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Date: 2014-06 

Aim: As of now sustainability reporting is functioning on a voluntary basis. Present rules and 

regulations cover disclosure of various environmental emissions but do not prescribe this to be in a 

form of a sustainability report, but as a part of the annual report or in other optional forms to local 

authorities. The latest form – GRI standard – is cut out to fit bigger companies needs but in the 

meantime it is too extensive for smaller companies to even try to report according to its principles. The 

aforementioned problem and the fact that it is voluntary makes us wonder about the reasons why 

certain companies still take on to disclose information in a sustainability report while others choose 

not to do this. Furthermore we wonder if it would be beneficial till everyone to make it obligatory.  

Method: We have combined quantitative and qualitative data collection methods as part of a survey 

design. We have chosen to send out questionnaires as a main method in order to be able to collect big 

amounts of information and we have also done semi-structured interviews as a supporting method in 

order to get a deeper understanding for our results. We use a deductive approach and formulate 

hypothesis from previous research which we test with various statistic methods. The result is then 

confirmed by triangulation with the help of a content analysis of our empiric data from the semi-

structured interviews.  

Result & Conclusions: Swedish companies disclose sustainability reports both for ethical and 

strategic reasons. Stakeholders require legitimating from bigger companies and sustainability report is 

an appropriate tool for them just for doing this. Ethical behavior brings also long term sustainable 

development and benefits even society and nature. Manipulating public opinions or the need to fulfill 

legal requirements as a motivation to sustainability reporting doesn’t seem to be present with regards 

to Swedish circumstances. Companies choose not to make sustainability disclosures in a form of 

sustainability reporting since there doesn’t seem to exist a cost effective or relevant sustainability 

report format and neither do stakeholders demand it.  

Suggestions for future research: It would be interesting to see how much small companies - that are 

not present on a stock exchange – know about sustainability and what their attitude is towards 

sustainability reporting.  Furthermore authorities and professional organizations could develop a 

standard that is adjusted to fit smaller companies and a program for implementation that would give 

more drive for an ethical and sustainable business enterprise.  

Contribution of the thesis: This paper could highlight Swedish companies’ attitude to sustainability 

reporting and give ideas about which incentives could drive this important topic and even about how a 

sustainable and responsible approach can be taken to the next level.  

Keywords: sustainability reporting, motive, EU, Sweden, GRI, voluntary, obligatory   
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Abstrakt 

Titel: Svenska företags motiv till hållbarhetsrapportering – Är det till nytta för alla? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Magdolna Berg och Camilla Örnebro 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2014-06  

 

Syfte: Företagens hållbarhetsrapportering är frivilligt i nuläget. De regleringar som finns gäller 

rapportering om olika miljöpåverkan men inte inom ramen av en hållbarhetsrapport utan som en del av 

årsredovisningen eller övriga rapporter till lokala myndigheter. Det format som finns till 

hållbarhetsrapporten – GRI rapporteringsstandard - passar större företag men är för omfattande för att 

mindre företag ska börja rapportera enligt detta. Detta och frivilligheten gör oss fundersamma vad som 

är anledningen till att vissa företag väljer att rapportera och vissa inte, samt huruvida det skulle gynna 

alla om det skulle göras obligatoriskt. 

Metod: Vi har valt att kombinera kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder inom ramen av 

surveydesign. För att kunna undersöka stora datamängder valde vi att samla in data genom 

enkätundersökning, som är vår huvudmetod och för att få en djupare förståelse och kunna styrka upp 

resultatet har vi även utfört semistrukturerade intervjuer. Med en deduktiv ansats formulerar vi 

hypoteser utifrån befintlig teori från tidigare forskning som sedan prövas med statistiska metoder. 

Resultatet bekräftas genom triangulering med hjälpen av meningsanalys av våra empiriska data från 

semistrukturerade intervjuer.  

Resultat & slutsats: Företag utför hållbarhetsrapportering i Sverige av båda etiska och strategiska 

anledningar. Intressenter kräver att större företag legitimerar sina aktiviteter och hållbarhetsrapporten 

är ett redskap till detta. Dessutom medför etiska åtgärder en långsiktig hållbar utveckling och även 

nytta till samhället och miljön. Att följa lagar och regleringar eller hantera publikens åsikter verkar 

inte vara befintliga motiv i svenska förhållanden.  Företag väljer att inte utföra rapportering eftersom 

det inte finns en kostnadseffektiv eller relevant form samt att det saknas efterfråga från samhället och 

intressenter. 

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att undersöka även mindre företag som inte finns 

på börsen och se hur mycket kunskap de har om hållbarheten och vad deras syn på 

hållbarhetsrapporteringen är. Vidare bör myndigheterna och professionella organ utveckla en anpassad 

standard för hållbarhetsrapportering för mindre företag samt ett implementeringsprogram som ger mer 

drivkraft till etiskt och hållbart företagande. 

Uppsatsens bidrag: Studien belyser svenska företagens syn på hållbarhetsrapportering och ger idéer 

på vilka incitament som kan driva vidare det här viktiga temat och hur det hållbara och ansvarstagande 

synsättet kan drivas vidare till en ny nivå. 

Nyckelord: hållbarhetsrapportering, motiv, EU, Sverige, GRI, frivillighet, obligatorisk  
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Förord 

Först och främst vill vi tacka alla medverkande parter. Utan er hjälp hade vi aldrig kunnat 

uppnå vårt forskningsmål och klarat våra studier.  

Ett stort tack till enkät- och intervjurespondenterna som gav oss ovärderlig information och 

synpunkter vilket hjälpte oss fördjupa våra kunskaper om hållbarhetsrapportering i Sverige. 

Vi tackar även våra studiekamrater som genom opponering gav oss konstruktiv kritik, bra tips 

och förbättringsförslag. 

Självklart tackar vi Högskolan i Gävle och alla våra lärare samt vår handledare som stöttat oss 

hela vägen från första dagen fram till examen. 

Till sist men inte minst vill vi tacka vår omgivning som visat tålamod och genom praktisk 

hjälp gjort det möjligt för oss att kunna skriva vårt arbete oavbrutet ibland 12-14 timmar om 

dagen.  

Vi har kommit fram till mycket värdefull information om svenska företags hållbarhetssyn. Det 

glädjer oss att se att det finns utrymme för etiskt och ansvarsfullt engagemang i social- och 

miljöfrågor i företagens strategi utöver det grundläggande ekonomiska behovet.  

Vi är mycket tacksamma för att vi har haft möjligheten att utföra denna studie och hoppas att 

vi kan sätta hållbarhetsfrågor på agendan i vidare perspektiv och kan bidra till en fortsatt 

hållbar utveckling inom företagsekonomi och övriga områden.  

Vi hoppas att denna studie blir av intresse för er läsare och att det ger er nyttiga kunskaper 

och drar er uppmärksamhet till framtidens viktigaste fråga: hållbarheten. 

 

Gävle, juni 2014 

 

 

 

 

Magdolna Berg Camilla Örnebro 
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1. Inledning 

I det här avsnittet beskriver vi bakgrunden till hur hållbarhetsfenomenet har uppkommit i 

samhällets fokus under de senaste åren samt utvecklingen av hållbarhetsrapportering. Vi 

redogör våra frågeställningar angående motiven bakom att företag väljer eller inte väljer att 

utföra hållbarhetsrapporteringen samt syftet till vår studie. Vi beskriver även vilka 

avgränsningar som vi ställer i studien.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen  

Med klimatförändringar och allt flera miljökatastrofer har samhällets fokus riktats i ökad 

utsträckning på miljöbevarandet. Människor är idag mer medvetna och engagerade kring 

miljöfrågor, vilket ökar påtryckningarna på företagens agerande kring deras aktiviteter som 

påverkar miljön. Företags hållbarhetsrapportering, det vill säga rapportering kring deras 

social- och miljöpåverkan, är idag ett ämne som är aktuellt och blir mer och mer 

uppmärksammat och efterfrågat (O´ Donovan, 2002, s. 352). Det fångade även vår 

uppmärksamhet och vi vill därför undersöka motiven bakom hållbarhetsrapportering hos 

svenska företag.  

Miljön är något mänskligheten och alla levande varelser på vår planet är beroende av för 

överlevnad. Från 1970-talet och framåt har ekonomins påverkan på miljön blivit mer och mer 

omdiskuterad (Jones, 2010, s. 124). År 1987 skrevs Brundtland Rapporten som tog upp frågan 

kring hållbar utveckling i organisationer och har sedan dess varit i fokus. Rapporten definierar 

hållbar utveckling som: "utveckling som tar hänsyn till världens olika behov i nuet utan att 

befara framtida generationers förmåga till att tillfredsställa deras egna behov.” (Deegan & 

Unerman, 2011, s. 386).  

Företagen påverkar miljön genom dess produktionsprocesser och utöver dessa produkter som 

riktats mot konsumenter orsakar de även externaliteter till samhället. Med externaliteter 

menas att ens resurser är beroende av faktorer som kontrolleras av någon annan (Van den 

Bergh, 2010, s. 2048).  

Negativa externaliteter förekommer när någon orsakar kostnader till en annan men inte själv 

står för de kostnaderna (Pindyck & Rubinfeld, 2009, s. 645), det vill säga när företagen inte 

tar hänsyn till alla deras intressenter och exploaterar miljöresurser utan att ”fylla på” dem. 
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Förorening kan anses som en negativ externalitet och orsakar ohållbarhet (Van den Bergh, 

2010, s. 2048). 

Genom industrialiseringen (Donohoe, 2002, s.577, Borghesi & Vercelli, 2003, s. 82) och 

förekomst av nya tillverkningsprocedurer har företagens miljöförstörande påverkan ökat 

exponentiellt under de senaste årtalen. Luftförorening, som orsakas i förstahand av industrin 

och automobiler, är en stor anledning till miljödegradering (Donohoe, 2002, s. 574). Giftiga 

utsläpp av fabriker, samt sopor från mänsklig konsumtion orsakar utöver luftförorening även 

vattenförorening och hälsoproblem (a.a., s.575). 

Det kan även förekomma positiva externaliteter som gynnar en entitet utan kostnader (ibid). 

Företagens aktiviteter inom Corporate Social Responsibility (CSR) kan anses som positiva 

externaliteter. CSR är företagens ansvarstagande gentemot samhället som uppnås genom att 

sociala- och miljö aktiviteter integreras i dess verksamhet (Deegan & Unerman, 2011, s. 384). 

Externaliteter som orsakas av företag borde inkluderas i dess redovisning menar Robert Rubin 

före detta US skattsekreterare (Bloomberg, 21/1-2014). En möjlighet för företagen till att göra 

så är att utföra hållbarhetsrapportering och visa upp information till deras intressenter 

angående miljöpåverkan. 

Det finns flera problem kring detta. Ett problem är bristen på regleringen (Deegan & 

Unerman, 2011, s. 383).  Företag kan frivilligt och godtyckligt välja ut vad som ska meddelas 

till omvärlden (a.a., s. 424). Det kan leda till att genom att handplocka information använda 

hållbarhetsrapporteringen till att legitimera negativ miljöpåverkan, det vill säga ”greenwash” 

(SvD 22/10-2013). 

Lösningen kan komma från Global Reporting Initiative (GRI), som meddelade under 

konferensen Earth Summit år 2002 att de utarbetat en standardiserad referensram för 

rapportering, som kallas för "Sustainability Reporting Guidelines". Den ska kunna anses som 

en generellt accepterad norm för företagen vid hållbarhetsrapportering (Deegan & Unerman, 

2011, s. 389).  

 

Det ger oss ett ytterligare problem. För att hållbarhetsrapporteringen ska uppnå sitt mål – att 

öka företagens ansvarstagande - krävs att social- och miljöpåverkan uttrycks som finansiella 

mått, som eventuellt kan integreras i finansiella rapporteringen (Gray, 2010, s. 51). Problemet 

är att externaliteter är svåra att kvantifiera (Deegan & Unerman, 2011, s. 429, 418). Antingen 
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för att individer har begränsat tidsperspektiv (Bithas, 2011, s. 1704), det är olämpligt och 

subjektivt (Herbohn, 2005, s. 527-528) eller helt enkelt att det inte har presenterats nyckeltal 

för miljömått som är accepterats av professionella kretsar (Gray, 2010, s. 50).   

 

Det finns olika åsikter angående huruvida hållbarhetsrapportering borde göras obligatoriskt. 

EU vill tvinga större börsnoterade bolag att följa vissa regler angående innehållet i deras 

rapporter (SvD 22/10-2013) men det är inte alla som håller med på grund av möjligheten till 

manipulering (Gray, 2010, s. 48), så länge kvantifieringen inte kan göras på ett objektivt sätt.  

I svenska sammanhang ser nuläget ut att Regeringen anser att alla länder och dess företag 

måste samarbeta för att uppnå en framtid hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2013, s. 14). 

Enligt regeringens CSR riktlinjer borde de enskilda delstaterna främja EU 2020 strategin om 

en hållbar tillväxt och en av deras främsta uppgifter borde vara att ”stärka rapportering och 

kommunikation från företag i syfte att möta upp förväntningar från deras intressenter (a.a., s. 

15).” Regeringen anser det som sitt ansvar att "driva på utvecklingen mot en större öppenhet 

från företag i hållbarhetsfrågor, genom bl.a. relevant rapportering om väsentliga risker och 

möjligheter, utmaningar, mål och resultat (a.a., s. 23).”  

Det har även skapats en "Nordic Strategy for Corporate Social Responsibility" (Nordic 

Council of Ministers, 2012, s.14), som är ett särskilt program för de nordiska staternas 

samarbete för att implementera internationella riktlinjer och legala krav angående 

hållbarhetsrapportering.  

Men är det verkligen gynnande att göra hållbarhetsrapporteringen obligatorisk för företag? 

Vilka motiv är starkare bakom företagens hållbarhetsrapportering: de etiska som ämnar för att 

skapa en hållbar utveckling och bevara miljön eller de strategiska som strävar efter finansiella 

fördelar? 

Vi tycker att genom att undersöka de bakomliggande motiven inom hållbarhetsrapporteringen 

hos svenska företag kan vi bidra till debatten huruvida hållbarhetsrapportering är ett bra 

redskap till att vara transparent och bevara miljön, eller att det används snarare till att 

motverka externa påtryckningar och gömma företagens negativa miljöpåverkan. Det kan vara 

till hjälp vid beslutsfattandet angående huruvida hållbarhetsrapportering bör göras 

obligatoriskt i framtiden. 
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1.2. Problemdiskussion 

Under de senaste åren har det visat sig en ökad trend inom hållbarhetsrapportering världen 

runt (KPMG, 2013, s. 10-11). Enligt denna rapport har CSR blivit integrerat i företagens 

grundstrategi och används även i syfte, förutom att vara transparent och motsvara 

intressenters förväntningar, att uppnå en hållbar vinst. Om dessa företagsmål stämmer, varför 

väljer mestadels större företag att utföra hållbarhetsrapportering medan mindre företag inte 

gör det i lika stor utsträckning? (Tagesson, Blank, Broberg & Collin, 2009, s. 353). Medför 

rapporteringen inte samma nytta till mindre företag? 

När vi började skriva denna uppsats var hållbarhetsrapportering inte obligatorisk för företag. 

Ändå finns det mer och mer företag som utför frivilligt hållbarhetsrapportering i ökad 

utsträckning (Deegan & Unerman, 2011, s. 383). Varför är det i företagens intresse - trots 

icke-reglering - att dela dess social- och miljöpåverkan med samhället utöver rapportering av 

rena ekonomiska resultat till dess aktieägare? 

15 april 2014 accepterade Europeiska Parlamenten ett direktiv som handlar om att företag av 

publikt intresse, det vill säga företag som har fler än 500 anställda, i alla medlemsstater måste 

rapportera om deras miljö- och sociala påverkan (GRIa). Detta direktiv börjar gälla 2017 

(European Commission) så det är ändå ett bra tag kvar till dess. Även om det nu blir 

obligatoriskt för de här företagen att utföra hållbarhetsrapportering finns det fortfarande 

många företag som detta direktiv inte innefattar. Utöver detta verkar direktivet ändå vara 

ganska flexibelt och tillåter ganska mycket utrymme för företagen att välja vilka icke-

finansiell information de inkluderar i sina hållbarhetsrapporter. Frågan är därför fortfarande 

giltig. Varför redovisar sistnämnda företag icke-finansiell information till sina intressenter? 

Kan hållbarhetsrapportering användas även av anledningar som inte syftar till att vara 

ansvarstagande och transparent? Kan det användas i syfte till att hantera intressenterna genom 

särskilt utvald information till de olika målgrupperna? Är det bra då att det görs obligatoriskt 

eller kommer det att öka korruption i rapporteringen? Är det av praktisk nytta att rapportera 

social- och miljöpåverkan trots att dessa inte kan kvantifieras på ett trovärdigt sätt? Vi letar 

efter svar på sådana frågor i vår studie.  

Det finns många studier som undersöker hur företag använder CSR, och vilka faktorer som 

påverkar hållbarhetsrapporteringen (Tagesson et al., 2009), men däremot finns det bara några 

få som försöker förstå varför företag väljer att rapportera om detta trots att det inte är 

obligatoriskt att göra så. I Sverige har det inte gjorts många vetenskapliga studier angående 
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detta och vi vill kontrollera huruvida forskningsresultat från andra länder (Islam & Deegan, 

2010; Herbohn, 2005; Gray, Kouhy & Lavers, 1995; Newson & Deegan, 2002) stämmer 

överens med svenska förhållanden.  

Vi har ett antagande om att anledningen till att ett företag meddelar frivilligt information 

angående dess social- och miljöpåverkan till samhället beror inte endast på olika 

företagsaspekter, såsom till exempel storlek och lönsamhet utan att det är en blandning mellan 

dessa faktorer och ledarskapets motiv. Ledarna är ju människor och därför kan deras egna 

tankar och känslor också påverka företagets attityd och praxis angående 

hållbarhetsrapportering (Borglund, Frostenson & Windell, 2010, s. 19).  

1.2.1 Vilka motiv kan ligga bakom hållbarhetsrapportering? 

Tidigare forskning pekar på att det kan förekomma flera anledningar till att företag frivilligt 

utför hållbarhetsrapportering. Oftast undersöks problemet genom legitimitetsteorins linser och 

resultaten pekar på att hållbarhetsrapportering sker i syftet för att företagen kan fortsätta sin 

verksamhet genom att behålla sin legitimitet gentemot samhället (O´Donovan, 2002; Deegan, 

2002; Cowan & Deegan, 2010). Det sker – enligt forskarna - genom att neutralisera negativ 

media uppmärksamhet och hantera deras intressenters attityd (Deegan, Rankin & Tobin, 

2000; Islam & Deegan, 2010; Evangeline, Kloot & Clarkson, 2010), som tyder på att 

fenomenet kan tolkas även genom intressentteorins linser. Larrinaga, Carrasco, Correa, Llena 

och Moneva (2002, s. 737) finner att företag inte rapporterar sådana händelser som inte är i 

deras intresse, det vill säga de rapporterar med syfte att hantera sina rykten.    

Vi finner Deegans forskning om motiv till hållbarhetsrapportering (2002) som en bra 

utgångspunkt för vår forskning. Han listar flera olika motiv som kan förekomma (a.a., s. 290): 

– Att följa lagar och regleringar  

– Att gör rätt i hopp om ekonomiska fördelar 

– Att rapportera för samhället har rätt till att få information 

– Att få bättre förutsättningar till att låna kapital 

– Att hantera olika grupper av intressenter 

– Att möta publikens förväntningar för överlevnadens skull 

– Att neutralisera de olika externa hoten, som från exempelvis media 

Det är media som utformar publiken åsikter och fokus (Deegan et al., 2000, s. 321). Det leder 

till att det blir viktigt för företagen att cheferna använder sig av årsrapporterna till att reagera 
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på allmänhetens påtryckningar och framförallt till att svara på negativ media (O´ Donovan, 

2002, s. 351).  Det finns ett intresse från företagslednings sida att ge ut information till sina 

intressenter, så de ser att de förhåller sig till deras förväntningar (Deegan, 2002, s. 295).  

Företagen rapporterar huvudsakligen om social och miljö för att garantera deras säkerhet till 

fortsatt operation och succé även om de påverkar miljön samt vissa intressenter negativt 

(Deegan et al., 2000, s. 321). Således handlar hållbarhetsrapporteringen inte om moral och 

företagens vilja att göra rätt för sig (Deegan & Blomquist, 2006).   

Det finns även forskning som visar på att vissa företag valt att inte rapportera på grund av att 

de inte upplevt att legitimeringssyftet uppnåtts genom rapporteringen (O’Dwyer, 2000, s.426). 

Herbohn (2005) finner båda positiv och negativ inställning angående 

hållbarhetsrapporteringen. Företagsledarna tyckte att det var besvärligt att införa en sådan 

rapport på grund av dess komplexitet och att det inte går att kvantifiera icke-finansiella 

resurser som därför inte kan vara gynnsamma vid beslutsfattande. Intressenterna tyckte 

samtidigt att hållbarhetsrapportering ger dem information, på grund av vilket de kan ge beröm 

eller bestraffning till företagen angående deras sociala- och miljöaktiviteter. Men även de 

tyckte att det finns en fara med att företagen använder hållbarhetsrapporteringen för att 

legitimera sina miljöförstörande aktiviteter.  

KPMG:s rapport finner densamma oro 2013 (KPMG, 2013, s. 10) men de menar att 

intressentgrupperna har utvecklat en uppfattning som gör att de kan göra skillnad mellan 

företag som är ansvarsfull och de som använder CSR bara för att förbättra sitt rykte. 

Även EY har undersökt meningen med hållbarhetsrapportering och kommit fram till att CSR 

och ”Corporate Social Disclosure” (CSD), det vill säga företagens utåtriktade rapportering, 

blir en del av företagens grundstrategi och att det ligger mera motiveringar bakom 

rapporteringen än bara legitimeringssyfte i hopp om överlevnad (EY & Boston College 

Center for Corporate Citizenship, 2013, s. 9). Enligt denna undersökning rapporterar de större 

företagen i större utsträckning och de motiv som driver dem är att bidra med genomskådlighet 

för sina intressenter, uppnå konkurrensfördelar, riskhantering, agera på påtryckningar från 

intressenter, fungera enligt företagskulturens principer och bibehålla varumärkets rykte. Det 

är intressant att se att enligt EY:s undersökning ligger legitimering bara på fjärde plats utifrån 

företagens motiv.  
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Johanson och Thomasfolk (2014) undersöker hur olika professionella grupper använder 

hållbarhetsrapportering i Sverige och ser på dess utveckling. De finner att 

hållbarhetsrapportering anses som ett komplement till den finansiella rapporteringen men är 

inte tillräcklig för att användas som ett redskap vid beslutsfattandet. Det styrker även 

Herbohns (2005) resultat. Forskarna ställer frågan som kallar för vidare forskning:  

“Varför väljer företag att frivilligt utföra hållbarhetsrapportering? Gör de det för att 

tillfredsställa deras primära intressenter eller för att undvika negativ uppmärksamhet från 

deras sekundära intressenter?“  

Utifrån tidigare forskningar ser vi ett behov att fortsätta undersökningen för att se över om det 

fortfarande stämmer överens med antagandet och motiven för företag att använda sig av 

hållbarhetsrapportering. Vad är det som lockar svenska företag till frivillig 

hållbarhetsrapportering? Är det ett redskap till att legitimera sig och uppfylla sina 

intressenters förväntningar eller kan det vara en mer genuin oro för miljön? Vad är det som 

gör att de avstår från rapporteringen?  Vi undrar på vilket sätt företagens syn kring deras 

påverkan på miljön har utvecklats.   

1.3 Frågeställningar 

Utifrån ovan ställer vi oss följande frågor: 

F1 Varför utför företag hållbarhetsrapportering i Sverige trots att det inte är obligatoriskt? 

F2 Vilka motiv är det som utgör majoriteten: de etiska eller de strategiska? Beror det på 

företagsstorlek eller extern uppmärksamhet? 

F3 Vad är anledningen till att vissa företag inte använder hållbarhetsrapportering? 

F4 Bör hållbarhetsrapportering göras obligatorisk till alla företag oavsett storlek? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att fastställa vilka motiv företag har bakom användandet/inte 

användandet av hållbarhetsrapportering i Sverige samt kontrollera om det finns samband 

mellan motiv och företagsstorlek. Vi vill få svar även på huruvida svenska företag utför 
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hållbarhetsrapportering mer utav etiska motiv eller strategiska motiv med vinstavsikt och om 

det är rimligt att göra det obligatoriskt för alla företag.  

1.5 Avgränsningar 

Denna studie bygger på att se vilka motiv som finns för användandet/inte användandet av 

hållbarhetsrapportering ur ett företagsperspektiv, samt avgränsas till svenska förhållanden. 

Undersökningen kommer också begränsas genom att vi endast söker svar från ledande 

befattningshavare, då det är de som kan besvara dessa frågor kring hur deras rapportering 

fungerar. Även tidsfaktorn begränsar våra möjligheter att genomföra djupgående kvalitativa 

undersökningar, vilket gör att huvudmetoden vi kommer använda oss av är 

enkätundersökning kombinerat med en kvalitativ fördjupning i form av semistrukturerade 

intervjuer.  
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2. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva vårt val av forskningsmetod som grundas utifrån 

vilken vetenskapsteoretisk tradition vi undersöker verkligheten och vilken roll teorin spelar i 

vår forskning. Genom att koppla ihop vetenskapsteoretiska traditioner med forskningsstrategi 

kommer vi fram till vilken forskningsdesign och forskningsmetod som passar bäst till vårt 

syfte. 

2.1 Vår utgångspunkt 

Vi introducerades till redovisningsteori ämnet under våra studier som fick upp vårt intresse 

kring debatten om hållbarhetsrapportering. När vi valde området hållbarhetsrapportering så 

upplevde vi det som ett relevant ämne som ligger i tiden och även att det var ett problem som 

vi ville granska närmare. Vi känner att det är ett problem med att rapportera för företagen då 

det inte finns någon praktiskt verktyg att utföra dessa mätenheter kring hållbarhet (Cho, 

Freedman, & Patten, 2010, s. 486; Gibson, 2012, s. 17). Även Deegan och Unerman listar en 

rad problem med mätning av social- och miljöpåverkan (2011, s. 418), vilket gör att vi undrar 

vilka motiv som ligger till grund för företagen att välja att rapportera trots denna svårighet.   

Vi började med att läsa in oss på ämnet om hållbarhetsrapportering och märkte ganska snart 

att det fanns omfattande litteratur kring ämnet CSR, men just specifikt om vilka motiv som 

gör att företag väljer att rapporterar och inte rapporterar hittade vi inte så mycket forskning 

kring. Samt att den forskningen som vi kom i kontakt med var relativt föråldrad. Detta kändes 

som en fråga som inte var besvarade utifrån tidigare forskning, specifik då vi riktar in oss på 

svenska förhållanden. Eftersom kulturella skillnader i olika länder kan avgöra företagens 

inställning till hållbarhetsfrågor kändes det som en relevant fråga som vi ville utreda närmare 

kring (Van der Laan Smith, Adhikari & Tondkar, 2005, s.147). Vilka företag som väljer att 

hållbarhetsrapportera och inte, samt vad som gör att de gör dessa val inom deras verksamhet 

och om det skiljer sig mellan större och mindre företag.  

Utifrån vår litteraturgenomgång så kunde vi konstatera vilka ämnesområden inom CSR som 

det redan var forskat inom och vi fick även vetskapen om vilka teorier och begrepp som var 

relevanta för ämnet. Vi fick även en inblick kring vad forskare använt sig tidigare för olika 

metoder vid insamlingen av deras data som även vi kunde dra tips ifrån (Bryman & Bell, 

2013, s. 290).  
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Vi hittade en artikel där Deegan (2002, s. 290) tar upp vilka olika motiv som finns för 

företagen att börja rapportera om deras CSR aktiviteter. Vi har använt oss av dessa motiv som 

utgångspunkt vid utvecklingen av våra hypoteser för att se om de stämmer överens i 

jämförelse mellan företag av olika storlekar och under svenska förhållanden.  

Med vår undersökning vill vi bidra till debatten om det är möjligt att göra 

hållbarhetsrapportering obligatorisk för alla företag genom att se över vilka de verkliga 

motiven är för företag att genomföra en hållbarhetsrapport. Om våra resultat skulle visa att 

företag använder rapporteringen endast för att uppnå sina egna mål som är att legitimera sig, 

då är det ingen större idé att göra denna rapportering obligatorisk. Då kan det resulteras i 

manipulation istället för att kunna användas som redskap till att bevara miljön (Lindblom i 

Deegan, 2002, s. 297; Deegan et al., 2000).    

2.2 Vetenskapligt ansats 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 14.) kan vetenskap kopplas samman med en 

forskningstradition, vilket i sin tur leder fram till specifika forskningsmetoder. Författarna 

menar att forskning även kan ses som en social institution, vilket betyder att det inte bara 

handlar om att hitta sanningen utan även frågor om traditionsförmedling är viktiga (a.a., s. 

234). Beroende på vilken vetenskapstradition vi utgår ifrån påverkar vilka frågor och vilka 

metoder som blir lämpliga för oss att använda. Att ha vetskapen om vilken tradition de olika 

metoder befinner sig i, förstår vi vilken riktning vi tar när vi väljer metod.  

Från början tyckte vi att den bästa utgångspunkten till att undersöka fenomenet om motiven 

till företagens hållbarhetsrapportering vore att använda ett tolkande synsätt, som vi hittar inom 

hermeneutiken (Allwood & Erikson 1999, s. 73). Via tolkningsläran kan vi utöver de fem 

sinnenas iakttagelse och den logiska analysen få en djupare förståelse till problemet kring 

hållbarhetsrapportering (Thurén, 2007, s. 94). Men eftersom vi ville undersöka så stor mängd 

data som möjligt valde vi att kombinera tolkningssynsätt med en mer positivistisk inriktning, 

som går ut på att skapa så säker kunskap som möjligt (a.a., s. 16). Vi ville kvantifiera våra 

fakta (a.a., s. 17) utifrån enkäten så att våra resultat blir så objektiv dvs. så värderingsfri som 

möjligt (Bryman & Bell, 2013, s. 36).  

Bryman och Bell menar att vi kan få insikt i det vi undersöker genom att förstå vad begreppet 

vi forskar kring verkligen innebär för de inblandade (a.a., s. 38-39). Detta klassificeras som ett 

interpretativistiskt angreppssätt (a.a., s. 38). Författarna (a.a., s. 41) förklarar att utgå ifrån ett 
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tolkande synsätt vill forskarna både komma fram till en beskrivande del där de angriper hur 

människorna tolkar den värld de lever i, samt att kunna sätta in dessa tolkningsresultat i en 

referensram. Enligt Allwood och Erikson (1999, s. 457) kommer forskarna inom 

hermeneutiken använda sig av mer kvalitativ metod, vilket vi valde som en kombinerande 

metod till vår enkätundersökning som är av kvantitativt slag. Genom denna syn ville vi fånga 

den subjektiva innebörden av våra resultat utifrån enkätundersökningen med hjälpen av 

semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013, s. 38).  

De forskningsfilosofierna som är mest passande vår studie, är en blandning mellan 

hermeneutik och positivism. Vi försöker finna både en förståelse och förklaring, vilket dessa 

synsätt riktar in sig på.  

2.3 Vår förförståelse och begränsningar kring ämnet 

Vi inser att genom att ha läst om olika teorier inom redovisningsteori har vi fått en egen 

uppfattning och värderingar kring hållbarhet som även kan spegla författarnas inställningar till 

ämnet. Därför är vi medvetna om att det är svårt att bortse från alla våra egna värderingar när 

det gäller urval av artiklar och utformning av frågeställning samt hypoteser i vår uppsats (a.a., 

s. 52). Durkheim i Bryman och Bell (ibid) uppmuntrar att ha dessa värderingar under kontroll.  

