vetenskapligt synsätt).  
 
Att anta en annan ansats än den abduktiva vore olämpligt i denna studie. Att utgå helt från 
teorin i denna studie och dra slutsatser genom deduktion skulle begränsa oss. Detta genom att 
vi inte skulle kunna växla mellan empiri och teori för att på så sätt generera nya idéer 
(Bryman, A., Bell, E, 2005). Den tidigare forskningen kring vårt specifika problemområde 
inom hållbarhetsredovisning erbjuder oss heller inga tillräckligt väl etablerade teorier att helt 
bygga studien på. Vidare tolkar vi problemområdet som alltför komplext för att inte ta visst 
stöd av befintlig teori under studiens gång. Med detta menar vi att en induktiv ansats också 
skulle begränsa oss. En induktiv ansats skulle innebära att endast empirin skulle ligga till 
grund för studien samt när vi drar slutsatser (Bryman, A., Bell, E, 2005). 
 

2.4 Kvalitativ metod 
 
Vi väljer att användas oss av en kvalitativ metod i vår studie då vi utifrån företagens 
perspektiv vill tolka och förstå vad de anser vara de viktigaste faktorerna som påverkat 
förändringen av omfattning av hållbarhetsredovisningar. Vi väljer att i den enkät som skickas 
ut till företagen att ha med både öppna och stängda frågor. Våra frågor är ställda på så sätt att 
vi vill ha så kallade mjuka svar, vi har inte med några frågor som på ett statistiskt sätt är 
mätbara. Vi vill ha med öppna frågor för att få en bättre inblick i vad företagen själva anser ha 
varit de viktigaste faktorerna i förändringen av hållbarhetsredovisningen. Vi anser att om vi 
ställer endast frågor med givna svarsalternativ så kommer vi missa många viktiga faktorer då 
dessa kan variera beroende på företag. 
 
Den kvalitativa forskningens mest utmärkande drag har enligt Bryman (1997) beskrivits som 
ett försök att se något med en annans ögon. Att exempelvis kunna se händelser, aktioner och 
värderingar ur aktörens perspektiv, med andra ord den som studeras. Den kvalitativa 
forskningen utmärks också genom att försöka komma aktören närmare och djupare än vad 
som är fallet i kvantitativ forskning där forskaren ofta inte har någon kontakt alls med 
undersökningspersonerna. Kvalitativa forskare anser att det är bara genom att komma nära 
sina undersökningspersoner som gör det möjligt att kunna tolka och förstå världen som 
aktörerna ser den. En kvalitativ metod används när studien skall fokuseras på icke mätbara 
data till skillnad från den kvantitativa metoden där resultatet skall kunna uttryckas i 
exempelvis siffror (Halvorssen, 1992).  
 

2.5 Trovärdighet 
 
Då detta är en kvalitativ studie använder vi inte begrepp som validitet och reliabilitet för att 
mäta tillförlitligheten av studien. Bryman (2004) säger att inom kvalitativa studier är det 
bättre att använda begreppet trovärdighet. Samma författare talar om fyra olika kriterier för att 
uppnå trovärdighet. Dessa är kredibilitet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet. Med 
kredibilitet menas att slutsatserna skall bekräftas av de medlemmar av de sociala fenomen 
som undersökts. Med överförbarhet menar Bryman (2004) att ju mer ingående man beskriver 
den sociala miljön man undersöker desto lättare är det för läsaren att bedöma om det går att 
överföra eventuella slutsatser på andra sociala miljöer. Det tredje kriteriet pålitlighet 
definieras som något som uppnås genom att man sparar allt forskningsmaterial och håller det 
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öppet för granskning så att man kan styrka det man kommit fram till. Bryman (2004) likställer 
denna process med en revision. Det sista kriteriet är bekräftbarhet och detta innebär att då 
total objektivitet från forskaren inte går att uppnå inom kvalitativ forskning så måste forskaren 
i alla fall försöka visa på så lite personliga värderingar som möjligt i sina slutsatser. 
 
För att uppnå trovärdighet i denna studie fokuserar vi på överförbarhet, pålitlighet samt 
bekräftbarhet. Vi försöker i största möjliga mån beskriva den sociala miljö våra respondenter 
verkar i för att uppnå transferabilitet. Detta genom att så grundligt som möjligt samla en 
teoretisk referensram kring vad hållbarhetsredovisning är och vilken påverkan det kan ha på 
den sociala miljö ett företag ingår i. Det empiriska material vi samlar in utgör också en 
beskrivning av den sociala miljön vi studerar. Detta i syfte att underlätta för läsaren att 
bedöma om det går att transferera våra slutsatser av vår undersökta sociala miljö till en annan. 
För att uppfylla kriteriet pålitlighet sparar vi alla enkätsvar för granskning. Dock är våra 
respondenter garanterade anonymitet och specifika svar kommer inte av läsaren kunna bindas 
till specifik respondents företag. För pålitlighetens skull numrerar vi dock respondenternas 
svar så att till exempel citat kan verifieras. Vår källförteckning är också ett sätt att uppnå 
pålitlighet då läsaren kan kontrollera våra källor. Bekräftbarheten försöker vi uppnå genom att 
hela tiden försöka vara så objektiva som möjligt och blanda in så få egna perspektiv som 
möjligt. Dock är vi medvetna om att fullständig objektivitet inte går att uppnå i en kvalitativ 
studie som denna. Tyvärr tillåter inte våra tidsramar att få hög kredibilitet genom att få 
studien bekräftad av respondenterna.   
 

2.6 Tillvägagångssätt 
 
Vår insamling av tidigare teori om och kring hållbarhetsredovisning bildar en teoretisk 
referensram på vilken vi delvis bygger vår studie. Denna teoretiska referensram bygger först 
och främst på tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar.  
 

2.6.1 Datainsamling 
 
Datainsamlingen för uppsatsens teoretiska referensram består av böcker och av vetenskapliga 
artiklar. Böcker som används på området har lånats på Högskolan i Gävles bibliotek och dessa 
relevanta böcker hittade vi genom att söka i bibliotekets katalog Higgins. De vetenskapliga 
artiklarna har hittats genom sökning i högskolans databasförteckning eller i vetenskapliga 
tidskrifter som kunde nås genom högskolans tidskriftsförteckning. I vissa fall användes också 
sökning via söktjänsten Google då vi inte kunde finna relevanta tidskrifter genom Högskolans 
databasförteckning eller tidskriftsförteckning.  När vi sökte i databaser användes framförallt 
sökord som sustainability report, CSR-report. De vetenskapliga tidskrifter vi främst använt 
oss av är till exempel ”Accounting, Auditing and Accountability Journal”, ”Accounting, 
Organizations and Society” vilka hade ett stort utbud på artiklar angående 
hållbarhetsredovisning.  
 

2.6.2 Urval  
 
Vi väljer medvetet respondenter från företag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista då vi 
anser att det är mest troligt att respondenter från dessa företag kan ge värdefullast svar. Detta 
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då det främst är företag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista som upprättar 
hållbarhetsredovisningar. Detta medvetna urval av respondenter kallas enligt Denscombe 
(2000) för subjektivt urval. Fördelen med denna typ av urval är för oss att vi undgår det 
administrativa arbetet med att hantera korrespondens med företag som med stor sannolikhet ej 
upprättar hållbarhetsredovisningar. Till exempel företag från Mid Cap-listan och Small Cap-
listan. Vi exkluderade även företag som inte var börsnoterade. 
 
Vid tiden för vårt enkätutskick var det enligt Bolagsfakta 44 st företag noterade på 
Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Vi skickade vår enkät till samtliga 44 företag. 18 st 
företag svarade på vår enkät och det är dessa svar som utgör underlag för våra empiriska data.  
 
Bortfallet på 26 st företag beror dels på att några av dessa 26 företag inte upprättar 
hållbarhetsredovisningar och dels på att några företag inte hade tid att svara på vår enkät. 
 

2.6.3 Enkätkonstruktion 
 
Vi genomför vår studie genom att e-posta en Word-baserad enkät (se bilaga) till 
respondenterna. Respondenterna fick sedan fylla i enkäten på via sina egna Wordprogram för 
att sedan e-posta tillbaka den ifyllda enkäten till oss. Med den utskickade enkäten följde en 
text där vi bland annat förklarade att respondentens svar skulle behandlas helt anonymt. Med 
stöd av Ejlertsson (1996) har detta förhoppningsvis lett till att respondenterna kunnat svara 
ärligare på frågor som de eventuellt upplevt som känsliga. En fördel med att genomföra 
undersökningen med hjälp av enkäter, istället för intervjuer, är enligt oss att vi får en 
möjlighet att nå fler respondenter. Vi har inom ramen för vår studie inte tidsmässiga eller 
ekonomiska resurser att intervjua 18 st respondenter, varken genom möten på respondenternas 
arbetsplatser eller över telefon.  
 
Vi såg även ytterligare fördelar med att genomföra undersökningen med enkäten som 
datainsamlingsmetod. Denna datainsamlingsmetod har tillåtit oss att kostnadsfritt nå våra 
respondenter. Vidare har det faktum att vi genomfört enkätutskicket via e-post gjort att vi 
sparat tid genom att undgå den ordinarie postgången. Vidare är det rimligt att anta att en 
respondent i en enkätundersökning inte ger svar under press, samt att denna kan kontrollera 
sina faktauppgifter (Ejlertsson, 1996). Fördelen med en enkätundersökning, jämfört med en 
intervjuundersökning, är att respondentens svar inte påverkas av intervjuarens uppträdande 
(Ejlertsson, 1996). Med stöd av Ejlertsson (1996) gör vi tolkningen att svaren vi erhåller från 
respondenterna är korrekta och, i minsta möjliga mån, påverkade av oss själva. 
 
När vi konstruerade våra enkätfrågor utgick vi från syftet med och problemformuleringen i 
denna studie. Denna utgångspunkt gjorde att vi konstruerade frågor dels med givna 
svarsalternativ, dels frågor som inbjöd till längre svar. Enkätfrågor med givna svarsalternativ 
var inte till för att kunna dra statistiska slutsatser, utan endast för att ställas i relation till 
respondentens övriga svar. I enlighet med vårt val av kvalitativ metod och abduktiv ansats har 
vi kunnat ta stöd av befintlig teori när vi konstruerat frågor. Samtidigt har vi kunnat 
konstruera frågor utefter vår egen förförståelse inom ämnet.  
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3. Teoretisk referensram 

 

Vi inleder kapitlet teoretisk referensram med att redogöra för viktiga begrepp kring 
hållbarhetsredovisning för att läsaren bättre ska kunna sätta sig in i ämnet. Vi avslutar 
kapitlet med att redogöra för tidigare forskning inom hållbarhetsredovisning som 
angränsar till vårt specifika problemområde. Denna tidigare forskning är kategoriserad 
för att underlätta för läsaren. 