Från början har vi en positiv inställning till hållbarhetsrapportering och vill gärna se att alla 

företag ska vilja obligatoriskt rapportera och genom det kunna kontrollera deras påverkan på 

miljö och samhälle. Däremot förstår vi att inte alla företag använder detta verktyg i nuläget 

och även de som gör det använder det kanske inte för de rätta anledningarna. Det gör att 

genom vår forskning kommer vi att vara så medvetna som möjligt om vår förförståelse för att 

kunna komma fram till ett giltigt resultat som är opartiskt (Thurén, 2007, s. 60-61). Det kan 

ändå förekomma att vår positiva inställning till hållbarhetsrapportering har gjort att vid 

utformning av våra enkät- och intervjufrågor har vi inte tänkt på negativa anledningar som 

t.ex. att företag kan visa en sak men att de inte lever upp till det i verkligheten. Vi är 

medvetna om att detta forskningsområde kan innefatta känsliga frågor som vi inte kan ställa 

direkt till företag och det kan göra att frågorna som vi ställde kan ge mindre rättvisande svar 

på grund av ärlighetsgraden (Trost, 2010 s. 57; Trost, 2007, s. 93; Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 183). Därför kommer vi ta hänsyn till detta vid tolkningen av våra resultat.   
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Förförståelse leder enligt hermeneutiskt synsätt till en djupare förståelse genom erfarenhet 

som vi får allt eftersom undersökningen fortlöper och ger oss mer insikt utifrån våra intervjuer 

och enkätresultat som vi kommer fram till (Thurén, 2007, s. 6; Thomassen, 2007, s. 95).    

2.4 Deduktiv kontra induktiv forskningsansats   

Vi förstår att beroende på vilken metodform vi väljer utav kvantitativ eller kvalitativ påverkar 

det vårt sätt att dra slutsats. Thurén pratar om två olika metoder till att dra slutsats, som är 

induktion och deduktion. Författaren nämner att induktion är när forskaren härleder slutsatser 

utifrån empirisk fakta (2007, s. 22), vilket passar inom hermeneutikens synsätt enligt Bryman 

och Bell (2013, s. 49). Thurén (2007, s. 94) menar att forskare inom hermeneutiken kommer 

att använda sig av mer tolkande metod, vilket Bryman och Bell (2013, s. 49) klassificerar som 

en kvalitativ metod. Författarna (a.a., s. 34) förklarar den induktiva metoden som en 

angreppsätt där forskaren utifrån observationer kommer fram till ett resultat som utformas till 

en teori. Detta innebär att datainsamlingen kommer i första hand och styr utvecklingen av 

teorin. Trots att vi har använt oss av tolkande metoder som kombinerande metod har vi valt att 

inte använda denna ansats eftersom den största delen av vårt arbete bygger på redan befintliga 

teorier som vi vill pröva genom att dra slutsats genom observationer.  

Induktiv metod: Observationer/resultat                teori 

Thurén (2007, s. 28) förklarar deduktion som en metod där forskaren använder logiken för att 

dra slutsatsen, vilket innefattar positivismens synsätt enligt Bryman och Bell (2013, s. 49). 

Thurén (2007, s. 17) förklarar att om forskaren befinner sig inom positivismens synsätt så 

kommer de använda sig av en kvantitativ metod. Vi utgår utifrån tidigare forskning och 

härleder hypoteser som vi sedan prövar, enligt den deduktiva metoden (Bryman & Bell 2013, 

s. 31). Våra teorier och hypoteser styrde utformningen av datainsamlingen (ibid).  

Deduktiv metod: Teori                      observationer/resultat 

2.5 Forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 61) finns det olika former av forskningsdesign och var och 

en av dem har fokus på olika aspekter såsom förståelse, orsak-verkan samband, generalisering 

eller tidsperspektiv. Vilken forskningsdesign vi väljer påverkar metodvalet för 

insamling/analys av data samt kriterierna för hur vårt forskningsresultat kommer att bedömas.  



22 
 

2.5.1 Komparativ design 

En komparativ design liknar i stort sätt fallstudiedesign, men skillnaden är att den jämför två 

eller flera fall med syfte att underlätta förståelsen av ett socialt fenomen. Likt fallstudie 

använder komparativ design båda kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling (a.a., 

s. 89) och används inom kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier (a.a., s. 95).  

Vi har valt att använda tvärsnittsdesign på grund av att vi vill undersöka och jämföra många 

fall med hjälpen av snabba och mindre resurskrävande forskningsmetoder som ändå kan ge en 

viss djuphet i förståelse. Eftersom vi inte vill undersöka en orsak-verkan samband utan bara 

undersöka huruvida det finns samband mellan olika variabler behöver vi inte använda en 

forskningsdesign som är riktad mot detta. Utan vi kan nöja oss med tvärsnittsdesign som är 

passande när forskningssyftet har en blandning av kvalitativa och kvantitativa 

frågeställningar, som i vårt fall (a.a., s. 77-78). 

Vid valet av forskningsdesign har vi utgått ifrån våra val av deduktiv metod samt 

interpretativism filosofin, vilka befinner sig inom två olika traditioner som är positivismen 

och hermeneutiken (a.a., s. 38, s. 49). Då de inom positivismen använder sig mestadels av 

kvantitativ metod och hermeneutikerna av kvalitativ metod, så kommer vi kombinera två 

metoder för att säkerställa att vi får fram så tillförlitlig undersökning som möjligt 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 77).  

2.6 Valet av metod 

Forskare ska använda sig av kvalitativa metoder när undersökningen innefattar 

frågeställningar som: vilka är motiven, hur användarnas inställning är eller vilka 

konsekvenser kan uppstå (Trost, s. 2010, s. 32). Dessa frågor anser vi är några alternativ till 

att använda sig av kvalitativ metod eller kombinerat med kvantitativ metod. Frågor av detta 

slag gör det svårare för forskare att komma fram till en slutledning utifrån något som bara går 

att mätas, utan det är frågor som behöver tolkas och ha en närmare kontakt med vederbörande 

via intervjuer. Vilket även Bryman och Bell (2013, s. 410) styrker som en anledning till att 

använda sig av denna metod, som är att komma under ytan och uppfatta saker och ting utifrån 

aktörernas ögon. 

Vår undersöknings syfte är att se över vilka motiv företagen har för att utföra 

hållbarhetsrapportering. Denna frågeställning är av kvalitativ form, så då passar en 
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kombinerande metod som innefattar enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 21). Trots att enkätmetoden är kvantitativt inriktad och 

begränsar svarsmöjligheter enligt Bryman och Bell (2013, s. 265) ger det oss möjligheten att 

undvika dataöverflöd och underlättar bearbetning och dataanalysen för oss (a.a., s. 263). 

Genom att vi använder oss av triangulering, det vill säga använder oss av flera metoder, gör 

att resultatet blir mer reliabel (a.a., s. 62). Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till att 

hantera frågorna flexibelt (a.a., s. 474), ställa uppföljningsfrågor vid behov och det gör 

metoden mer tolkningsinriktad än kvantitativ (Johannessen & Tufte, 2003, s. 71-72).  

Genom att styrka upp den kvantitativa metoden med kvalitativa frågeställningar får vi mer 

ingående svar på våra frågor (a.a., s. 77) Intervjuerna ger oss möjlighet till att följa upp 

resultatet från enkätundersökningen och kontrollera att vårt analysresultat stämmer överens 

med respondenternas uppfattning, med andra ord utföra en så kallad deltagarvalidering, som 

gör resultatet tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2013, s. 403). Vi kommer därför använda oss av 

enkätundersökningen som huvudmetod och styrka upp vårt resultat med hjälp av våra 

intervjusvar. 

2.7 Primär och sekundärdata 

Våra data och information som är framtagen till denna specifika undersökning är baserad på 

en online enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer, vilket författaren Eliasson 

(2010, s. 24) klassificerar som primärdata. Vi är medvetna om att konstruktionen av enkäten, 

varvid de tillfrågade inte var tvungna att svara på alla frågor för att kunna skicka in deras svar, 

kan ses som en nackdel (Trost, 2007, s. 131). Men vi valde detta alternativ då denna 

undersöknings frågor kan upplevas som känsliga av sin art (a.a., s. 93) och då kan det vara 

bättre än att inte få in några svar alls (a.a., s. 132). Vid användning av webbenkät så finns det 

tekniska begränsningar som vi vet kan påverka vår svarsfrekvens, såsom brandväggar och 

spamfilter (a.a., s. 134). Även möjligheten finns att de e-postadresser som vi skickat till är 

felaktiga, eller inte når rätt mottagare (a.a., s. 135). Medvetenheten om dessa svårigheter har 

gjort oss mer noggranna vid sökandet av e-postadresser och därmed alltid säkerställt att vi har 

minst två kontaktuppgifter till varje företag samt telefonnummer, för behov att kontakta 

vederbörande vid problem.  

Angående de semistrukturerade intervjuerna så är vi medvetna om att vi måste förhålla oss 

kritisk till det som berättas, vilket vi säkerställt genom att ställa ytterligare frågor vid 
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oklarheter som uppkommit (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 183). Samt att det handlar om 

känsliga frågor så vi måste vara medvetna om att de tillfrågade respondenterna kan svara för 

att framställa deras företag ur så bra syn som möjligt (Trost, 2010 s. 57; Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 183). Vårt val av telefonintervjuer är också en nackdel som ska beaktas då det kan 

anses vara olämpligt vid mer ingående frågor (Trost, 2010, s. 42). Vi gjorde detta val utifrån 

att respondenterna befann sig på olika geografiska platser, vilket leder till ett logiskt val då det 

är mindre tidskrävande (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 165; Bryman & Bell, 2013, s. 220). För 

att kunna göra det bästa av situationen och skapa en så bra kontakt som möjligt med 

respondenterna (Bryman & Bell, 2013, s. 225) så valde vi att ringa de utvalda och vi läste 

metodböcker om kriterierna för hur en bra intervjuare ska vara för att få det bästa tänkbara 

resultatet (Trost, 2010, s. 81; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 182-183). Eftersom intervjuerna 

ska vara en uppföljning till enkäten kände vi att detta var en passande metod som kan ge oss 

tillräckligt med svar för att hitta samband eller mönster som kan styrka eller förkasta våra 

hypoteser (Johannessen & Tufte, 2003, s. 77). 

Sekundärdata som vi använt består av flertalet vetenskapliga artiklar, litteratur, akademiska 

uppsatser som andra forskare analyserat till deras eget syfte (Eliasson, 2010, s. 24). 

Sekundärdata som samlats in har gett oss en bakgrundsbild kring ämnet och inblick i vad som 

tidigare forskats inom (Bryman & Bell, 2013, s. 111). Vi har letat upp vetenskapliga journaler 

via databasen Google Scholar, utifrån utvalda nyckelord som passar för våra frågeställningar: 

motive for CSR, corporate social disclosure (a.a., s. 115-116). Utifrån denna 

informationssökning hittade vi flertalet artiklar och böcker som vi sedan läst igenom med ett 

kritiskt förhållningssätt och gjort anteckningar på de delar som är relevanta för våra 

undersökning (a.a., s. 111). 

För att säkerställa att källorna är av betydelse och trovärdiga har vi försökt att hitta samband 

mellan de olika artiklarna som vi läst (a.a., s. 112), samt att vi gått tillbaka till tidskrifternas 

egna referenser för att söka primärkällan till deras forskning (a.a., s. 123). Vi har med hjälp av 

detta förhållningssätt försökt att hitta flera källor som säger detsamma för att på så sätt stryka 

det andra forskare hittat. Vi har även sett att vissa namn är återkommande inom detta 

forskningsområde både med egna artiklar samt omnämnda i andra forskningsartiklar. Dessa 

forskare har vi använt oss mycket i vår undersökning. Vilket har hjälpt oss till att få en bred 

kunskap om det valda forskningsområdet, vilket även ökar trovärdigheten för vår 

undersökning (a.a., s. 111). Vår medvetna om nackdelarna av att använda oss av databasen 
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Google Scholar, har gjort att vi har haft ett kritiskt förhållningssätt till källorna och 

kontrollerat artikelns internetadress så de kan anses vara pålitliga (a.a., s. 125).  

Genom att vi använt oss data från andra forskares artiklar försäkrade vi oss om att data som vi 

analyserar är av god kvalité samt att vi kan hitta nya tolkningar av det insamlade materialet. 

Detta leder till mer tid för oss i vårt arbete att fokusera på analysen av vårt insamlade material 

och det kostar oss mindre när vi kan nyttja andra forskares resultat för att finna vår väg som vi 

ska gå i vårt arbete (a.a., s. 325-328). Sekundärdata som samlats in har vi fått en 

bakgrundsbild kring ämnet och vad som tidigare forskats inom (a.a., s. 111). 

2.8 Framtagningen av enkäten  

Vid utformningen av vår enkät använde vi oss av Google Drive som bas och deras 

enkätverktyg till att utveckla olika sorters frågor. Detta verktyg som kan klassificeras som en 

webbsurvey enligt Bryman och Bell (a.a., s. 664) då enkäten läggs upp på webben och 

respondenterna kan fylla i undersökningen online. Vi valde detta alternativ då det är ett 

kostnadseffektivt sätt att samla in data på, (Trost, 2007, s. 127; Bryman & Bell, 2013, s. 246) 

och det gav oss möjligheten att utforma en enkät med varierande utseende på de olika 

frågorna (Bryman & Bell, 2013, s. 664). Det förenklade vår administration av svaren då det 

laddas ner direkt till databasen vilket gör det smidigare för oss att hantera kodningen (a.a., s. 

665).  

Vid själva utformningen av frågorna har vi mestadels utgått från artiklar för att hitta relevanta 

frågor som kan vara viktiga inom ämnet. Vi har även använt oss av våra hypoteser som stöd 

till att formulera frågor som kan ge svara på hypoteserna (Johannessen & Tufte, 2003, s. 148; 

Bryman & Bell, 2013, s. 267-268). 

Författaren Trost menar att strukturering handlar om två olika saker: å ena sidan menas det 

huruvida frågorna i undersökningen är öppna eller slutna (2007, s. 61). I vårt fall har vi använt 

oss av mestadels slutna frågor, vilket innebär fasta svarsalternativ. Vilket ökar 

standardiseringen av formuläret, som enligt Trost (a.a., s. 60) måste eftersträvas inom alla 

enkätundersökningar. Å andra sidan handlar strukturering om att de frågor forskarna ställer 

sig berör endast det ämnet de undersöker (a.a., s. 61). Detta har vi hanterat genom att vi 

utvecklat våra frågor utifrån våra hypoteser så våra frågor svarar till de frågeställningar samt 

hypoteser vi utvecklat inför undersökningen.  
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Vi har även använt oss av öppna frågor vilka anses som ostrukturerade frågor (a.a., s. 74) och 

detta kan påverka respondenternas villighet att besvara enkäten (Bryman & Bell, 2013, s. 

250). Vi har hanterat detta genom att endast ha frågor av denna karaktär gällande information 

om de tillfrågades företags fakta, för att förenkla vår egen administration. Vi har även öppna 

frågor efter de slutna frågorna som ett alternativ till att ange med egna ord andra anledningar 

som de känner väger tyngre än de fasta svarsalternativen som vi använt oss av (Johannessen 

& Tufte, 2003, s. 150). Beroende på svårigheter med att försäkra oss om att våra 

svarsalternativ är heltäckande har vi valt att ha detta som ett ersättande svarsalternativ till "vet 

ej", då det kan göra att de svarande väljer ett sådant alternativ för att slippa ta ställning (Trost, 

2007, s. 77). I vårt syfte där enkäten var utställd till svarande som innehar arbetspositioner 

som har vetskapen för att kunna besvara dessa frågor anser vi inte att det behövdes ett sådant 

svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013, s. 272). Det finns däremot inga öppna frågor som kan 

påverkar vårt resultat av undersökningen. Vi har kunnat påverka graden av standardisering så 

gott vi kan då alla respondenterna har fått samma frågor och formuläret ser likadant ut för alla 

(Trost, 2007, s. 59-60).  

Utformningen av enkätformuläret är av karaktären attityd- eller åsiktsfrågor samt sakfrågor 

(a.a., s. 67-71). Enligt Trost kan attityd- eller åsiktsfrågor utformas på två olika sätt, i vårt fall 

har vi valt att utforma ett antal påståenden, som de svarande ska ange i vilken utsträckning de 

instämmer eller inte instämmer med påståendet (a.a., s. 71-72; Johannessen & Tufte, 2003, s. 

155). Trost (2007, s. 73) menar att undersökningar med för stor andel utav denna utformning 

av formuläret kan tröttar ut de svarande. Detta har vi säkerställt genom att vi har frågor av 

andra karaktärer som sakfrågor och öppna frågor så de svarande inte ska bli uttråkade. Vi har 

även använt oss av layouten av enkäten som hjälp till att få de svarande att inte tröttnas ut 

(a.a., s. 73; Johannessen och Tufte, 2003, s.158). Vi har i vår utformning av enkäten bestämt 

att ha mellanrum mellan varje delfråga vilket ger ett trevligare intryck och på så vis inte 

upplevs besvärligt att besvara (Trost, 2007, s. 73). Genom att använda oss av Likertskala med 

fem värden ökar det våra möjligheter till att utföra mer avancerade statistiska analyser 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 155). Vi har valt att använda oss av Likertskala då det är ett 

bättre alternativ än att ha frågor som ska rangordnas, då det kan upplevas svårt för de 

svarande att besvara. Men hjälp av Likertskalan har vi kunnat få fram en rangordning av 

svaren genom att vi gav varje svarsalternativ ett värde mellan 1-5 och på så sätt uppnådde vi 

vårt mål med frågorna (Trost, 2007, s. 90-91). 
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Vi har även använt oss av sakfrågor för att få insikt kring hur det verkligen förhåller sig (a.a., 

s. 67). Dessa frågor har vi konstruerat så de har fasta svarsalternativ som utesluter varandra 

och inte är överlappade (a.a., s. 78; Bryman & Bell, 2013, s. 265). Detta har vi även haft i 

åtanke vid utformningen av attityd- eller åsiktsfrågorna, där svarsalternativen på Likertskalan 

är utskrivna och inte överlappar varandra. Detta minskar möjligheten till att missuppfattningar 

kan uppstå (Trost, 2007, s. 78).   

Vid utformning på detaljer kring frågorna har vi konstruerat dessa utifrån att varje fråga bara 

innefattar en fråga och inte flera (a.a., s. 82; Bryman & Bell, 2013, s. 270). Detta för att 

minska svårigheter med att tolka svaren på frågorna och det blir därmed lättare för oss att 

analysera materialet (Trost, 2007, s. 82). Vi har även delat upp alla intressenterna i fråga åtta, 

för att få vetskapen om vilka "intressenter" de svarande menar och på så sätt kan vi urskilja 

vilka intressenter de anser vara deras prioritet och inte (a.a., s. 83). 

Enligt Trost ska vissa andra kriterier uppfyllas för att en enkät ska uppfattas som ett bra 

formulär. Detta innefattar bland annat användningen av "vanligt" språk (a.a., s. 84), vilket vi 

har haft i åtanke men då de svarande ska vara insatta i frågorna som ställs så det ska inte vara 

krångligt för dem att förstå språket (Bryman & Bell, 2013, s. 272). Vi har även strävat efter att 

vara konsekventa i vårt språkbruk, vilket enligt Trost (2007., s. 88) är av nödvändighet för att 

frågeformuläret inte ska uppfattas störande för de svarande.  

Vi har utformat frågeställningarna med målsättningen att inte ha för långa formuleringar, då 

detta kan påverka gensvaren då de svarande har svårare att minnas vad de egentligen ska 

svara på (a.a., s. 86). Vi har haft en tanke bakom ordningsföljden på frågorna och vårt mål var 

att det skulle uppfattas som en röd tråd (a.a., s. 94; Bryman & Bell, 2013, s. 270). Vi har 

konstruerat ordningsföljden på frågorna så de mer centrala frågorna, dvs. sakfrågorna kommer 

i första hand för att vidare gå in mer på djupet vad deras motiv är för att hållbarhetsrapportera 

och inte. Sedan avslutar vi enkäten med öppna frågor som är avsedda för att hjälpa oss med 

administrationen vid behov, för dessa frågor kan anses tråkiga och då kan de påverka de 

svarandes motivation att fortsätta svara på frågorna (Trost, 2007, s. 94; Johannessen & Tufte, 

2003, s. 157). Då ordningsföljden på frågorna är en viktig detalj, har vi lagt ner mycket tid på 

att skapa en enkät som ska upplevas för de svarande som intressant och därmed få viljan att 

svara på alla frågorna (Trost, 2007, s. 94; Johannessen & Tufte, 2003, s. 157). Vid 

sammansättningen av frågeformuläret har vi även haft i åtanke att intrycket för de svarande 

ska upplevas som layouten är planerad och strukturerad och inte ge ett slarvigt intryck (Trost, 
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2007, s. 95; Bryman & Bell, 2013, s. 249). Detta har vi lagt ner tid på då vi tycker att det är 

viktigt att helhetsintrycket ska upplevas professionellt.  

Innan vi skickade ut enkäten så skrev vi ett kortare e-brev (Trost, 2007, s. 130) som hängde 

samman med frågeformuläret, så att de svarande kunde lätta hitta den givna informationen om 

enkäten (a.a., s. 98). I e-brevet gjorde vi klart för de svarande vart enkäten kom ifrån och vad 

undersökningen innefattade samt vad målet är med undersökning (a.a., s. 99; Johannessen & 

Tufte, 2003, s. 160). I e-mail utskicket upplyste vi om vilka som omfattar undersökningen och 

vad som var avsikten med undersökningen samt vad resultatet skulle användas till (Trost, 

2007, s. 100). Vi förtydligade även att denna undersökning är anonym och att de svar som vi 

får in kommer hanteras därefter (a.a., s. 100; Johannessen & Tufte, 2003, s. 160). 

2.9 Urval av enkätsubjekt 

Undersökningens population består av svenska börsnoterade företag såsom Large Cap, Mid 

Cap, Small Cap och de som handlar med aktier på Aktietorget och First North. Företagen som 

valdes ut ingick i Dagens Industri:s sektion om aktier (Dagens Industri). Då vi har använt oss 

av hela populationen i vår undersökning, gjorde vi inga slumpmässiga urval (Trost, 2007, s. 

30; Johannessen & Tufte, 2003, s. 133). Varför hela populationen användes beror på att vi inte 

ansåg att det var för stort jobb eller komplicerat att ta med alla (Trost, 2007, s. 29). Vi 

skickade ut e-mail till ledande befattningshavare i hållbarhetspositioner i de fall det fanns, 

annars så skickade vi enkäten till finansiella ledare eller VD:n. Vi letade fram minst två 

kontaktuppgifter till varje företag som vi sedan använde oss av vid utskick av enkäten samt 

påminnelser. Sammanlagt skickade vi enkäten till 484 stycken företag med denna fördelning, 

Large Cap 65 stycken, Mid Cap 80 stycken, Small Cap 110 stycken, Aktietorget 115 stycken 

och First North 114 stycken. 

2.10 Pilotstudie 

Vi utförde en mindre pilotstudie men inte inom urvalet, utan vi utförde detta test på bekanta 

och även våra lärare på högskolan i Gävle. Detta var för att få återkoppling och tips för att 

möjliggöra för att justera och förändra innan vi skickade ut enkäten till respondenterna 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 159). Vi fick återkoppling från våra lärare och bekanta hur vi 

kunde förbättra enkäten och vi tog till oss tipsen och utförde dessa ändringar. Denna 

pilotstudie ökar våra möjligheter till att få fler gensvar (Bryman & Bell, 2013, s. 276). 
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2.11 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen var till en början bara 3,9 % då det endast var 19 stycken som svarade efter 

första utskicket. Vi började med att skickat ut en påminnelse efter en vecka där vi underströk 

vikten av att de svarade (Trost, 2007, s. 109). Det resulterade i att vi fick in 12 stycken svar 

till, vilket sammanlagt gav oss ett gensvar på 31 stycken vilket fortfarande var för lite, endast 

6,4 %.  Detta gjorde oss oroliga att vi inte skulle få in tillräckligt med gensvar för att kunna 

utföra våra analyser. Så vi bestämde oss för att börja ringa runt till varje företag och fråga om 

de sett enkäten och om de skulle kunna tänka sig att svara på den. För utifrån egna 

erfarenheter vet vi att sådana här förfrågningar kan åka i spamkorgen direkt eller att de inte 

anses som något viktigt om de har tidsbrist.  

När vi började ringa runt fick vi positiv respons från de flesta och som vi trodde så hade 

många inte haft tid att svara ännu, då detta var en period med bolagsstämmor samt 

styrelsemöten vilket gjorde att de inte prioriterat enkäten. Sedan märkte vi att de mindre 

företagen hade mindre tid att fylla i dessa enkäter då det var oftast VD:n som vi skickade till 

då dessa inte hade en egen kontakt inom hållbarhetsområdet. De företagen vi inte fick tag på 

under de första dagarna skickade vi ut en andra påminnelse till (Bryman & Bell, 2013, s. 249). 

Vi ringde runt i 1 1/2 veckas tid och de vi fick tag på fick vi oftast skicka ut en ny enkät direkt 

efter samtalet, där de skulle se över om de hann fylla i den. Vissa som vi ringde runt till 

svarade direkt att de inte hade tid att hjälpa oss då de hade för mycket arbetsbelastning just i 

denna stund. Under denna process såg vi en förbättring gällande gensvaren som kom in men 

det gick i långsam takt, så vi såg fortfarande en risk i att vi inte skulle få in tillräckligt med 

gensvar. Så vi bestämde oss för att medan vi ringde runt och frågade över om de svarat på 

enkäten eller inte, så bokar vi samtidigt in telefonintervjuer med de som slumpmässigt valts ut 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 84). Detta gjorde vi för att säkra upp ifall vi inte skulle kunna 

använda oss av enkätresultatet så skulle vi kunna bygga vårt arbete på intervjuerna istället. Vi 

var helt enkelt tvungna att tänka om. I slutet på denna 1 1/2 vecka så hade vi fått in 15 stycken 

inbokade telefonintervjuer. De företagen som vi inte fick tag på under denna period skickade 

vi ut en tredje påminnelse till (Bryman & Bell, 2013, s. 249). Sedan väntade vi fem dagar, på 

grund av tidsbrist, innan vi stängd möjligheterna till att svara på enkäten. Vi fick till slut in 

bättre gensvar på vår enkät, 94 stycken svar vilket gav oss en svarsfrekvens på 19,4 %. Då vi 

nu kunde använda oss av enkätsvaren så bestämde vi oss för att fortsätta i samma spår som vi 
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bestämt från början, att intervjuerna ska användas som uppföljning för att styrka resultaten 

från enkätundersökningen (Johannessen & Tufte, 2003, s. 77). 

2.12 Utformningen av intervjuguiden 

Den andra metoden som vi har använt oss av är semistrukturerade telefonintervjuer, som är en 

metod där vi som intervjuare förhåller oss till en intervjuguide, men där frågornas 

ordningsföljd kan variera (Bryman & Bell, 2013, s. 475-476). Metoden är passande för vårt 

forskningssyfte då den har stor flexibilitet (Johannessen & Tufte, 2003, s. 98) och vi har 

möjligheten till att ställa uppföljningsfrågor vid behov (Bryman & Bell, 2013, s. 218). 

Innan vi konstruerade intervjuguiden läste vi in oss på ämnet så vi hade ett tydligt syfte klart 

för oss (Trost, 2010, s. 71; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 121). Vid själva utformningen av 

frågorna har vi utgått från vår enkät som stöd samt våra hypoteser till att utveckla relevanta 

frågor som kan svara på frågor kring forskningsområdet (Trost, 2010, s. 68; Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 122).  

Vår intervjuguide är utformad utifrån teman som vi ville komma i kontakt med under 

intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146; Trost, 2010, s. 71). Men då vårt mål med 

intervjuerna var att svara på de ställda hypoteserna, har vi ett antal utvecklade underfrågor till 

varje tema som har en ungefärlig ordningsföljd för att senare kunna jämföras enklare vid 

analysen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 122). Utifrån detta förhållningssätt kan vi säga att 

våra intervjuer är strukturerade i den meningen att de handlar om ett specifikt område och att 

vi har använt oss av öppna frågor (Trost, 2010, s. 42). 

Första intervjun fick utgöras som ett test på våra frågor, varefter vi modifierade 

intervjuguiden genom att lägga till mer frågor som vi fått in som tips utifrån intervjun (a.a., s. 

72). Vi har försökt hålla intervjuguiden kort (a.a., s. 71) men som vi redovisar den i 

undersökning innefattar den alla frågor som ställts till samtliga respondenter (a.a., s. 72).  

Intervjufrågorna som vi konstruerat är av den karaktären som kallas för teoretiska frågor, som 

enligt Johannessen och Tufte (2003, s. 96) används för att avslöja avsikter och orsaker bakom 

olika handlingar. Dessa frågor passar bra till vårt forskningssyfte som är att få en ökad 

förståelse kring företagens åsikter och styrka vårt resultat från enkätundersökningen om vilka 

motiv som ligger bakom företagens val angående hållbarhetsrapportering. Vi har även 

utvecklat frågorna så de ska vara enkla och korta, vilket Johannessen och Tufte (a.a., s. 100) 



31 
 

och även Kvale och Brinkmann (2009, s. 150) nämner är viktigt för att få så bra svar som 

möjligt, då för komplicerade frågor ger oftast inga bra svar (Johannessen & Tufte, 2003, s. 

100). Intervjufrågorna är utformade på ett sådant sätt att bara en fråga åt gången är ställt för 

att få så tydliga svar som möjligt (Trost, 2010, s. 96; Johannessen & Tufte, 2003, s. 100).  

2.13 Tillvägagångssätt intervjuerna  

Telefonen har varit vårt hjälpmedel vid intervjuerna (Trost, 2010, s. 42), detta beror på våra 

svårigheter till att genomföra personliga intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 165; 

Bryman & Bell, 2013, s. 220). Vi ser ingen nackdel med vårt val att använda oss av 

telefonintervjuer då det snarare kan ses som en fördel till att få respondenterna att lättare svara 

på känsliga frågor på grund av distansen telefonintervjuer innebär (Bryman & Bell, 2013, s. 

495). 

När vi ringde runt och bokade in intervjuerna så upplyste vi om att det som sägs under 

intervjun är konfidentiellt och att anonymitet gäller (a.a., s. 137). När vi lovar konfidentialitet 

så innebär det att det som sägs under intervjun kommer inte föras vidare till obehöriga (Trost, 

2010, s. 61; Johannessen & Tufte, 2003, s. 62). Genom att vi tog ställning till dessa frågor i ett 

tidigt skede visste vi hur vi skulle hantera respondenternas svar i analysen innan intervjun 

genomfördes (Kvale & Brinkmann, 2003, s. 78). 

Vi valde att ringa runt till respondenterna för att få en första kontakt, där vi berättade vilka vi 

var och vad undersökningen handlade om, för att sedan snällt fråga om de kunde tänka sig att 

vara med på en telefonintervju (Trost, 2010, s. 81-82). Respondenterna fick själva välja datum 

och tid som passade och vi informerade dem att intervjuerna kommer ta mellan 30-50 

minuter, beroende på om de hållbarhetsrapporterade eller inte (a.a., s. 81-82). I och med att vi 

har fler hypoteser som handlar om de som rapporterar behövde vi lägga mer tid på dessa 

intervjuer för att kunna besvara våra hypoteser. Medan intervjuerna med de som inte 

rapporterar var syftet att få fram vilka motiv som fanns bakom deras val att inte rapportera.  

Genom att ge respondenterna möjligheten till att själva välja datum och tid kunde vi 

säkerställa att de hade avsatt tid för intervjun och att miljön blir på så sätt lugn och ostörd 

(Trost, 2010, s. 65; Bryman & Bell, 2013, s. 484). Då vi utfört telefonintervjuer har vi inte 

kunnat påverka valet av plats, vilket kan påverka relationen mellan den som intervjuar och 

intervjuas (Johannessen & Tufte, 2003, s. 99-100; Trost 2010, s. 65). Vi känner inte att vi 

upplevde några störande moment under intervjuerna. 
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Under intervjuerna var vi en åt gången som intervjuade då det var mest effektivt för vår del, 

både tidsmässigt och då intervjuerna genomfördes via telefonen (Trost, 2010, s. 66). Vi 

intervjuade även en i taget då det förenklar för oss att hantera de etiska aspekterna, såsom att 

kunna säkerställa att det som sägs inte förs vidare, vilket kan uppstå om det är flera som 

intervjuas samtidigt (a.a., s. 68). Vi har spelat in en del intervjuer och vissa har vi endast 

antecknat eller skrivit på datorn samtidigt. Fördelarna med att vi spelade in är att vi kan lyssna 

på intervjuerna igen och på så sätt har vi kunnat skriva ner ordagrant vad som sagts (Trost, 

2010, s. 74; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194-195). Men då detta är både tidskrävande och 

har en etisk aspekt som vi måste förhålla oss till, så gjorde vi det bara på de respondenter som 

gav sitt samtycke (Trost, 2010, s. 75).  

I de fall vi endast gjorde anteckningar har vi direkt efter intervjun renskrivit detta på datorn 

för att få ner allt som sagts när det fortfarande är färskt för oss intervjuare (a.a., s. 76). Vi 

känner inte att det påverkat våra tillförlitlighet i svaren, då vi har valt de metoder som vi själv 

är mest trygga inom, vilket är viktigt för att kunna utföra en så bra intervju som möjligt 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 100-101). Även att antecknandet och skrivandet på datorn inte 

är ett störande moment för de som intervjuas då de inte ser det när vi utfört telefonintervjuer 

(Trost, 2010, s. 76).  

Då vi var två som utförde intervjuerna var det viktigt att vi både var inlästa på ämnesområdet 

som våra frågor omfattade (a.a., s. 71), vilket även ökar våra möjligheter till att ställa 

relevanta uppföljningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 98). Vi har utgått ifrån vår 

intervjuguide men ändrat ordningen på frågorna om respondenterna själva har kommit in på 

en fråga som varit av vikt för undersökningen (Trost, 2010, s. 72; Johannessen & Tufte, 2003, 

s. 71). Vi har ställt följdfrågor för att verkligen förstå innebörden av vissa svar och på så sätt 

komma fram till hur det verkligen ligger till (Trost, 2010, s. 107; Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 150). Vikten av att ställa följdfrågor är för att vi som intervjuar kan tro att vi förstått svaret 

korrekt, men om vi inte försäkrar oss då kan vi missa en mängd information som kunde 

kommit fram genom att sälla dessa frågor (Trost, 2010, s. 108). 

Vi har förklarat syftet med undersökningen och på så sätt har vi kunnat ställa direkta frågor 

vid intervjuns start (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146). Vi har börjat intervjun med en 

inledande fråga (a.a., s. 150) som kan upplevas vara allmän, för att vidare gå in på mer 

specifika frågor som var i anslutning till svaret som vi fick på den första frågan (Trost, 2010, 

s. 90). 
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Vi har försökt att inte använda oss i allt för stor utsträckning av frågan "varför" då det är vårt 

jobb att analysera fram svaret till den frågeställningen, samt att det kan upplevas som ett 

tillrättavisande för respondenterna (Trost, 2010, s. 102-103; Johannessen & Tufte, 2003, s. 

100-101). Vi har även undvikit att använda oss av frågor som föreslår och som innefattar 

påståenden, då det kan uppfattas som ledande frågor (Trost, 2010, s. 105; Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 188-189). Detta är för att vi vill att respondenterna ska svara på egen 

hand och inte få förslag till hur frågorna ska besvaras. Genom detta förhållningssätt har vi 

även kunnat ligga lågt med våra egna åsikter kring forskningsområdet (Trost, 2010, s. 105-

106). Genom att vi inte delat med oss av våra egna åsikter kan vi nå fram till så tillförlitliga 

svar som möjligt (Trost, 2010, s. 55; Bryman & Bell, 2013, s. 65). 

När vi ställt våra frågor till respondenterna så har vårt fokus legat vid att de ska få tid att 

besvara frågan och inte avbrytas (Trost, 2010, s. 86), vi har lyssnat på vad respondenterna har 

sagt och inte varit ifrågasättande till deras svar (a.a., s. 57). Det är däremot viktigt att inte ta 

svaren för det ytliga som det är, innebörden kan vara mycket mer (Trost, 2010, s. 57; Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 183). 

Vi avslutade intervjun med att återigen tacka för att de kunde ställa upp på intervjun och 

frågade även om de hade något mer att tillägga (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144-145). Till 

de respondenter som frågade om de kunde få ett exemplar av vårt arbete när det var klart 

kommer vi skicka det till (Trost, 2010, s. 112). 

2.14 Urval för intervjuerna 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) menar att antalet intervjuade beror alldeles på vad 

forskarnas syfte med undersökningen är. I vårt fall då vårt syfte med intervjuerna är att de ska 

vara en uppföljning till enkäten (Trost, 2010, s. 34; Johannessen & Tufte, 2003, s. 77), för att 

få mer insikt i hur företagen tänker gällande dessa specifika frågor så tycker vi att antalet 15 

stycken intervjuer räcker gott och väl (Johannessen & Tufte, 2003, s. 83; Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 130). För med tanke på tid och resurser samt att det inte är vår huvudmetod så räcker 

det i vårt fall. Hade vi haft andra förutsättningar så hade vi kunnat göra fler intervjuer (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 130; Trost, 2010, s. 143).  

Kvale och Brinkmann beskriver vilka kriterier som finns för att en intervju ska hålla en bra 

kvalité, de menar att olika personer passar för att intervjuas för olika syften (2009, s. 180-
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181). Då vi valt ut respondenter som är involverade inom området tycker vi att det uppfyller 

kriterierna att de är kunniga inom området som frågorna berör.  

Urvalet i vår undersökning utgår ifrån populationen som alla företagen ingår, varvid vi har 

utgått från de olika börsgrupperna och rekryterat respondenter inom dessa (Johannessen & 

Tufte, 2003, s. 85). Utifrån dessa grupper har vi utfört ett slumpmässigt urval (Bryman & 

Bell, 2013, s. 221), genom att vi gjort en Excel tabell med slumpmässiga tal och därifrån fått 

siffrorna på dem vi ska ringa upp i varje sektion. På detta sätt har alla respondenterna lika stor 

sannolikhet att komma med i urvalet. Vi har sedan ringt upp respondenterna utifrån listan vi 

fått fram och har vi fått ett nej på frågan om de kan ställa upp på en telefonintervju, då har vi 

tagit nästa nummer på listan.  

Vårt mål var att vi skulle få in tre stycken representanter att intervjua från varje grupp, vilket 

vi fick i alla börsgrupperna förutom i Mid Cap där vi har två respondenter men vi har fyra 

stycken intervjuer inom Large Cap istället. Utifrån de som intervjuades var det sammanlagt 

femton stycken och av dessa var det fem som rapporterade och tio som inte utförde 

hållbarhetsrapportering. Vi har använt oss av våra kontaktuppgifter som vi skapade i samband 

vid utskicket av enkäten till att komma i kontakt med vederbörande.  

I och med fler intervjuer blir det allt svårare att hantera materialet, vi har kunnat hantera detta 

eftersom vi har analyserat data i två separata indelningar, en för de som rapporterar som var 

fem stycken och en för de som inte rapporterar som var tio stycken, vilket blir för oss mer 

hanterligt (Trost, 2010, s. 143). 

2.15 Kriterier för kvantitativ kontra kvalitativ forskning 

Bryman och Bell (2013, s. 62-63) förklarar de tre viktigaste kvalitetskraven kring kvantitativ 

forskning, dessa krav är reliabilitet, replikerbarhet samt validitet. Thurén (2007, s. 26) menar 

att när en forskare utför kvantitativa metoder måste de ta hänsyn till att reliabiliteten, det vill 

säga undersökningens tillförlitlighet, vilket innebär att mätningarna ska vara korrekt utförda 

och inga tillfälligheter får påverka resultatet. Validitet handlar om att undersöka det som var 

tanken att undersöka och ingenting annat (ibid). Bryman och Bell (2013, s. 63) förklarar att 

forskningen ska vara replikerbar så andra forskare kan göra om samma studie. 

Thurén (2007, s. 94) menar att forskare inom hermeneutiken kommer att använda sig av mer 

tolkande metod. Vilket Bryman och Bell (2013, s. 49) klassificerar som en kvalitativ metod. 
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Inom detta synsätt så finns det andra kvalitetskrav som tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (a.a., s. 65). Tillförlitlighet handlar om hur sannolikt resultatet är. 

Överförbarhet innebär att forskare ska kunna tillämpa resultatet i andra kontexter. Pålitlighet 

betyder att man ska få motsvarande resultat även vid ett annat undersökningstillfälle. 

Konfirmering är att forskarens egna värderingar inte har påverkat undersökningen (a.a., s.65).  

Då vår studie innefattar två metoder, enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer, 

som är av både kvantitativt och kvalitativt slag så därför kommer vi behöva uppfylla 

kriterierna för båda forskningsansatserna.  

2.15.1 Reliabilitet/Pålitlighet 

Vi är medvetna om att måttets stabilitet kan ifrågasättas då vi inte haft möjlighet att upprepa 

undersökningen enligt "test-retest" metod (a.a., s. 171), på grund av den begränsade 

tidsramen. I vårt fall kunde vi inte heller relatera till intern reliabilitet eftersom det berör mått 

med multipla indikatorer och mäter huruvida de kan relateras till samma begrepp (ibid). Våra 

frågeställningar handlar i stort sett om attityder och motiv som gör att de är mer av kvalitativt 

slags och därför är det svårt att fastställa huruvida våra enkätrespondenter uppfattar våra 

frågeställningar likvärdigt som oss. Däremot åtgärdar vi dessa problem genom att bekräfta 

vårt enkätresultat genom triangulering det vill säga vi styrker enkätundersökningen med 

semistrukturerade intervjuer. Det kan anses motsvara "test-retest" metod då vi undersökte 

samma fenomen på två olika sätt och har kommit fram till överensstämmande resultat. 

Interbedömarreliabiliteten har vi säkerställt genom att diskutera våra intervjuresultat och dess 

tolkning för att undvika skillnader i våra bedömningar och utesluta subjektiviteten så mycket 

som möjligt (ibid).   

2.15.2 Replikerbarhet 

Fördelen med surveydesignen är enligt Bryman och Bell (2013, s. 77) att forskaren kan 

undersöka fler än ett fall samtidigt och att metoden är lätt att replikera. Vår studie har mycket 

bra replikerbarhet eftersom vi har standardiserade enkätfrågor och dessutom har vi beskrivit 

våra tillvägagångssätt mycket detaljerat (a.a., s. 63). Det kan förekomma problem angående 

urvalet i fall undersökningen skulle upprepas i senare framtid då vissa företag kanske inte 

skulle existera längre eller respondenterna inte skulle jobba kvar hos företaget. Det skulle 

dock inte påverka resultatet i det hela eftersom de ledarna vi intervjuade påstått att de stod 



36 
 

bakom företagens hållbarhetsstrategi helt och hållet och då kan det anses som att företagets 

syn angående studien inte skulle ändras med ett ledningsbyte.     

2.15.3 Validitet 

2.15.3.1 Extern validitet/överförbarhet 

Vår studie är generaliserbar eftersom vi har undersökt hela populationen av vårt intresse och 

inte endast ett urval. Trots att vi hade stort bortfall vid vår enkätundersökning kan vårt resultat 

anses komma från ett representativt urval. Vi har gjort en bortfallsanalys som visade att 

bortfallsfrekvensen var ganska jämnt fördelad i alla företagsgrupper vi undersökt. Aktietorget 

visade dock större bortfallsfrekvens, som ledde till att vi inte accepterat vårt bortfall som 

slumpmässigt. I stället har vi använt resultatet från våra semistrukturerade intervjuer som ett 

instrument för triangulering (a.a., 2013, s. 82) till att bekräfta vårt resultat från 

enkätundersökningen och förstärka dess externa validitet. Genom att vi har valt ut våra 

intervjurespondenter slumpmässigt kan även detta anses som representativt urval och därmed 

generaliserbar på populationen. Eftersom vår studies syfte kan anses vara kvalitativ är det inte 

så stort problem med låg extern validitet (a.a., 2013, s. 62).  

Vår tidsbegränsning har medfört att vi inte kan utföra en deltagarvalidering av intervjusvaren, 

som skulle öka resultatets tillförlitlighet (a.a., s. 403) däremot kommer vi skicka ut kopia av 

den färdiga studien till de medverkande. En begränsning kan dock vara att reglering och 

attityder kring hållbarhetsrapportering kan visa stora skillnader beroende på vilket land man 

befinner sig (Van der Laan, Adhikari, Tondkar & Andrews, 2009, s. 189, Deegan, 2002, s. 

290).  

2.15.3.2 Intern validitet/Tillförlitlighet 

Den interna validiteten som handlar om orsak-verkan samband brukar vara ganska låg vid 

surveydesign enligt Bryman och Bell (2013, s. 80). Även här kan vi nämna att genom 

användandet av flera metoder det vill säga triangulering kan vi förstärka att sambanden 

mellan variablerna är hållbara (a.a., s. 64).  
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa tidigare forskningsresultat angående motiven bakom 

hållbarhetsrapportering samt beskriva den teoretiska referensramen och definiera de begrepp 

som kan kopplas till vår forskning. Vi kommer att presentera de olika motiven som enligt 

tidigare forskning kan finnas bakom att företag väljer att utföra hållbarhetsrapportering eller 

inte och kommer att härleda våra hypoteser som vi vill testa i vår forskning. 

3.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

För att kunna undersöka och förstå hållbarhetsrapporteringens bakomliggande motiv behöver 

vi först definiera vad det är som rapporteras. Företagen använder olika medier till att 

rapportera om sina CSR aktiviteter genom vilka de vill uppnå olika finansiella, strategiska och 

etiska mål. 

 

Vad är CSR? Hur kan man definiera det? Enligt Rahman (2011, s. 166) finns det ingen 

särskilt definition som kan anses passa bäst på CSR. Den har flera dimensioner och olika 

definitioner har utvecklats under sex decennier sedan 1950-talet, då - bland de första - hade 

Bowen (1953) ställt frågan: ” What responsibilities to society may businessmen reasonably be 

expected to assume?” 

 

Enligt Bowens (1953) definition CSR ” … refers to the obligations of businessmen to pursue 

those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable 

in terms of the objectives and values of our society.” 

 

Rahman citerar (2011, s. 167) Walton (1967) som definierar CSR i 1960-talet som ett redskap 

för att ta hänsyn till det intima förhållandet mellan företag och samhälle via ekonomiska 

beslutsfattande. Rahman hänvisar (a.a., s. 168) även till Friedmans definition av CSR från 

1970 enligt vilket företag har ett enda ansvar och detta är att utav sina förutsättningar skapa 

den största möjliga finansiella nyttan inom regleringar. Det fanns olika synpunkter i den där 

eran som inte hållit med Friedman. Olika dimensioner av ”corporate social performance” 

(ungefär: företagets sociala prestation) har nämnts bland annat ”social responsibility”, ”social 

accounting”, ”social indicatiors” och ”social audit”. Rahman hänvisar också (a.a., s. 169) till 

Jones definition från 1980-talet som har ändrat synvinkeln på CSR och betonar att 

ansvarstagandet måste vara frivilligt och att det måste utvidgas förutom aktieägargrupper även 
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till övriga ”stakeholder” det vill säga intressenter i samhället. Det understryker även Freemans 

(1984) intressentteori – som Rahman beskriver (a.a., s. 170) - vilket definierar de övriga 

intressenterna och poängterar att de måste involveras i företagens affärer och beslutsfattande 

för att uppnå en framgångsrik CSR strategi. I sin studie refererar Rahman även till Hopkins 

(ibid) från 1990-talet som påpekat att det finns interna och externa intressentgrupper. Vidare 

menar Woodward och Clyde (1999) att CSR är ett ”socialt kontrakt mellan företag och 

samhället”, medan Elkington (1997) nämner att CSR har tre ämnen såsom ”social 

responsibility” (människor), ”environmental responsibility” (planeten) och ”economic 

responsibility” (profit).  

Till slut tar Rahman upp (a.a., s. 173) World Business Council for Sustainable Development:s 

definition om CSR: 

 

“the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic 

development while improving the quality of life of the workforce and their families as well  

as of the local community and society at large”  

 

Utav dessa definitioner kan vi för enkelhetens skull sammanfatta CSR som företagens etiska 

och ekonomiska ansvarstagande mot samtliga intressentgrupper.  

3.2 Rapportering av CSR (vidare hållbarhetsrapportering) 

Tagesson et al. (2009, s. 352) citerar definitionen till sociala rapporteringen, som ”Broadly 

speaking, social disclosures can be defined as reporting that considers environmental, ethical 

and human issues”. Det vill säga att det handlar om miljö, etiska och humana faktorer.  

 

Enligt vissa parter är det mycket viktigt att kunna kvantifiera miljöpåverkan i rapporteringen, 

annars är hela processen irrelevant för deras beslutsfattande, finner Herbohn i sin studie 

(2005, s. 532). Gibson argumenterar mot Orts och Strudler (2002) som menar att miljön har 

ett medfött estetiskt värde från början som finns oavsett hur människor värderar detta. Gibson 

menar dock att det här värdet konstruerats av mänskligheten och som sådant är subjektivt och 

är svårt att fastställas på ett rättvist sätt (2012, s. 18-19).  

 

Som vi uppfattar, orsakar de här svårigheterna med värdesättningen att 

hållbarhetsrapporteringen är av olika nytta till olika parter såsom olika intressenter samt 
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företag. Det medför att företag har olika bakomliggande motiv varför de använder 

rapporteringen eller inte och hur mycket information de avslöjar till de olika intressenterna. 

Därigenom kan företag använda hållbarhetsrapportering för att uppnå olika mål som inte alltid 

är av etiskt slag. Det är kanske orsaken till att det inte är obligatoriskt för företagen att utföra 

hållbarhetsrapportering.  

 

Exempel på tidigare forskning i det här området kommer till exempel från De Villiers och 

Van Staden, som menar (2010, s. 237) att aktieägare och olika intressenter behöver detaljerad 

och specifik information angående företagens miljöpåverkande aktiviteter som stödjer deras 

finansiella beslutsfattande. Van der Laan et al. (2009, s. 189) bevisar i sin studie att de olika 

ländernas kulturella bakgrund och attityd till sina intressenter påverkar investerings reaktioner 

på Corporate Social Disclosure (vidare CSD), det vill säga hållbarhetsrapporteringen. Även 

andra faktorer kan spela roll som kvalitén, mängden och innehållet av 

hållbarhetsrapporteringen såsom profit, företagsstorlek och bransch, summerar Tagesson et al. 

(2009, s. 353) andra forskares resultat. Det har utförts flera undersökningar angående 

ovannämnda faktorer, men inte så många utförts för att undersöka motiven till varför företag 

väljer att rapportera och i ännu mindre andel av dessa studier har utförts i Sverige. Vi tycker 

att det är en intressant aspekt som vi därför vill undersöka i svenska företagskontext. Vi 

undrar huruvida vi, genom att undersöka svenska större och mindre börsnoterade företags 

motiv till hållbarhetsrapportering får svar på vår undran. Huruvida företagen i Sverige har 

tagit sig an en ansvarstagande syn och att deras mål inte är endast att legitimera sig i samhället 

genom hållbarhetsrapportering.   

3.2.1 GRI 

Den ledande organisationen GRI, Global Reporting Initiatives, tillhandahåller riktlinjer kring 

hållbarhetsrapportering. Denna standard har utvecklats till en "framework" som används 

världen runt och är upparbetade genom ett samarbete mellan en mängd olika organisationer 

och yrkesmän. GRI:s huvuduppgift är att inspirera företag att hållbarhetsrapportera som en 

naturlig del i deras rapportering. Att hållbarhetsrapportera innebär att företaget involverar 

ekonomi, miljö samt social påverkan i deras rapportering som deras dagliga aktiviteter 

orsakar. Om företagen nyttiggör detta "framework" kan det leda till många fördelar, bland 

annat bygga upp förtroendet mellan företaget och intressenterna (GRIb). 
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3.3 Teoretiska linser 

För att kunna förklara varför företag använder eller inte använder hållbarhetsrapportering 

finns det flera teorier att välja ifrån. Vissa har bättre förklaringar än andra och därför har vi 

undersökt vad tidigare forskning utgått ifrån för att kunna välja vilka teorier vi skulle använda 

till vår studie. 

Enligt Islam och Deegan (2010, s. 133) är legitimitetsteori den mest använda för att förklara 

företagens motiv till hållbarhetsrapportering. Herbohn (2005, s. 534) finner att ekonomiska 

grundade teorier av positivt slags såsom ”Agentteori” och ”Positive Accounting Theory” kan 

inte ge en så djup insikt till företagens motiv som sociala teorier som är mer tolkande som 

legitimitetsteorin och intressentteorin. Även Cho et al. finner (2010., s. 487) att 

legitimitetsteorin förklarar motiven till frivillig hållbarhetsrapporteringen bättre än ”Voluntary 

Disclosure Theory”.  Tagesson et al. (2009, s. 353) hänvisar till tidigare forskning 

(Adrem,1999; Cormier et. al. 2005; Gray et al., 1995a; Ljungdahl, 1999) som fastställer att 

eftersom hållbarhetsrapporteringen är en komplex företeelse, kan motiven till denna bäst 

förklaras genom multiteoretiska linser.  

Vi valde att undersöka och förklara företagens bakomliggande motiv till att använda eller inte 

använda hållbarhetsrapporteringen genom intressentteorin samt legitimitetsteorins linser. 

Anledningen är att när vi granskat tidigare forskningsresultat fann vi att de olika motiven som 

forskarna hittat är riktad mestadels mot hantering av intressenter och att legitimera företagets 

verksamhet och överlevnad genom rapportering. Vi kommer analysera våra enkätsvar och 

intervjusvar för att se om resultatet kan kopplas till dessa teorier, samt se över om 

legitimering är den främsta anledningen till att hållbarhetsrapportera även i Sverige. Genom 

att undersöka huruvida dessa teorier kan relateras till svenska förhållanden, kan vi få svar på 

om det finns kulturella skillnader som återspeglas i företagens motiv. Vi undrar om vi kan 

hitta även fler, mer etiska motiv i Sverige. Det kan vi undersöka mycket bra utifrån den etiska 

branschen av intressentteorin.  

I följande beskriver vi kort vad som menas med intressentteori samt legitimitetsteori. 

3.3.1 Intressentteori 

Enligt Gray, Kouhy och Lavers (1995, s. 52) ska intressentteorin ses som ett perspektiv som 

liknar legitimitetsteorin som båda kommer från en bredare teori som heter ”Political Economy 

Theory”. Deegan och Unerman (2011, s. 348) förklarar att skillnaden mellan dessa teorier är 
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att intressentteorin menar att företaget påverkas av och påverkar olika intressenter. Forskarna 

menar att eftersom olika intressenter har olika förväntningar på företaget så kommer det leda 

till fler olika kontrakt mellan de involverade.  

  

Deegan och Unerman (a.a., s. 348) förklarar att det finns två olika underavdelningar till denna 

teori, vilket är en avdelning som handlar om "ethical" och den andra "managerial". Forskarna 

förklarar den moraliska grenen av denna teori, där de menar att alla intressenter har rätten att 

bli behandlade rättvist av företaget. Det ska alltså inte vara avgörande vilken grad av påverkan 

vissa intressenter har på företaget (a.a., 349).  

 

Clarksons (1995, s. 105) studie klassificerar in ”stakeholders” i huvudsakliga intressenter och 

sekundära intressenter. Clarkson (a.a., s. 106) menade att utan de huvudsakliga intressenternas 

deltagande kan inte företaget fortsätta deras verksamhet. Medan de sekundära intressenterna 

påverkar eller påverkas men har ingen avgörande del i företagets fortsatta överlevnad (a.a., 

107). Enligt Deegan och Unerman (2011, s. 350) så är det i denna moraliska gren inte någon 

av dessa intressenter som ska prioriteras, utan att alla har rätten att få veta hur företaget 

påverkar dem.  

 

Deegan och Unerman (a.a., s. 352) förklarar den andra grenen som ett sätt för företaget att 

upprätthålla förväntningarna från de starka intressenterna. De hänvisar till Gray, Owen och 

Adams (1996, s. 45) som menar att desto mer betydelsefull intressenten är för företaget desto 

mer vikt kommer företaget att lägga på deras samarbete. Forskarna menar att information är 

ett verktyg till att hantera dessa grupper, för att antingen uppnå support eller för att motverka 

deras motstånd (a.a., s. 46). Deegan och Unerman (2011, s. 353) menar att företagen kommer 

reagera till de intressenterna som anses vara starka i avseende; tillgång till media, förmågan 

att påverka konsumeringen av företagets produkter samt möjligheterna att påverka minskade 

resurser som finansiering och arbetskraft.  

Enligt Friedman och Miles (2002, s. 16) ändras förväntningarna och hur "starka" olika 

intressentgrupper är över tiden. Vilket medför att företagen måste vara vaksamma på detta 

och anpassa deras rapportering strategi. 

3.3.2 Legitimitetsteori 

Deegan och Unerman (2011, s. 323) förklarar legitimitetsteorin som ett sätt för företagen att 

försäkra sig om att deras verksamhet uppfattas som accepterad av samhället och på så vis blir 
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legitimerad. Forskarna menar att företagen kan bli legitimerad om de förhåller sig till 

samhällets normer och begränsningar, vilket förändras över tiden. 

Enligt Deegan och Unerman (a.a., s. 325) bygger denna teori på kontrakt mellan företaget och 

samhället där företaget har sin verksamhet. Forskarna nämner att dessa kontrakt innefattar 

både indirekta och tydliga förväntningar som samhället väntar sig av företaget. Tinker och 

Neimark (1987, s. 84) förklarar att det alltmer blivit viktigt för ett företag att fokusera på 

miljön och att försäkra hälsan och säkerheten för konsumenterna. Enligt Deegan och Unerman 

(2011, s. 325) så innebär detta att företag som bortser från deras miljö och sociala utförande 

kommer att få minskat stöd om det är ett samhälle som värdesätter miljöfrågor.  

Enligt Deegan och Unerman (a.a., s. 325) så är det samhället som avgör om företaget ska få 

fortsätta sin verksamhet, detta avgör samhället utifrån om företaget förhåller sig till de 

förväntningar som har ställts upp. Forskarna nämner även att denna teori fokuserar på 

samhällets förväntningar i stort och inte bara till en del gruppers förväntningar. Forskarna 

nämner att de som stödjer denna teori menar att företagen inte har rätt till resurser utan att det 

är något som måste förtjänas.  

Deegan och Unerman (a.a., s. 329) menar att då samhällets förväntningar hela tiden förändras 

måste även företagets utförande förändras i takt med samhällets ändringar. Författarna citerar 

från Lindblom (1993, s. 3) som menar att om inte företagen anpassar sig till dessa 

förändringar kommer det uppstå en "legitimacy gap", vilket ökar allt eftersom företaget inte 

lever upp till dessa förväntningar.  Wartick och Mahon (1994, s. 302) beskrivit tre olika sätt 

hur dessa luckor av legitimering kan uppkomma. 1: Det är via att företagens utförande 

förändras medan samhällets förväntningar på företagets utförande förblir detsamma. 2: 

Samhällets förväntningar på företagets utförande ändras medan företagets utförande förblir 

detsamma. 3: Eller att både företagets utförande och samhällets förväntningar förändras, fast 

åt olika håll eller åt samma håll fast med tidfördröjningar. 
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Figur 1: Issues/events and corporate legitimacy (O’Donovan, 2002) 

 

Enligt O ´Donovan (2002, s. 346) så är allt överensstämmande när ett företag befinner sig vid 

markeringen X som visas i figur 1. Men om det råder olikheter kring företagets utförande och 

samhällets förväntningar så kommer företaget befinna sig antingen vid Y eller Z. Forskaren 

menar att företagen ska använda sig av olika taktiker, beroende på om det är för avsikt att få, 

bibehålla eller återställa det vill säga reparera, legitimering av företaget (a.a., s. 349) 

O ´Donovan (a.a., s. 350) nämner att, för att kunna avgöra vilken taktik företagen använder 

sig av då måste det göras skillnad på företag med olika nivåer på legitimering. Till exempel ju 

mer ett företag anses vara ett "bra" företag som agerar ansvarsfullt och så vidare, desto mer 

förväntningar har samhället på dessa företag. För desto mindre legitimering ett företag har 

desto mindre behöver de bibehålla.   

Enligt Deegan och Unerman (2011, s. 336) är företagens motiv för att få eller behålla 

legitimering associerat med deras angelägenhet för att utåt sätt ha ett bra anseende. Forskarna 

nämner att detta kallas för reputation risk management och det innebär att företagen frivilligt 

hållbarhetsrapporterar i årsrapporterna (a.a., 336-337).  

3.4 Intressent (Stakeholder) Grupper 

Fassin (2008, s. 115) hänvisar till Freemans (1984) beskrivning av de olika intressent grupper 

i sin välkänd  intressentteori. Enligt detta består ett företags intressenter inte endast av 
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aktieägare utan även bredare krets av intressenter. Fassin finner att grupperna har 

kategoriserats på flera olika sätt, såsom interna och externa intressentgrupper i Freemans 

(2003) studie, eller ”primär” och ”sekundär” intressenter, ”direkta” och ”indirekta” m.m. i 

andra studier (Frooman, 1999; Pesqueux et al., 2005; Phillips, 2003b; Winn, 2001.) Fassin 

menar att det är svårt att definiera vilka som är ett företags intressentgrupper eftersom 

definitionen till intressenter i sig är svag. Den oftast använda modellen påpekar att det finns 

sju olika intressentgrupper som befinner sig i ett interaktivt förhållande med företaget. Denna 

har Freeman (2003) utvidgat med ytterligare aktörer och hans uppdaterade modell kan vi se i 

figur 2 (Fassin, 2008, s. 115): 

 

 
Figur 2: Den utvidgade modellen av ”Stakeholder modellen”(Fassin, 2008, s.115 från 

Freeman, 2003). 

3.4.1 Investerare 

De som investerar sina pengar i ett företags operationer är den gruppen som direkt påverkar 

företagets överlevnad med sina finansiella medel. 

3.4.2 Leverantörer 

De som säkerställer företagens verksamhet genom att leverera råvaror för tillverkning eller 

färdigvaror för vidareförsäljning. 

3.4.3 Konsumenter 

De som direkt säkerställer företagets kontinuerliga fungerande genom att lägga sina 

finansiella medel i företaget i utbyte mot varor och tjänster. 
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3.4.4 Anställda 

De som genom sina arbetsinsatser garanterar företagets löpande verksamhet. 

3.4.5 Samhället 

Den grupp av människor som befinner sig i företagets närhet. De påverkar företagets 

överlevnad genom att ställa olika krav i utbyte att de låter företaget fortsätta sina aktiviteter. 

3.4.6 Regeringen 

Genom reglering och politisk påverkan utformar de ramar inom vilket företaget måste förhålla 

sig till. 

3.4.7 Media 

Genom att bidra med information båda till publiken och företagen utformas åsikter och 

maktförhållanden bland de olika deltagande aktörerna på marknaden. 

3.4.8 Miljöaktivister 

De här grupperna är genuint oroliga för miljön och genom att ordna olika aktiviteter och 

evenemang drar de uppmärksamhet till företagens miljöpåverkan. De använder media som 

katalysator för att påverka även andra intressenters åsikter. Gibson (2012, s. 18) menar att 

trots att miljön inte borde anses som en intressent i sig, kan andra intressenter förespråka dess 

intresse, som är precis vad miljöaktivister gör. 

3.4.9 Icke-statliga organisationer (NGOs) 

De - är som det står i namnet – grupper som har ideella eller kommersiella mål och ofta 

finansierade av regeringen eller privata aktörer. Liksom miljöaktivister har de här grupperna 

sina specifika mål som de strävar efter att uppnå genom olika aktiviteter. Beroende på 

aktivitetens natur kan de påverka företagen på olika sätt. 