3.1 Begrepp kring hållbarhetsredovisning 
 

3.1.1 Definition av hållbar utveckling 
 
Begreppet hållbar utveckling fick en ökad betydelse efter Bruntlandrapporten (1987). 
Bruntlandrapporten, eller ”Report of World Commission on Environment and Development” 
som den egentligen heter fick sitt namn efter den norska statsministern Gro Harlem 
Bruntland. I Brundtlandrapporten finns det en definition av vad hållbar utveckling är. 
 
”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
 
Hållbar utveckling kan sägas bygga på samspelet mellan de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna.  
 

3.1.2 Corporate Social Responsibility 
 
Corporate social responsibility, CSR, betyder enligt Alrutz (2008) att företag och 
organisationer, utöver vad lagen kräver tar ansvar och aktivt engagerar sig i 
samhällsutvecklingen. Företag skall integrera sitt sociala och miljömässiga ansvar i sin 
vanliga operativa verksamhet och i sin samverkan med sina intressenter. 
 
Ett ansvarsfullt företagande enligt Alrutz (2008) kan sägas innefatta fyra olika aspekter, dessa 
är: 
 

• Etik 
Denna del omfattas av till exempel arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, policies 
mot mutor, uppförandekoder, krav på leverantörer och hälsosamma produkter. 
 

• Miljö 
Under denna rubrik hamnar exempelvis energiförbrukning, återvinning, miljöhänsyn 
vid inköp och klimatpåverkan i stort. 
 

• Socialt 
Här under hamnar företagets samhällsengagemang, såsom sponsring, samarbete med 
frivilligorganisationer och stöd eller projekt i utvecklingsländer. 
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• Ekonomi 

Företaget skall redovisa sina siffror på ett korrekt sätt, upprätta 
hållbarhetsredovisningar.  

 

3.1.3 Hållbarhetsredovisning 
 
Enligt vår tolkning kan hållbarhetsredovisning i Sverige delas upp i en obligatorisk lagstadgad 
del samt en frivillig del. Den obligatoriska delen regleras av Årsredovisningslagen, ÅRL 
(Sveriges Rikes Lag, 2008). Denna lag kräver att alla företag genom sin förvaltningsberättelse 
redogör för verksamhetens externa miljöpåverkan. Förvaltningsberättelsen ska även upplysa 
om företagets arbete med jämställdhet och personalfrågor (ÅRL). Utöver regleringen i ÅRL 
kan företagen även upprätta en frivillig hållbarhetsredovisning. Detta gäller inte statligt ägda 
bolag som senast från år 2009 måste upprätta en oberoende styrkt hållbarhetsredovisning 
upprättad enligt GRI:s riktlinjer, detta skriver specialistrevisor Lars-Olle Larsson i 
Sverigerapporten (2008). 
 
Enligt GRI är omfattningen av en frivillig hållbarhetsredovisning helt upp till det redovisande 
företaget. Men gemensamt för dem är enligt GRI att företagen genom 
hållbarhetsredovisningarna vill förmedla hur deras arbete med etik, miljö och socialt ansvar 
genomförs, samt hur detta arbete påverkar företagets ekonomiska utveckling. Hur 
hållbarhetsredovisningen presenteras är även det frivilligt. Ett vanligt sätt företag väljer är att 
integrera hållbarhetsredovisningen med den ordinarie finansiella informationen i 
årsredovisningen. Vidare kan en hållbarhetsredovisning upprättas som ett separat dokument 
eller till exempel presenteras på företagets hemsida. 
 
Det finns flera olika riktlinjer för hur redovisningen bör upprättas och presenteras, till 
exempel Global Compact och EMAS. I denna uppsats kommer vi dock att inrikta oss på 
GRI:s riktlinjer då dessa är de mest utbredda. Om GRI kommer det berättas mer senare i 
uppsatsen. 
 
För att öka trovärdigheten och kvalitén på sina hållbarhetsredovisningar kan företagen låta 
oberoende granskare, företrädesvis revisorer, granska och bestyrka redovisningen. Dessa 
granskare arbetar efter FAR SRS standard RevR 6 ”Oberoende granskning av frivillig separat 
hållbarhetsredovisning”. Denna standard är nationell men överensstämmer med den 
internationella motsvarigheten International Standard on Assurance Engagement 3000 eller 
förkortat IASE 3000 (Lars-Olle Larsson, 2008) 
 

3.1.4 Global Reporting Initiative 
 
Global Reporting Initiative (GRI), är enligt organisationens websida, 
www.globalreporting.org, ett oberoende nätverk av experter som tillsammans arbetar för att 
utveckla och förbättra hållbarhetsredovisningens ramverk. GRI, med rötterna i Boston, 
grundades 1997 av den icke-vinstdrivande organisationen Coalition for Environmentally 
Responsible Economies, CERES, och Tellus Institute. Dessa organisationer tog hjälp av FN:s 
miljöprogram UNEP för att nå en global marknad. Från början var ramverket bara inriktat på 
miljö men 1998 kom GRI in på att ramverket skulle omfatta även sociala och ekonomiska 
aspekter. I och med detta blev, enligt Miles Hill (2007), GRI ett organ som arbetade för 
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hållbar utveckling. GRI:s vision med riktlinjerna var, enligt GRI:s websida, att skapa ett 
ramverk för hållbarhet som skulle skapa jämförbarhet mellan företag genom att företagen 
redovisade likadan information grundade på samma mätenheter. 
 
GRI:s första riktlinjer, som kallas för guidelines, kom ut år 2000, och två år senare, 2002, kom 
uppföljaren G2. Samma år som G2 riktlinjerna utkom blev GRI formellt en samarbetspartner 
till FN:s miljöprogram (Miles Hill, 2007).  
 
I mitten av år 2002 flyttade GRI sitt säte ifrån USA till Amsterdam i Nederländerna. GRI:s 
riktlinjer har sedan flytten till Amsterdam växt och utvecklats konstant, och år 2006 kom det 
första utkastet till de senaste riktlinjerna G3 (Miles Hill, 2007). GRI:s riktlinjer följs idag, 
enligt dess websida, av mer än 1500 organisationer runt om i världen och därmed har GRI 
etablerat sig som världsledande inom hållbarhetsredovisning. 
 

3.1.5 GRI:s riktlinjer 
 
I GRI:s Riktlinjer för hållbar utveckling (version 3.0) går att läsa att syftet med GRI:s 
ramverk är att hållbarhetsredovisningarna skall ge en trovärdig bild av organisationens arbete 
med hållbarhet, både positiva och negativa aspekter skall presenteras. Vidare ska de 
organisationer som använder sig av GRI:s ramverk ska redovisa åstadkomna resultat mot 
bakgrund av organisationens arbete med hållbarhetsfrågor. Redovisningarna skall enligt 
samma riktlinjer kunna användas för att jämföra organisationens resultat från olika år och 
olika organisationer emellan. Redovisningarna skall även visa hur organisationen både 
påverkar och påverkas av förväntningar ifrån allmänheten rörande frågor om hållbar 
utveckling (Riktlinjer för hållbar utveckling, version 3.0). 
 
Riktlinjerna för hållbarhetsredovisningar består av principer för att göra redovisningen så 
tydlig som möjligt och för att kvaliteten skall vara så hög som möjligt. Utöver principer så 
består även riktlinjerna av standardupplysningar såsom resultatindikatorer, övriga 
upplysningskrav och instruktioner för tekniska delar i redovisningen (Riktlinjer för hållbar 
utveckling, version 3.0) 
 
Vidare går det att läsa i Riktlinjer för hållbar utveckling (version 3.0) att det förutom 
riktlinjerna finns branschspecifika tillägg som är till för att komplettera riktlinjerna samt att 
underlätta hur riktlinjerna skall tillämpas inom specifik bransch, exempelvis inom 
flygbranschen, byggnadsbranschen och fastighetsbranschen. Dessa tillägg består till exempel 
av speciella resultatindikatorer för de specifika branscherna. Dock skall dessa tillägg inte 
användas istället för de ordinarie riktlinjerna utan endast som i ett kompletterande syfte. 
För att underlätta arbetet med resultatindikatorerna så finns det indikatorprotokoll att följa så 
att organisationer lättare ska kunna försäkra sig om att de tolkar dessa indikatorer på ett 
korrekt vis. Det finns även tekniska protokoll som tagits fram för att underlätta för 
organisationen när det gäller omfattningen av redovisningen. Dessa tekniska protokoll 
omfattar de flesta frågor som en organisation kan råka ut för i arbetet med redovisningen 
(Riktlinjer för hållbar utveckling version 3.0). 
 
I rapporten GRI application levels (version 3.0) går det att läsa att organisationerna själva 
bestämmer hur mycket de vill redovisa. En organisation som tidigare inte redovisat med 
GRI:s riktlinjer kan välja att antingen följa ramverket fullt ut eller bara välja vissa områden de 
skall redovisa mot. Det är alltså fritt att välja tillämpningsnivå. Om de från början inte 
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redovisat fullt ut kan de efter hand lägga till de områden som de inte redovisat mot. När 
redovisningen är genomförd skall organisationerna klargöra för vilken omfattning 
redovisningen uppfyller. 
 
Det finns tre stycken tillämpningsnivåer, C, B och A där nivå C är den lägsta och innebär 
minst täckning av ramverket. Har redovisningen granskats och blivit externt bestyrkt kan 
organisationen lägga till ett ”plustecken” (+) efter nivån, till exempel B+ (GRI application 
level, version 3.0).  
 
Organisationerna skall utifrån sin egen bedömning ange vilken tillämpningsnivå de valt, men 
GRI erbjuder även möjligheten att skicka in sin redovisning till dem för att få en kontroll på 
att tillämpningsnivån är uppfylld, en så kallad Application criteria check (GRI application 
levels, version 3.0). 
 

3.1.6 Global Compact 
 
På Global Compacts websida, www.unglobalcompact.org, går det att läsa att detta organ ett 
initiativ ifrån FN som lanserades i samband med World Economic Forum i Davos år 1999. 
Idén med initiativet var, enligt hemsidan, att göra företag och organisationer uppmärksamma 
och att aktivt delta i arbetet inom fyra huvudområden som berörde mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. För dessa fyra huvudområden finns det tio 
principer att följa. Genom att följa dessa principer skall näringslivet bli en del i lösningen i att 
bidra till en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle (www.unglobalcompact.org).  
 
Idag är, enligt Global Compacts websida, mer än 4700 företag från 130 länder medlemmar i 
Global Compact. Det finns två huvudmål med initiativet, dels att de tio principerna blir en 
norm för företag runt om i världen, dels att hjälpa till att sprida FN:s allmänna visioner runt 
om i världen (www.unglobalcompact.org)  
 

3.1.7 OECD:s riktlinjer 
 
OECD, Organization for Economic Co-operation and Development, är en internationell 
organisation som grundades 1961 och vars syfte är att främja en sund ekonomisk tillväxt i 
både dess medlemsländer och icke-medlemsländer (www.oecd.org). Vidare går det att läsa på 
websidan att OECD idag har 30 medlemsländer men samarbetar och byter erfarenheter med 
mer än 100 andra länder runt om i världen. 
 