3.4.10 Kritiker 

Olika grupper – till exempel professionella grupper - som uttrycker sina åsikter för eller emot 

företag i hopp om att uppnå sina mål genom påtryckningar. 

3.4.11 Övriga 

Övriga intressentgrupper är kanske företagsspecifika grupper och är därför inte lätt att 

identifiera generellt. 

3.4.12 Miljön som intressent? 

Gibson (2012, s. 16-18) argumenterar mot Bendheim et al. (1998) som menar att miljön borde 

nämnas som intressent enligt Freemans (1984) definition. Gibson menar dock (2012, s. 17) att 

det är svårt att kvantifiera positiv och negativ miljöpåverkan på ett likadant sätt som det går 
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att göra mot andra intressenter. Han citerar även Orts och Studler (2002) som menar att det är 

svårt att fastställa miljöns intresse och det kan inte heller anses som homogen eftersom vissa 

djur och växter kan vara nyttiga på ett sätt men skadliga på ett annat sätt och vem är det då 

som kan bestämma hur det ska balanseras. Därför menar Gibson (2012, s. 18) att argumentet 

för att miljön ska anses som en intressent i sig är ofullständig och orimlig. 

3.5 Vad påverkar intressenternas attityd mot företag 

Deegan och Unerman (2011, s. 344) menar att media är en källa för företagen att få 

information kring samhällets förväntningar, något som även Islam och Deegan (2010, s. 133) 

stödjer i deras artikel. Islam och Deegan (a.a., s. 134) menar att media kan vara väldigt 

effektiv på att informera allmänheten om okända aspekter om företagens utförande. 

Deegan et al. (2000, s.315) använder i sin undersökning tidigare studier som bygger på 

slutsatsen, att desto mindre erfarenhet allmänheten har inom ett område desto mer beroende 

blir folket av media, och då har media möjligheten att påverka allmänhetens angelägenheter. 

Enligt Dearing och Rogers (1996, s. 64) kan man även se en tendens till att frågor som 

presenteras negativt i media betraktas av samhället med större sannolikhet som viktiga.  

Deegan et al. (2000, s.317) använder sig av O´ Donovans (1999) studie för att styrka att media 

kan påverka och forma samhällets angelägenheter, vad som är viktigt och inte. Forskarna 

förklarar att O´Donovan (1999) påpekar att företagens chefer ska ta detta i beaktning när de 

bestämmer sig för vad de ska ta med i deras årsrapporter. Även Brown och Deegan (1998, s. 

24-25) håller med tidigare påstående om att årsrapporterna använder cheferna till att reagera 

på allmänhetens påtryckningar och framförallt till att svara på negativ media. 

3.6 Olika motiv varför företag skulle välja att hållbarhetsrapportera 

Jones (2010, s. 134) undersöker varför företag behöver använda hållbarhetsrapportering. Han 

menar att på grund av att industrin påverkar naturen i stor utsträckning har företagen ansvar 

för sina miljöförstörande aktiviteter och måste utföra en "stewardship". Det betyder att 

förutom att agera ansvarfullt måste företagen även rapportera sina handlingar mot de 

intressenter som påverkas av dessa. (a.a., s. 131). Han menar att ägarskap inte är en orsak för 

förstöring och exploatering av miljön. Trots att det är företaget som är ägare till en naturresurs 

har företaget ändå ett bredare ansvar inte endast mot sina aktieägare utan även mot samhället 
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och är bokföringspliktig även för hur de hanterar naturresurserna (ibid). I sin studie finner 

Jones att "More cynically, environmental reporting represents an excellent public relations 

opportunity for companies to trumpet their environmental achievements" (a.a., s. 132). Det 

vill säga att företagen använder mestadels CSR rapportering av legitimeringssyfte för att få 

behålla samhällets godkännande till att kunna fortsätta utöva sin löpande verksamhet. 

 

Detta understryker även Deegan som i flera studier undersöker hur företagens CSR 

rapportering påverkas av media uppmärksamheten.  

Enligt Deegan (2002, s. 282) är ledningens önskan att deras företag ska bli legitimerad som är 

motivet till att hållbarhetsrapportera.  

Deegan (a.a., s. 290) påpekar att det kan finnas många frivilliga anledningar till varför 

ledningen väljer att hållbarhetsrapportera. De anledningar han listar är bland annat:  

- Att följa lagar och regleringar 

- Att göra rätt i hopp om ekonomiska fördelar 

- Att rapportera för samhället har rätt till att få information 

- Att få bättre förutsättningar till kapitalt lån 

- Att hantera olika grupper av intressenter 

- Att möta publikens förväntningar för överlevnadens skull 

- Att neutralisera de olika externa hoten från exempelvis media 

 

Deegan (a.a., s. 291) menar att det kan finnas en kombination av dessa anledningar till varför 

företagen hållbarhetsrapporterar och att företagen oftast inte bara har ett motiv. Deegan 

nämner även att det kan finnas andra motiv för företagen än de som han nämnt ovan. Han 

förklarar även att huvudmotivet till hållbarhetsrapportering som andra undersökningar funnit 

är företagens önskan om att bli legitimerade.  

 

Motiven som Deegan (a.a., s. 290) listar är en bra utgångspunkt för oss att undersöka i 

svenska förhållanden. Därför har vi granskat vad tidigare forskning har att säga angående 

motiven som Deegan nämnt i sin studie (ibid) och på grund av vad vi hittat kommer vi att 

härleda våra hypoteser som ska testas och förklaras. 
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3.6.1 Att följa lagar och regleringar (Institutionell press) 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2010, s. 257) hittar bevis i sin studie till att företagen 

använder hållbarhetsrapportering till att minska ytterligare politiska regleringar, att undvika 

ytterligare beskattning och övriga åtgärder från myndigheterna som leder till en minskning i 

företagets finansiella värde. Han menar att företagen är oroliga för att om de inte rapporterar i 

tillräckligt stor utsträckning blir påföljden mer reglering, höjda skatter och andra 

begränsningar som påverkar företaget negativt. Holland och Foo (2001, s. 4) citerar från 

Benston (1982) som menar att ansvarstagande grundas på rättvisa. Att företagen är tvungna 

via rapportering, att bidra samhället med information som annars inte skulle varit tillgängligt 

för dem. Därför är rapporteringen ett alternativ till reglering som skyddar samhället från 

företag och jämställer dessa parter när det gäller information. 

Eftersom att följa lagar och regler kan kosta företag att investera extra pengar i nya 

systeminstallationer eller förändringar i tillverkningsprocesser, anser vi att det kan vara något 

som alla företag försöker undvika oavsett storlek. Det drabbar mindre företag antagligen i 

större utsträckning än större företag, men att maximera sitt finansiella värde är alla 

vinstorienterade företags främsta mål oavsett storlek. Därför har vi följande antagande: 

H1: Motivet att rapportera för att undvika ytterligare regleringar är oberoende av 

företagsstorlek. 

3.6.2 Att göra rätt i hopp om ekonomiska fördelar (Strategiska motiv) 

Enligt Shuili, Bhattacharya och Sen (2010, s. 8) anses konsumenter, investerare samt anställda 

vara nyckelintressenter som behöver informeras om hur företagen ställer sig till olika frågor 

för att kunna belöna "bra" företag och bestraffa de dåliga företagen. Forskarna styrker detta 

påstående från en tidigare studie som genomförts i Amerika 2007, där det visade sig att 87 % 

av konsumenterna är villiga att byta varumärke om ett företag är associerat med positiv 

påverkan. Om ett företag har negativ påverkan är 85 % av konsumenterna villiga att byta till 

ett annat företags service eller produkter (a.a., s. 9). 

Shuili et al. (ibid) nämner att intressenternas intresse om företagens påverkan på miljön leder 

till att det blir ett motiv för företagen att leva upp till. Forskarna pratar om två olika motiv 

gällande intressenterna. Det ena är ett yttre motiv där företagen försöker öka deras lönsamhet 

och den andra är, företagens inre motiv där de agerar utifrån en genuin oro och deras fokus 

ligger på de verkliga problemen. Enligt Forehand och Grier (2003 s. 351) och Yoon, Gurhan-
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Canli och Schwarz (2006, s. 379) så är det de inre motiven som leder till att intressenterna 

drar positiva slutsatser om företagen.  

 

Det yttre motivet kan kopplas till den ” manageriala aspekten” av intressentteorin där företag 

informerar sina primära intressenter i större utsträckning för att få tillgång till resurser de vill 

kontrollera och genom detta uppnå effektivitet och tillväxt (Deegan & Unerman, 2011, s. 

353). Vi undersöker hypotesen: 

 

H2: Motivet att rapportera för att få positiv ekonomisk tillväxt genom engagemang i CSR och 

hållbarhetsrapportering är oberoende av företagsstorlek. 

 

Det inre motivet kan kopplas till den ”etiska aspekten” av intressentteorin där företag anser att 

de ska visa rättvist beteende mot alla sina intressenter oavsett deras kontroll av olika resurser 

och påverkan på företaget (a.a., s. 349) Författarna menar att drivkraften bakom strävan efter 

att uppnå hållbarhet borde handla om något mer än endast kortsiktiga intressen. Det borde 

handla om att skapa värde till framtida generationer (a.a., s. 386-387).  

 

Vi undrar huruvida företag idag utför hållbarhetsrapportering utifrån genuin oro för de 

verkliga miljö- och samhällsproblem som finns. Att göra rätt är samtidigt något positivt för 

företagen också, då det leder till att intressenterna blir i ökad utsträckning positivt inställda till 

företaget och det ökar företagets finansiella värde och lönsamhet.  

 

Enligt oss är det en vinn-vinn situation och därför är det rimligt för oss att tänka att många 

företag i Sverige har detta motiv till att utföra hållbarhetsrapportering. Vår hypotes enligt 

detta är följande: 

 

H3: Motivet att rapportera för att uppnå en hållbar tillväxt genom engagemang i CSR och 

hållbarhetsrapportering är oberoende av företagsstorlek. 

3.6.3 Att rapportera, eftersom samhället har rätt till att få information (Etiska 

motiv) 

O’Dwyer (2005) i Deegan och Unerman (2011, s. 350-351) menar att alla intressentgrupper 

har rätt till information även om de inte är direkt påverkade av företaget eller inte kommer att 

använda informationen. Det här antagandet hör till den etiska aspekten av intressentteorin. 
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Gamerschlag et al. (2010, s. 257) hittar koppling mellan benägenhet att rapportera, det vill 

säga vara transparent, och företagsstorlek. Utifrån detta har vi utvecklat ett antagande att 

eftersom mindre företag är ”mindre utsatt för samhällets uppmärksamhet” behöver de inte 

påverka och manipulera intressenternas åsikter i så stor utsträckning som större företag. Vi 

antar att de som rapporterar väljer det av anledningen att vara transparent i stället för att 

manipulera publikens åsikter. Därför ställer vi följande hypotes: 

H4: Mindre företag rapporterar i större utsträckning av anledningen för att vara transparent 

än större företag. 

Det finns lite studier som visar att etiska motiv i sig skulle ligga bakom företagens 

hållbarhetsrapportering. Dessa studier som finns handlar mer om företagens beteende, det vill 

säga CSR aktiviteter. Gibson citerar (2012, s. 18-19) från Orts och Studler (2002) som menar 

att alla företag måste följa lagen och även ta ansvar för miljön, ”to do the right thing” oavsett 

sina mänskliga intressenter. De menar också att estetiska, kulturella och historiska värden 

måste balanseras mot de traditionella finansiella värderingarna och kommer fram till att 

företagen måste göra en ”trade-off”. Varenova, Samy och Combs i sin studie (2012, s. 203) 

får fram ett resultat från sin enkätundersökning som tyder på att företagsledarna tycker att det 

går att vara etisk mot sina intressenter och uppnå lönsamhet samtidigt, men den främsta 

anledningen till hållbarhetsrapporteringen förblir ändå kostnadsminskning och 

vinstmaximering. Det stämmer i sig inte överens med Orts och Studlers (2002) resultat 

angående ”trade-off”. 

Vad vi hittar om rapportering i en studie från Gray et al. (1996) i Deegan och Unerman (2011, 

s. 351) handlar om ”accountability model”. Med det menas att företagen måste vara 

ansvarsfulla i sina agerande och även rapportera om detta till samhället. Enligt författarna 

drivs rapportering av ansvarsfullhet och inte av samhällets krav.  

Kan konsekvensen till Varenova et al:s resultat om synergi mellan etik och lönsamhet 

innebära att företag använder hållbarhetsrapportering av etiska anledningar och inte endast för 

att manipulera sina intressenter för resurser och vinst i Sverige? Vi prövar hypotesen: 

H5: Motivet att rapportera för att vara ansvarsfull mot de olika intressenterna är oberoende 

av företagsstorlek. 
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3.6.4 Att få bättre förutsättningar till att låna kapital (Tillgång till resurser) 

Dhalival, Li, Tsang och Yang (2009, s. 94) visar att företag använder CSR rapportering för att 

minska sina kapitalkostnader. Författarna menar att investerare bedömer ofta risken för att 

låna kapital till företag på grund av dessa finansiella rapporter. De menar även att CSR 

rangordningar är tillgängliga till investerare och det, kompletterad med information från 

hållbarhetsrapporter, ger vidare information angående ett företags kostnadseffektivitet genom 

att visa hur hållbarheten fungerar hos företaget. Ju mer positiva dessa rapporteringar är desto 

mindre risk investerare ser i företaget och desto mindre kapitalkostnaderna blir det för 

företaget.  

Deegan och Unerman hänvisar (2011, s. 399) till Hopwood et al. (2010, s. 10-15) som nämner 

att investerare börjar ta hänsyn i ökande utsträckning till hur hållbart företaget är där de vill 

investera sina pengar. Därmed tycker vi, i enligheten med intressentteorin, att det är i 

företagens intresse att ge information till investerare även om deras hållbarhet och inte endast 

deras finansiella prestation. Kapital behövs för tillväxt och att samla in kapital anser vi är alla 

företagens mål oavsett storlek. Genom att bidra med information till viktiga intressentgrupper 

som investerare och banker får företaget tillgång till finansiella resurser. Därför tycker vi att: 

H6: Motivet att rapportera för att minska kapitalkostnaderna är oberoende av 

företagsstorlek. 

3.6.5 Att hantera olika grupper av intressenter 

De Villiers och Van Staden (2011, s. 521) undersöker företagens CSR rapportering som svar 

på plötsliga miljö kriser samt långsiktigt dåligt miljö rykte och finner att företagen visar 

information angående sina miljöaktiviteter på olika ställen för att påverka olika intressenter 

och att motverka olika slags problem som uppstår. När det handlar om informations 

asymmetri mellan ägare och ledarna åtgärdar företagen det genom att inkludera miljö och 

social information i årsrapporten som aktieägare oftast läser. Medan då företaget vill påverka 

sin bredare intressent krets som är icke-finansiella intressenter visar det informationen genom 

sin webbsida eller media för det når fram till flera samtidigt. Därigenom minskar företagen 

kapitalkostnaderna samt politiska kostnaderna med hjälpen av hållbarhetsrapportering. 

Larrinaga et al. (2002, s. 724) menar att företag försöker prägla åsikter till olika intressenter 

genom sin hållbarhetsrapportering. De gör det på ett sätt att de selekterar vilken information 

som ska rapporteras till olika grupper och vad som inte ska rapporteras.  
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Om vi tolkar intressentteorin och modellen som beskriver vilka intressenter som finns (se 

gärna figur 2 i punkt 3.4) kan vi konstatera att större företag vars verksamhet är mer 

omfattande påverkar flera grupper än mindre, ofta lokala, företag gör. Enligt vår logik är det 

även sant vid motsatt riktning, att större företag får mer påtryckningar från sina intressenter än 

mindre företag. Därför tycker vi att:  

 

H7: Större företag utför hållbarhetsrapportering i större utsträckning av anledningen för att 

hantera sina intressenter än mindre företag. 

3.6.6 Att möta publikens förväntningar för överlevnadens skull 

Ullman (1985, s. 543) finner att anledningen bakom att företagen rapporterar kan förklaras i 

stor utsträckning med att behålla sin legitimitet i samhället bland sina intressenter. Hon menar 

att hållbarhetsrapporteringen har en starkare koppling till företagsstorlek, externa 

påtryckningar och synlighet än till exempel samhällets rätt att få veta om den faktiska sociala 

prestationen företaget utför mot samhället. Hennes slutsats är att företagen väljer att 

rapportera sitt CSR arbete för flera anledningar. De, enligt henne (a.a., s. 554) är: att ”minska 

regleringar från myndigheterna”, för att hantera sina intressenter genom att bidra med 

rapporter med olika informationsinnehåll riktad mot olika intressentgrupper, och för att skaffa 

finansiella resurser. 

Under Ullmans tid, det vill säga 1980-talet, då det inte fanns tillräckliga mått för att mäta den 

sociala prestationen (a.a., s. 545) gjorde det möjligt till företagen att ”överrapportera” (a.a., s. 

543) sin sociala prestation för bra rykte. Däremot har det utvecklats flera metoder nuförtiden 

som mäter det, bland annat olika listor som ger information och rangordnar företag gällande 

deras miljöpåverkan. Sådana är till exempel Toxic Release Inventory (TRI) som startats 1987 

eller The European Polluting Emissions Register (EPER) beskriver Wood (2010, s. 69) i sin 

studie. Wood menar även att den sociala och miljö prestationen kan mätas från flera olika 

vinklar, det vill säga från de olika intressenternas synpunkter. Man kan mäta till exempel 

konsument tillfredsställelse, eftersom de är en intressentgrupp som direkt påverkar företagets 

överlevnad (a.a., s. 72). Även anställdas tillfredsställelse (a.a., s. 73) samt leverantörs 

tillfredsställelse (a.a., s. 74) eller kriminella anklagelser som kan ställas som mått på 

företagens prestation. Några officiella standarder har utarbetats även såsom GRI och SA8000 

(a.a., s.75). Wood menar att många företag använder hållbarhetsrapportering fortfarande till 
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att manipulera sina intressenter trots att nya mått har kommit till samhällets förfogande men 

att det finns även flera företag som har en genuin avsikt att vara transparent.  

Vi undrar huruvida de företagen även finns i det svenska samhället och om vi kan visa att ett 

av de främsta motiven till att rapportera kan vara en genuin oro för miljön och intressenterna. 

Men vi måste ta hänsyn till tidigare forskningsresultat som Ullman (1985) och Wood (2010) 

samt även Deegan et al. (2000) och Deegan och Blomqvist (2006) tyder på att legitimeringen 

är ett starkt motiv bland företag. Därför är vår hypotes, tills det bevisas motsatsen, följande: 

H8: Motivet att rapportera för att behålla legitimitet och rätt till fortsatt verksamhet är 

oberoende av företagsstorlek. 

3.6.7 Att neutralisera de olika externa hoten, som från exempelvis media 

I Deegan et al. (2000, s. 321-322) undersöker forskarna två hypoteser som förklarar om 

mängden skriven media om ett företags utförande kring social och miljö påverkar deras 

hållbarhetsrapportering. Samt om mängden av ofördelaktig media har någon betydelse för 

företagets hållbarhetsrapportering. Resultat som visar sig är att forskarna kan se ett samband 

mellan media uppmärksamhet och företagens hållbarhetsrapportering (a.a., s. 327). 

Undersökningen har även hittat stöd till att företagen kommer att rapportera positiv 

information när det finns ofördelaktig media om företaget (a.a., s. 333). Samt att ju mer 

uppmärksammad ett företag är i media desto mer hållbarhetsrapportering leder det till (a.a., s. 

334). Även Islam och Deegan (2010, s.142) har via deras studie kommit fram till samma 

resultat angående ett samband mellan ofördelaktig media och mer hållbarhetsrapportering.  

 

Enligt legitimitetsteorin använder företagsledare hållbarhets- och finansiell rapportering i 

olika utsträckning till att skaffa, behålla eller reparera sin legitimitet citerar Deegan och 

Unerman (2011, s. 331) från Suchman (1995) och O’Donovan (2002). En form av detta är 

”reputation risk management” (Deegan & Unerman, 2011, s. 337) som handlar om att företag 

motverkar negativa externa påtryckningar genom hållbarhetsrapportering.  

 

Vi tycker att eftersom större företag antagligen får större media uppmärksamhet än de mindre 

företagen, använder de hållbarhetsrapporteringen också i större utsträckning till att motverka 

detta och därmed ställer vi följande hypotes: 
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H9: Större företag rapporterar i större utsträckning för att bevara sitt rykte genom att 

motverka negativ media uppmärksamhet och externa påtryckningar än mindre företag. 

 

Som en slutsats till ovannämnda studier och artiklar har vi samlat ihop åtta variabler som vi 

vill undersöka som anledning till hållbarhetsrapporteringen. De är ”lagar och regleringar”, 

”tillväxt”, ”transparens”, ”ansvarstagande”, ”kapitalkostnader”, ”intressenter”, ”legitimering” 

och ”externa påtryckningar”.  

 

Vi förväntar oss att hitta liknande motiv bland företag i Sverige som i andra industriländer 

(Deegan, 2002; Larrinaga et al. 2002; Boiral, 2013 bland annat). 

3.6.8 Övrigt 

Genom vår undersökning finns det möjligheter till att vi även hittar flera etiska motiv utöver 

ovannämnda. 

3.7 Vad är det som gör att företag inte rapporterar?  

Eftersom det inte är obligatorisk att utföra hållbarhetsrapportering finns det förstås företag 

som väljer att inte rapportera sina miljöpåverkande aktiviteter. Anledningen kan vara olika, 

men det finns inte många vetenskapligt grundade studier som undersöker detta och inte alls i 

svenska förhållandet. 

Herbohn (2005) finner i sin studie - som riktades mot en experimentell implementering av 

”full-cost accounting” hos ett företag i skogsbranschen - båda positiva och negativa reaktioner 

angående rapportering av miljöresurshanteringen. Systemet baserats på ett nytt 

bokföringssystem som tar hänsyn till och kvantifierar miljöresurserna. Hon misslyckas med 

sitt forskningssyfte att utföra experimentet men däremot kommer hon fram till flera 

anledningar angående företagsledningens och deras intressenters attityd mot 

hållbarhetsrapportering.   

Vi kommer att utgå ifrån hennes studieresultat och undersöker de tre främsta anledningarna 

hon hittat till att företag inte väljer att rapportera deras miljöpåverkan. Vi kommer att försöka 

hitta flera anledningar bland svenska företag som svarar på den här frågeställningen. 

Herbohn finner i sin studie (2005) att de främsta negativa sidorna av miljöredovisningen och 

rapporteringen enligt ledarna är att det är för dyrt att införa nya system/processer, det är för 
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komplicerat och väcker misstankar hos sina intressenter och att det är svårt att kvantifiera och 

då räcker det inte till som beslutsunderlag och därmed är irrelevant (a.a., s. 534). 

I följande undersöker vi de här motiven och härleder våra hypoteser som ska testas. 

3.7.1 För dyrt 

Ullman (1985, s. 543) menar att företag avvaktar med rapportering av sitt CSR arbete på 

grund av att dessa åtgärder kostar ganska mycket pengar och kostnaden är att de pengarna tas 

bort från andra program som är gynnande för företagets aktieägare. Rapportering av sådan 

aktivitet som anses vara mindre fördelaktig för aktieägarna, föredras därmed inte av 

företagen. Detta kan tyda på  att företagen rättar sig efter sina primära intressenter i enlighet 

med intressentteorin.  

Varenova et al. (2012, s. 203) hittar i sin undersökning att företagsledarna kommer att 

spendera pengar på CSR och rapportera detta så länge det ökar, eller åtminstone inte minskar 

deras profit.  

Utav detta tycker vi att lönsamheten är fortfarande prioriterad framför hållbarheten och därför 

väljer företag att inte rapportera om det skulle skada lönsamheten. Vår hypotes är att:  

H10: Motivet till att inte rapportera eftersom dess kostnader är högre än den positiva 

finansiella utvecklingen, är oberoende av företagsstorlek. 

3.7.2 För komplicerat 

I Herbohns studie (2005, s. 530) tyckte företagets intressenter att hållbarhetsrapporteringen 

var för komplicerat för dem att förstå och det väckte misstankar angående att företaget kan 

utnyttja detta till att manipulera dem genom rapporteringen. Detta kan tolkas utifrån 

legitimitetsteorin att företagen inte vill risker deras legitimitet genom att orsaka misstro hos 

deras intressenter. Företagsledarna var också oroliga för att intressenterna skulle känna så, 

som tyder på att de vill möta deras intressentgruppers förväntningar enligt intressentteorin. 

Intressenterna tyckte även att det inte var tillämpligt att värdesätta miljön (ibid).  

H11: Motivet till att inte utföra hållbarhetsrapportering för det är komplicerat och väcker 

misstänksamhet är oberoende av företagsstorlek.  



56 
 

3.7.3 Uppfyller inte dess mål - irrelevant 

Cho et al. (2010) finner att anledningen till att ”fortune 500” företag i industriella branschen 

väljer att inte använda hållbarhetsrapportering kan vara att informationen är icke-materiell och 

icke-kvantifierbar och därför är irrelevant. Författarna hittar ingen koppling mellan förbättrad 

miljö prestation och hållbarhetsrapportering. Det är snarare så att företag som väljer att 

rapportera gör det oftast för att motverka sin negativa miljö prestation (a.a., s. 486) och för att 

behålla sin legitimitet. 

Gibson (2012, s. 19) citerar från Orts och Studler (2002) som tycker att miljöns estetiska 

värde är konstruerad av mänskligheten och som sådant är det svårt och subjektivt att 

värdesätta miljöresurserna. Gibson (2012, s. 17) menar att det inte går att kvantifiera 

miljöpåverkan med samma mått som påverkan på andra intressenter på grund av att miljön 

inte är en samling av människor. 

Även Herbohn finner att företagsledningen tyckte att den nya bokföringsmetoden inte var 

tillräckligt ackurat för att kunna värdesätta miljöresurserna på ett sådant sätt som leder till en 

hållbar resurshantering. Därför tyckte de inte att rapporteringen i sig skulle vara tillräckligt 

som beslutsunderlag (2005, s. 532).  

Att det inte finns en bra etablerad metod för att värdesätta miljöpåverkan gör det att det inte 

går med säkerhet att kvantifiera de teoretiska kostnaderna som företaget borde stå för till att 

återställa miljön för hållbarhetens skull. Därför tror vi att företag som inte rapporterar gör det 

av anledningen att det inte påverkar någonting och därmed är irrelevant, som vår hypotes 

säger: 

H12: Motivet till att inte rapportera för det är irrelevant som beslutsunderlag utan att kunna 

kvantifiera miljöpåverkan är oberoende av företagsstorlek.  

3.7.4 Övriga motiv 

Peck och Sinding (2001, s. 143) förklarar icke rapportering med att de företagen som inte 

upprättar hållbarhetsrapporter redan har rapporterat information angående deras aktiviteter till 

någon myndighet som en obligatorisk åtgärd och därmed känner inte behovet till att ge 

ytterligare information till andra intressenter. Vilket vi kan koppla till intressentteorin då 

företagen prioriterar deras primära intressenter vid beslut om rapportering. Även att vissa 

företag beaktar att visa information som senare kan användas mot dem i framtida rättsfall.   
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Utav tidigare studiers resultat reducerar vi vår undersökning till tre definierade och en ”övrig” 

anledning till varför företagen inte väljer att rapportera sina CSR arbeten. De variablerna vi 

tänker undersöka är ”kostnaden”, ”komplexiteten”, ”irrelevans”, och ”övriga” anledningar. Vi 

ger en möjlighet till undersökningssubjekten att utveckla sina åsikter genom att inkludera 

kategorin ”övrigt” i våra, annars slutna, frågeställningar. Därigenom kan det dyka upp flera 

anledningar till varför företag inte rapporterar utan att få fram orimligt mycket data som inte 

kan krypteras i senare fas.   

3.8 Kritik till hållbarhetsrapportering 

Tyvärr finns det mycket att jobba med när det gäller de olika standarder för rapportering. Till 

exempel undersöker Boiral (2013) i sin studie skillnaden mellan innehållet i GRI ”A” och 

”A+” klassificerade företags hållbarhetsrapportering och deras faktiska miljöaktiviteter och 

finner att tyvärr 90 % av negativa miljöaktiviteter har inte rapporterats och det som 

rapporterats kanske inte har mycket att göra med faktiska händelser (a.a., s. 1036). Han ställer 

”Voluntary disclosure theory” mot legitimitetsteorin och menar att trots att 

hållbarhetsrapporteringens mål är att företagen informerar sina intressenter om företagets 

miljöaktiviteter används den oftast för att uppnå det motsatta. Det vill säga att gömma 

företagets negativa miljöpåverkan genom rapportering som är frikopplad från realiteten och 

visar vad som förväntas av företaget (a.a., s. 1061). Det är möjligt på grund av problem med 

revisorernas opartiskhet (a.a., s. 1042) samt otydlig definition till ”hållbar utveckling” (a.a., s. 

1043.). Boiral hänvisar även till Owen et al. 2000; Gray, 2010; Unerman et al. 2007 som 

menar att ledningen har kontroll över hållbarhetsrapporteringen och därför kommer det att 

spegla deras intresse. Utan deltagande från intressentgrupper – citerar han från O’Dwyer, 

2005; Bebbington et al. 2007; Unerman et al. 2007 – tenderar företag att ”greenwash” sina 

resultat i stället för att vara genuint transparent mot samhället som Boiral (2013, s. 1043) 

hänvisar till vad andra forskare kommit fram till i sina studier (Laufer, 2003; Ramus and 

Montiel, 2005; Wagner et al. 2009). 

 

Även Larrinaga et al. (2002, s. 737) har kommit fram till samma slutsats i Spanien, nämligen 

att hållbarhetsrapporteringens standard inte uppnår sitt mål på grund av för mycket 

manipulering genom att företagen själva väljer vad som ska rapporteras och vad som ska 

lämnas ut. Författarna menar också att det inte skulle förbättra situationen om 

hållbarhetsrapporteringen skulle göras obligatorisk. 
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4. Empirisk metod 

I följande avsnitt kommer vi att presentera hur data från enkätundersökningen och 

intervjuerna bearbetas. Vi visar vilka variabler som undersökts samt redovisar hur en 

operationalisering av enkäten genomförts. Dataanalys av enkätresultatet samt kodning av 

intervjuerna kommer även att redogöras.  

4.1 Statistik 

Vi har använt oss av statistikprogrammet SPSS till hanteringen av enkätresultatet för att 

undersöka samband (Eliasson, 2010, s. 114). Vi har med hjälp av programmet kunnat 

omvandla våra svar till numeriska variabler som sedan har analyserats genom olika statistiska 

metoder. Vi började med att identifiera vilka av våra variabler som var beroende samt 

oberoende.  

4.1.2 Variabler 

4.1.2.1 Oberoende variabel – Företagsstorlek 

 

En oberoende variabel påverkar vilka värden de beroende variablerna tar (Bryman & Bell, 

2013, s. 64). I  vårt fall har vi en oberoende variabel som vi vill undersöka vilket är 

företagsstorlek. Då vårt syfte är att visa om de olika motiven till att utföra 

hållbarhetsrapportering eller inte, beror på företagsstorlek. Vi vill visa huruvida förändring i 

företagsstorlek medför förändring i motiven, varför företag utför eller inte utför 

hållbarhetsrapportering (Johannessen & Tufte, 2003, s. 182). 

4.1.2.2 Beroende variabler – motiv till hållbarhetsrapportering 

Utifrån tidigare forskning har vi undersökt vilka faktorer som kan påverka företagens 

benägenhet till att utföra hållbarhetsrapportering. Vi har sammanfattat de olika motiven och 

har kommit fram till åtta variabler som kan vara anledningar till hållbarhetsrapportering och 

som vi härledde våra hypoteser ifrån. Dessa variabler är ”lagar och regleringar”, ”tillväxt”, 

”transparens”, ”ansvarstagande”, ”kapitalkostnader”, ”intressenter”, ”legitimering” och 

”externa påtryckningar”.  