OECD har, enligt dess websida, gett ut riktlinjer åt multinationella företag för att främja 
ansvarsfullt företagande. Dessa riktlinjer har skapats i samarbete med fackföreningars, 
arbetsgivarnas och enskilda organisationers representanter vid OECD i Paris. 
Medlemsländernas regeringar har åtagit sig att följa dessa riktlinjer. Dock är riktlinjerna bara 
rekommendationer och är alltså frivilliga att följa (www.oecd.org). Enligt regeringskansliets 
websida, www.sweden.gov.se,  förväntar sig regeringen att svenska företag följer dessa 
riktlinjer. 
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3.1.8 International Labour Organization 
 
ILO grundades 1919 efter första världskriget och hade en vision som grundade sig på att 
varaktig fred endast kunde åstadkommas genom en anständig behandling av arbetande 
människor (www.ilo.org). ILO blev, enligt dess websida, 1946 intaget i FN som dess första 
specialiserade organ. Vidare har ILO idag som mål att motarbeta fattigdom och främja social 
rättvisa, utöver detta ingår det i ILO:s åtaganden att främja sysselsättningen och förbättra 
arbetsvillkoren i världen. År 1998 skapade, enligt dess websida, organisationen en deklaration 
angående grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. I deklarationen ingår att 
medlemsländerna skall ge rättighet för föreningsfrihet, organisationsrätt, rätt att ingå 
kollektivavtal. Fortsättningsvis går det även att läsa att medlemmarna i ILO även skall 
avskaffa tvångsarbete, barnarbete samt diskriminering i arbetslivet. Alla länder som är 
medlemmar i ILO skall följa dess regler och riktlinjer (www.ilo.org)  
 

3.1.9 Dow Jones Sustainability Indexes 
 
DJSI lanserades 1999 och är det första globala index som baseras på globala företags arbete 
med hållbarhetsfrågor, detta enligt DJSIs websida www.sustainability-indexes.com. Företagen 
blir, enligt samma websida, bedömda och jämförda branschvis efter hur de arbetar med 
ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Det är endast de 10 % bästa företagen som 
hamnar på DJSI av de cirka 2500 företagen som ingår i Dow Jones globala index 
(www.sustainability-indexes.com). 
 
Vidare går att läsa på DJSIs websida att hamna på detta index kan ge stora fördelar, bland 
annat ger det ett offentligt erkännande, intressenter får större förtroende för företaget. 
Dessutom får företagen som kvalificerat in sig på indexet större finansiella fördelar eftersom 
företagen då blir berättigade att ingå i DJSI-baserade aktieportföljer (www.sustainability-
indexes.com). 
 

3.2 Tidigare forskning 
 
Detta kapitel redovisar vad tidigare forskning har kommit fram till angående hur 
hållbarhetsrapporteringen har utvecklats genom åren samt vad som påverkat utvecklingen. Vi 
avslutar kapitlet med att redogöra för skillnader mellan tidigare forskning och vår studie. 
 
Det finns forskning av Adams & Harte (1998) kring faktorer runt hållbarhetsrapporteringen 
har utvecklats genom åren. Dessa forskare har visat på att omfattningen av företagens sociala 
och etiska rapportering varierar över tiden och detta är korrelerat med hur sociala, 
ekonomiska och politiska värderingar förändras över tiden. Denna studie (Adams & Harte, 
1998) var inriktad på hur brittiska banker och detaljhandelsföretag förändrade sin redovisning 
på grund av att attityder i samhället förändrades. Studien grundades på redovisningar från 
1935 till 1993.  
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3.2.1 Specifika händelsers påverkan 
 
Tidigare forskning, bland annat av Tilling (2004) och Adams (2002), har även visat på att 
specifika händelser som till exempel miljökatastrofer gör att företag ökar omfattningen på sin 
hållbarhetsredovisning för att på så sätt försöka skapa legitimitet för att möta intressenternas 
behov. Tillings litteraturstudie (Tilling, 2004) konstaterar att företag ökar omfattningen av sin 
hållbarhetsredovisning efter exempelvis miljöincidenter. Enligt samma författare svarar 
myndigheter ofta på dessa incidenter med att föreslå nya förordningar för att förhindra 
liknande incidenter. Att företagen då ökar omfattningen av sin hållbarhetsredovisning kan, 
enligt Tilling (2004) då ses som ett försök att skjuta upp eller förhindra föreslagna 
myndighetsförordningar som kan inverka negativt på företagets verksamhet. Även i Adams 
(2002) studie på tyska och brittiska företag avslöjade en del av de undersökta företagen att de 
rapporterade sitt hållbarhetsarbete på ett sätt för att försöka att påverka politiker att lätta på 
lagstiftning eller att förhindra nya lagar.  
 
Om ett företag i en viss bransch varit med om en miljökatastrof leder det till att andra företag i 
samma bransch utökar sin hållbarhetsredovisning (Patten, 1992). Andra forskare har visat att 
den ökande omfattningen av hållbarhetsredovisning inte är begränsat till endast den bransch 
som varit utsatt för en specifik händelse utan att även andra branscher ökar sin rapportering på 
grund av de vill tillmötesgå allmänhetens tryck (Walden & Schwartz, 1997). Dessa två 
artiklar (Walden & Schwartz, 1997; Patten, 1992) är båda inriktade på effekterna på 
hållbarhetsredovisning efter en viss oljekatastrof i Alaska USA. 
 

3.2.2 Medias påverkan 
 
Forskare (Brown & Deegan, 1998 och Tilling, 2004) har även kommit fram till att det finns 
ett positivt förhållande mellan mediatryck och omfattning av hållbarhetsinformation. Har 
media uppmärksammat en bransch angående dess miljömässiga påverkan så leder detta till att 
omfattningen av hållbarhetsredovisningen ökar. Detta fastslogs av Brown & Deegan (1998) i 
en australiensisk undersökning. Tillings litteraturstudie (Tilling, 2004) presenterar en liknande 
uppfattning och menar att media med sin genomslagskraft kan förändra allmänhetens opinion 
och därmed påverka myndigheter att föreslå ny lagstiftning. Även om större medietryck 
innebär större omfattning på hållbarhetsredovisningarna måste redovisningen spegla ett 
faktiskt arbete med frågorna man redovisar annars kan företaget förlora mycket i fråga om 
anseende (Grafström, m.fl, 2008). Grafström m.fl. (2008) menar att vissa företag ibland kan 
dra sig för att redovisa sitt hållbarhetsarbete just för att slippa medias granskningar. Alltså kan 
förhållandet som Brown & Deegan (1998) föreslår, att större medietryck framkallar en mer 
omfattande hållbarhetsredovisning hos företag i vissa fall kan vara omvänt. Det vill säga att 
medietrycket, enligt vår tolkning, i vissa fall kommer av den ökande omfattningen på företags 
hållbarhetsredovisningar. 
 

3.2.3 Starka intressenter 
 
En annan faktor som lett till en ökad hållbarhetsrapportering är på grund av att starka 
intressenter såsom myndigheter och politiska partier har tryckt på för att få en förändring. 
Även låneinstitut har haft stor påverkan på hållbarhetsredovisningen då företagen varit 
tvungna att förbättra sin hållbarhetsredovisning för att möta dessa instituts förväntningar. 
Detta för att många låneinstitut i en del av deras riskhantering kräver att få information 
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angående företagens hållbarhetsarbete. Detta säger Deegan (2002) i en artikel där han 
överblickar teoretiska skäl till varför företag frivilligt hållbarhetsredovisar. En annan faktor, 
enligt samma författare, till att öka omfattningen och kvalitén av sin hållbarhetsredovisning är 
för att attrahera investeringsfonder. Så kallade etiska fonder tar upp en allt större del och har 
blivit en allt viktigare aktör på kapitalmarknaden (Deegan, 2002). De som ansvarar för dessa 
etiska fonder tar hjälp av en mängd olika källor för att ranka företagen för att se om företagen 
skall bli inkluderade i deras fonder eller inte, och hållbarhetsredovisningar från företagen är 
en viktig del av all information de värderar (Deegan, 2002). I en svensk magisteruppsats 
(Alberts m.fl., 2007) undersöktes etiska fonders direkta och indirekta påverkan på företags 
hållbarhetsredovisningar. Slutsatsen av denna uppsats var att förvaltare av etiska fonder direkt 
påverkade kvantiteten på företags hållbarhetsredovisningar. Indirekt skedde, enligt samma 
författare, påverkan genom allmänna önskemål om mer transparens i 
hållbarhetsredovisningen. 
 
Angående detta styckes resonemang angående starka intressenters påverkan på företagens 
hållbarhetsredovisningar tyckte vi det var lämpligt att presentera en angränsande teori 
 

3.2.4 Intressentteorin 
 
En intressent kan definieras, enligt Bowie (2004) som en individ eller en grupp av individer 
som påverkas av företagets beslut, handlingar eller mål. Typiska intressenter för ett företag 
eller en organisation är, enligt samma författare, kunder, leverantörer, myndigheter, anställda, 
konkurrenter, frivilligorganisationer eller aktieägare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen konstruktion 
 
 
Enligt Bowie (2004) går intressentteorin ut på att företaget har ett ansvar gentemot alla dess 
intressenter och att ingen intressent ska prioriteras över en annan. Företaget måste skapa en 
balans mellan olika intressenters anspråk på företaget. Samma författare menar också att 

Bransch-
organisationer 

Kunder  
Företaget 

Investerare Myndigheter 

Leverantörer 

Anställda Media Frivillig-
organisationer 
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intressenter kan delas upp i två grupper, dels den gruppen som har direkta anspråk på 
företaget och är centrala för företagets fortlevnad, till exempel leverantörer, kunder, anställda 
och ägarna. Dels finns det den indirekta gruppen av intressenter som inte har några direkta 
anspråk på företaget men som ändå påverkar eller påverkas av företagets handlingar, dessa 
kan till exempel vara olika frivilligorganisationer eller media. Dessa intressentgrupper kan ha 
stort inflytande på företagets framgång och fortlevnad då de absolut kan underminera ett 
företags framgång genom negativ publicitet(Bowie 2004).  
 
Vidare menar Bowie (2004) att samhället numera även har blivit en intressent för företag. 
Samhället är en så kallad indirekt intressent. Företag måste, enligt samma författare, agera och 
handla på så sätt att de hjälper till att skydda miljön och att de beter sig på ett socialt 
respektabelt sätt för att bidra till ett på lång sikt hållbart samhälle. 
 
Bowie (2004) visar också på kritik mot intressentteorin, bland annat att den komplicerar 
förvaltningen av företaget då alla intressenters anspråk skall tillgodoses. Eftersom olika 
intressenters anspråk alltid är i konflikt med varandra så kommer företagen ofta att bli 
tvungna att prioritera vissa intressenter över andra. Och då företag prioriterar vissa 
intressenter före andra så håller alltså inte alltid intressentteorin i praktiken. 
  

3.2.5 Storlek på företagen 
 
Företagets storlek har, enligt Adams m.fl. (1998) också visat sig ha en påverkan på 
omfattningen av hållbarhetsredovisningen. Ju större företagen är desto bättre är de på att 
lämna ut information om sitt hållbarhetsarbete. Även vilken bransch företagen tillhör har, 
enligt ovanstående författare, betydelse för hur mycket information som lämnas ut. Vilken 
bransch företag tillhör påverkar framförallt hur mycket information angående företagens 
miljömässiga arbete som lämnas ut, däremot har det ingen betydelse vilken bransch företagen 
tillhör när det gäller att lämna ut information angående dess etiska arbete (Adams m.fl., 
1998). Detta menar författarna är rätt självklart då vissa branscher som till exempel 
oljebranschen eller gruvindustrin har väldigt stor miljöpåverkan. Detta fastslogs av Adams 
m.fl. (1998) i en studie av 150 årsredovisningar från sex länder i Västeuropa. Samma 
författare kom även fram till att medlemskap i en branschorganisation har en stor påverkan på 
omfattningen och kvalitén av hållbarhetsredovisningen. Att medlemskap i en 
branschorganisation har stor påverkan på hållbarhetsredovisningen fastslogs även i en 
australiensisk studie av Deegan & Gordon m.fl. (1996).  
 

3.2.6 Lönsamhet och organisation 
 
Forskare är dock inte eniga i hur lönsamhet och hållbarhetsredovisning hänger ihop. Äldre 
forskning av Patten (1991) och Cowen m.fl. (1987) fann inget samband mellan dessa två. 
Däremot har forskning av Roberts (1992) visat på omfattningen av hållbarhetsinformationen 
är relaterat till hur stark ekonomisk ställning ett företag har. Nyare forskning av Edwards 
(1999) har visat att två tredjedelar av så kallade ”gröna” företag presterar bättre än ”icke-
gröna” företag. Denna forskning av Edwards (1999) omfattade 1200 brittiska företag. 
 
I en undersökning av Cowen m.fl.(1987) som baserades på amerikanska årsredovisningar 
visade det sig att de företag som har en speciell avdelning för hållbarhetsfrågor lämnar ut 
mera information i sina rapporter än de som inte har det.  
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Forskning har visat att utbyten av personer i företagens styrelse kan vara en bidragande faktor 
till förändringar i volymen av företags hållbarhetsrapportering. Detta visade Campbell (2000) 
i en studie av ett amerikanskt företag mellan år 1967 och 1997.  
 

3.2.7 Priser 
 
De senaste åren har det, enligt Deegan (2002), kommit fler och fler prestigefyllda priser inom 
hållbarhetsredovisning. Många företag anstränger sig mycket för att vinna dessa priser vilket 
leder till att man strävar efter att förbättra kvalitén och omfattningen av sin 
hållbarhetsredovisning. Att vinna dessa priser ger företaget god publicitet och stärker dess 
rykte (Deegan, 2002) 
 

3.2.8 Interna faktorer 
 
I en studie av brittiska och tyska företag som genomfördes av Adams (2002) visade det sig att 
det finns starka interna faktorer i företaget som påverkar omfattningen och kvalitén av 
hållbarhetsredovisningen. I samma studie undersöktes bland annat hur rapporteringsprocessen 
går till. Hur rapporteringsprocessen går till visade sig variera beroende vilket land företaget 
befann sig i, hur stort företaget var och vilken kultur som rådde i företaget. Tyska företag 
hade, enligt Adams (2002), generellt en mer formell process och involverade även mer 
personer i upprättandet av hållbarhetsredovisningar än de brittiska. Vidare undersöktes 
företagens attityd till hållbarhetsredovisning och varför företagen hållbarhetsredovisade. 
Merparten av företagen som undersöktes i studien uppgav att den största anledningen till att 
de började hållbarhetsredovisa var allmänhetens krav vilket även var den största anledningen 
till att förändra och utveckla redovisningen (Adams, 2002). En annan anledning till att 
företagen hållbarhetsredovisade var att förstärka företagets image och att skapa trovärdighet 
och förtroende för dess intressenter. Att rapportera sina svaga sidor ansåg majoriteten av de 
undersökta företagen var ett sätt att stärka företagets image (Adams, 2002).  
 

3.2.9 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin bygger, enligt O´Donovan (2002), på idén att om företag skall kunna drivas 
framgångsrikt så måste de agera på ett sätt som ses socialt acceptabelt från allmänheten. Det 
är, enligt samma författare, allmänt känt att företag skall arbeta för att skapa värde för 
aktieägare genom att tillgodose dem en acceptabel avkastning, men det finns även andra 
intressenter, som har andra än finansiella intressen, vars behov måste tillfredsställas. I 
samhället finns det sociala normer och värderingar som styr vad som är legitimt (O´Donovan 
2002). 
 
Företag måste, enligt Deegan (2002), hålla sig inom ramarna för samhällets normer och 
värderingar för att kunna bli legitimt. Företag som ej håller sig inom dessa ramar löper stor 
risk att för att allmänheten tappar förtroende för företaget och slutar att köpa dess produkter, 
att leverantörer ej längre vill ha med företaget att göra (Deegan, 2002). Det kan även leda till 
att myndigheter och regeringar ger böter eller höjer skatter för gärningar som inte anses 
socialt legitimt (Deegan 2002).  
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Deegan (2002) anger flera anledningar till varför företag kan uppfattas att inte vara legitima. 
Det kan bero på att allmänhetens normer och värderingar på vad som är legitimt har 
förändrats medan företagets egna värderingar är samma som det varit tidigare och alltså blivit 
ifrånsprungna allmänheten. Det kan även bero på enstaka handlingar som företagen utfört har 
stridit mot det som är legitimt (Deegan, 2002). 
 
Företag kan, enligt Deegan (2002), försöka uppnå legitimitet på ett antal olika sätt. De kan 
informera sina intressenter om hur de förändrat sitt sätt att handla i sina prestationer och 
utföranden, försöka ändra på intressenters inställning till företagets handlingar, få intressenter 
att fokusera på de områden där företaget har sina styrkor istället för där man har sina 
svagheter. 
 
En välgrundad hållbarhetsredovisning skall kommunicera företagets etiska, miljömässiga och 
sociala arbete och kan, enligt vår tolkning, därmed ses som ett sätt att försöka skapa 
legitimitet. 
 

3.2.10 Legitimitet enligt institutionell teori  
 
En faktor som kan påverka hållbarhetsredovisningen är samhället. Ett redskap för att förstå 
samhällets påverkan på redovisning, i detta fall hållbarhetsredovisning, är institutionell teori. 
Hatch (2002) beskriver två sätt på vilken omgivningen kan ställa krav på företag. Dels kan 
omgivningen ställa tekniska och ekonomiska krav på företagen, men även sociala och 
kulturella krav. De senare kraven, menar Hatch (2002), innebär att företagen förväntas inta 
vissa roller i samhället samt även behålla en fasad av att denna roll efterlevs. Enligt samma 
författare belönas företagen för att de efterlever de normer och värderingar som samhället 
kräver att företagen gör. Den institutionella teorin, och hur de påverkar företagen, kan delas 
upp i tre olika delar. Dessa delar är enligt Hatch (2002): tvingande-, normativ- och kognitiv 
institutionell påverkan.  
 

• Reglerande institutionell påverkan 
Denna påverkan på företagen kommer ifrån lagar, förordningar och regler. För 
hållbarhetsredovisning kan det till exempel vara att staten ålägger alla statligt ägda 
bolag att hållbarhetsredovisa. Företag måste följa de lagar och regler som finns för att 
upprätthålla sin legitimitet och undgå lagstiftarens sanktioner. Exempel på sanktioner 
är viten och böter som kan uppkomma om företagen inte följer de lagar som finns. 
Även redovisningsriktlinjer som till exempel GRI är enligt vår tolkning en form av 
reglerande institutionell påverkan. Detta då svenska statligt ägda bolag är ålagda att 
redovisa efter dessa riktlinjer. 

 
• Normativ institutionell påverkan 

Till exempel kan anställda i ett företag utöva påtryckningar på företaget. Om dessa 
påtryckningar är komna ur kulturella förväntningar av de anställda är företaget, enligt 
Hatch, utsatt för normativ institutionell påverkan. Annan normativ institutionell 
påverkan kan vara att samhället förväntar sig att företaget uppträder på ett visst sätt. 
För hållbarhetsredovisning kan detta innebära att allmänheten förväntar sig att 
företagen skall hållbarhetsredovisa och därför gör företagen detta. 
 

• Kognitiv institutionell påverkan 
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När ett företag försöker efterlikna ett annat företags organisation, kanske för att man 
uppfattar det andra företaget som framgångsrikare, definieras detta som kognitiv 
institutionell påverkan. Hatch (2002) refererar till Powell & DiMaggio som talar om 
detta som mimetisk institutionell påverkan. Inom hållbarhetsredovisning kan företag 
vilja börja hållbarhetsredovisa om de ser att andra företag gör det. Om stora företag 
som upplevs som framgångsrika hållbarhetsredovisar så kan det leda till att även andra 
företag börjar med det eftersom man vill efterlikna de framgångsrika företagen. 
Sörling (2002) talar om att efterlikna modeller och arbetssätt från större, mer välkända 
och lönsammare företag är ett sätt för andra företag att skapa legitimitet i sin 
verksamhet.  

 
Dessa tre delar influeras, enligt vår tolkning, starkt av varandra och företagen påverkas av alla 
de tre delarna av institutionell påverkan. Tillkommer det exempelvis en ny lag så kommer 
denna lag påverka samhällets normer och värderingar. Det är då, enligt oss, rimligt att anta att 
företagen måste förändra sig för att uppfylla samhällets förändrade krav. 
 

3.2.11 Kapitelavslutning 
 
Vi har nu redogjort för tidigare forskning som angränsar till denna studie. Den forskning vi i 
detta kapitel redogjort för har antingen genomförts i andra länder än i Sverige eller är den så 
gammal att vi tror en studie i nutid skulle ge annorlunda resultat. Till exempel Adams och 
Hartes (1998) forskning bygger på data från en tid då det inte fanns renodlade 
hållbarhetsredovisningar i samma utsträckning som idag. Det är därför troligt att när 
jämförelse sker av hållbarhetsredovisningar de senaste tio åren, så kan andra mer specifika 
faktorer identifieras än att förändringen skett enbart som en följd av samhällets skiftande 
värderingar. Tidigare forskning har ofta inriktat sig på enskilda specifika faktorer som 
påverkat hållbarhetsredovisningen, till exempel miljökatastrofer, se Walden& Schwartz 
(1997) och Patten (1992). Vi tror att en eventuell ökning av omfattningen på 
hållbarhetsredovisningar kan bero på ett flertal olika faktorer, inte bara enskilda. Oss 
veterligen finns ingen tidigare kvalitativ forskning som inriktat sig på vad svenska företag 
själva anser vara de viktigaste faktorerna till förändring i omfattningen av företagens 
hållbarhetsredovisningar. Den forskning vi ovanstående redogjort för anser vi dock vara en 
bra utgångspunkt för vår studie och ligger till grund för våra enkätfrågor.  
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material från enkätundersökningen. Materialet 
är indelat i olika teman för att uppnå bättre struktur och läsbarhet. 