4.1.2.3 Beroende variabler – motiv till att inte utföra hållbarhetsrapportering 

Vi undersöker även vilka faktorer som spelar roll när företag väljer att inte rapportera. Från 

tidigare forskning hittade vi dessa variabler ”kostnad”, ”komplexitet” och ”irrelevans” som 
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främsta anledningar, som även kommer utgöra våra beroende variabler. När vi undersökte 

dessa variabler så använde vi oss av idéer från de olika motiv som gör att företagen väljer att 

hållbarhetsrapportera. Till exempel så använde vi oss av fråga sju i enkäten som stöd och 

utformade frågeställningar som kunde besvara varför företag inte utför 

hållbarhetsrapportering. 

4.1.3 Operationalisering av mätinstrument 

För att kunna mäta våra variabler måste vi klassificera dem var för sig i distinkta kategorier, 

genom att hitta indikatorer som tyder på vilken variabel de ingår i (a.a., s. 45). I vårt fall måste 

vi hitta olika motiv som vi kunde mäta som ingår under var och en av de åtta, respektive tre 

variabler, som vi utformade.  

Vid utformning av våra indikatorer har vi utgått från tidigare forskning. Men eftersom de 

använde sig av annorlunda metod med samma frågeställning eller undersökte annorlunda 

frågor med samma metod, har vi tagit ut relevanta indikatorer utifrån olika studier och 

anpassat dem efter vår studie genom modifiering. Bryman och Bell menar att genom att ta 

frågor som andra forskare använt sig av försäkrar en bra kvalitet. Det gör även 

studieresultaten jämförbara med tidigare utfall. Man måste dock be om godkännande från 

forskarna för att kunna använda deras frågor (2013, s. 277). Vi har tagit endast idén och inte 

de exakta frågorna från forskarna och därför anser vi att vi inte behövde göra detta utan vi 

anger forskarnas namn i källförteckningen.  

För att mäta våra åtta, respektive tre variabler och därigenom pröva våra hypoteser har vi 

grupperat indikatorerna under varje hypotes för att se vilka frågor som mäter vilka variabler. 
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Tabell 1 - Beroende variabler  

Variabel Hypotes Indikatorer 

Lagar och 

regleringar 

H1: Motivet att rapportera för att 

undvika ytterligare regleringar är 

oberoende av företagsstorlek. 

- Att motsvara de olika regleringarnas krav F7 

- Möjligheten att undvika regleringar från 

statliga myndigheter F9 

 

Tillväxt 

H2: Motivet att rapportera för att få 

positiv ekonomisk tillväxt genom 

engagemang i CSR och 

hållbarhetsrapportering är oberoende av 

företagsstorlek. 

- Att det bidrar till profit maximeringen F7 

- Möjligheten att maximera företagets tillväxt 

F9 

- Möjligheten att maximera aktieägarnas 

utdelning F9 

H3: Motivet att rapportera för att uppnå 

en hållbar tillväxt genom engagemang i 

CSR och hållbarhetsrapportering är 

oberoende av företagsstorlek. 

- Att uppnå en hållbar tillväxt F9 

Transparens 

H4: Mindre företag rapporterar i större 

utsträckning av anledningen för att vara 

transparent än större företag. 

- Att uppnå mer transparens F9 

Ansvarstagande 

H5: Motivet att rapportera för att vara 

ansvarsfull mot de olika intressenterna 

är oberoende av företagsstorlek 

- Att göra rätt för sig F7 

- Att ta social och miljöansvar F7 

- Tillfredsställda anställda F9 

- Nöjdare intressenter F9 

- Att göra rätt för samhället F9 

Kapitalkostnader 

H6: Motivet att rapportera för att minska 

kapitalkostnaderna är oberoende av 

företagsstorlek. 

- Fler möjligheter till att samla in finansiella 

resurser F9 

- Minskade kapitalkostnader F9 

Intressenter 

H7: Större företag utför 

hållbarhetsrapportering i större 

utsträckning av anledningen för att 

hantera sina intressenter än mindre 

företag. 

- Att meddela information till intressenterna F7 

- Att bidra aktieägarna med information F7 

Legitimering 

H8: Motivet att rapportera för att behålla 

legitimitet och rätt till fortsatt 

verksamhet är oberoende av 

företagsstorlek 

- Att vara en förebild för andra företag F7 

- Acceptans från samhället F9 

Externa 

påtryckningar 

H9: Större företag rapporterar i större 

utsträckning för att bevara sitt rykte 

genom att motverka negativ media 

uppmärksamhet och externa 

påtryckningar än mindre företag. 

- Att motverka externa påtryckningar från olika 

intressenter F7 

- Färre rättstvister F9 

- Bättre rykte F9 

Kostnad 

H10: Motivet till att inte rapportera 

eftersom dess kostnader är högre än den 

positiva finansiella utvecklingen, är 

oberoende av företagsstorlek. 

- Kostnaderna är för höga jämfört med dess 

bidrag till profitmaximering F14 

 

Komplexitet 

H11: Motivet till att inte utföra 

hållbarhetsrapportering för det är 

komplicerat och väcker misstänksamhet 

är oberoende av företagsstorlek. 

- Eftersom rapporteringen inte anses uppnå sitt 

mål som är att vara transparent. F10 

- Eftersom rapporteringen inte anses uppnå sitt 

mål som är att få acceptans från samhället. F10 

- Det bidrar inte till acceptans i samhället F14 

Irrelevans 

H12: Motivet till att inte rapportera för 

det är irrelevant som beslutsunderlag 

utan att kunna kvantifiera miljöpåverkan 

är oberoende av företagsstorlek. 

- Det är svårt att kvantifiera ens miljöpåverkan 

F14 

- Det bidrar inte till att kontrollera 

miljöpåverkan F14 

Indikatorerna motsvarar frågor i vår enkät. F7, F9, F10 och F14 står för fråga 7, 9, 10 och 14. 

7. Mitt företag utför hållbarhetsrapportering med syftet… 

9. Genom att rapportera företagets CSR aktiviteter uppnår mitt företag … 

10. Mitt företag väljer att inte rapportera dess CSR aktiviteter … 

14. Vad anser Ni är nackdelar med hållbarhetsrapportering? 
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Våra frågor är av känsliga slag och därför kunde vi inte direkt ställa dem till våra 

respondenter. Genom att ställa frågorna på ett indirekt sätt kunde vi få fram respondenternas 

åsikter och värderingar. Att enkäten tillät anonymitet hjälpte till att vi fick ärligare åsikter, fast 

det är ingen garanti. I stället för att ställa en direkt fråga som: ”Rapporterar ni för att undvika 

lagar och regleringar?” skrev vi om frågan till ”Vad vill ni uppnå med 

hållbarhetsrapportering?”, som kan anses mer som ett syfte än orsak. Svaret tolkade vi som en 

orsak till att utföra rapportering eller inte. Att vi ställde frågan på två olika sätt var av 

anledningen till att kunna mäta flera indikatorer på detsamma variabel för att undvika 

missförstånd och feltolkningar (Bryman & Bell, 2013, s. 169).  Genom att ge respondenterna 

möjligheten till att utvärdera de olika svarsalternativen via Likertskala kan vi få fram vad som 

är den främsta orsaken för dem till att utföra hållbarhetsrapportering. 

Johannessen och Tufte beskriver att det finns fyra sorts skalnivåer, det vill säga hierarki, 

enligt vilka variablerna kan kategoriseras baserat på sina egenskaper. Beroende på vilken nivå 

en variabel ligger kan det utföras olika sorts statistiska beräkningar och tester. Ju högre nivå 

variabeln ligger på desto mer komplicerade statistiska beräkningar kan utföras. De är – från 

högsta till lägsta nivå – kvotnivå, intervallnivå, ordinalnivå och nominalnivå (2003, s. 145). 

Enligt andra författare som till exempel Bryman och Bell (2013, s. 344,348) kan variablerna 

kategoriseras på annorlunda sätt. Författarna menar att intervall- och kvotvariabler kan anses 

ingå i en och samma grupp och dessutom kategoriserar variablerna som ordinal-, nominal- 

och en speciell sorts, dikotomvariabler. 

Våra variabler faller inom flera kategorier.  

Tabell 2 - Variabel nivåer 

Skalnivå Variabler 

  
Intervallnivå Anställda, Omsättning, Balansomslutning 

Ordinalnivå 
(Intervallnivå) 

Alla motiv, fördelar och nackdelar som täcks av frågorna nr. 
7 – 10 samt 13  

Nominalnivå Frågorna 1-6, 11-12, samt 14-15 

I tabellen visas vilka variabler som ingår under de olika skalnivåer.  

För vår hypotesprövning använder vi dock endast våra variabler på ordinalnivå, som betyder 

att deras kategorier kan rangordnas (Bryman & Bell, 2013, s. 348, Johannessen & Tufte, 

2003, s. 145). Svarsalternativen till våra enkätfrågor ligger mellan ”stämmer inte alls” och 
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”stämmer helt och hållet”, kategorier som efter kodningen har tagit upp värdena mellan 1 = 

”stämmer inte alls” respektive 5 = ”stämmer helt och hållet” enligt Likertskala.  

Bryman och Bell menar (2013, s. 348) att en Likertskala kan ge upphov i strikt bemärkelse till 

ordinalvariabler, men att vissa författare har andra uppfattningar som tyder på att de här 

variablerna kan tas för intervall-/kvotvariabler eftersom de har ett stort antal kategorier. 

Därför utförde vi korrelationsanalys ändå som kan göras på variabler som ligger på intervall-

/kvotnivå. 

4.1.4 Analysmetod 

 

Enligt Bryman och Bell (a.a., s. 341) är SPSS en bra lösning för forskaren till att analysera 

kvantitativ data. Författarna menar att studenten inte borde vänta med beslut som rör vilken 

slags dataanalys som ska utföras tills alla data är insamlade, utan enkäten ska byggas upp 

utifrån vilken data som krävs till vissa analyser (ibid).  

Vi har följt detta råd och har byggt upp en enkät där frågorna ska utvärderas av 

respondenterna via en Likertskala. Vårt metodval kommer från en studie där författarna har 

undersökt brittiska börsnoterade företag angående deras åsikter om CSR (Varenova et al., 

2013). Vi anser att vårt syfte, att utforska börsnoterade företags åsikter om 

hållbarhetsrapportering liknar sistnämnda författarnas syfte och därför är det tillämpligt att 

använda liknande metoder som de använt sig av. 

4.1.4.1 Dataanalys 

 

Vårt mål var att samla ihop tillräckligt med svar från större och mindre börsnoterade företag 

för att kunna utföra ett t-test som skulle visa om det fanns eventuella skillnader i gruppernas 

åsikter. Johannessen och Tufte menar att om variablerna som ska jämföras finns på 

ordinalnivå och om den ena har åtminstone fem värden kan det utföras jämförelse på deras 

genomsnitt och median (2003, s. 179). Våra variabler skulle motsvara detta krav enligt vår 

uppfattning och därför tänkte vi att det var teoretiskt möjligt att utföra t-test på dem. 

Vi fick dock ett praktiskt problem som vi var medvetna om från början. Vi visste att en 

nackdel med enkätundersökning är att det kan ge ett stort bortfall (Bryman & Bell, 2013, s. 

248). Det kan bero på enkätens längd (a.a., s. 249) eller att vi ställde ganska känsliga frågor 

angående våra respondenters åsikter. Vissa respondenter som inte utför 

hållbarhetsrapportering upplevde kanske vissa frågor som irrelevanta för dem och därför 
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avstått från att gå vidare till de relevanta frågorna som gällde motiven att inte utföra 

hållbarhetsrapportering (Johannessen & Tufte, 2003, s. 250). Enligt författarna betyder ett 

bortfall på 50 % eller mer vid enkätundersökning att studien har ett mycket begränsat värde 

(a.a., s. 136), men Bryman och Bell (2013, s. 248) menar att forskaren kan öka 

undersökningens validitet genom triangulering. Vi har räknat ut att utav de 484 utskickade 

enkäter – som täckte hela populationen – fick vi tillbaka 94 svar, som motsvarar en 

svarsprocent av 19,42 %. Vi har gjort en bortfallsanalys som rekommenderas av Johannessen 

och Tufte (2003, s. 136) för att kunna bestämma huruvida resultatet som fåtts fram efter 

bortfallet ändå kan generaliseras till populationen. Bortfallet visade sig vara lite större inom 

Aktietorget, som kan bero på temat på undersökningen enligt författarna (a.a., s. 250) som i 

vårt fall kan innebära att eftersom många inte utför hållbarhetsrapportering valde de att inte 

fylla i vår enkät. Generellt sätt var bortfallet jämt fördelat i de övriga grupperna, men trots 

detta kan vi inte anse vårt bortfall som slumpmässigt och därför kan det försämra urvalets 

representativitet (ibid). På grund av detta har vi bestämt oss för att utföra en till undersökning 

i form av semistrukturerade intervjuer för att bekräfta vårt resultat utav enkätundersökningen.  

Tabell 3 - Bortfallsanalys 

Bortfallsanalys 

  Large Mid Small Aktietorget First North Totalt 

Utskickat 65 80 110 115 114 484 

Svar 14 19 24 13 19 89* 

Svarsfrekvens 22% 24% 22% 11% 17% 18% 

Bortfall 78% 76% 78% 89% 83% 82% 
 *Utifrån våra 94 gensvar var det fem personer som inte fyllde i vilken grupp de tillhörde.  

I nästkommande del beskriver vi hur vi gått tillväga med våra statistiska tester samt 

intervjuprocessen. 

4.1.4.2 Att undersöka samband bland beroende och oberoende variabler – Spearman’s 

Rho test 

För att se huruvida det fanns samband mellan företagsstorlek och de olika motiven som gör att 

företag utför hållbarhetsrapportering har vi utfört en korrelationsanalys. Eftersom våra data 

inte visat en linjär trend kunde vi inte utföra ett vanligt Pearson korrelations test som 

förutsätter linjärt samband (De Veaux, Velleman, & Bock, 2012, s. 157). Däremot 

rekommenderar författarna flera alternativa metoder som mäter samband mellan variabler 

utan att de följer en linjär trend. Kendall’s Tau är en metod som passar mycket bra till analys 

som baseras på Likertskala (a.a., s. 162) fast där behöver man tolka resultatet försiktigt 
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eftersom det inte visar huruvida en trend är konsekvent utan bara att det finns något slags 

samband. Däremot om forskaren utför en Spearman’s Rho test visar resultatet en korrelation 

mellan två "rank" variabler (a.a., s. 163). Vi har utfört båda tester på samtliga variabler och 

fick samma resultat med endast en aning skillnad bland korrelationskoefficienterna. Det 

visade precis samma samband som våra Mann-Whitney test mellan den oberoende variabeln – 

företagsstorlek – och de beroende variabler, det vill säga motiven till hållbarhetsrapportering. 

Anledningen till att sambandet visar sig vara negativ i tabell 4 ligger i vilket värde vi 

tilldelade de olika grupperna. Eftersom värdet 1 blev större företag och 2 blev mindre företag 

visar korrelationskoefficienten att ju mindre medelvärde motiven antagit desto mindre är 

företaget. Det stämmer överens med ett positivt samband mellan företagsstorlek och motiven 

om vi vänder om förhållandet. 

Där det inte fanns ett statistiskt signifikant samband mellan motiv och företagsstorlek betyder 

det att vi förkastar den alternativa hypotesen som påstår att motivet är beroende av 

företagsstorlek. 

4.1.4.3 Att testa skillnader mellan två populationers medelvärde – Mann-Whitney test  

 

För att försäkra vårt resultat har vi bestämt oss för att undersöka huruvida det fanns statistiskt 

signifikant skillnad mellan ledarnas motiv till hållbarhetsrapportering bland de mindre och 

större företagen. Vi har delat upp den oberoende variabeln, företagsstorlek i två grupper. Den 

ena bestod av större företag i börsgruppen Large Cap och den andra bestod av företag som 

tillhör Mid Cap, Small Cap, Aktietorget och First North grupperna. Anledningen till detta var 

att det fanns större företag i större utsträckning i urvalet som utförde hållbarhetsrapportering. 

Skillnaden mellan företagsstorlek var även mer uppenbart mellan Large Cap företag och de 

övriga grupper än om vi använt oss av någon annan fördelning. Vi ville få en rättvisande bild 

genom att fördela företagen på ett sådant sätt. När vi däremot undersökte företagen som inte 

utförde hållbarhetsrapportering delade vi företagen i två grupper, med Mid Cap som större 

företag och Small Cap, Aktietorget och First North som mindre företag. Detta beror på att 

Large Cap inte fanns bland de som inte utförde rapportering.  

Johannessen och Tufte menar (a.a., s. 225) att ett t-test är ett sätt att gå tillväga vid 

hypotesprövningen. För att kunna använda metoden krävs det dock att båda urvalen har 

normalfördelning (De Veaux et al., 2012, s. 583) eller att de är endast har mindre skevhet, 

men då ingår det åtminstone runt 40 stycken enheter i båda urvalen. Efter att ha skapat ett 

histogram för var och en av motiven kring rapportering och icke-rapportering har vi 
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konstaterat att de oftast inte hade normal fördelning och därför var det inte rekommenderat för 

oss att utföra ett t-test.  

De Veaux et al. (a.a., s. 597) rekommenderar dock en alternativ metod som inte behöver 

uppfylla kravet om normalfördelning. Vi har utfört en Mann-Whitney test på vår datamängd, 

som testar skillnaderna mellan rankingen av medelvärdena och på så sätt fått fram vårt 

resultat som avgjort huruvida hypoteserna ska förkastas eller accepteras. 

Vid hypotesprövning undersöker forskaren huruvida resultatet ligger inom en viss 

konfidensintervall och därmed är statistiskt signifikant på en förutbestämd signifikansnivå. 

Den nivån brukar vanligtvis vara 5 % (Johannessen & Tufte, 2003, s. 236), men det beror på 

vad som ska testas (De Veaux et al., 2012, s. 467). Resultatet kan accepteras som statistiskt 

signifikant och noll hypotesen kan accepteras där sannolikhetsvärdet P är mindre än 0,05 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 236).  

I vårt fall valde vi den vanliga 5 % nivån. När Mann-Whitney testet utförts fick vi ett värde 

för signifikans som i vårt fall heter ”Asymp. Sig. (2-tailed) och infaller mellan värdena 0 och 

1. Det visar hur sannolikt det är att vårt resultat är felaktigt och ju mindre det här 

sannolikhetsvärdet är desto säkrare kan vi vara att resultatet stämmer (a.a., s. 237).  

När vi beräknade skillnaderna mellan två gruppers medelvärde har vi accepterat 

nollhypoteserna, det vill säga att det inte fanns skillnad mellan gruppernas åsikter där detta 

sannolikhetsvärde var större än 0,05.  

4.2 Intervju 

4.2.1 Kodning och analys av meningsinnehåll: 

Vi har valt att använda oss av metoden analys av meningsinnehåll (Johannessen & Tufte, 

2003, s. 109), eftersom vår forskningsfilosofi är av kvalitativt slag och därmed ett tolkande 

synsätt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217). Då vårt mål med intervjuerna var att pröva våra 

hypoteser om skillnader mellan större och mindre företags uppfattning om 

hållbarhetsrapportering (a.a., s. 122).  

Till att börja med har vi gjort utskrifter på alla intervjuer med hjälpen av ett 

ordbehandlingsprogram (Trost, 2010, s. 147). Sedan för att få ett helhetsintryck har vi läst 

igenom hela materialet ett flertal gånger. Sedan började vi att söka efter återkommande 
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nyckelord för att hitta samband i intervjurespondenternas svar. Vi behövde däremot inte leta 

efter centrala teman (Johannessen & Tufte, 2003, s. 110) eftersom vi utförde 

semistrukturerade intervjuer och hade redan kategoriserat in våra frågor i olika teman i vår 

intervjuguide, som till exempel legitimering, tillväxt och så vidare. Dessa kategorier har vi 

baserat på våra hypoteser. Vi försökte samtidigt reducera bort all onödig information som inte 

var av vikt för att kunna besvara våra frågeställningar eller kopplas till våra hypoteser (ibid).  

Som ett nästa steg har vi gått igenom det reducerade materialet och identifierat olika 

nyckelord som kunde relateras till våra teman. Dessa nyckelord har vi markerat och skrivit 

upp i marginalen för att lätt kunna hitta vilka frågor som innefattade liknande svar (a.a., 2003, 

s. 111). Vi har ställt upp varje delfråga och sammanställt respondenternas svar utifrån 

nyckelorden (a.a., s. 115). Dessa nyckelord har vi kopplat till varje tema och letat efter 

mönster som kan tolkas som svar på våra frågeställningar. Detta gjorde det möjligt för oss att 

reducera intervjuerna till ett analyserbart material i nästkommande steg (a.a., s. 114).  

Vi har valt att redovisa intervjurespondenternas svar  i en sammanfattande version som visar 

vad alla respondenterna svarade och vi har även tagit med citat om det varit av vikt för 

undersökningen. Eftersom vi har en stor mängd material som kan vara svårt att reducera ner 

för mycket, utan att stycka upp och därmed förlora helheten (a.a., s. 113). Så därför valde vi 

en sammanfattning på respondenternas svar för att inte förlora strukturen och vi anser att det 

blir även mer förståeligt för läsaren (Trost, 2010, s. 149). Dessa sammanfattningar har vi haft 

stöd av vid analysen till att styrka upp våra enkätresultat.  

Inför redovisningen av materialet måste vi även ta hänsyn till de etiska aspekterna, gällande 

anonymitet och konfidentialitet. Då vi lovat anonymitet innebär detta att vi inte nämner 

namnet på respondenterna eller andra igenkännandetecken som kan vara avgörande för deras 

identitet (Trost, 2010 s. 61; Johannessen & Tufte, 2003, s. 64). Författaren Trost (a.a. s, 61) 

menar att anonymitet egentligen inte kan förekomma då vi som intervjuar vet namnet på de 

intervjuade, men att vi kan däremot försäkra att de som läser rapporten inte kan identifiera 

vilka respondenterna är. Vi har därför valt att inte skriva ut några namn eller vilket företag 

respondenterna representerar utan vi benämner de intervjuade som exempelvis F1, vilket 

betyder att det är första intervjun inom gruppen First North och så vidare (a.a., s. 127-128). Vi 

har inte heller valt att ta med citat som kan avslöja vilket företag respondenterna representerar 

eller på något annat sätt kan avslöja identiteten på respondenterna (a.a., s. 129). 
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras vårt resultat från enkätundersökningen och semistrukturerade 

intervjuerna. Vi redogör vårt enkätresultat med hjälp av tabeller för att vidare presentera 

intervjurespondenternas svar på varje fråga i form av en sammanfattande version. 

5.1 Statistik 
 

Vår enkätundersökning resulterades i 19,42 % svarsfrekvens. Utav de 94 svaren vi fått utför 

47,31 % hållbarhetsrapportering, 48,39 % rapporterar inte samt 4,30 % tänker införa 

hållbarhetsrapportering i framtiden. Vi ställer frågan i vår studie utav vilka motiv företag utför 

hållbarhetsrapportering eller inte. Vi kan se att det är ungefär lika stor andel som utför 

rapportering som de som inte gör det.  

Vi delade upp företag på större och mindre företag baserat på vilken börsgrupp de ingår och 

så definierade vi att större företag var de som ingår i Large Cap och mindre företag är alla 

övriga grupper på Stockholmsbörsen samt Aktietorget och First North. Vår erfarenhet är att 

större andel större företag utför rapportering än mindre. Vilket vårt enkätresultat även 

bekräftar då 66,67 % av större företag utförde hållbarhetsrapportering mot 33,33 % mindre 

företag. Utifrån våra intervjuresultat finner vi att utav de tillfrågade företagen, 0 % som hör 

till Large Cap, 33,33 % från Mid Cap, 100 % från Small Cap, 100 % från Aktietorget samt 

100 % från First North uttryckte att de inte utfört hållbarhetsrapportering. Det styrker vårt 

resultat från enkätsvaren att större företag rapporterar mer än mindre företag. 

För att bekräfta det har vi utfört ett Spearman’s Rho test för att se om det verkligen finns ett 

statistiskt signifikant samband mellan företagsstorlek och rapportering. Den oberoende 

variabeln var företagsstorlek, markerade som 1 First North – 5 Large Cap, det vill säga från 

mindre till större företag. Det beroende variabeln var rapporteringen med värdet 1 om företag 

inte rapporterade och värdet 2 om företag rapporterade. För att få fram ett rättvisande resultat 

har vi tillfälligt tagit bort värdet 3 som visade företag som tänker införa 

hållbarhetsrapportering och markerade det som 1 eftersom i nuläget instämmer det med att de 

inte utför hållbarhetsrapportering. Här fick vi fram ett ganska starkt positivt samband med en 

korrelationskoefficient av 0,524** och signifikansvärdet på 0,000 som betyder att det är 100 

% säkert att resultatet stämmer. Det vill säga att det finns samband mellan företagsstorlek och 

rapportering. 
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I nästa steg har vi utfört tester för att fastställa vilka motiv till hållbarhetsrapportering som är 

beroende av företagsstorlek. 

5.1.1 Varför utför företag hållbarhetsrapportering i Sverige? 

 

Följande tabeller visar resultatet från vår enkätundersökning angående vilka motiv som gör att 

företagen utför hållbarhetsrapportering.  

 

Figur 3. Varför företag utför hållbarhetsrapportering i Sverige? 

I figur 3 kan vi se hur enkätrespondenterna svarade på frågorna som var utformade med 

Likertskala. Dessa motiv har det beräknats ut medelvärdet på, för att se vad företagsledarna 

anser som de främsta motiven till att hållbarhetsrapportera.  
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5.1.2 Att undersöka samband bland beroende och oberoende variabler – Spearman’s Rho 

test 

Tabell 4 - Korrelationsanalys på motiven till hållbarhetsrapportering 

I tabell 4 kan vi se vilka motiv som visar en statistiskt signifikant korrelation med den 

oberoende variabel ”Större och mindre företag”.  Vi fann att följande variabler visade ett 

statistiskt signifikant samband på 5 % signifikansnivå: 

- Att meddela information till intressentgrupperna 

- Att bidra aktieägare med information 

- Att uppnå mer transparens 

- Att uppnå en hållbar tillväxt 

Spearman's Rho   a b c d e f g h i j k 

a) Större och mindre företag 
Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

1,000               
. 

                    

b) Att göra rätt för sig 
Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

-,084  
,612 

1,000                  
. 

                  

c) Att ta social och 
miljöansvar 

Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

-,085   
,602 

,624**           
0,000 

1,000                  
. 

                

d) Att meddela information 
till intressentgrupperna 

Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

-
,514** 
,000 

,148         
,356 

,276   
,077 

1,000                  
. 

  
          

  

e) Att bidra aktieägare med 
information 

Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

-,341*  
,031 

,125       
,447 

,224   
,164 

,737**    
, 000 

1,000                  
. 

  
        

  
f) Att motverka externa 
påtryckningar från olika 
intressentgrupper 

Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

-,002  
,988 

,292       
,064 

,061   
,703 

,098  
,538 

,014   
,934 

1,000                  
. 

  
      

  

g) Att vara en förebild för 
andra företag 

Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

-,139  
,400 

,416** 
,008 

,278    
,079 

,328*   
,036 

,305  
,055 

,380*   
,014 

1,000                  
. 

  
    

  

h) Att det bidrar till 
profitmaximering 

Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

-,234  
,142 

,188    
,244 

,164    
,305 

,098  
,533 

,227   
,148 

,279   
,078 

,294 
,062 

1,000                  
. 

  
  

  

i) Att uppnå mer transparens 
Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

-,358* 
,022 

,302   
,059 

,429**  
,005 

,745** 
,000 

,828**  
,000 

,144  
,369 

,394* 
,012 

,450**   
,003 

1,000                  
. 

    

j) Att uppnå en hållbar 
tillväxt 

Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

-,361* 
,020  

,332*    
,034 

,434**  
,004 

,251  
,104 

,376*  
,015 

,296  
,057 

,356*  
,022 

,557** 
,000 

,548**  
,000 

1,000                  
. 

  

k) Att motsvara de olika 
regleringarnas krav 

Correlation Coefficient                       
Sig. (2-tailed) 

-,075 
0,641 

,219   
,169 

,222  
,157 

,165   
,292 

,209   
,190 

,384*  
,012 

,114  
,478 

,438**  
,004 

,480** 
,001 

,379*   
,012 

1,000                  
. 

* * . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 * .Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

I kolumn a, ser vi vilka motiv som visar ett signifikant samband med företagsstorlek på 5 % signifikasnivå. Deesa motiv är ifrån 

fråga 7 i enkäten. 
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Tabell 5 - Korrelationsanalys på variabler till hållbarhetsrapportering 

 

I tabell 5 visar vi resultatet på vår korrelationstest mellan den oberoende variabel ”större och 

mindre företag” samt de olika syften företagsledarna ville uppnå med hållbarhetsrapportering 

utifrån vår enkät. Inga variabler i tabell 5 visade något signifikant samband på 5 % 

signifikansnivån med företagsstorlek, som betyder att de inte är beroende av denna variabel. 

 

Vi kan se i tidigare forskning att det finns samband kring företagsstorlek och media 

uppmärksamhet (Deegan et al. 2000) samt legitimering (Larrinaga et al., 2002; De Villiers & 

Van Staden, 2011). I analysdelen redogör vi vad ovannämnda skillnader kan bero på i vårt fall 

i svenska sammanhang. 

Spearman's Rho a b c d e f g h i j k l m

a) Större och mindre företag

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

1,00                  

.

b) Acceptans från samhället

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

-173     

0,279

1,00                  

.

c)Fler möjligheter till att 

samla in finansiella resurser

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

-,107         

,509

,239       

, 127

1,00                  

.

d) Minskade 

kapitalkostnader

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

-,58       

,730

,389* 

,013

,631**    

, 000

1,00                  

.

e) Tillfredsställda anställda

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

-,258       

,099

,349* 

,022

,149 

,345

,138   

,397

1,00                  

.

f) Nöjdare intressenter

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

-,212 

,178

,498**  

,001

,244 

,119

,141  

,385

,623**   

,000

1,00                  

.

g) Möjligheten till att 

maximera aktieägarnas 

utdelning

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

-,149   

,359

,454** 

,003

,459** 

,003

,702** 

,000

,214  

,174

,279 

,073

1,00                  

.

h) Möjligheten till att 

maximera företagets tillväxt

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

-,221   

,165

,348*  

,022

,446** 

,003

,567**  

,000

,230  

,139

,213 

,170

,888**   

,000

1,00                  

.

i) Möjligheten att undvika 

regleringar från statliga 

myndigheterna

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

-,039    

,811

,346*  

,025

,473**  

,002

,608** 

,000

,024  

,881

,011 

,944

,504**  

,001

,384*  

,012

1,00                  

.

j) Färre rättstvister

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

-,098    

,548 

,403**  

,008

,380*   

,013

,575**  

,000

,358*  

,020

,247 

,115

,588**  

,000

,543** 

,000

,669**   

,000

1,00                  

.

k) Bättre rykte

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

-,090     

,571

,210        

,176

,186          

,237

,262           

,102

,239                

,118

,286       

,060

,617**  

,000

,597**    

,000

,274          

,080

,383*  

,012

1,00                  

.

l) Att göra rätt för samhället

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

,050           

,762

,250           

,115

-,071    

657

,316           

,050

,303              

,055

,174           

,275

,468**      

,002

,515**          

,001

,349*  

,025

,522**    

,000

,454**   

,003

1,00                  

.

m)  Att göra rätt för naturen

Correlation 

Coefficient                       

Sig. (2-tailed)

,120  

,466

,204   

,200

-,066 

,684

,266           

,102

,210  

,187

-,014 

,928

,241 

,135

,282 

,074

,421** 

,006

,432**

0,005

,237       

,135

,757**   

,000

1,00                  

.

* * . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

I kolumn a, kan vi se om det finns något signifikant samband mellan företagsstorlek och de oberoende variablerna. Dessa motiv 

är från enkätfrågan 9 och visar samband på 5 % signifikansnivå.

 * .Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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5.2 Intervju 

Vi har intervjuat 2-4 stycken företag inom Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Aktietorget samt 

First North angående hållbarhetsrapportering. Vi har utifrån våra intervjuer kunnat 

sammanställa vad respondenterna svarade på alla frågorna. Det resultat som vi kom fram till 

av enkätundersökningen styrker vi upp med det resultat som intervjuerna gav oss. Vi har valt 

att redogöra intervjuerna genom en sammanfattande text som beskriver vad alla 

respondenterna svarade och även lagt in citat som är av vikt för undersökningen. Av de som 

intervjuades var det 5 stycken som utförde hållbarhetsrapportering och 10 stycken som inte 

utförde hållbarhetsrapportering. Vi har valt att först presentera svaren på de som rapporterade 

för att vidare gå in på de som inte rapporterade. Dessa intervjusvar kommer vi senare i 

analysdelen att använda oss av till att se om det finns likheter eller skillnader från det resultat 

som vår enkätundersökning kommit fram till.  

5.2.1 Företag som utför hållbarhetsrapportering  

 

Tabell 6 - Intervjurespondenterna som utför hållbarhetsrapportering 

Företagen som intervjuats: Förkortning på företagen som intervjuades: 

Large Cap intervju 1 L1 

Large Cap intervju 2 L2 

Large Cap intervju 3 L3 

Large Cap intervju 4 L4 

Mid Cap intervju 1 M1 

Intervjurespondenterna som hållbarhetsrapporterar. Förkortningen är det  som vi använder oss av i vår 

redogörelse av resultatet och analysen. 

Våra teman från intervjuguiden(se bilaga 2) har vi som rubrik och de tillhörande frågor 

redovisas var för sig i en sammanfattande text som visar alla respondenternas svar. Har vi 

ställt samma uppföljningsfråga till flera respondenter så har vi lagt in de som en extra fråga 

under respektive tema.  
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5.2.1.1 Att följa lagar och regleringar  

Följer ni regelbundet politiska debatten angående regleringar inom er bransch? 

Alla företag som rapporterar oavsett storlek följer regelbundet debatten angående regleringar 

inom deras bransch. L1 och M1 menar att de vill ha beredskap för trender som sker, 

respektive att fånga upp nya trender som integreras i strategin och delas ner till deras 

dotterbolag som i sin tur är ansvariga till att leva upp de olika regler och krav. L2 säger att de 

följer debatten för ”vi måste leva upp till de olika intressentgruppernas förväntningar.” L4 

menar att de vill se vilka frågor som är relevanta att rapportera om och jobba med. Det är en 

del av deras ”stakeholder engagemang”. Vi ser att alla företag har separata avdelningar som 

hanterar bevakningen och hantering av CSR samt hållbarhetsrapportering.  

Kommunicerar ni aktivt med olika myndigheter?  

Alla företag kommunicerar med myndigheter i någon utsträckning, oftast angående 

tillståndsfrågor. L1 har mycket tät kontakt med främst Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 

övriga tillsynsmyndigheter. L2 är proaktiv inom CSR området och har kontakt med 

Läkemedelsverket. L4 känner inte att myndigheterna är mycket intresserade i deras rapporter, 

de kräver endast lokal information från lokala enheter men hon menar att ”Jag kan inte säga 

att det finns en lokal myndighet som är intresserad i vår GRI rapport. Det finns politiker som 

är intresserade i rapporteringen för benchmarking.” 

Är ni aktiva i olika professionella- och politiska kommittéer? 

Alla företag oavsett storlek menar att de inte är aktiva i politiska kommittéer. Generellt sätt 

uttrycker alla att de inte vill driva regleringar. Ett av företagen menar dock att olika 

myndigheter och lagstiftande organ söker deras synpunkter angående lagar och regleringar 

och att om det vore någon fråga av särskilt vikt till dem skulle de uppvakta politiker. Alla 

deltar i olika branschorganisationer utav professionellt intresse. L2 gör det dock inte angående 

CSR frågor. Han menar att CSR är ett internt riskverktyg och externt används det för att 

informera investerare. L4 driver regleringar på något vis genom branschorganisationen. De 

har precis fått igenom energimärkning för deras produkt trots att övriga i branschen var 

skeptiska mot det. 

Lämnar ni ut rapporter till myndigheter frivilligt?  

Alla menar att de lämnar ut rapporter till myndigheter frivilligt, fast inte alla gör det på ett 

aktivt sätt. Samtliga företag hänvisar till att det finns uppe på deras webbsida, medan L1 
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menar även att de lämnar ut rapporten till ett antal kärnintressenterna, men samtidigt räknar de 

med att de olika organisationerna har professionell bevakning på sådana information så de 

inte behöver påtrycka rapporten på dem. L2 lämnar ut rapporten endast om det krävs vid 

upphandlingar. 

5.2.1.2 Att göra rätt i hopp om ekonomiska fördelar 

Tycker ni att genom att vara ansvarstagande kan ni skapa/öka marknadsfördelar? 

Alla företag tycker till viss del att de kan öka deras marknadsfördelar eller skapa 

marknadsandelar genom hållbarhetsrapporten. L1 menar att det är bara en del av hela deras 

strategi och genom en hållbar strategi som förbättrar deras produkters hållbarhetsprestanda 

kan de uppnå detta. Han menar ” Om vi är ansvarstagande och arbetar på detta sätt så tror jag 

att kunder uppskattar det… ansvarstagande är definitivt något som kan öka 

marknadsfördelar.” L2 ser ingen direkt koppling men indirekt får de bättre försäljningspriser 

på deras produkter vid upphandlingar om de har hållbara processer. L3 tror på kopplingen 

mellan lönsamhet och hållbarhet men kan inte ännu visa siffror om det. De tycker att det 

definitivt är en fördel att ha hållbarhetsrapporten.  

Leder användandet av miljövänliga teknologier och positiva sociala åtgärder mot era anställda 

till ökad lönsamhet? 

Alla företag tycker att CSR och hållbarhetsrapportering leder på något sätt till ökad 

lönsamhet. L1 tror att positiva åtgärder som till exempel utbildningar och 

kompetensutvecklingar ökar anställdas känsla att de kan påverka företaget och därmed deras 

motivation. Det är också meningen att alla ska känna till företagets hållbarhetsambitioner. De 

har introduktionsutbildning om detta och särskilda miljörelaterade utbildningssatsningar. L3 

kan även visa den ökade lönsamheten i siffror och menar att genom kostnadsbesparingar ökar 

lönsamheten tack vare CSR men vill utreda i framtiden med deras nya program huruvida 

hållbarhetsrapporteringen gör att kunderna är mer benägna till att köpa företagets produkter. 

L4 kan inte mäta hur deras sociala åtgärder påverkar lönsamheten, men ser att det påverkar 

lojaliteten och sjukfrånvaron på ett positivt sätt. 

Delar du företagets syn angående hållbarhetsstrategi? 

Alla företagsledare ställer sig bakom sitt företags hållbarhetsstrategi helt och hållet. Det 

kändes inte vid intervjuerna att de hade bekymmer kring deras företags sociala och 

miljöprestation.  
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Skulle du göra något annorlunda? 

När de tillfrågades om de skulle göra något annorlunda menar L1 att han vill göra mer men 

hinner inte eftersom området är så omfattande. Han menar att hållbarhetsrapportering ” ... 

handlar inte om pengar. Det här är ingen sidovagn. Det ska vara integrerat i vårt företag, det 

ska vara en del av affärsstrategi. Det ska inte ses som kostnad.” L3 vill att saker och ting 

händer snabbare och att ” Man skulle köra lite mer grundläggande och bredare 

hållbarhetsutbildning i hela företaget.” men samtidigt inser han att ”Affären är alltid det mest 

grundläggande som allting går ut ifrån”, men ”Ju mer man kan visa att det spelar roll för 

affärsverksamheten desto tydligare blir ett sådant behov.” Både L3 och M1 menar att företag 

kan tjäna pengar på att vara hållbara. M1 säger dock att ” Man måste införa tanken till hela 

verksamheten att man måste leva upp till vad man rapporterar om. ” L4 poängterar att ”… vi 

behöver fortsätta att utveckla och fördjupa och att mäta de svårmätbara saker och sätta mera 

sociala frågor inom hållbarhetsagendan… Det är en stor utmaning som många företag delar, 

att få in de här frågorna både internt och externt. ” 

5.2.1.3 Att rapportera, eftersom samhället har rätt till att få information 

Känner ni ansvar för era produkter/tjänster efter att de sålts till kund? 

Alla tillfrågade företag känner sig ansvariga för sina produkter. L1 hänvisar att det är på 

grund av lagstiftning och viktiga affärsrelationer men också att ansvarstagande är grunden till 

att ”vi är en förtroendegivande leverantör... våra produkter ska hålla den kvalitén vi lovar.” L4 

säger rakt ut hur deras produkter påverkar miljön och att ”vi ständigt jobbar med att förbättra 

sådana aspekter i våra produkter.” M1 har lätt att följa upp vart deras produkter hamnar 

eftersom de inte är en volym producent, de säljer till specifika kunder. De skulle definitivt 

rapportera om något gick fel med varorna.  

Ser ni över hur era produkter/tjänster påverkar miljön och samhället? 

Alla företag oavsett storlek ser över hur deras produkter påverkar miljön och samhället. L1 

utför tredjeparts livscykelanalyser som ”belyser i sin helhet vad våra produkter har för 

miljöpåverkan.” Han anser att det är svårare att definiera samhällspåverkan. Företaget menar 

”att vi märker att det inte gör nytta så gör vi inga affärer.” L2 använder ett miljösystem för att 

analysera påverkan. De anser inte att de har samhällspåverkan. L3 har också ett system och 

menar att hållbarheten är en mer och mer synlig dimension hos deras produkter. M1 är 

handelsbolag, men vissa dotterbolag till dem i elbranschen jobbar med att öka 

effektivitetsgraden. 
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Är det viktigt vart era råvaror kommer ifrån? T.ex. är det viktigt att de leverantörer ni handlar 

från har bra miljö och social påverkan? Eller är det inget ni ser över? 

Alla företag oavsett storlek tycker att det är viktigt vart deras råvaror kommer ifrån och 

kontrollerar det noga genom leverantörsgranskning. L1 har åtagit sig frivilligt olika 

certifieringar som säkrar spårbarhet och de gör ”kontroller att inga råvaror kommer från 

kontroversiella källor … områden med höga naturvärden eller där det är sociala konflikter … 

det finns tydliga ambitioner kring att vi ska ha råvaror och leverantör som inte utgör en risk 

till att miljön och sociala förhållanden påverkas negativt. L2 menar att spårbarhet har ökat i 

betydelse och även kraven på leverantörer som de kan kontrollera lätt genom att industrin de 

befinner sig är ganska reglerat och det finns mindre utrymme till fusk. L3 och M1 talar om att 

det behövs mer noggranna kontroller i riskzoner som till exempel M1 nämner 

utvecklingsländer som Bangladesh. M1 menar också att hållbarheten är mycket bra i Norden 

och inte behöver kontrolleras så mycket. L4 ställer detsamma krav på deras leverantörer som 

på deras egna fabriker.  

Rapporterar ni om sådana aspekter?  

Alla företag rapporterar om deras produkter samt leverantörer och om det har hänt något 

problematiskt. De anser att de tar med frågor som är viktiga för deras intressenter. M1 har 

dock inget system än för att rapportera om sådana aspekter eftersom de har börjat med 

hållbarhetsrapportering för inte så längesedan, men har precis börjat med 

leverantörsgranskningen så de är också på väg mot detta.  

5.2.1.4 Att få bättre förutsättningar till att låna kapital 

Lämnar ni ut frivilligt hållbarhetsrapporter till era investerare?  

Alla företag lämnar ut sin hållbarhetsrapport till sina investerare. De hänvisar till deras 

webbsidor. L3 och L4 skickar de ut ibland i e-mail till dem som begär det, men L4 lägger till 

att de slutade med att trycka upp rapporter som en miljöåtgärd. 

Använder ni era hållbarhetsrapporter som säkerhet vid kapitalinsamlande? 

Ingen av företagen tycker att hållbarhetsrapportering kan bidra till bättre förutsättningar vid 

investeringar och låneupphandlingar. Alla tycker att bankerna och investerare anser de 

vanliga nyckeltalen som beslutsunderlag. L1 tror inte rapporten har funktionen till att hjälpa 

företaget till bättre räntesats till exempel. Han säger: ” Jag är nog rätt övertygad om att i första 

hand är det årsredovisningen som är aktuell om vi skulle ta ett lån … banker studerar oss 
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noga… investerarna studerar oss också när det gäller hållbarhetspresterande. Så det är klart att 

våra hållbarhetsambitioner har betydelse." Det är en del av deras beslutsunderlag tillsammans 

med andra prestanda. L2 och L3 menar att det kommer att förändras, men det går långsamt. 

Det är investerare med etisk inriktning samt större aktörer som är mer intresserade om 

hållbarhetsaspekten.  

5.2.1.5 Att hantera olika grupper av intressenter 

Anser ni att alla era intressentgrupper bör ha tillgång till er hållbarhetsrapportering? 

Alla företag anser att alla deras intressentgrupper ska ha tillgång till deras 

hållbarhetsrapportering. L4 menar dock att ” Utmaningen är att få med allt som är viktigt men 

inte göra det för omfattande. Vi har stort fokus på investerare som efterfrågar information… 

deras krav är relevant till de flesta intressentgrupperna.  

Finns det efterfrågan från alla grupper? Tillfredsställer ni det? 

Företagen säger att det finns intresse från olika grupper men inte i lika stor utsträckning. Det 

är främst investerare som är mest intresserade av rapporten. L1 fokuserar på dem som har 

största påverkan på deras verksamhet. L3 tycker att det är intressant att NGOs och 

miljöorganisationer inte har så mycket efterfrågan på rapporten. 

Finns det motsatta intressen inom företaget? (uppföljningsfråga till flera respondenter)  

Företag menar att det finns motsatta intressen bland de olika avdelningarna och L1 och L3 

menar att det brukar ses som en kostnad, men det är fel. L4 menar att intressen ska balanseras. 

Även L2 menar att det inte bara CSR som ska styra verksamheten. 

Känner du att du har behörighet till att kunna styra företagsprocesser mot en hållbar 

utveckling? 

Alla tillfrågade ledare tyckte att de hade behörighet för påverkan i hållbarhetsfrågor. L1 

menar att det måste finnas tydliga ambitioner och internt samspel mellan de olika 

avdelningarna och hållbarhet måste integreras i hela verksamheten. L2 lägger till att CSR inte 

ska styra företaget utan måste balanseras med övriga intressen. L4 och M1 hänvisar till 

decentraliserad organisation med korta beslutsvägar och stor påverkan. 



77 
 

5.2.1.6 Att möta publikens förväntningar för överlevnadens skull 

Mäter ni era intressentgruppers åsikter angående er verksamhet? 

Alla företag mäter deras intressentgrupps åsikter genom enkät, väsentlighetsanalys, särskilt 

system, löpande dialog med intressenter och de får även feedback från analytiker och 

investerare. De nämner oftast att det är investerare vars åsikter som är viktiga. 

Använder ni era hållbarhetsrapporter som konkurrensmedel?  

Alla företag tycker till viss del att hållbarhetsrapportering kan anses som konkurrensmedel 

förutom L2 som menar att alla i branschen har det, men däremot vore det en nackdel om de 

inte hade det. L3 och M1 menar att det är en fördel då kunderna frågar efter detta eller som L4 

säger är det bra att ha vid upphandlingar. L1 anser det som en del av deras kommunikation.  

Riktar ni rapporteringen till alla intressentgrupper eller endast till de primära grupperna? 

Alla företag anser att deras hållbarhetsrapport är tillgängligt till alla, men de nämner 

investerare, aktieägare, kunder och anställda som primära intressenter. L3 menar att ” man 

skulle kanske vilja göra en specifik rapportering till varje intressentgrupp som är anpassad 

specifikt till dem. Vi gör några olika varianter... men man prioriterar investerare, aktieägare, 

kunder och kanske forskare som har ett aktivt intresse” 

Vad anser era kunder om ert CSR-arbete? 

L1 tänker införa kundnöjdhetsundersökning i år. L2 har fått bra återkoppling från Frankrike 

och Sverige. L3 har ingen undersökning, men deras nya program är riktad mot kundernas 

åsikter om deras hållbarhetsarbete. L4 menar att de vet vilka krav deras intressenter ställer. De 

får reda på det via möten och även att de nyligen infört en Sustainability Scorecard system där 

de kan mäta intressenternas åsikter om hållbarhetsfrågor och rangordna olika leverantörer. M1 

säger att det inte är många som efterfrågar deras hållbarhetsrapport men de som gör det är 

nöjda. 

5.2.1.7 Att neutralisera de olika externa hoten, som från exempelvis media 

Äger ni några media kanaler (TV, radio, webbsida, social media sidor)? 

De tillfrågade företagen äger inga särskilda massmedia kanaler utan de har webbsida samt L3, 

L4 och M1 är närvarande på olika sociala medior. L1 har tidningar till kunder och anställda. 
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Lägger ni frivilligt ut hållbarhets information om företaget? 

Större företag lägger ut information om deras hållbarhet på deras webbsidor och övriga 

sociala medior. L2 menar att ” Vi vill att vi har en transparent webbsida som är lätt och trevlig 

att läsa.” L3 vill "kommunicera och ta reda på vad de andra tycker om företaget.” L4 

använder sociala medior till kampanjer för det leder människor till deras hållbarhetsrapport på 

deras webbsida. M1 däremot lägger inte ut hållbarhetsinformation på Facebook för de menar 

att ” Folk är så duktiga att hitta info på nätet att det inte behövs läggas ut på ett ställe till.” 

Finns det utrymme för manipulation i hållbarhetsrapportering genom att företagen skulle välja 

indikatorer som är mindre problematiska och är lättare att följa? (uppföljningsfråga till flera 

respondenter) 

L1 och L4 menar till viss del att det skulle finnas utrymme för manipulering genom 

frivillighet när det gäller valet av väsentliga indikatorer för rapportering, men L1 säger att ”… 

vi gör det här på ett seriöst sätt… de som missbrukar… de kommer att få negativt resultat det 

är jag alldeles säker på. Så som jag ser det här finns det ingen annan väg att gå än att man 

måste jobba seriöst och korrekt med det." L4 lägger till att: "ska man kräva att det blir 

verifierad av tredje part? Och då blir det ännu mer resurskrävande… man måste hålla huvudet 

kallt och tänka efter vad det är för krav som ska ställas för att det ska bli mer värdeskapande.” 

5.2.1.8 Borde hållbarhetsrapportering göras obligatorisk? 

Inget större företag som utför hållbarhetsrapportering tycker att det borde göras obligatoriskt 

för alla. De menar att de som har någon slags påverkan borde rapportera, men de tycker att det 

inte ska vara obligatoriskt för småföretag. L1 och M1 menar att det är krävande resursmässigt 

och att det vore irrelevant för dem. L2, L3, L4 och M1 menar att utformningen måste 

anpassas efter bransch och företagsstorlek. L2 menar att hållbarhetsrapportering för dem är ett 

kommunikationsverktyg och att självreglering inom området har fungerat bra och det är 

onödigt att skärpa regleringen. L4 håller med till viss del fast säger att ” För stora företag 

räcker det med frivillighet, de utvecklar. Medelstora företag som inte har en tidig kravbild 

från kunder och investerare på samma sätt. De får ett tydligare driv om de får en lag kring 

detta.” Även L1 håller med att självreglering räcker och undrar vad som skulle hända om det 

görs obligatoriskt för även mindre företag: ”Vad kommer att hända om det blir obligatoriskt? 

De företag som tvingas till det här kommer att lägga sig på minimalnivå. Det kommer påverka 

övriga som rapporterar. Inte rättvist.” L4 har likadan uppfattning: ”… att öka reglering kring 

rapporteringen kan ibland leda till att företagsresurser går från att kunna aktivt arbeta med 
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denna fråga till att uppfylla olika krav. Det viktiga är att de frågorna tas på allvar hos företag 

men blir det för mycket fokus på olika indikatorer då blir det väldigt resurskrävande helt 

enkelt.” 

5.2.2 Företag som inte utför hållbarhetsrapportering  

Tabell 7 - Intervjurespondenterna som inte utför hållbarhetsrapportering 

Företagen som intervjuats: Förkortning på företagen som intervjuades: 

Mid Cap intervju 2 M2 

Small Cap intervju 1 S1 

Small Cap intervju 2 S2 

Small Cap intervju 3 S3 

Aktietorget intervju 1 A1 

Aktietorget intervju 2 A2 

Aktietorget intervju 3 A3 

First North intervju 1 F1 

First North intervju 2 F2 

First North intervju 3 F3 
Intervjurespondenterna som inte utför hållbarhetsrapportering. Förkortningen är det  som vi använder oss av i vår 

redogörelse av resultatet och analysen. 

Vi började med att ställa två allmänna frågor som ledde oss vidare till passande 

uppföljningsfrågor. Vi presenterar respondenternas svar på likadant sätt som vi gjorde med de 

som utför hållbarhetsrapportering, genom att ha en rubrik för varje tema.  

 

Rapporterar ert företag hållbarhet, det vill säga CSR? 

Alla respondenter svarade nej, medan S1, S2 och M2 har en beskrivning om hållbarhet i 

samband med deras årsrapport men inte en rapport där de visar hur de mäter hållbarhet. 

Vad är motivet till att ert företag inte rapportera?  

S1 och S2 säger att det beror på att de är ett sådant litet företag så det är en kostnads och 

resursfråga i deras fall. Vilket även F1 stödjer i aspekten om att de är ett litet bolag och att det 

leder till mer administration, men de nämner även ett till motiv, som är att de inte har någon 

direkt miljöpåverkan. F3 och A1 anser inte att det är relevant med tanke på deras bransch 

samt att de inte har någon miljöpåverkan. M2 menar att de inte hade hittat någon särskild 

anledning till att börja med rapporteringen. F2 och S3 har inte tagit ställning till denna fråga. 

Dessutom uttrycker alla företag att de inte känner av någon direkt efterfråga för 

hållbarhetsrapportering. 
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  5.2.2.1 För dyrt 

Anser ni att det kostar mer än det drar in nytta för företaget? 

För S1 och S2 är det en kostnadsfråga då det leder till mer administration. F1 styrker detta: 

"Indirekt leder till mer kostnader i och med att det kommer behövas mer resurser och 

administration samt tid till att utföra en till rapport." F2 säger att det inte beror på kostnaden 

men de stödjer aspekten "... det är så mycket rapporter som krävs från myndigheterna ändå. 

Så att ha en till rapport är mer jobb och tidskrävande för oss". M2, A1, A2, A3, F3 och S3 

håller med i aspekten att det inte beror på kostnaden utan att det bara inte är relevant för dem.  

Vad är det för kostnader som företaget skulle få utöver de vanliga vid införandet av 

hållbarhetsrapportering? Har ni utfört kalkylation angående detta? 

Inget företag har funderat om eller utfört kalkylation kring vilka kostnaderna 

hållbarhetsrapportering skulle medföra. M2 menar att det beror på av vilken anledning 

företaget skulle rapportera, vilka intressenter det skulle riktas till. A3 anser att de här 

kostnaderna ändå skulle vara fördelaktiga kostnader som senare skulle medföra nytta. S1 har 

utfört en kalkyl på deras positiva effekter inom hållbarhet, men de känner att det räcker med 

att rapportera om deras policy. 

5.2.2.2 För komplicerat 

Vad är det som gör att ni anser hållbarhetsrapportering som komplicerat?/ Tycker ni att det 

skulle vara komplicerat om ni införde hållbarhetsrapportering? 

M2 säger att hur komplex hållbarhetsrapporten skulle vara beror på innehållet. De har redskap 

och processer till att kvantifiera mycket data. A1 har varit med ISO certifiering och utifrån det 

anser han inte att införa hållbarhetsrapportering skulle vara något särskild komplicerat, utan 

helst administrativt jobbigt, men det medför värde till företaget: ”… [till] varumärket, stärker 

förtroendet för oss att vi gör bra saker som bidrar till kunder, samhället, personalen, nära 

omgivningen” 
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Tycker ni att det finns redskap till att mäta påverkan på hållbarhet? 

Alla respondenter inom First North och Small Cap svarade att de inte kände till något verktyg 

att mäta hållbarhet och alla trodde att det även skulle vara svårt och innebära mycket arbete 

att utföra. Eller som S1 förklarar det: "... vi känner att det är validering av kalkylen som kan 

bli ett omfattande arbete, för det svåra är att veta om talet har validitet." S2 ser också 

svårigheter med att mäta hållbarhet: " Då vi är ett företag som inte tillverkar något, utan vi är 

ett konsultföretag där människan är produkten. Då satsar vi mycket på att rekommendera att 

de [anställda] ska åka kommunalt och använda sig av hyrbil... Detta är små saker som jag 

anser är svåra att mäta." 

Tror ni att en sådan rapport kan vara ofördelaktig mot era intressenter? Tror ni att de skulle 

agera misstänksamhet på innehållet? 

Alla respondenter är överens om att det inte skulle vara ofördelaktigt för ett företag att ha en 

sådan här rapport. A1, A2, A3, S3 och F2 tror inte att deras intressenter skulle agera 

misstänksamt mot hållbarhetsrapporten. M2 menar att vissa, som aktieägarna, finansiella 

intressenterna eller några anställda skulle vara lite tveksamma, men majoriteten skulle vara 

positiva. Även M2 menar att rapportens utformning ska grundas på efterfrågan.  

F1 och A1 säger att det bara skulle visa deras intressenter att de vet vad de håller på med. 

Detsamma gäller för S2 "Då vi jobbar med stora bolag som kunder som jobbar aktivt med 

denna fråga, så skulle de inte se det som något negativt om vi skulle börja arbeta mer aktivt 

med detta."  

5.2.2.3 Uppfyller inte dess mål - irrelevant  

Känner ni att hållbarhetsrapportera är något som era kunder efterfrågar? 

Inget företag känner efterfrågan från sina kunder för hållbarhetsrapportering. M2 menar dock 

att den efterfrågan som finns är väldigt olika bland kunder. ”Det finns en korrelation mellan 

storleken på kunden och kommunikationen om behov. Det beror också på vart företaget 

befinner sig geografiskt. Syd Amerika typ Brasilien har tydligare förväntningar och krav än 

Nord Amerika. Europa och Norden har större organisationer tydligare förväntningar och krav 

till sådan information.” 

S1 svarade: " Ja, indirekt. Det är inga direkta krav, mer att de skriver i deras offert 

förfrågningar att vi ska visa vår policy kring detta område. Men det är inte samma krav som 
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på till exempel kvalité." F1 nämner att deras kunder efterfrågar säkerhet och pengar i första 

hand och att miljö efterfrågas endast av vissa kunder. 

Om era intressentgrupper skulle efterfråga detta, skulle ni då börja rapportera? 

Alla företag säger att de skulle införa hållbarhetsrapportering om det fanns efterfrågan. M2 

menar att alla frågar efter olika information. A1 vet inte vad en rapport skulle innehålla, A2 

skulle införa rapporteringen om det gynnade varumärket. F3, S2 och S3 menar även att det 

måste vara en efterfråga av växande grad från deras kunder om de ska börja rapportera.  

S1 anser att det inte var på grund av kundernas krav som de började skriva om deras CSR 

policy: " ...Vi har börjat CSR arbete, dels på att vi upplever att vår verksamhet har ett socialt 

ansvar och det tala väl för våra affärer. Jag kan även känna att det finns krav på börsnoterade 

företag att det ska finnas en policy kring detta område... Vi känner att vi har ett samhällskrav 

på oss att ha denna beskrivning kring detta område." 

Anser ni att hållbarhetsrapportera är något som gynnar alla företag? Eller bara de större 

företagen? Varför i så fall? 

De flesta företagen är överens om att hållbarhetsrapporteringen skulle gynna alla, men endast 

om formaten anpassas efter företagsstorlek och göras kostnadseffektivt. A2 har dock inte alls 

har funderat om detta. A1 lägger till att det måste gå att mäta saker och ting. 

F1 svarade att de inte skulle gynnas och de tror inte heller att det är gynnsamt för alla stora 

företag. F2 menar att det kan gynna alla företag, men att större företag kanske kan nyttja det 

mer fullt ut. F3 menar att det inte är storleken på företaget som är avgörande utan vilken grad 

sin verksamhet har miljöpåverkan. S2 menar på att det finns olika företag och alla befinner sig 

inom olika kategorier och de som behöver hållbarhetsrapportera är de som är ett direkt 

miljöpåverkande företag. S3 svarade att det både beror på bransch och storleken på företaget. 

Större företag kanske är lite mer tvingade att hållbarhetsrapportera och då måste de andra 

företagen följa efter. Medan små bolag tror de ej gynnas, beroende på vilken bransch de är 

inom.  

5.2.2.4 Övriga frågeställningar  

Har ni tänkt på att miljöbevarande aktiviteter, såsom till exempel införande av energisparande 

processer kan leda till ökad lönsamhet hos ert företag? 

M2 och A3 har miljöbevarande processer och är medvetna om deras strategiska fördelar tack 

vare kostnadsbesparing, men de rapporterar inte om dessa eftersom det tar tid och kräver 
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massa jobb säger A3. M2 är inte säker att en hållbarhetsrapport är det bästa verktyget för det. 

A1 anser att de inte påverkar och A2 att det inte finns skonsamma processer för miljön i deras 

industri. F2 menar att deras fokuserande på att skapa produkter som har mindre 

miljöpåverkan, är deras bidrag till miljön. 

S1 och S2 satsar på att minska användandet av fordon. F3 svarade: " Nej, vi brukar så lite 

energi och det har ingen påverkan på vår lönsamhet". S3 svarade också nej, men att de 

kommer jobba med detta inom CR. Men då de mestadels har kontorsutrymmen så är det mest 

"basic" saker. Ett av företagen säger att miljöarbete är inget som de tummar på. Men de 

marknadsför det bara på vissa marknader, då det skiljer sig. För till exempel i Kina och 

Sydamerika är de väldigt mån om att det som produceras blir billigare och de är inte alls så 

intresserade av miljön. Medan i Europa är det mer viktigt med miljön. Samma företag menar 

även att kulturen har betydelse.  

Tror ni att detta är av intresse för vissa intressentgrupper eller alla? 

Alla företag anser att intressenterna efterfrågar hållbarhetsrapporten i olika utsträckning. M2 

nämner att det finns ett ökat driv bland universiteten och utbildningar samt NGOs, konsulter. 

A3 säger att stora börsnoterade kunder, globala aktörer, större aktieägare, investerare och 

anställda har större efterfrågan. A1, A2, F1och F2 har inte fått någon efterfråga. 

Men F2 tror att det i allmänhet beror på vilken kund det handlar om. Det F2 menar är att om 

kunden är en myndighet så måste företaget kanske lämna ut rapporter på grund av regleringar 

eller om marknaden kräver det, och då kommer företagen göra det också. S2 håller med i 

detta avseende att det är institutioner och myndigheter som har mer intresse av detta. S1 säger 

att detta bör vara av intresse för alla. Men de har själva märkt att det är endast investerare och 

kunder som har detta av intresse.  

Är det några intressentgruppers åsikter som väger tyngre, t.ex. aktieägarna, investerare?  

Alla företag som var tillfrågade nämner bland annat kunder, investerare, anställda som 

kärnintressenter. A1 har dock en bredare syn och menar att i deras topp tio finns det även de 

lokala samhällena med. Även M2 nämner på lokal nivå leverantörer, lokala samhällen och 

olika myndigheter. 