4.1 Presentation av respondenternas företag 
 
Då respondenterna i denna studie är lovade full anonymitet kodar vi varje respondents företag 
och ger företagen en siffra istället för att uppge företagets namn. Detta innebär att de arton 
respondenternas företag ges namn som till exempel Företag 6. 
 

4.2 När började företagen hållbarhetsredovisa? 
 
En tredjedel av de arton respondentföretag som är med i studien började hållbarhetsredovisa 
redan på 1990-talet. Dessa företag ägnade sig främst åt miljöredovisning men har succesivt 
implementerat även de andra berörda delarna i hållbarhetsredovisning - ekonomisk-, 
miljömässig-, social- och etisk hållbarhet. De företag som började hållbarhetsredovisa på 
1990-talet var redan då stora välkända svenska företag. 
 
Under 2000-talet har övriga respondenters företag kommit igång med att hållbarhetsredovisa. 
Idag innefattar samtliga företags hållbarhetsredovisningar alla de berörda delarna inom 
hållbarhetsredovisning. 
 

4.3 Externa fördelar av redovisningen 
 
För att få en uppfattning om hur hållbarhetsredovisningen förändrats så inleder vi med att 
fråga respondenterna från företagen om de såg några fördelar med att börja 
hållbarhetsredovisa. Vår tolkning är att respondenterna ser många fördelar med detta och 
dessa fördelar kan delas in i både externa och interna fördelar.  
 
De externa fördelar respondenterna märkt av var framförallt att det gav en större öppenhet 
gentemot företagets intressenter. Genom att börja hållbarhetsredovisa så skapade företagen ett 
bra underlag med information för att kunna skapa bättre dialoger med exempelvis investerare, 
miljöorganisationer och andra intressenter. Det sparade också tid i informationsspridningen 
till intressenterna som nu på ett enkelt sätt kunde ta del av önskvärd information. Vissa 
respondenter såg även fördelen med att deras företag skulle få en högre rating av exempelvis 
aktiespararna eller möjligheten att hamna på så kallade hållbarhetsindex som Dow Jones 
Sustainability Index som en klar fördel då det gav nya och bättre finansieringsmöjligheter. Att 
hållbarhetsredovisningen gav en ökad legitimitet visade sig vara en stark fördel, detta genom 
att företagen nu utåt på ett bättre och mer trovärdigt sätt kunde visa vad de gjorde för att hålla 
sig inom samhällets värderingar och normer.  Företag 4 säger följande angående fördelar med 
att börja hållbarhetsredovisa: 
 
”… Det visade att vi tog vårt miljö- och sociala ansvar på stort allvar och skapade således 
förtroende…”   
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Endast ett av de tillfrågade företagen, företag 1, såg inga fördelar alls med att börja 
hållbarhetsredovisa, utan såg endast hållbarhetsredovisning som ett steg i ledet till en bättre 
granskning i allmänhet av företagens sociala, miljömässiga och etiska arbete. 
 
Samtliga respondenter ser samma fördelar idag som när de en gång började 
hållbarhetsredovisa. Att det framförallt är underlag till en bra intressentdialog. Dock blir 
kraven och önskemålen hela tiden större ifrån intressenterna som hela tiden vill ha mer 
information angående företagens hållbarhetsarbete. En av de tillfrågade respondenterna, från 
företag 7, säger att hållbarhetsredovisningen idag inte längre ses som något problem, utan som 
en möjlighet att skapa fler och bättre affärer. En respondent från ett företag inom 
industribranschen säger att det helt klart finns ett egenintresse i att arbeta med 
hållbarhetsfrågor inom hela affärsmodellen då ett framtida hållbart samhälle är nyckeln till ett 
framgångsrikt företagande. Citatet från den intervjuade från företag 7: 
 
”Business can´t succeed if society fails” 
 

4.4 Interna fördelar 
 
Att börja hållbarhetsredovisa visade sig även ha stor inverkan inom företaget. Somliga 
respondenter uttrycker att hållbarhetsredovisningen hjälpte hela organisationen med att tänka 
hållbarhet. Att det ledde till en ökad medvetenhet för alla inom organisationen. Detta gäller 
allt från företagets sophantering till produktutveckling och marknadsföring. 
Hållbarhetsredovisningen är också ett verktyg för att följa upp företagets eget 
hållbarhetsarbete och jämföra årets hållbarhetsarbete med tidigare års. Att ha en 
hållbarhetsredovisning gör det enklare att ta reda på vad som görs rätt och vad som behövs 
förbättras. Respondenten på företag 16 såg själva hållbarhetsredovisningen som ett startskott 
för det egentliga arbetet med hållbarhetsfrågor: 
 
”Vi kunde börja arbeta mer aktivt med hållbarhetsfrågor” 
 
Hållbarhetsredovisning ses också som ett bra sätt att mäta och följa upp dyr energiförbrukning 
i företagets alla verksamheter. Själva redovisningen kan alltså fungera som hjälp till att hålla 
nere onödiga kostnader. 
 
En av de tillfrågade respondenterna, från företag 8, pratar om att de idag ser 
hållbarhetsredovisningen som en intern måttstock för att se hur långt de har kommit. I övrigt 
ser respondenterna samma interna fördelar idag som när deras företag först började 
hållbarhetsredovisa.  
 

4.5 Nackdelar med redovisningen 
 
Vi ställer även frågan till respondenterna från företagen om de såg några nackdelar med att 
börja hållbarhetsredovisa och om dessa nackdelar ser likadana ut idag som när de började 
hållbarhetsredovisa. 
 
Överlag såg inte respondenterna några nackdelar med att börja hållbarhetsredovisa. En av de 
tillfrågade respondenterna, företag 1, menar att hållbarhetsredovisning endast blev ett nytt 
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positivt tankesätt för organisationen. Men respondenterna framhåller dock att det är en stor 
administrativ och tidskrävande uppgift. Vi upplever att hållbarhetsredovisningen tar mycket 
tid och resurser för företagen men att de hela tiden känner att de blir mer effektiva i arbetet. 
Vissa företag såg enligt respondenterna dock problem i början med att sammanställa en 
hållbarhetsredovisning som höll tillräcklig kvalité för att skapa trovärdighet. Efter hand säger 
sig respondenterna från dessa företag ha blivit bättre då de fått mer erfarenhet. Till exempel 
uttrycker respondenten från företag 1 det så här: 
 
”Lång startsträcka med mycket kvar att förbättra” 
 
En nackdel som en respondent, företag 2, upplever är att det inte finns några standards 
likvärdiga den finansiella redovisningen som möjliggör jämförelse av siffror med andra 
företag. Detta är anmärkningsvärt då majoriteten av företagen redovisar utifrån GRI:s 
standards och framhäver just möjligheten till att jämföra som en stor orsak till att välja en 
standard att redovisa efter. 
 
En respondent, företag 18, upplever att dagens hållbarhetsredovisningar i framtiden kommer 
att bli än mer komplexa och omfattande vilket kommer att göra det svårt att kommunicera i ett 
rapportformat. Eftersom en hållbarhetsredovisning skall täcka en stor mängd områden såsom 
exempelvis etik, anställningsvillkor och miljö och detta skall kommuniceras till allmänheten 
så kommer kanske dagens rapporteringsformat inte räcka till i framtiden. Detta leder till att 
företagen kan komma att behöva hitta nya kanaler att kommunicera sitt hållbarhetsarbete 
genom. 
 

4.6 Händelser och dess påverkan på redovisningen 
 
När vi ber respondenterna att med egna ord beskriva händelser som påverkat deras 
hållbarhetsredovisning uttrycker de att dialoger med diverse intressenter, till exempel kunder 
och leverantörer, har varit en pådrivande faktor i förbättringen av hållbarhetsredovisningen. 
Även den rådande koldioxiddebatten har inverkat på hållbarhetsredovisningen för företag 
inom energi- och produktionsintensiva branscher. Detta har lett till att företagen inom dessa 
branscher gått ner på detaljnivå och redovisat hur mycket koldioxid deras olika verksamheter 
släpper ut. 
 
Några respondenter tar även upp interna händelser som har haft stor påverkan på 
utformningen av hållbarhetsredovisningen. Dessa händelser kan till exempel vara 
styrelsebeslut att ge mer resurser till hållbarhetsredovisningen vilket leder till en förbättrad 
sådan. Men också att det inom den industri som företaget är verksamt inom har uppstått 
redovisningstrender eller högre krav på att företagen förbättrar sin transparens och hela tiden 
måste utveckla sin redovisning säger vissa respondenter vara en stark faktor till förändringen 
av hållbarhetsredovisningen. 
 
Många respondenter framhåller införandet av GRI:s riktlinjer som en väldigt viktig händelse 
för deras företags utveckling och förbättring av hållbarhetsredovisningen. Inte bara 
redovisningen som sådan har blivit bättre enligt respondenterna utan också själva upprättandet 
har blivit effektivare och lättare då det finns riktlinjer att följa.  Respondenterna känner att 
läsaren av deras hållbarhetsredovisningar får ett större förtroende för redovisningen då den är 
upprättad enligt en viss standard. Respondenterna tror att alla berörda intressenter drar nytta 
av den jämförbarhet som GRI:s riktlinjer medför. Även den möjligheten att det går att få 
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hållbarhetsredovisningen styrkt av oberoende part gör att respondenterna känner att 
intressenterna mer kan lita på det som framställts i hållbarhetsrapporten. Respondenten från 
företag 18 uttrycker sig så här: 
 
”External verification increased readers confidence in the credibility and transparency of 
information reported in the report”    
 
Utöver frågan där respondenterna själva får berätta om händelser som påverkat deras 
hållbarhetsredovisning så ställde vi upp olika presumtiva händelser som skulle kunna påverkat 
företagen till att förbättra sin hållbarhetsredovisning. Respondenterna får sedan gradera hur 
väl de dessa presumtiva händelser stämmer överens med verkligheten.(se fråga 19) 
 
Inga respondenter har med egna ord beskrivit media som en pådrivande faktor i förbättringen 
av deras hållbarhetsredovisningar. Dock instämmer några respondenter helt när de ställs inför 
påståendet att negativ publicitet i media skulle ha påverkat deras hållbarhetsredovisning. 
Största majoriteten av respondenterna instämmer delvis. 
 
Samtliga respondenter instämmer helt eller delvis att ökade krav från investerare har påverkat 
deras företag att förbättra sin hållbarhetsredovisning. Att konkurrenter har utmärkt sig inom 
hållbarhetsredovisning visar sig också vara en stark faktor till att själva förbättra sin 
hållbarhetsredovisning. De flesta respondenter instämmer delvis med påståendet om att de 
förbättrat sin hållbarhetsredovisning till följd av att deras konkurrenter utmärkt sig. 
 