S1 säger även att när kunden ställer krav då blir det ett stort fokus att svara upp på det krav 

som de ställer. Men om det är aktieägarna eller investerare som ställer kravet då blir det en 

bedömningsfråga, hur mycket företaget ska göra. Vilket även S3 förklarar: "...För oss är det 
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kunderna och aktieägarna som väger tyngst. Men om kunderna skulle be att vi ska börja 

rapportera så skulle vi gå in mer helhjärtat och det blir mer på riktigt. Medan om aktieägarna 

eller om det blir en lag på det så skulle det bara bli något som företaget gör och bockar av." 

Mäter ni era intressentgruppers åsikter angående er verksamhet? 

De flesta företagen mäter deras kunder, investerare och anställdas åsikter om verksamheten 

med telefon eller enkätundersökning. Ett av företagen svarade att deras kunders åsikter ser de 

utifrån deras omsättning, beroende på hur mycket de säljer, men de kvantifierar inte något. F2 

svarade nej på denna fråga.  

Tycker ni att ert företag klarar sig utan att rapportera, eller är det något som påverkar er 

konkurrenskraft? 

Idag känner inte något företag att det vore en fördel att använda rapporten som 

konkurrensmedel, men om det efterfrågades och företaget inte kunde framställa den vore det 

en nackdel enligt M2. M2 och A3 anser att det blir mer fördelaktig att ha en 

hållbarhetsrapport i framtiden.  

F3, S2 och S3 menar att de klarar sig utan att rapportera. S1 förklarar att de har konkurrenter 

som rapporterar och som inte rapporterar, i den bemärkelse att de beskriver deras policy. Men 

det finns ingen av dessa konkurrenter som "rapporterar" så mycket som de, så de ligger i 

framkant där.  

Känner ni av några politiska påtryckningar till att börja hållbarhetsrapportera? 

Det är endast M2 och S1 som känner någon politisk påtryckning i form av det nya EU-

direktivet, respektive från olika myndigheter. De övriga företagen känner inte alls det. 

Tycker ert företag att ni har ansvar för era produkter/tjänster efter att den sålts till kund? 

Alla företag känner sig ansvarig för sina produkter/tjänster efter de sålts till kund. A2 menar 

dock att de utför fysiskt arbete med maskiner så de har inte kontakt med kunder. M2 och A3 

menar att om deras produkter användes till olagliga syfte eller hade dålig påverkan skulle de 

sluta leverera. Ett företag förklarar att det gäller deras produkters funktionalitet som de har 

ansvar kring.  
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Ser ni över hur era produkter/tjänster påverkar miljön och samhället? 

De företag som inte redan är reglerade ser över deras produkter och leverantörers påverkan på 

miljön och samhället. S3, F3 och A1 menar att deras produkter eller tjänster inte påverkar 

miljön eller samhället och A2 är i en mycket reglerad industri, de kan inte styra något sådant. 

Det finns inte heller miljövänliga produkter eller teknologier de skulle kunna använda, men 

om det fanns sådana skulle de använda dem. Även F1 säger att de följer de regleringar som 

finns, t.ex. vilka kemikalier som inte får användas och hur allt ska slängas på ett speciellt vis.   

Är det viktigt vart era råvaror kommer ifrån? T.ex. är det viktigt att de leverantörer ni handlar 
från har bra miljö och social påverkan? Eller är det inget ni ser över? 

De flesta företag tycker att det är viktigt var deras råvaror kommer ifrån och att deras 

leverantörer har bra miljöpåverkan. M2 skulle inte använda leverantörer med dålig miljö- eller 

sociala påverkan och A1 och S2 skulle inte utföra uppdrag till sådana kunder. S2 säger även: 

”...Vi ser över alla våra kunder hur de påverka miljön men även hur deras värderingar är kring 

hur de behandlar deras personal." A2 kommer inte i kontakt med sådana frågor på grund av 

regleringar. A3 utför kvalitetsbedömning på deras råvaror och leverantörer, övriga företag 

kontrollera det även via inköpsbeslut eller utvärdering av projektet. F3 ser inte över detta då 

de är inom en bransch som utgör människan som deras största resurs.  

Har ni något övrigt att tillägga? 

F3 säger: "Jag kan faktiskt säga att vi skulle kunna överväga att göra en 

hållbarhetsredovisning frivilligt trots att vi har färre anställda och inte omfattas utav kravet 

som är 500 anställda." S2 svarade: " Jag vill tillägga att jag tycker detta är viktiga frågor och 

det är inte något som ska ignoreras, bara för man inte rapporterar. Vi försöker leva efter våra 

värderingar och skapa ett vardagligt sätt att tänka på miljön och på så sätt så kan vi som 

företag utföra något positivt trots att man inte rapporterar om det. Det tycker jag är viktigt." 

5.2.2.5 Borde hållbarhetsrapportering göras obligatorisk? 

M2, A1, A2, A3, F1, F3 och S1 är överens om att hållbarhetsrapportering kan göras 

obligatorisk om det anpassas efter företagsstorlek, miljöpåverkan och utformning. M2 menar 

att ” Jag kan inte se någon bransch där det inte skulle vara relevant …” men ”Det som inte 

kan mätas borde man kunna ersätta med annan slags information.” Han säger även att mindre 

företag med miljöpåverkan borde rapportera angående det nya EU direktivet. A2 säger att ” 

För att få tryck på hållbarhet – måste vara en lag på det.” Han menar att reglering skulle 

kunna inkludera alla företag med minst 50 anställda eller med produktionsenhet. S1 säger att: 
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"Det finns idag så många företag som påverkar samhället och det finns många dåliga exempel 

på företag. Jag tror inte att frivillighet i längden är något särskilt bra inom detta område."  

F2, S2 och S3 håller inte med att det bör göras obligatoriskt och S2 lägger till: "...För det 

kostar för mycket för mindre bolag och så länge det inte påverkar vår konkurrenskraft så 

kommer det inte generera oss något." F2 anser att: "... det ska vara en naturlig del för alla 

företag att ha hänsyn till miljön... Men jag är faktiskt emot sådana här regleringar som bara 

ska göra att företagen utåt sett gör detta, när det viktigaste är att alla företagen tar det till sig 

också. Så inte bara företagen rapporterar och inte förhåller sig efter det som de skriver."  
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6. Analys 

Under analys delen utför vi hypotesprövning utgående från våra resultat från 

enkätundersökningen som vi analyserar vidare, fördjupar och bekräftar med hjälpen av 

resultat från våra semistrukturerade intervjuer. 

6.1 Hypotesprövning på motiv till företag som utför 

hållbarhetsrapportering 
 

6.1.1 Att följa lagar och regleringar (Institutionell press) 

 

Tabell 8. Mann-Whitney test på H1 

Mann-Whitney test på H1 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Möjligheten att undvika regleringar från 

olika myndigheter 

Större företag 14 22,18 
0,635 

Mindre företag 27 20,39 

Att motsvara de olika regleringarnas krav 
Större företag 12 21,17 

0,808 
Mindre företag 28 20,21 

Signifikant skillnad mellan medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 

Testet visade att det inte fanns signifikant skillnad mellan medelvärdena av svaren från större 

och mindre företag. Det instämmer med vår hypotes ”H1: Motivet att rapportera för att 

undvika ytterligare regleringar är oberoende av företagsstorlek” och därmed accepteras H1. 

Utifrån våra intervjuer kan vi sammanfattningsvis säga att alla de tre tillfrågade företag från 

Large Cap och även företaget från Mid Cap har separata avdelningar till att följa hur lagar och 

regleringar utvecklar sig. Alla är involverade i professionella organisationer men inte i 

politiska kommittéer. De anser inte att de vill driva regleringsprocessen politiskt. Ett av 

företagen anser dock att om någon fråga vore viktigt för företaget skulle företaget kanske 

försöka påverka regleringen. L1 berättar också att myndigheter och lagstiftande organ söker 

ofta deras synpunkter om regleringar. Alla företag från Large Cap lämnar ut frivilligt 

hållbarhetsrapportering till myndigheter för att motsvara deras informationskrav kopplat till 

lagar och regler. M1 säger dock tvärtom men det kan bero på att M1 är moderbolag och alla 

deras dotterbolag är själva ansvariga för att hantera detta.  

Detta styrker vårt statistiska resultat angående att motivet om att undvika ytterligare lagar och 

regleringar är oberoende av företagsstorlek. Utifrån respondenternas svar kan vi tyda att detta 
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inte verkar vara det viktigaste motivet till hållbarhetsrapportering som stämmer överens med 

tidigare forskningsresultat (Harte & Owen, 1991, s. Deegan, 2002, s. 290). Deegan förklarar 

detta med att beroende på vilket land man befinner sig i kan det se väldigt annorlunda ut när 

det gäller reglering av hållbarhetsrapporteringen. Däremot har vi inte hittat något bevis till att 

företag skulle använda hållbarhetsrapportering till att styra politiska regleringar som 

Gamerschlag et al. (2010) hittar i Tyskland.  

I vår tolkning följer företag oberoende av storlek alla lagar och regler och bidrar med 

information med hjälpen av hållbarhetsrapporten och olika övriga rapporter, vilket kan anses 

som ett sätt att hantera sina statliga intressenter och därigenom behålla sin legitimitet i 

samhället (Deegan, 2002; Larrinaga et al., 2002). Vi kan dock se att  

hållbarhetsrapporteringen inte är det enda verktyget till att visa att företaget motsvarar lagar 

och regleringar.  

När vi utförde våra intervjuer har vi kommit fram till intressant information. M2 anser att om 

GRI hade redigerat innehållskrav av hållbarhetsrapportering och anpassat det efter bransch 

eller företagsstorlek hade det kunnat ersätta ett flertals rapporter och underlätta det 

administrativa arbetet. Även S1 menar att hållbarhetsrapportering bör gynna alla företag om 

det kan finnas ett sätt att göra den kostnadseffektivt, som i vår tolkning vore också en 

resurssparande åtgärd. Dock finns det också företag, L4 som anser att det kan vara ytterligare 

en felkälla. Det vore intressant att se huruvida det skulle medföra en större nytta än kostnad?  

6.1.2 Att göra rätt i hopp om ekonomiska fördelar (Strategiska motiv) 

 

Tabell 9. Mann-Whitney test på H2 

Mann-Whitney test på H2 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Att det bidrar till profit maximeringen 
Större företag 13 24,88 

0,14 
Mindre företag 28 19,2 

Möjligheten att maximera företagets tillväxt 
Större företag 13 22,92 

0,352 
Mindre företag 27 19,33 

Möjligheten att maximera aktieägarnas utdelning 
Större företag 13 24,73 

0,162 
Mindre företag 28 19,27 

 Signifikant skillnad mellan medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 

”H2: Motivet att rapportera för att få positiv ekonomisk tillväxt genom engagemang i CSR 

och hållbarhetsrapportering är oberoende av företagsstorlek” styrks av testresultatet som visar 
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att det inte fanns skillnad i större och mindre företags uppfattning angående detta motiv för 

hållbarhetsrapportering. Därmed accepteras H2. 

Alla intervjuade företag som hållbarhetsrapporterar menar att på något vis leder ett 

ansvarstagande beteende och hållbarhetsrapportering till marknadsfördelar, men kan inte 

koppla det direkt till tillväxt. L1 och M1 menar att det är bara en del av andra faktorer som 

tillsammans ökar lönsamheten och L3 kan inte visa det med siffror. L1 säger dock att 

rapportering om ansvarsfullt beteende ledde till ökat intresse för företaget. Alla tillfrågade 

företag oavsett storlek är överens om att miljövänliga teknologier och positiva sociala 

åtgärder leder till ökad lönsamhet fast de är svåra att mäta och därmed relatera direkt till 

hållbarheten.  

Svaren från intervjuerna styrker vårt resultat från enkätundersökningen att alla företag oavsett 

storlek anser att det är något positivt att vara ansvarsfulla och använda miljövänliga 

teknologier och sociala åtgärder. Intervjurespondenterna motiverar detta med att det leder till 

ökad lönsamhet genom kostnadsbesparingar, som även Hopwood et al. (2010, s. 10-15) i 

Deegan och Unerman (2011, s. 399) listar bland motiven varför företag inkluderar hållbarhet i 

sitt beslutsfattande. Enligt Hopwood et al. (ibid) väljer företagen att rapportera om dessa 

faktorer för att övervinna kunder som har personligt engagemang i hållbarhetsfrågor. Detta 

påverkar lönsamheten genom att kunderna skulle föredra företaget tack vare sitt ansvarsfulla 

beteende som även tidigare forskning visar i amerikansk kontext (Shuili et al. 2010). Vår 

studie visar detsamma i Sverige som är ingen överraskning, för även Deegan och Unerman 

(2011, s. 508) menar att individers användande av information vid beslutsfattande kan bero på 

deras kulturella bakgrund. Sverige är lik USA, en västerländsk demokrati och därför har 

liknande värderingar.  

Det är däremot intressant att vårt intervjuresultat visar att vissa företag från Large Cap även 

kan mäta den ökade lönsamheten och även ett företag från Mid Cap, medan andra, som L4 

inte gör det.  

Tabell 10. Mann-Whitney test på H3 

Mann-Whitney test på H3 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Att uppnå en hållbar tillväxt 
Större företag 14 26,46 

0,022 
Mindre företag 27 18,17 

 Signifikant skillnad mellan medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 
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Denna beräkning visade att det fanns skillnader mellan större och mindre företags inställning 

till hållbarhetsrapporteringens användande till att uppnå hållbar tillväxt. Därmed förkastar vi 

”H3: Motivet att rapportera för att uppnå en hållbar tillväxt genom engagemang i CSR och 

hållbarhetsrapportering är oberoende av företagsstorlek”, som visar att detta motiv är 

beroende av företagsstorlek. Testet visade att större företag använder 

hållbarhetsrapporteringen i större utsträckning till att uppnå en hållbar tillväxt än mindre 

företag.  

I våra intervjuer hade vi fyra Large Cap och endast ett Mid Cap företag som utförde 

rapportering och därför visar deras svar kanske inte en tydlig skillnad i denna fråga. Men om 

vi jämför de företagens åsikter som inte rapporterar angående kostnader ser vi att i nuläget 

anser de mindre företagen att hållbarhetsrapportering skulle gynna dem endast om dess 

omfattande och utformning var anpassade efter deras storlek eller påverkan. Även större 

företag menar att hållbarhetsrapportering borde göras obligatorisk för medelstora företag 

kanske, men inte för småföretag eftersom det vore för krävande resursmässigt för dem. Vilket 

vi finner stöd för utifrån intervjuerna med de som inte hållbarhetsrapporterar.  

De här svaren kan tyda på att det faktiskt finns skillnad i denna fråga mellan mindre och större 

företag. Deegan och Unerman (2011, s. 403) förklarar motivet att rapportera för en hållbar 

tillväxt med att företagen måste legitimera sig genom att visa social- och miljöansvar för 

överlevnads skull i samhället. Sedan ”Judge Institute rapporten” uttryckte att ansvaret blir mer 

och mer viktigt har företag i ökande utsträckning har upptäckt att det kan leda till en finansiell 

hållbarhet i verksamheten. De påstår dock inte att det finns skillnad mellan större och mindre 

företags uppfattning om detta, men indirekt kan vi tolka det som att större företag har mer 

uppmärksamhet och måste visa mer ansvar mot samhället, det vill säga legitimera sig i större 

utsträckning (Deegan et al., 2000) än mindre företag enligt legitimitetsteorin. 

6.1.3 Att rapportera, eftersom samhället har rätt till att få information (Etiska 

motiv) 

 

Tabell 11. Mann-Whitney test på H4 

Mann-Whitney test på H4 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Att uppnå mer transparens 
Större företag 14 26,25 

0,024 
Mindre företag 27 18,28 

 Signifikant skillnad mellan medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 
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I det här fallet visade testet att det var signifikant skillnad mellan större och mindre företags 

svar om att vara transparent genom hållbarhetsrapportering. Skillnaden är dock åt motsatta 

hållet och visar att det är större företag som rapporterar i större utsträckning för att uppnå 

transparens. Det gör att vi förkastar ”H4: Mindre företag rapporterar i större utsträckning av 

anledningen för att vara transparent än större företag”. 

Våra intervjusvar visar den här skillnaden också. Trots att alla tillfrågade företag som utför 

hållbarhetsrapportering oavsett storlek anser i någon utsträckning att alla deras intressenter 

har rätt till att ha tillgång till deras hållbarhetsrapportering, Large Cap företag menar att de 

lämnar ut sina hållbarhetsrapporter frivilligt till investerare och olika intressentgrupper, 

medan M1 hänvisar endast till webbsidan. Vilket vi kan tyda på att större företag "hanterar" 

sina intressenter i större utsträckning och har större behov till att legitimera sig (Gamerschlag 

et al., 2010).  

Vi har intervjuat mindre företag men inga tillfrågade företag från Aktietorget eller First North 

utför hållbarhetsrapportering. Det tyder på att större företag är mer benägna att vara 

transparenta och kommunicera med publiken genom sin hållbarhetsrapport (Gamerschlag et 

al., 2010). Det visar även tidigare forskning att frivillig rapportering om strategisk information 

beror bland annat på företagsstorlek i USA, Storbritannien och den kontinentala Europa 

regionen (Meek, Roberts, & Gray, 1995, s. 567). Från den första början ville vi undersöka 

mycket mindre företag än dem som tillhör Aktietorget eller First North för att jämföra dem 

med börsnoterade företag angående motiv till hållbarhetsrapportering. Men utifrån vår 

erfarenhet var de inte lika tillgängliga, då det visade sig att småföretag oftast inte hade 

webbsida eller någon e-mail adress. Varför är det så? Kan det vara att mindre företag inte 

anser att de behöver vara transparenta för att bli framgångsrika?  

De mindre företag som intervjuades och inte utfört hållbarhetsrapportering anger oftast som 

anledning att de inte har efterfrågan från deras intressenter. M1, som utför rapportering, anser 

att det finns en korrelation mellan storlek och kommunikation av behov, det vill säga att större 

kunder har större behov för transparens som de kommunicerar tydligare till företaget. Vi kan 

tolka detta att motsatta kan vara sant, det vill säga att mindre företag antagligen har mindre 

kunder, som till exempel enstaka personer, som inte kan eller vill kommunicera sina behov 

för att få hållbarhetsinformation från företaget. Återigen ställer vi frågan: har samhället 

bristfällig eller för smalt fokus på vem som kan påverka miljön och de olika 

intressentgrupperna? Anser inte samhället att även små företag kan ha dålig miljöpåverkan 
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och kan göra skillnad till exempel genom att använda miljömärkta produkter eller att ta 

hänsyn till sina anställda?  

De intervjuade småföretagen som inte rapporterar – A1 - anger även att de inte har miljö- eller 

samhällpåverkan och därför är hållbarhetsrapportering irrelevant för dem. Men är det 

verkligen så? Om vi går djupare måste vi inse att det inte finns någon som inte har någon 

slags påverkan. M2 menar att ”Jag kan inte se någon bransch där det inte skulle vara 

relevant”. En annan respondent från F3 anser angående den nya EU direktivet att ”… det finns 

en generell del som innefattar av gränsen mer än 500 anställda… företag vars verksamhet har 

miljöpåverkan ska dessutom genomföra en rapport. Så att det inte enbart styrs av hur stort 

företaget är.” Vilket även M2 håller med om. Vi anser att samhället behöver utbreda sitt fokus 

och ställa ett tydligare krav till även mindre företag som har miljöpåverkan och då kan det 

uppnås en större transparens inom hållbarhet. Ju mer vi vet desto mer kan vi påverka.  

Tabell 12. Mann-Whitney test på H5 

Mann-Whitney test på H5 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Att ta social och miljö ansvar 
Större företag 13 21,73 

0,595 
Mindre företag 27 19,91 

Att göra rätt för sig 
Större företag 13 21,23 

0,606 
Mindre företag 26 19,38 

Tillfredsställda anställda 
Större företag 14 25,64 

0,099 
Mindre företag 28 19,43 

Nöjdare intressenter 
Större företag 14 24,79 

0,174 
Mindre företag 28 19,86 

Att göra rätt för samhället 
Större företag 12 19,21 

0,758 
Mindre företag 27 20,35 

Att göra rätt för naturen 
Större företag 12 18,08 

0,459 
Mindre företag 27 20,85 

 Signifikant skillnad mellan  medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan större och mindre företags uppfattning om motivet 

att vara ansvarsfull mot sina intressenter. Därmed accepterar vi ”H5: Motivet att rapportera 

för att vara ansvarsfull mot de olika intressenterna är oberoende av företagsstorlek.” 

Alla intervjuade företag känner sig vara ansvarig för sina produkter och följer upp vart de 

hamnar. L2 och L3 har speciella program för detta och L1 anser att ansvarstagandet och 

hållbarheten är integrerad i deras affärsstrategi. M1 följer upp sina produkter genom dialog 

med kunderna eftersom de säljer små mängder av produkter till specifika kunder. Alla företag 

oavsett storlek tycker att det är viktigt vart deras råvaror kommer ifrån. Alla följer upp, 
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utvärderar och kontrollerar sina leverantörer. Alla tillfrågade som rapporterar skulle inkludera 

problematiska händelser i sin hållbarhetsrapportering eller årsredovisning.  

Då det här säger emot tidigare forskning i Australien där endast en obetydlig del av företagen 

skulle rapportera om negativa händelser (Deegan & Rankin, 1996, s. 59), måste vi vara 

kritiska till vårt resultat. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att denna forskning är 

föråldrad och därmed har kanske synsättet förändrats till idag om denna fråga. En annan 

anledning kan vara att kulturen spelar in i hållbarhetsrapporteringens praktik. F1 som inte 

rapporterar stödjer skillnaderna i kulturen, då han nämner att i Kina och Sydamerika är de 

väldigt mån om att det som produceras blir billigare och inte alls så intresserade av miljön. 

Medan i Europa är det mer viktigt med miljön. F1 förklarade att t.ex. i Kina så bryr de sig inte 

om säkerheten lika mycket. För om en person har varit med i en olycka på ett stålverk så är 

det inte lika stor händelse som om det skulle hända i Europa. F1 "Så kulturen har absolut 

betydelse." 

M1 bekräftar det med att säga att de kontrollerar deras leverantörer mycket mer i "riskzoner" 

som till exempel Bangladesh. Även L3 nämner geografiska riskzoner, som tyder på att 

företagens ansvarstagande skiljer sig bland olika länder och kulturer.  

L4 menar att ”Vi jobbar väldigt aktivt med att ständigt förbättra prestanda när det gäller miljö 

på våra produkter, effektivitet med el och vatten, vilka material som finns i dem, hur skadliga 

de är på människor och miljö.” L1 har miljörelaterade utbildningar för sin anställda och menar 

”… vi har ju en hållbarhetsstrategi och därmed har vi ambitioner både inom miljö och sociala 

området förutom det ekonomiska… Våra produkter ska vara till för att göra nytta för 

samhället naturligtvis… om vi märker att det inte gör nytta så gör vi inga affärer.” L1 har tagit 

på sig olika certifieringar frivilligt för att kunna säkra spårbarheten i deras råvaror som visar 

att det inte handlar om något tvingande utan deras driv verkar vara utav ansvarstagande. L1 

menar att ”vi ska ha råvaror och leverantörer som inte utgör en risk till att miljön och sociala 

förhållanden påverkas negativt.” Även L3 anser att företaget ska ha mer utbildningar om 

hållbarhet som också tyder på att de vill integrera hållbarheten på lång sikt i sin affär. 

Det verkar vara så att trots att alla företag nämner lagar eller intressenter bakom rapportering 

om sina produkter och råvaror finns ansvaret och hållbarheten inbyggda som en del av 

företagens affärsstrategi som stämmer överens med Orts och Studlers (2002) synpunkt om att 

företagens ansvarstagande är en obligatorisk del av företagandet. Vi tolkar alla företagens svar 
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som att de anser att det inte går att göra bra affär utan att vara ansvarsfulla, som stämmer 

överens även med Varenovas (2013) resultat.  

6.1.4 Att få bättre förutsättningar till att låna kapital (Tillgång till resurser) 

 

Tabell 13. Mann-Whitney test på H6 

Mann-Whitney test på H6 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Fler möjligheter till att samla in finansiella 

resurser 

Större företag 12 22,33 
0,502 

Mindre företag 28 19,71 

Minskade kapitalkostnader  
Större företag 11 20,45 

0,725 
Mindre företag 27 19,11 

 Signifikant skillnad mellan medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 

Vi har fått testresultat som stödjer vår hypotes om att alla företag använder 

hållbarhetsrapportering till att få bättre förutsättningar till kapitalinsamlandet. Detta medför 

att ”H6: Motivet att rapportera för att minska kapitalkostnaderna är oberoende av 

företagsstorlek” accepteras. 

De intervjuade företag som utför hållbarhetsrapportering pekar på oavsett storlek att deras 

rapport finns på webbsidan och de inte skickar ut det direkt till någon. L3 och L4 gör det 

ibland, men oftast inte. Respondenterna anser inte att hållbarhetsrapportering kan leda till 

fördelaktiga förutsättningar vid lån eller investeringar. L3 och L4 hade en liten del investerare 

som har tagit hänsyn till hållbarhetsrapporteringen, men påverkats inte direkt av det. 

Det vill säga företag gör sina finansiella och icke-finansiella rapporter tillgängliga för sina 

investerare på liknande sätt oavsett storlek. Vad vi hittar i våra intervjusvar tyder dock på att 

detta motiv inte är ett av de starkaste motiven till att rapportera, som säger emot Dhalival et 

al. (2009). 

En förklaring till detta kan vara att i nuläget finns det inte så många investerare som kräver 

hållbarhetssiffror från företag. L1 och L4 säger att deras prestation inom hållbarhet ändå har 

liten betydelse för bankerna vid beviljandet av lån. L2 integrerar hållbarhetsredovisning i 

deras årsredovisning eftersom det inte var tillräckligt stort intresse för en separat 

hållbarhetsrapport, så på ett indirekt sätt får investerare information även om deras 

hållbarhetsfrågor. L3 menar att det var mestadels etiskt inriktade investerare som var 

intresserade i deras hållbarhetsrapportering medan vanliga investerare och banker – även 
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enligt L1, L2 och L4 - var mer insatta i de vanliga finansiella rapporterna. Båda L2 och L3 

menar dock att fokusen kommer att flytta mer och mer till även icke finansiella rapporter, fast 

enligt L3 går det långsamt och kommer att ta tid, som även Hopwood et al. (2010) pekar på. 

Om det stämmer då är det ännu viktigare att kontrollera vilka företag som borde utföra 

hållbarhetsrapportering och vad dessa rapporter ska innehålla.  

6.1.5 Att hantera olika grupper av intressenter  

Tabell 14 - Mann-Whitney test på H7 

Mann-Whitney test på H7 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Att meddela information till intressenterna  
Större företag 14 29,00 

0,001 
Mindre företag 28 17,75 

Att bidra aktieägarna med information  
Större företag 13 25,38 

0,033 
Mindre företag 27 18,15 

 Signifikant skillnad mellan medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 

Det finns en statistiskt signifikant skillnad i medelvärdet av större och mindre företagens svar 

angående hanterandet av intressenterna genom hållbarhetsrapportering. Resultatet stämmer 

överens med ”H7: Större företag utför hållbarhetsrapportering i större utsträckning av 

anledningen för att hantera sina intressenter än mindre företag” och därmed accepteras H7. 

Utifrån våra intervjuer anser alla företag som rapporterar att intressentgrupperna har rätt till 

information. Medan de som inte rapporterar verkar inte ha samma driv till att övertyga sina 

intressenter genom hållbarhetsrapporten. F2 nämner t.ex. att deras produkter har mindre 

miljöpåverkan än övriga i samma bransch men att det är inget som de väljer att rapportera om. 

S1 som har avgörande samhällspåverkan väljer att inte heller rapportera om detta. 

L4 menar att det är en utmaning att få in alla frågor i rapporten och att investerare täcker de 

flesta andra gruppernas frågor. Alla företag som rapporterar anser att det finns efterfråga från 

sina intressenter, men i olika utsträckning. Det är oftast ägare och analytiker som efterfrågar 

hållbarhetsinformation, men alla menar att de försöker anpassa innehållet till att de flesta 

intressenterna får information om vad de undrar om. L2 menar att det finns geografiska 

skillnader i efterfrågan. Det är större i Norden och mindre i Syd Europa och Storbritannien. 

Vilket även F1 som inte rapporterar poängterar då de bara marknadsför miljön inom vissa 

marknader såsom Europa.  
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Här hittar vi att alla de företag som rapporterar tänker likadant om sina intressenter. De svarar 

att alla intressenter bör ha tillgång till information men när vi frågar dem om det finns 

efterfråga på rapporten tenderar de att peka på finansiella intressenter som ägare, investerare 

och analytiker som visar mest intresse. Det tyder på att de väljer att rapportera information 

som krävs av deras primära intressenter som stämmer in med intressentteorins ”managerial 

bransch” och även med De Villiers och Van Stadens (2011) samt Larrinaga et al. (2002) 

resultat.  

Utifrån våra intervjuer ser vi skillnaden, då de som inte rapporterar innefattas av mindre 

företag och de som rapporterar är större företag. Samt att de som inte rapporterar utför många 

åtgärder för att minska miljöpåverkan men inte använder sig av denna fördel. Vilket vi tolkar 

att det är viktigare för större företag att genom rapportering ”hantera” sina viktigaste 

intressenter, medan det verkar vara inte så viktigt motiv till rapportering hos mindre företag.  

6.1.6. Att möta publikens förväntningar för överlevnadens skull 

Tabell 15 - Mann-Whitney test på H8 

Mann-Whitney test på H8 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Acceptans från samhället  
Större företag 12 22,25 

0,393 
Mindre företag 27 19,00 

Att vara en förebild för andra företag  
Större företag 13 23,81 

0,274 
Mindre företag 28 19,70 

 Signifikant skillnad mellan  medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 

Testet visade att det inte fanns signifikant skillnad mellan företagens uppfattning om 

legitimitetsmotivet. Därmed accepteras ”H8: Motivet att rapportera för att behålla legitimitet 

och rätt till fortsatt verksamhet är oberoende av företagsstorlek”. 

 

I intervjuerna ser vi att företag oavsett storlek oftast mäter några intressenters åsikter om deras 

verksamhet vilket tyder på att det är viktigt för de flesta företag att motsvara deras 

förväntningar som även Wood (2010) finner i sin studie. Företag som inte rapporterar utför 

vanligtvis olika sorters marknadsundersökningar för att se över deras position på marknaden. 

Alla tillfrågade företag som rapporterar menar oavsett storlek att de inte använder 

rapporteringen direkt som konkurrensmedel, men vid upphandlingar kan det vara en fördel att 

ha. Det kan tolkas också som att de anser att rapporten är ett redskap till att visa att de 
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motsvarar kraven som deras framtida partner ställer. Alla Large Cap företag menar att de 

oftast fokuserar på ägare och investerare samt kunder och anställda i olika ordning. Det är ju 

de intressentgrupperna som har den största påverkan på företagets överlevnad eftersom det är 

de som säkerställer att det finns kapital för investeringar, arbetskraft till att tillverka varor och 

tjänster samt efterfråga på produkter enligt legitimitetsteori (Deegan & Rankin, 1996; Deegan, 

2000; Deegan, 2007; i Deegan & Unerman, 2011, s. 328).  

M1 menar dock att rapporteringen inte riktats medvetet till någon intressentgrupp för alla 

intressentgrupperna är likvärdiga, men ändå nämner ägare, medarbetare och kunder som 

viktigaste vid en annan fråga. L1 och L3 har inte utfört undersökning om vad intressenterna 

anser om deras verksamhet och hållbarhetsarbete men tänker börja göra det från och med i år. 

Enligt Deegan och Unerman (a.a., s. 329) förändrar intressentgruppernas förväntningar 

ständigt och företag måste justera sin verksamhet efter dessa för att undvika att ”legitimerings 

luckor” uppstår. Vi kan tolka att L1 och L3 anser att hållbarheten blir en mer och mer viktig 

fråga i framtiden och därför behöver de ha en aktuell bild hela tiden om vad som förväntas av 

dem. Det kan de uppnå genom att införa opinionsmätningar bland sina intressenter. L1 och L2 

hänvisar till att de kommunicerar genom rapporten för att vara transparenta, som kan anses att 

rapporten används till att ge information till intressenterna om hur företag uppfyller deras krav 

och genom detta behålla legitimiteten. Det kan förklaras med O’Donovans (2002, s. 347, se s. 