Något som framkommer tydligt är att intressenterna kunder och leverantörer och dess krav 
antingen är väldigt viktiga eller inte alls viktiga faktorer i förbättringen av 
hållbarhetsredovisning. Att de är viktiga eller oviktiga visade sig vara väldigt oberoende av 
bransch vilket kan te sig förvånande. 
 
Respondenterna säger att deras företag lyssnar mycket på sina anställda. Detta framkommer 
när vi ställer påståendet om att anställdas krav har lett till en förbättrad 
hållbarhetsredovisning. Majoriteten av respondenterna instämmer helt eller delvis med detta 
påstående. 
 

4.7 Organisation 
 
Då det i tidigare forskning av Cowen (1987) visat på visst samband mellan 
hållbarhetsredovisningens omfattning och om företagen har en speciell hållbarhetsavdelning 
ställer vi frågan hur organisationen kring företagens upprättande av hållbarhetsredovisning 
såg ut. Vi frågar även om denna organisation ser likadan ut idag som när de började 
hållbarhetsredovisa. 
 
Organisationerna kring upprättandet av hållbarhetsredovisningen är oftast centraliserade och 
upprättas på koncernnivå. Information samlas in av denna centrala organisation från 
företagens samordnare. Många respondenter säger att deras företag har en hållbarhetsansvarig 
alternativt en hållbarhetsfunktion som ansvarar för upprättandet. 
 
Endast ett fåtal respondenter nämner att deras företag använder sig av utomstående personer i 
upprättandet. Dessa utomstående kan vara jurister och revisorer, men även 
miljöorganisationer har nämnts. En respondent, företag 7, likställer sitt företags organisation 
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kring hållbarhetsredovisning och finansiell redovisning med varandra. Detta för att 
organisationen kring hållbarhetsredovisning har genomgått en stor utveckling i sin struktur. 
 
Majoriteten av respondenternas företag har haft samma sorts organisation kring upprättandet 
sedan de startade hållbarhetsredovisa. De respondenters företag som har förändrat sin 
organisation är de företag som började upprätta hållbarhetsredovisning redan på 1990-talet. 
Dessa företag fokuserade initialt på miljöredovisning men har efter hand utvecklat 
redovisningen till att även omfatta de andra delarna inom hållbarhetsredovisning. 
 

4.8 Tendenser 
 
När respondenternas företag först började hållbarhetsredovisa så var de viktigaste 
intressenterna för företagen investerare, kunder och anställda, detta oavsett om företaget 
började hållbarhetsredovisa på 1990-talet eller 2000-talet. Dessa intressenter är även idag 
företagens viktigaste intressenter att kommunicera ut sin hållbarhetsredovisning till. Staten 
var mer eller mindre obetydlig som intressent på 1990-talet och är det även idag. Den enda 
signifikanta förändringen angående intressenternas betydelse för respondenternas företag att 
kommunicera sin hållbarhetsredovisning till är att media idag är viktigare. Denna förändring 
tycks ha skett de senaste fyra åren då både företag som började redovisa på 1990-talet samt på 
2000-talet inte tyckte media var viktig när de började redovisa. 
 
Även om samma intressenter var lika viktiga på 1990-talet samt första fem åren av 2000-talet 
som de är idag 2009, med undantag för media, så har företagen enligt respondenterna utökat 
kommunikationen av sin hållbarhetsredovisning markant. Då företagen från början främst 
redovisade sitt hållbarhetsarbete via den ordinarie årsredovisningen har den nu övergått till 
även omfatta fler kommunikationskanaler. Dessa kanaler är främst via företagens webbsidor 
men även fysiska möten med investerare, analytiker och frivilligorganisationer. 
Respondenterna framhäver även att både mängden och kvalitén på informationen har ökat och 
kommer öka för varje år. Att redovisa för hur arbetet med att följa etiska riktlinjer såsom 
exempelvis Global Compact eller att rapportera till etiska index som Dow Jones Sustainability 
Index har även det ökat de senaste fem åren. 
 
Att en god finansiell ställning är en förutsättning för att hållbarhetsredovisa håller inte 
respondenterna med om, detta trots att respondenterna anser att den största nackdelen med att 
hållbarhetsredovisa är att det är resurskrävande. Endast ett fåtal respondenter anser att en god 
finansiell ställning är ett villkor för att upprätta en hållbarhetsredovisning.  
 
Majoriteten av de tillfrågade respondenternas företag redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt 
GRI:s riktlinjer. Endast ett fåtal företag redovisar inte efter någon standard alls. Företag som 
hållbarhetsredovisat ett fåtal år, och redovisar efter en standard, började ofta direkt redovisa 
enligt GRI:s standards och respondenterna uttrycker dessa riktlinjer som ett bra sätt att 
komma igång att redovisa. Företagen som hållbarhetsredovisat sedan 1990-talet började 
redovisa utan några speciella standards av naturliga skäl men har efter GRI:s första riktlinjer 
år 2000 börjat implementera dessa i sina hållbarhetsredovisningar. Vissa revisionsbyråer har 
egna checklistor som är användbara som hjälpmedel vid upprättandet av 
hållbarhetsredovisningar och ett fåtal företag använder sig av dessa parallellt med GRI. 
Samtliga respondenter vars företag använder sig av GRI anser dessa riktlinjer vara de mest 
vedertagna och accepterade att redovisa efter. Bland annat uttrycker respondenten från företag 
7 det så här om varför dennes företag använder GRI: 
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”Det är den mest accepterade internationella standarden och den arbetar aktivt för ett 
transparent och hållbart företagande” 
 
 

4.9 Kapitelavslutning 
 
Vi har nu presenterat vad respondenterna har svarat och delat in svaren i olika teman. Dessa 
teman ligger till grund för resten av uppsatsen. Vårt empiriska material har visat majoriteten 
av respondenternas företag började hållbarhetsredovisa under 2000-talet. Vi har även 
redogjort för vilka fördelar, externa och interna, respondenterna uppfattat att deras företag fått 
av att börja hållbarhetsredovisa. På samma sätt har vi redogjort för nackdelar, samt vilka 
händelser som påverkat hållbarhetsredovisningen. Slutligen har vi redogjort för hur 
respondentföretagens organisationer kring hållbarhetsredovisning är uppbyggda samt vilka 
tendenser respondenterna ser inom området. Detta empiriska material ligger till grund för 
nästa kapitel där vi analyserar det empiriska materialet. 
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5. Analys 

 

I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet under samma teman som föregående 
kapitel. Denna analys ligger sedan till grund för våra slutsatser. 

5.1 När började företag hållbarhetsredovisa? 
 
Den institutionella teorin kan, enligt vår tolkning, vara en bra teori att förklara varför 
företagen började hållbarhetsredovisa. Vi ser att de största företagen började 
hållbarhetsredovisa redan på 1990-talet och det är rimligt att anta att just dessa företag var 
mest granskade av samhället vid denna tidpunkt. Det vill säga att det är rimligt att anta att 
dessa företag utsattes för normativ institutionell påverkan och detta gjorde att de valde att 
börja hållbarhetsredovisa. De företag som på 2000-talet började hållbarhetsredovisa tror vi 
tagit intryck av samhällsdebatten kring hållbarhet men också av det faktum att andra företag 
började hållbarhetsredovisa. Vi tolkar denna utveckling som att företagen tar stort intryck av 
varandra, det vill säga kognitiv institutionell påverkan, men också att ju intensivare 
samhällsdebatten blir desto fler företag låter sig påverkas normativt. 
 

5.2 Externa fördelar av redovisningen 
 
Vi finner i vårt empiriska material stora tendenser att det är de externa fördelarna som är 
grunden till att företagen börjar hållbarhetsredovisa.  
 
Med externa fördelar menar respondenterna i huvudsak bättre dialog med intressenter samt en 
legitimering av verksamheten. Vi tolkar det som att respondenternas företag lyssnar väldigt 
mycket på sina intressenter, främst investerare. Hållbarhetsredovisningen är till stor del 
upprättat för att ge dessa investerare god information. Att så är fallet, tycker vi, är föga 
överraskande då detta är noterade aktiebolag och som är till väldigt stor del beroende av 
diverse investerare. Enligt intressentteorin (se avsnitt intressentteorin) skall ingen specifik 
intressent bli prioriterad framför en annan. Vår tolkning av studien är att vissa typer av 
intressenter faktiskt enligt respondenterna själva blir prioriterade framför andra. Dock bör 
man ha i åtanke att det är svårt att prioritera alla företagens intressenter lika. Vår tolkning är 
att respondenternas företag prioriterar de intressenter som har den mest direkta påverkan på 
företaget och dess verksamhet, i de flesta fall investerarna. Detta kan tolkas vara i paritet med 
den kritik som Bowie (2004) ger intressentteorin, det vill säga att om alla intressenters 
anspråk skulle tillgodoses så försvåras förvaltningen av företaget. 
 
Många respondenter går rakt på sak och uttrycker att skapandet av legitimitet i deras företags 
verksamhet är en viktig anledning till varför företagen väljer att hållbarhetsredovisa.  
 
Skapandet av legitimitet som anledning till att hållbarhetsredovisa skiljer sig dock, enligt vår 
tolkning, väsentligt mellan olika branscher. Respondenter vars företag har stor påverkan på 
miljö uttrycker ett större behov av att legitimera sin verksamhet jämfört med respondenter 
vars företag har mindre påverkan på miljön. Kanske känner företag inom dessa branscher att 
de är mer granskade av intressenter andra än investerare, till exempel diverse 
miljöorganisationer, och en mer omfattande och utförlig hållbarhetsredovisning leder till 
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större legitimitet. Vi tolkar det faktum att vissa företag bjuder in till diskussioner med olika 
intressenter som att de tar kravet på legitimitet kring deras verksamhet på allvar. Detta går, 
enligt vår mening, att koppla till legitimitetsteorin som säger att om företag skall kunna 
bedrivas framgångsrikt så måste de bedriva sin verksamhet på ett ur samhällets synvinkel 
acceptabelt vis. Det ovanstående stämmer även överens med det Adams (2002) kommit fram 
till, nämligen att ett starkt skäl till att hållbarhetsredovisa är att företagen vill förstärka sin 
image och skapa förtroende och trovärdighet för sina intressenter.  
 
Vi ser att de externa fördelarna som upplevdes när företagens först började 
hållbarhetsredovisa består och detta finner vi vara föga överraskande. Detta då respondenterna 
främst angav ökade investeringsmöjligheter och bättre dialog med intressenter som fördel. 
Vår tolkning är att dessa fördelar är minst lika viktiga att uppnå än idag. Kanske att det rentav 
inte längre endast är en fördel idag utan en ren nödvändighet för att kunna bedriva 
verksamheten framgångsrikt. Vi tror att företagens försök att skapa legitimitet blir mer och 
mer viktiga då samhället ställer högre krav.  
 

5.3 Interna fördelar 
 
Vi tolkar det som att företagen generellt sett inte började hållbarhetsredovisa för att uppnå 
interna fördelar.  
 
Denna tolkning gör vi då många respondenter på företagen uppmärksammat att interna 
fördelar tillkommit med tiden men att det främsta syftet var att vinna externa fördelar. Vi ser 
också att respondenterna angett fler fördelar med hållbarhetsredovisning idag, jämfört när de 
startade hållbarhetsredovisa. Vidare är vår tolkning att dessa nya fördelar ofta är interna och 
var inte sådana fördelar företagen räknade med att få när de började redovisa. Detta då målet, 
enligt vår tolkning, främst var att vinna externa fördelar. Vi blev överraskade av hur positivt 
respondenterna uttrycker de interna fördelarna med att hållbarhetsredovisa. Vi tolkar det som 
att respondenterna ser att hållbarhetsredovisningen har tillfört ett styrmått för hela 
organisationens hållbarhetstänkande.  
 

5.4 Nackdelar med redovisningen 
 
Föga överraskande utrycker majoriteten av respondenterna att den största nackdelen med att 
hållbarhetsredovisa är att det är resurskrävande och att det i början var svårt att sammanställa 
en hållbarhetsredovisning som höll tillräckligt hög kvalitet.  
 
Vi tolkar dock inte dessa svårigheter som skäl till att sluta hållbarhetsredovisa. Vi tycker oss 
se tendenser att respondenternas företag blir bättre med tiden på att framställa en mer 
kostnadseffektiv och kvalitetsmässigt bättre hållbarhetsredovisning. Vår tolkning är att 
respondenterna tycker att det är en komplex process att ta fram underlag till 
hållbarhetsredovisningen. Lite överraskande är det att det uttryckts att framtidens rapporter 
kanske blir så omfattande och komplexa att dagens rapportformat kanske inte kommer räcka 
till. Vi tolkar det som att hållbarhetsredovisningarna i så fall kanske kommer likna den 
finansiella redovisningen mer. Det vill säga att läsaren av hållbarhetsredovisningen måste 
vara mer insatt och kunnig i ämnet för att förstå den. Kanske blir hållbarhetsredovisningen ett 
verktyg för experter. Om nu hållbarhetsredovisningarna blir allt mer komplexa i framtiden så 
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tolkar vi det som att kritiken mot intressentteorin blir allt mer väsentlig, det vill säga att alla 
intressenters behov inte går att tillgodose.   
 
När vi jämför nackdelar från när respondenternas företag började hållbarhetsredovisa med 
nackdelar för desamma idag så ser vi ingen större skillnad annat än att det administrativa 
arbetet ökat i omfattning. Att det administrativa arbetet ökat i omfattning är inte så förvånande 
då hållbarhetsredovisningarna blir mer och mer omfattande och hela tiden kräver mer 
resurser. 
 

5.5 Händelser och dess påverkan på redovisningen 
 
I motsats mot respondenterna tolkar vi enskilda händelser som en faktor till förbättring av 
företagens hållbarhetsredovisningar. 
 
Tidigare forskning säger att till exempel miljökatastrofer är en stark bidragande faktor till att 
företag inom berörd bransch förbättrar sin hållbarhetsredovisning (Patten, 1992). Då frågan 
ställs direkt håller, enligt vår tolkning, många respondenter med om att negativ publicitet i 
media kring deras företag har varit en bidragande faktor till förbättring av 
hållbarhetsredovisningen. Därför tycker vi det är märkligt att inget företag med egna ord 
anger detta som en händelse som föranledde förändring av hållbarhetsredovisningen. Detta då 
många av de tillfrågade företagen har figurerat i skandaler där mänskliga rättigheter brutits 
och miljön på otillåtet sätt påverkats. Visserligen anger en respondent, från företag 6, den 
allmänna koldioxiddebatten som en händelse som påverkat dennes företags 
hållbarhetsredovisning. Men ingen respondent medger med egna ord att en mediadebatt runt 
just detta företags verksamhet har påverkat företagets egen redovisning. 
 
Respondenterna själva menar, enligt vår tolkning, framförallt att det är interna händelser som 
lett till förändringar i deras företags hållbarhetsredovisningar, till exempel styrelsebeslut. 
Sedan kan man alltid spekulera i vad som föranlett dessa styrelsebeslut. Vi tolkar det som att 
företagen som har blivit utsatta i media påverkats av debatten och dess styrelser därmed kan 
ha påverkats till att ta beslut kring förbättringen av hållbarhetsredovisningen. 
 
Att investerare med tiden ställer högre krav på företagens utformning och förbättring av 
hållbarhetsredovisningen tolkar vi som en stark bidragande faktor till företagens förbättring av 
hållbarhetsredovisning. Detta bekräftar den tidigare forskningen som säger att låneinstitut 
kräver förbättring av företagens hållbarhetsredovisningar för att kunna möta dess 
förväntningar. I och med att somliga respondenter anger att deras företag för diskussioner 
med investerare är det rimligt att anta att investerarnas krav får större genomslagskraft än 
övriga intressenters. Dock gör vi inte tolkningen att övriga intressenters krav är obetydliga för 
företagen, men vi tolkar det som att övriga intressenters krav inte kommer fram lika effektivt 
som investerares.  
 
Vår tolkning är att införandet av GRI kan anses vara en väldigt stor underlättande faktor till 
förbättringen av hållbarhetsredovisningen.  
 
Respondenterna känner att deras företag får stor hjälp i upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen när det finns en accepterad och allmänt vedertagen riktlinje att 
redovisa efter. Vi tolkar det som att företagens hållbarhetsredovisningar kommer att utvecklas 
och förbättras i takt med att GRI utvecklar sina standards och riktlinjer. Det verkar som att 
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GRI för svenska företag i stort sett är den enda standarden som används. Detta tror vi är bra 
då det främjar ett av hållbarhetsredovisningens syfte som är att öka jämförelsen mellan olika 
företag. Vår tolkning är att det är rimligt att beskriva GRI:s riktlinjer som en reglerande 
institutionell påverkan på företagen. Detta då, som ovan nämnts, vissa respondenter uttryckt 
att GRI:s riktlinjer har varit till stor hjälp att upprätta företagets första hållbarhetsredovisning, 
men även styrt följande års innehåll i hållbarhetsredovisningen.  
 

5.6 Organisation 
 
Värt att lyfta fram om företagens organisationer kring hållbarhetsredovisning anser vi är att 
det är så få företag som tar hjälp av utomstående expertis.  
 
Detta då respondenterna uttrycker svårigheter och komplexitet kring insamlingen av relevant 
information samt upprättandet av en hållbarhetsredovisning. I övrigt kan man säga att de 
flesta företag idag har en speciell avdelning för att hantera hållbarhetsredovisningen och vi 
tolkar det som att hållbarhetsredovisningen förbättras av detta faktum. Detta är i linje med vad 
Cowen m.fl.(1987) uttrycker. I och med att de företagen som först började hållbarhetsredovisa 
över tiden har förändrat sina organisationer anser vi det rimligt att anta att företagen även i 
framtiden kommer att bli tvungna att utveckla sina organisationer. Detta för att tillmötesgå 
samhällets och viktiga intressenters krav på förbättrad hållbarhetsredovisning.  
 

5.7 Tendenser 
 
En viktig sak att påpeka anser vi vara att respondenterna generellt inte ser en god finansiell 
ställning som en förutsättning för deras företag att upprätta en hållbarhetsredovisning.  
 
Detta tolkar vi som att respondenterna ser hållbarhetsredovisning som en viktig del i deras 
företags verksamhet samt att den nuvarande finansiella krisen inte kommer att påverka 
hållbarhetsredovisningen. Vi tolkar det som att företagen i vissa branscher till och med ser 
hållbarhetsredovisningen som en långsiktig nödvändighet för att kunna bedriva sin 
verksamhet framgångsrikt. Då några respondenter har uttryckt en högre rating i etiska index 
som ett delmål med deras företags hållbarhetsredovisning tolkar vi detta som en tendens att 
hållbarhetsredovisningen är ett sätt för företagen att öka sina finansieringsmöjligheter. Detta 
då de kan bli inkluderade i etiska index aktieportföljer eller i etiska fonder. 
 
Vad gäller företagens intressenter så är det tydligt att respondenterna ser att det är samma 
intressenter som var viktiga när företagen började hållbarhetsredovisa som är viktiga idag.  
 
Dock gör vi tolkningen att det är fler intressenter som respondenterna upplever som viktiga 
idag. Främst är det media som enligt vår tolkning av respondenternas företags attityder har 
blivit viktigare att kommunicera hållbarhetsredovisningen till. Vi tror att detta är en naturlig 
utveckling i och med att det är i media hållbarhetsdebatten förs. I och med att media bildar 
opinion tror vi företagen ser ett intresse i att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till just media 
och därmed försöka framstå i god dager. Vi tycker oss också se att respondenternas företag 
ändrat de sätt på vilket de kommunicerar sin hållbarhetsredovisning efter vilka intressenter 
som blir mer och mer viktiga. Vi tolkar, enligt respondenterna, företagens ökade 
ansträngningar att förbättra webbaserad redovisning som ett led i att nå fler intressenter. 
Vidare är det intressant att staten överlag tycks vara en så ointressant intressent för företagen. 
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Det är intressant då tidigare forskning (Tilling, 2004) säger att hållbarhetsredovisning kan 
vara ett sätt för företag att förekomma ny lagstiftning som kan inverka negativt på företagets 
verksamhet.  
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6. Våra bidrag 

 

Studien visar att det skett förändringar av respondentföretagens hållbarhetsredovisningar. 
I detta kapitel redogör vi för den förståelsen studien bidrar med kring vilka faktorer som 
påverkat och drivit förändringen och hur förändringen skett.  

6.1 Förändring 
 
Studien har bidragit med förståelse för hur hållbarhetsredovisningen har förändrats sedan 
1990-talet.  
 
Företag som först hållbarhetsredovisade, alltså de som började redan på 1990-talet tycks 
endast ha gjort det inom ramen för miljöredovisning. Dock har de successivt utvecklat dessa 
redovisningar till att innefatta även etiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet. 
Detta tycks framförallt ha skett i början av 2000-talet då GRI:s första riktlinjer kom ut. Vidare 
finner vi i studien att allt fler företag startat sitt arbete med att upprätta hållbarhetsredovisning 
under början av 2000-talet. En förändring för samtliga företag tycks vara att mängden av 
information i hållbarhetsredovisning ständigt ökat, detta främst på grund av att investerare 
hela tiden kräver mer information, men även det faktum att GRI hela tiden utvecklar sina 
riktlinjer till att omfatta fler aspekter. Denna utveckling kommer med allra största sannolikhet 
att fortgå. 
 
 
Vidare har studien bidragit med viss förståelse för hur företag som hållbarhetsredovisar 
organiserar sig kring upprättandet av denna redovisning.  
 
Studien visar samtidigt att endast ett fåtal företag tycks ha förändrat sina organisationer sedan 
de startade med hållbarhetsredovisning. Då majoriteten av företagen i studien började 
hållbarhetsredovisa på 2000-talet finner vi det föga överraskande att de inte förändrat sin 
organisation kring upprättandet. Detta på grund av att när de väl började så fanns det tydliga 
riktlinjer att följa, samt många konkurrenter att titta på hur de hållbarhetsredovisade. Vi tolkar 
det som att företagen som började hållbarhetsredovisa på 2000-talet tillsatte avdelningar med 
tillräckliga resurser för att möta kraven i framtiden då de troligen hade en fingervisning om 
hur hållbarhetsredovisningen skulle utvecklas.  
 
De företag som förändrat sina organisationer kring hållbarhetsredovisning tycks främst vara 
de som först började med denna verksamhet redan på 1990-talet. Att dessa företag varit 
tvungna att förändra organisationen kring upprättandet är inte överraskande. Detta då dessa 
företag knappast kunde ana hur mycket mer omfattande hållbarhetsredovisningarna skulle bli 
på 2000-talet.  
 

6.2 Intressenters påverkan 
 
Denna studie belyser företagens olika intressenters roll i förändringen av företagens 
hållbarhetsredovisningar. Studien bidrar till att visa vilka intressenter som kan uppfattas som 
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företagens mest prioriterade när det gäller vilka intressenter företagen låter sig påverkas av till 
att förbättra sina hållbarhetsredovisningar.  
 
 
Vi tolkar framförallt investerarna som de intressenter som har den största och den mest 
direkta påverkan på företagens hållbarhetsredovisningar.  
 
Studien bidrar med belägg för att investerare alltid har haft den här positionen sen företag 
började hållbarhetsredovisa. Dock visar studien att investerares krav har ökat med tiden när 
det gäller redovisning av hållbarhet. Detta leder till att det är rimligt att anta att investerare har 
en stor del i att företag börjat hållbarhetsredovisa samt att de påverkat företag att hela tiden 
förbättra sin hållbarhetsredovisning. Studien visar även att andra intressenter utövar påverkan 
på svenska företags hållbarhetsredovisningar, dock inte i samma utsträckning som investerare.  
 
 
Studien visar att media genom sin opinionsbildande kraft i samhället påverkar företagens 
hållbarhetsredovisningar allt mer.  
 
Dock tror vi inte media har en direkt påverkan på företagens hållbarhetsredovisningar. Medias 
påverkan tycks mer röra företagens intressenter som i sin tur förväntar sig förbättringar av 
företagens hållbarhetsredovisningar 
 
 
Företagens konkurrenter har i studien visat sig vara en påverkansfaktor när det gäller att 
utveckla och förbättra sin hållbarhetsredovisning.  
 
Ju fler företag som börjar hållbarhetsredovisa desto mer angeläget blir det för det enskilda 
företaget att följa med i trenden och efterlikna företag som utmärkt sig inom området. Vi har 
bidragit med belägg som visar att detta kan vara ett sätt att öka företagets legitimitet i 
samhället och inför sina intressenter.  
 
Ovan nämnda intressenter kan tolkas vara viktiga generellt för företagen i studien. Studien 
belyser även andra intressenter, till exempel kunder och leverantörer, dock visar studien att 
dessa intressenters betydelse varierar stort mellan olika företag. 
 
 
Vi anser att denna studie bidrar med viss bekräftelse av kritiken till intressentteorin, det vill 
säga att det är svårt för företagen att prioritera alla sina intressenter lika.  
 

6.3 GRI:s påverkan 
 
Vi har med denna studie belyst GRI:s betydelse för förändringen och utvecklingen av 
företagens hållbarhetsredovisningar.  
 
Många företag tycks ha inlett sitt arbete med att hållbarhetsredovisa först när GRI kom ut med 
sina första riktlinjer. Vi anser oss ha belägg för att påstå att GRI har varit en av de största 
faktorer till förändring inom hållbarhetsredovisning, men även att GRI fortsättningsvis 
kommer vara det. Detta då företagen tycks utveckla sin redovisning i takt med att GRI 
utvecklar sina riktlinjer 
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6.4 Effekter av förändringarna av företagens hållbarhetsredovisning 
 
Denna studie belyser även fördelarna för företag att hållbarhetsredovisa.  
 
En viktig fördel för företagen när de började hållbarhetsredovisa tycks vara möjligheten att 
rankas på ett etiskt index och på så sätt öka sin finansieringsförmåga genom etiska 
investerare. Denna fördel uppmärksammade främst de företag som började 
hållbarhetsredovisa på 2000-talet eftersom de etiska indexen framförallt uppkom just i början 
av 2000-talet. Att komma med på etiska index är naturligtvis en fördel för företaget. Men då 
etiska fonder och liknande tar upp allt större plats på kapitalmarknaden så kan detta som 
tidigare sågs som en fördel idag mer ses som en nödvändighet för företagen. 
 
 
Studien visar att effekten av att utöka mängden information, men även kvalitén på 
informationen, i hållbarhetsredovisningen kan innebära högre kostnader för företagen.  
 
Detta på grund av det utökade administrativa arbetet det innebär. Dock tycks studien visa att 
få företag ser de ökade kostnaderna som en anledning till att inte utöka mängden och kvalitén 
på informationen i hållbarhetsredovisningen. Detta tolkar vi som att företagen ser 
hållbarhetsredovisning som en nödvändighet för deras verksamhets fortlevnad. 
 

6.5 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har vi visat att studien uppfyller sitt syfte som är att belysa de faktorer som har 
påverkat och styrt utvecklingen av svenska företags hållbarhetsredovisningar. 
 
En rimlig tolkning av studien tycks vara att ingen faktor enskilt kan förklara hur 
hållbarhetsredovisningen utvecklats eller kommer utvecklas. Det tycks snarare vara så att 
samtliga faktorer vi redogjort för, och säkert fler, tillsammans har haft betydelse för hur 
företagen utvecklat sina hållbarhetsredovisningar.  
 
 
Dock finns det två faktorer som enligt vår tolkning är de enskilt största faktorerna och som 
haft störst betydelse för utvecklingen. 
 
Den första faktorn är investerare och deras ständigt ökade krav som gör att företagen måste 
utveckla sin hållbarhetsredovisning. Att dessa intressenters behov måste tillgodoses är 
naturligt då de är centrala för noterade företags överlevnad. Den andra faktorn är GRI och 
dess utveckling av riktlinjer. GRI:s riktlinjer har i denna studie visats vara en naturlig hjälp 
för många företag att upprätta sin första hållbarhetsredovisning. Vidare tycks många företag 
utveckla sina hållbarhetsredovisningar i takt med att GRI utvecklar sina riktlinjer.  
 
 
Slutligen visar denna studie att hållbarhetsredovisning tycks spela en allt viktigare roll i 
företagens verksamhet. 
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Detta på grund av att flertalet av respondentföretagen inte ser en god finansiell ställning i 
företaget som en förutsättning för att upprätta en hållbarhetsredovisning. Studien visar även 
på tendenser att företagen ser hållbarhetsredovisningen som en förutsättning för en god 
finansiell ställning.  
 

7. Förslag till vidare forskning 
 
Då denna studie endast innefattat noterade företag på Stockholmsbörsen tycker vi det vore 
intressant att studera vilka intressenter som påverkar icke noterade företag. Detta för att se om 
det är någon skillnad gentemot de noterade företagen.  
 
Då investerare kan ses som en väldigt viktig intressent för företagen vore det intressant att 
göra en undersökning som utifrån investerarnas perspektiv undersöker vad de anser vara 
viktigt att företagen tar upp i sina hållbarhetsredovisningar.  
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Bilaga 
 
Enkäten består av ett antal kryssfrågor och öppna frågor. Besvara kryssfrågorna genom att 
kryssa i valfri ruta och besvara de öppna frågorna i det gråa fältet.  
 
1) 
Hållbarhetsredovisar ert företag? 
Ja  
Nej  
 
     
Om ni svarade nej på fråga 1 vill vi tacka för er medverkan 
 
2) 
Vilket år började ert företag hållbarhetsredovisa? 
Svar:      
 
3) 
Hållbarhetsredovisar ert företag enligt någon standard?    
Ja  
Nej  
 
4) 
Om ja på fråga 3, har ni alltid hållbarhetsredovisat enligt denna 
standard?    
Ja  
Nej  
 
5) 
Om ja på fråga 3, varför har ni valt denna standard? 
Svar:      
 
6) 
Vilka fördelar gav det ert företag då ni först började 
hållbarhetsredovisa? 
Svar:      
 
7) 
Upplever ni samma fördelar idag?    
Ja  
Nej  
 
 
 
 
 
8) 

 D



Vilka eventuella nackdelar fanns det med att börja 
hållbarhetsredovisa? 
Svar:      
 
9) 
Ser ni samma nackdelar idag med att hållbarhetsredovisa?    
Ja  
Nej  
 
10) 
Hur ser organisationen ut i ert företag kring upprättandet av en 
hållbarhetsredovisning? 
Svar:      
 
11) 
Har denna organisation sett likadan ut sedan ni började 
hållbarhetsredovisa?    
Ja  
Nej  
 
12) 
Är en god finansiell ställning för ert företag en förutsättning för 
upprätta en hållbarhetsredovisning?  
Ja  
Nej  
 
13) 
Nämn en händelse som har påverkat er hållbarhetsredovisning? 
Svar:      
 
14) 
Hur påverkade denna händelse er hållbarhetsredovisning? 
Svar:      
 
 

 E



15) 

 

Vilka var era viktigaste intressenter att kommunicera 
hållbarhetsredovisningen till då ni först började hållbarhetsredovisa?  

Prioritetsskala Fråga 
Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Obetydlig Vet ej 

Staten      

Investerare      

Politiska organisationer      

Kunder      

Leverantörer      

Anställda      

Branschorganisationer      

Media      

Intresseorganisationer      

Annan 
      

     

16) 
Med tanke på hur ni har svarat på fråga 16 hur presenterade ert företag er 
hållbarhetsredovisning för att nå dessa intressenter? 
Svar:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F



 
17) 

Vilka är era viktigaste intressenter att kommunicera 
hållbarhetsredovisningen till idag? 

Prioritetsskala Fråga 
Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Obetydlig Vet ej 

Staten      

Investerare      

Politiska organisationer      

Kunder      

Leverantörer      

Anställda      

Branschorganisationer      

Media      

Intresseorganisationer   

 
18) 

   

Annan 
      

     

Med tanke på fråga 17, hur presenterar ert företag er hållbarhetsredovisning idag? 
Svar:      
 

 G



19) 

Om någon skulle påstå att nedanstående händelser har påverkat ert 
företag att förbättra er hållbarhetsredovisning, skulle ni instämma?  

Prioritetsskala 
Fråga 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer inte 
alls 

Vet 
ej 

Negativ publicitet i media kring ert företag     

Ökade krav från intresseorganisationer     

Ökade krav från branschorganisationer     

Ökade krav från kunder     

Ökade krav från leverantörer     

Ökade krav från anställda     

Ökade krav från investerare     

Konkurrenter har utmärkt sig inom 
hållbarhetsredovisning 
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