42 i det här arbetet) bild. Om företaget inte rapporterade om sina aktiviteter, skulle de inte få 

legitimering trots att alla deras aktiviteter infaller inom kategorin ”x” – se bilden -, eftersom 

samhället inte kunde ha en uppfattning om vad de gör och kunde inte avgöra huruvida 

företagens aktiviteter möter deras krav. Därför kan det anses som avgörande att visa 

information till samhället. De övriga företag som mäter sina intressenters åsikter oavsett 

storlek menar att de får positiv återkoppling angående deras CSR arbete. 

6.1.7. Att neutralisera de olika externa hoten, som från exempelvis media 

Tabell 16. Mann-Whitney Test på H9 

Mann-Whitney test på H9 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Att motverka externa påtryckningar från olika 
intressenter 

Större företag 13 20,54 
0,988 

Mindre företag 27 20,48 

Färre rättstvister 
Större företag 12 22,17 

0,541 
Mindre företag 28 19,79 

Bättre rykte 
Större företag 14 22,96 

0,565 
Mindre företag 28 20,77 

 Signifikant skillnad mellan medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 
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I det här fallet hittade testet ingen signifikant skillnad mellan svaren från större och mindre 

företag som betyder att ”H9: Större företag rapporterar i större utsträckning för att bevara sitt 

rykte genom att motverka negativ media uppmärksamhet och externa påtryckningar än mindre 

företag” måste förkastas. Testet visade att motivet verkar vara oberoende av företagsstorlek.  

Den här frågan är av en känslig karaktär som vi inte vågade ställa direkt till våra 

intervjupersoner, eftersom det fanns stor möjlighet att vi inte skulle få ett rättvisande svar 

(a.a., s. 241). På ett indirekt sätt undrade vi om företagen som rapporterade ägde olika 

mediekanaler såsom webbsidor eller sociala media sidor som Facebook och huruvida de 

lägger upp hållbarhetsinformation på dessa kanaler. Vi fick fram att ingen av företagen 

oavsett storlek äger några massmediekanaler som TV eller Radio, men de har webbsidor och 

de finns på sociala media sidor. Vi finner att de större företagen lägger upp information om 

hållbarheten i större utsträckning på deras mediekanaler som innefattar inte endast webbsidan 

utan även sociala media sidor. Men huruvida det handlar om att motverka externa 

påtryckningar eller negativ media uppmärksamhet kan vi inte avgöra just utav dessa svar.  

Däremot när vi analyserade intervjuerna med de som rapporterar kunde vi tolka utifrån 

respondenternas språkbruk och svar på övriga frågor att de möjligtvis skulle använda deras 

mediekanaler och hållbarhetsrapporter just av den här anledningen, fast inte utifrån 

manipuleringssyfte.  

Lindblom i Deegan och Unerman nämner att företag kan ha olika mediestrategier för att 

skaffa, behålla eller reparera sin legitimitet. Författaren nämner att företag kan försöka ändra 

publikens uppfattning om deras aktiviteter genom att rapportera om en falsk prestation som 

inte stämmer överens med deras faktiska beteende (2011, s. 333). Vårt exempel visar det 

motsatta. M1 säger så här: ”Man måste införa tanken till hela verksamheten att man måste 

leva upp till vad man rapporterar om.” Det tyder på att även om företaget skulle agera på 

negativ media uppmärksamhet med en positiv nyhet, skulle de inte påstå något som inte är 

sant. Utifrån detta kan det vara möjligt att de tillfrågade företagen helst vill upplysa publiken 

om förändringar i deras faktiska aktiviteter efter en negativ nyhet i media (ibid). L2 menar att 

de själva skulle avslöja negativ information och åtgärder de skulle vidta om detta på 

webbsidan. L3 säger att om det skulle finnas negativ media uppmärksamhet kring företaget 

skulle de möjligtvis lägga ut en förenklad version av hållbarhetsrapporten för att alla kan 

förstå vad företaget gör, som stämmer överens med Deegan et al. (2000) och Islam och 

Deegan (2010). I vår tolkning betyder detta att företaget skulle motverka dåliga nyheter med 
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en anpassad hållbarhetsrapport. M1 menar att det inte är nödvändigt att lägga ut information 

även på Facebook eftersom ”folk är så duktiga att hitta info på nätet…”, att det räcker med att 

ha hållbarhetsrapporten på webbsidan.  

Det kan hända att flera av de strategier kan instämma med svenska företag, men vi har inte 

undersökt mediepåverkans fråga i sin djuphet eftersom vi ville se varför företag själva anser 

att de utför hållbarhetsrapporter.  

6.2. Hypotesprövning på motiv till företag som inte utför 

hållbarhetsrapportering 
 

6.2.1. För dyrt 

Tabell 17. Mann-Whitney Test på H10 

 

 Signifikant skillnad mellan medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 

Eftersom testet inte visade signifikant skillnad mellan svaren från större och mindre företag 

kan vi acceptera ”H10: Motivet till att inte rapportera eftersom dess kostnader är högre än den 

positiva finansiella utvecklingen, är oberoende av företagsstorlek.”  

Utifrån våra intervjuresultat med de som inte rapporterar ser vi ett mönster att kostanden är en 

av anledningarna till att inte hållbarhetsrapportera, då det leder till behovet av mer resurser 

och administration, som visar likheter med Herbohn (2005). Vilket även företag som 

rapporterar nämner som ett faktum som ska beaktas innan obligatorisk hållbarhetsrapportering 

skulle införas för mindre företag. Som S1 anmärker som ett motiv till att få 

hållbarhetsrapporteringen att gynna alla företag, måste det utformas så implementeringen och 

användandet blir kostnadseffektivare.  

 

 

Mann-Whitney test på H10 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Kostnaderna är för höga jämfört med dess 

bidrag till profitmaximering. 

Större företag 18 21,83 
0,685 

Mindre företag 23 20,35 
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6.2.2. För komplicerat  

 Tabell 18. Mann-Whitney Test på H11 

Mann-Whitney test på H11 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Det bidrar inte till acceptans i samhället 
Större företag 18 20,69 

0,878 
Mindre företag 23 21,24 

Eftersom rapporteringen inte anses uppnå sitt mål 

som är att vara transparent 

Större företag 15 18,27 
0,880 

Mindre företag 20 17,80 

Eftersom rapporteringen inte anses uppnå sitt mål 

som är att få acceptans från samhället 

Större företag 15 20,43 

0,183 
Mindre företag 20 16,18 

 Signifikant skillnad mellan medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 

”H11: Motivet till att inte utföra hållbarhetsrapportering för det är komplicerat och väcker 

misstänksamhet är oberoende av företagsstorlek” accepteras utifrån testresultatet som inte 

visade signifikant skillnad i större och mindre företagens uppfattning kring motivet om 

komplexitet. 

Utifrån vår tolkning av intervjuresultaten med dem som inte rapporterar så ser vi ett samband 

för denna anledning till att inte hållbarhetsrapportera. Då många företag svarade att de inte 

kände till något verktyg för att mäta hållbarhet och att det låg mycket arbete bakom. Eller som 

S1 säger" Vi känner att det är validering av kalkylen som kan bli ett omfattande arbete. För 

det svåra är att veta om talet har validitet", som visar likheter med resultat som Herbohn 

(2005) kommit fram till. S2 säger detsamma att det finns svårigheter med att mäta små saker 

som att företaget satsar på att åka kommunalt och använda sig av hyrbil för att värna om 

miljön. Även större företag som rapporterar anser komplexiteten i att mäta miljö och social 

påverkan och tycker det är en stor utmaning för många företag vilket behöver utvecklas och 

fördjupas. Det stämmer överens med vad Deegan och Unerman listar som ett av de största 

problemen med att inkludera icke-finansiella information i en finansiell rapport (2011, s. 418) 

samt Gibson (2012). Vi kan tolka detta som att företagen ser svårigheter med att använda sig 

av hållbarhetsrapporteringen oavsett storlek.  

Företagen som inte rapporterar anser inte att det finns någon ofördelaktighet med en sådan här 

rapport. De ser inte att deras intressenter skulle bli misstänksamma, snarare tvärtom. M2 

menar att de flesta intressenter skulle vara positivt inställda. F1 menar att en sådan rapport 

bara visar intressenterna att företagen vet vad de håller på med. Vilket S3 håller med i den 

aspekten att deras intressenter bara skulle uppfatta det som något ambitiöst och vara neutrala 
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till det hela. Den här delen av företagens uppfattning säger emot Herbohn (2005) som kan 

förklaras med kulturella skillnader i redovisningspraktiken (Gray, 1988, s. 13).  

6.2.3. Uppfyller inte dess mål - irrelevant 

Tabell 19. Mann-Whitney Test på H12 

Mann-Whitney test på H12 

Motiv Storlek N Mean 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Det är svårt att kvantifiera ens miljöpåverkan 
Större företag 18 22,86 

0,344 
Mindre företag 23 19,54 

Det bidrar inte till att kontrollera 
miljöpåverkan 

Större företag 18 20,03 
0,637 

Mindre företag 23 21,76 

 Signifikant skillnad mellan medelvärdena kan konstateras om Asymp. Sig. < 0.05. 

Testet bevisar att ”H12: Motivet till att inte rapportera för det är irrelevant som 

beslutsunderlag utan att kunna kvantifiera miljöpåverkan är oberoende av företagsstorlek” 

stämmer för det inte finns någon signifikant skillnad mellan svarsresultaten från större och 

mindre företag.   

Under intervjuerna med dem som inte rapporterar fick vi även svar som stämmer in på detta 

alternativ som anledning att inte hållbarhetsrapportera. En del företag menar att då de inte har 

någon direkt miljöpåverkan samt att de är ett så pass litet företag så är det inte av relevans för 

dem. Detta stärks även av att företagen inte anses känna till något specifikt verktyg till att 

mäta deras miljöpåverkan. Dessa två aspekter gör att vi tolkar det som en svårighet för 

företagen att börja hållbarhetsrapportera och använda detta som beslutsunderlag, när de inte 

vet hur de ska gå tillväga, som stämmer överens med Herbohn (2005) samt Cho et al. (2010).  
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6.2.4. Övriga motiv 

 

Figur 4. Fördelning av olika motiv för företag som inte rapporterar  

I figur 4 kan vi se hur enkätrespondenterna svarade på frågorna som var utformade med 

Likertskala. Dessa motiv har det beräknats ut medelvärdet på, för att se vad företagsledarna 

anser som de främsta motiven till att inte utföra hållbarhetsrapportering.  

Det vi kan se här är att den största anledningen till att inte rapportera enligt företagsledarna är 

att de inte anser att det ger finansiell nytta till deras företag. Vi kan tolka det – fast endast 

försiktigt - som att utav de företagen som inte rapporterar vill de flesta uppnå kortsiktiga 

vinster, enligt agentteorin, i stället för att fokusera på långsiktig nytta. Men svaret kan också 

tyda på att företagen inte har funderat på varför de skulle införa rapporteringen och det var 

därmed det mest självklara svar som de angett till frågan. Detta kan vi styrka utifrån våra 

intervjuer med dem som inte rapporterar där de tillfrågade ofta besvarade frågan med att det 
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inte har kommit till deras agenda på grund av att det inte finns efterfråga från sina 

intressenter.  

Ett motiv som också fick ett högt medelvärde i vår enkätundersökning är att företag inte 

rapporterar därför att det inte är obligatoriskt. Flera av de intervjuade företagen som inte 

rapporterar menar att de lämnar ut olika rapporter till myndigheter och hållbarhetsrapportering 

skulle vara ännu en till rapport som de skulle behöver göra utöver de befintliga som de anser 

som extra kostnad och onödig. Det stämmer överens Peck och Sindings resultat (2001). 

6.3 Sammanställning av hypotesprövningen 

Tabell 20: Sammanställning av hypotesprövningen  

Hypotes Resultat 

H1: Motivet att rapportera för att undvika ytterligare regleringar 

är oberoende av företagsstorlek. 
Accepteras 

H2: Motivet att rapportera för att få positiv ekonomisk tillväxt 

genom engagemang i CSR och hållbarhetsrapportering är 

oberoende av företagsstorlek. 
Accepteras 

H3: Motivet att rapportera för att uppnå en hållbar tillväxt genom 

engagemang i CSR och hållbarhetsrapportering är oberoende av 

företagsstorlek. 
Förkastas 

H4: Mindre företag rapporterar i större utsträckning av 

anledningen för att vara transparent än större företag. 
Förkastas 

H5: Motivet att rapportera för att vara ansvarsfull mot de olika 

intressenterna är oberoende av företagsstorlek 
Accepteras 

H6: Motivet att rapportera för att minska kapitalkostnaderna är 

oberoende av företagsstorlek. 
Accepteras 

H7: Större företag utför hållbarhetsrapportering i större 

utsträckning av anledningen för att hantera sina intressenter än 

mindre företag. 
Accepteras 

H8: Motivet att rapportera för att behålla legitimitet och rätt till 

fortsatt verksamhet är oberoende av företagsstorlek 
Accepteras 

H9: Större företag rapporterar i större utsträckning för att bevara 

sitt rykte genom att motverka negativ media uppmärksamhet och 

externa påtryckningar än mindre företag. 
Förkastas 

H10: Motivet till att inte rapportera eftersom dess kostnader är 

högre än den positiva finansiella utvecklingen, är oberoende av 

företagsstorlek. 
Accepteras 

H11: Motivet till att inte utföra hållbarhetsrapportering för det är 

komplicerat och väcker misstänksamhet är oberoende av 

företagsstorlek. 
Accepteras 

H12: Motivet till att inte rapportera för det är irrelevant som 

beslutsunderlag utan att kunna kvantifiera miljöpåverkan är 

oberoende av företagsstorlek. 
Accepteras 

Resultat av hypotesprövning – tabellen visar vilka hypoteser  

som accepterades eller förkastats 
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7. Slutsats 

I detta avsnitt dra vi våra slutsatser utifrån enkätresultatet som analyserats och bekräftats med 

hjälpen av intervjuerna. Vi svarar på våra fyra frågeställningar angående 

hållbarhetsrapportering.  

7.1 Varför utför företag hållbarhetsrapportering i Sverige trots att det 

inte är obligatoriskt? 

Vår statistiska undersökning av enkätresultat visar att de viktigaste anledningar är att bidra 

med information till aktieägare och intressentgrupper samt att ta social- och miljö ansvar. De 

förstnämnda leder till att företaget kan behålla sin legitimitet genom att rapportera om sina 

aktiviteter till samhället. Det sistnämnda, det vill säga att agera etiskt och visa det i 

hållbarhetsrapporten kan leda till ökad lönsamhet genom att etiska företag föredras av kunder 

och uppdragsgivare (Shuili et al., 2010). Att vara transparent medför att samhället uppfattar 

företaget som öppet och trovärdigt som hjälper till att uppnå hållbar tillväxt, två anledningar 

som är också viktiga för företag, fast här kan vi se att större företag anger det i större 

utsträckning som motiv än mindre företag. Det kan vara eftersom det är oftast större företag 

som utför rapportering samt mindre företag har mindre ögon på sig.  

Att motsvara lagar och regleringar samt motverka externa påtryckningar verkar inte vara så 

viktiga motiv till rapportering enligt vårt enkätresultat. Vilket vi även kan styrka utifrån 

intervjurespondenternas svar som förklarar att rapporteringen är frivillig och dessutom 

använder de inte hållbarhetsrapporten till att lämna ut information till myndigheterna. Det gör 

de genom övriga rapporter i olika format som krävs från de olika myndigheterna.   

7.2 Vilka motiv är det som utgör majoriteten: de etiska eller de 

strategiska? Beror det på företagsstorlek eller extern 

uppmärksamhet? 

Deegan och Unerman (2011, s. 347) ställer frågan huruvida de etiska och strategiska, det vill 

säga legitimerings motiv, utesluter varandra. Även Varenova et al. (2012) undersöker i sin 

studie huruvida ett företag kan vara lönsamt och ta etisk hänsyn samtidigt. Vårt enkätresultat 

stämmer överens med Varenovas slutsats. I vår studie hittar vi att företag i Sverige rapporterar 
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både utav strategiska och etiska anledningar. De viktigaste motiven till rapportering verkar 

vara jämnt fördelade bland etiska och strategiska motiv.  

Det styrker även våra intervjuer som visar att hos större företag finns det redan medvetenhet 

om CSR och hållbarhetsrapporteringen samt att de använder det i praktiken men anser att det 

finns utrymme för förbättringar. De anser att det är en utmaning att få med all väsentlig 

information för att tillfredsställa alla intressentgruppernas krav utan att göra rapporten för 

omfattande och att göra det förståeligt till alla. Därför fokuserar företagen fortfarande på de 

primära intressentgrupperna som aktieägare och investerare genom hållbarhetsrapporten. 

Anledningen till detta är att bankerna och investerare efterfrågar finansiella nyckeltal för 

beslutsfattande. Vårt förslag till att motverka detta skulle vara att omformulera GRI:s G4 

rapport så den är mer anpassade efter företagsstorlek samt bransch. Vilket även skulle 

medföra att mindre företag skulle få viljan att börja rapportera i större omfattning.  

Vi kan se utifrån intervjuresultaten att det finns en minimal ökning av intresse för 

hållbarhetsrapportering. Företagen är mer benägna att dela med sig av enklare information till 

sina kunder via deras webbsida eller på sociala medier som t.ex. Facebook.  

En annan utmaning som vi kan se som även förekommer från tidigare forskning (Herbohn, 

2005; Gibson, 2012) handlar om svårigheter med att mäta miljö och sociala påverkan för att 

kunna göra rapporten meningsfull. Flera tillfrågade intervjurespondenter tyckte att sociala 

frågor var viktiga men att de inte kunde mäta dem. Dessutom anser alla de här företagen till 

viss del att hållbarheten påverkar lönsamheten positivt på lång sikt, men de kan inte mäta det 

och därmed har de inget bevis på det.  

Ett av de intervjuade företagen menar att CSR och hållbarhetsrapporteringens utveckling är en 

kunskapsfråga. Han menar att företag borde göra hållbarheten en del av en grundläggande 

utbildning inom hela verksamheten. Tyvärr anser många det som en kostnad, men han anser 

att det finns en synergi mellan hållbarhet och lönsamhet och att ”Ju mer man kan visa att det 

spelar roll för affärsverksamheten desto tydligare blir ett sådant behov.”  

Vi håller med föregående talare och ser möjligheter till lösningar till dessa hinder med 

förutsättning på att det i första hand måste utvecklas ett etablerat måttsystem för att mäta 

miljö och sociala påverkan. Kan det hittas en lösning på mätproblemet så kan det motivera 

andra företag att börja rapportera. Lösningen till detta kan vara att företagen inom samma 

bransch aktivt samarbetar och utbyter deras erfarenheter som kan underlätta utvecklingen av 
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olika mätenheter. Vidare tycker vi även att större företag som är framgångsrika inom 

implementeringen av hållbarhetsrapporteringen ska genom samarbete utveckla ett program 

om detta som också visar vilken nytta det medför. Det skulle kunna inspirera mindre företag 

till att få viljan att börja rapportera. 

7.3 Vad är anledningen till att vissa företag inte använder 

hållbarhetsrapportering? 

De tre främsta motiv som vi fann utifrån våra intervjuer var kostnad, komplexitet och 

irrelevans vilket även tidigare forskning funnit (Ullman, 1985; Herbohn, 2005; Cho et al., 

2010). Ett återkommande motiv utöver dessa var att respondenterna inte upplevde att det 

fanns någon efterfråga på hållbarhetsrapportering. De flesta intervjuade företag känner inte av 

några politiska påtryckningar till att börja rapportera, vilket vi tolkar som ett avgörande motiv 

som även vår enkätundersökning visade som ett av de främsta motiven.   

Utifrån våra intervjuer kan vi även se ett mönster att mindre företag inte väljer att rapportera 

för de känner inte så stort behov av att legitimera sig till sina intressenter. En avgörande faktor 

till detta kan vara att respondenterna inte heller känner att det påverkar deras konkurrenskraft. 

Det tyder på att mindre företag inte får en tydlig kravbild från samhället, vilket gör att de inte 

värdesätter hållbarhetsrapportering i lika stor grad. Vi tycker att samhällets fokus behöver 

utvidgas även till mindre företag som kan ha direkt miljö- eller samhällspåverkan. Genom att 

involvera mindre företag om debatten kring hållbarhetsrapportering kan samhället öka deras 

intresse och medvetenhet om hållbarhetsfrågor. Det kan möjliggöras genom kartläggning av 

vilka faktorer utöver företagsstorlek borde vara avgörande huruvida ett företag ska involveras 

i rapporteringsprocessen. Vi tycker att det nyligen accepterade EU-direktivet om obligatorisk 

hållbarhetsrapportering måste vidareutvecklas. 

7.4 Bör hållbarhetsrapportering göras obligatorisk till alla företag 

oavsett storlek? 

För att kunna avgöra en sådan fråga måste de positiva och negativa konsekvenser övervägas. 

En fara med att göra hållbarhetsrapportering obligatorisk i nuvarande format är att mindre 

företag inte har resurser till att uppnå dess krav och det kan resultera i en mindre rättvisande 

bild när det gäller innehållet. Vi finner i våra intervjuresultat att vissa företag skulle välja att 

rapportera på en minimal nivå även om de har större påverkan på miljön. Det måste 



107 
 

tydliggöras och regleras för företag i vilken form och utsträckning de behöver rapportera, 

samt att rapportens format måste anpassas efter bransch och företagsstorlek. Om det kunde 

möjliggöras så skulle ett genuint fokus läggas på hållbarheten och en synergi uppnås mellan 

ansvarstagande och lönsamhet även för mindre företag.  

Större och mindre företag har olika uppfattningar om hållbarhetsrapportering. Våra intervjuer 

visar att större företag tycker att det fungerar genom självreglering eftersom affären har redan 

tillräckligt med drivkraft till att utföra hållbarhetsrapportering. Oftast är det en blandning 

mellan legitimeringsbehov, ansvarstagande och lönsamhetsfrågor som styr deras 

hållbarhetsstrategi och därmed behövs det inte ytterligare regleringar. Däremot hittade vi 

bland intervjusvaren en respondent som menar att mindre företag inte får en tydlig kravbild 

som skulle kunna åtgärdas genom reglering.  

Eftersom mindre företag från våra intervjuer visade sig ha annorlunda fokus på grund av de 

inte får lika stor uppmärksamhet från media och samhället, ser de på hållbarhetsrapportering 

mer som en kostnad än som en nödvändighet i nuläget. Det stämmer överens med tidigare 

forskning om legitimitetsteorin som säger att det finns korrelation mellan media 

uppmärksamhet och mängden av rapportering (Deegan et al., 2000). 

Det är mycket möjligt att involvera mindre företag i processen eftersom vi finner att de 

intervjuade företagen som inte rapporterar idag anser att det inte finns något ofördelaktig samt 

att det skulle gynna alla företag med en sådan här rapport fast inte direkt i nuvarande format. 

Genom att se över svårigheterna med hållbarhetsmått och utforma en implementeringsprocess 

som kan vara kostnadseffektiv även för mindre företag kan det möjliggöras att det gynnar alla 

företag oavsett storlek.  

7.5 Sammanfattning och förslag till vidare forskning 

Sammanfattningsvis anser vi att hållbarhetsrapportering är något som alla företag borde utföra 

på någon nivå eftersom det finns många aspekter som kan gynnas, inte endast samhället och 

miljön utan även företag. Därför är det en viktig uppgift för företagen och professionella 

organisationer att jobba tillsammans för att möjliggöra införandet av ett rapporteringssystem 

som inkluderar alla som har någon slags påverkan. Det är ett grundläggande behov för att 

kunna uppnå hållbarhet och bevara våra resurser även för framtida generationer.  
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Vidare forskning skulle kunna riktas mot att undersöka vilka rapporter som har 

informationsinnehåll som liknar eller är detsamma som innefattas i en hållbarhetsrapport och 

hur kommunikation skulle kunna förstärkas mellan olika myndigheter för att spara resurser på 

det administrativa arbetet med rapporteringen.  

Det ska även undersökas mer ingående en större krets av småföretag angående varför de inte 

utför hållbarhetsrapportering. 
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Bilaga 1 – Enkät: Hållbarhetsrapporterings roll i vårt företag 

 

Följande text är en oformaterad version av vår enkät som finns på Google drive och skickats 

ut samt hanteras online.  

Hållbarhetsrapporterings roll i vårt företag 

Bästa ledare! 

Vi är två ekonomi studenter i Högskolan i Gävle som skriver sitt examensarbete om 

hållbarhetsrapportering. Vi undersöker varför företag utför hållbarhetsrapportering trots att 

det inte är obligatoriskt i Sverige. Med hållbarhetsrapportering menas hur ert företag bidrar 

med information angående dess miljö- och sociala påverkan till de olika intressenterna. Med 

denna undersökning skulle vi vilja bidra till debatten huruvida hållbarhetsrapportering är ett 

bra verktyg för att bevara miljön och skapa hållbar utveckling inom industrin. Vi skulle vilja 

be Er att fylla i denna enkät och skicka in ert svar snarast, men senast 30 april 2014. 

 

1. Påverkar ert företag miljön på något sätt som Ni känner er ansvariga för? 

Vänligen markera ett svar som stämmer in på ert företag. 

Ja (2) 

Nej (1) 

(om svar saknas = 0) 

2. Är ditt företag involverat i CSR (olika sociala och miljö) aktiviteter? 

Vänligen markera ett svar som stämmer in på ert företag. 

Ja (2) 

Nej. (Gå vidare till fråga 10) (1) 

Vi tänker införa CSR aktiviteter i framtiden.(Gå vidare till fråga 10, 14 och framåt) (3) 

(om svar saknas = 0) 

3. Rapporterar ditt företag om sina CSR aktiviteter? 

Vänligen markera ett svar som stämmer in på ert företag. 

Ja (2) 

Nej.(Gå vidare till fråga 9) (1) 
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Vi tänker införa hållbarhetsrapportering i framtiden.(Gå vidare till fråga 10, 14 och framåt) 

(3) 

(om svar saknas = 0) 

4. Hur rapporterar ditt företag sina CSR aktiviteter? 

Vänligen markera ett svar som stämmer in på ert företag. 

Integrerad rapportering (CSR och finansiell rapportering ingår i en och samma rapport) (1) 

En separat rapport om CSR (2) 

Skriver endast några rader om CSR aktiviteter i årsrapporten (3) 

Om svar saknas = 0 

5. Följer ert företag någon rapporteringsstandard exempelvis såsom GRI?  

Vänligen markera ett svar som stämmer in på ert företag. Ifall ert svar är ja, benämn 

standarden ni följer i rutan nedanför. 

Ja (2) 

Nej (1) 

Om svar saknas = 0 

Ange vilken standard: 

1 = GRI G4 

2 = GRI G3 

3 = GRI 

4 = Annat 

6. Är ert företags hållbarhetsrapportering kvalitetsförsäkrad? 

Vänligen markera ett svar som stämmer in på ert företag. 

Ja (2) 

Nej (1) 

Om svar saknas = 0 

I detta avsnitt vill vi att Ni besvarar frågorna genom att välja i vilken utsträckning ert företag 

instämmer med de listade påståendena. 

7. Mitt företag utför hållbarhetsrapportering med syftet.... 
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Vänligen markera ett svar för varje påstående. 

 Stämmer 

inte alls 

(1) 

Stämmer 

till viss 

del (2) 

Stämmer 

något 

(3) 

Stämmer 

relativt 

mycket 

(4) 

Stämmer 

helt och 

hållet 

(5) 

Att göra rätt för sig       

Att ta social och miljöansvar      

Att meddela information till 

intressenterna 

     

Att bidra aktieägarna med 

information 

     

Att motverka externa 

påtryckningar från olika 

intressenter 

     

Att vara en förebild för andra 

företag 

     

Att det bidrar till profit 

maximeringen 

     

Att uppnå mer transparens      

Att uppnå en hållbar tillväxt      

Att motsvara de olika 

regleringarnas krav 

     

 

Ange med egna ord om det finns fler eller andra orsaker till att ert företag utför 

hållbarhetsrapportering. (6) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Om svar saknas = 0 

8. Följande intressenter behöver eller har rätt till information om mitt företags CSR 

aktiviteter. 

Vänligen markera ett svar för varje påstående. 

 Stämmer 

inte alls 

(1) 

Stämmer 

till viss 

del (2) 

Stämmer 

något 

(3) 

Stämmer 

relativt 

mycket 

(4) 

Stämmer 

helt och 

hållet 

(5) 

Aktieägare      

Investerare      

Leverantörer      

Konsumenter      

Anställda      

Samhället      

Regeringen      

Media      
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Olika miljöorganisationer      

Icke-statliga organisationer      

Ideella organisationer      

Kritiker      

Olika professionella grupper      

 

Ange med egna ord om det finns fler eller andra intressenter som ert företag anser har rätt till 

information om dess CSR aktiviteter. (6) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Om svar saknas = 0 

9. Genom att rapportera företagets CSR aktiviteter uppnår mitt företag 

Vänligen markera ett svar för varje påstående. 

 Stämmer 

inte alls 

(1) 

Stämmer 

till viss 

del (2) 

Stämmer 

något 

(3) 

Stämmer 

relativt 

mycket 

(4) 

Stämmer 

helt och 

hållet 

(5) 

Acceptans från samhället      

Fler möjligheter till att samla in 

finansiella resurser 

     

Minskade kapitalkostnader      

Tillfredsställda anställda      

Nöjdare intressenter      

Möjligheten att maximera 

aktieägarnas utdelning 

     

Möjligheten att maximera 

företagets tillväxt 

     

Möjligheten att undvika 

regleringar från statliga 

myndigheter 

     

Färre rättstvister      

Bättre rykte      

Att göra rätt för samhället      

Att göra rätt för naturen      

 

Ange med egna ord om det finns fler eller andra orsaker som ert företag uppnår med att 

rapportera dess CSR aktiviteter. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Om svar saknas = 0 
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10. Mitt företag väljer att inte rapportera dess CSR aktiviteter 

Vänligen markera ett svar för varje påstående. 

 Stämmer 

inte alls 

(1) 

Stämmer 

till viss 

del (2) 

Stämmer 

något 

(3) 

Stämmer 

relativt 

mycket 

(4) 

Stämmer 

helt och 

hållet 

(5) 

Eftersom rapporteringen inte 

anses uppnå sitt mål som är att 

vara transparent. 

     

Eftersom rapporteringen inte 

anses uppnå sitt mål som är att 

bidra till en hållbar tillväxt. 

     

Eftersom rapporteringen inte 

anses uppnå sitt mål som är att 

bidra till finansiella 

beslutsfattande. 

     

Eftersom rapporteringen inte 

anses uppnå sitt mål, som är att 

bli ett underlag till vidare 

åtgärder till hållbar utveckling. 

     

Eftersom rapporteringen inte 

anses uppnå sitt mål, som är att 

motverka externa påtryckningar. 

     

Eftersom rapporteringen inte 

anses uppnå sitt mål som är att 

få acceptans från samhället. 

     

Eftersom målet är att göra rätt 

och inte att visa upp att man gör 

rätt. 

     

Eftersom mitt företag får 

positiva kompetensfördelar utav 

CSR aktiviteterna fastän vi inte 

rapporterar om dem. 

     

Eftersom det inte är obligatoriskt 

av nuvarande lagar och regler. 

     

 

Ange med egna ord om det finns fler eller andra orsaker till att ert företag väljer att inte 

rapportera sina CSR aktiviteter. (6) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Om svar saknas = 0 

11. Agerar Ni på extern uppmärksamhet som är riktad mot ert företag, som till exempel en 

negativ media artikel? 
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Fyll i ett svar som stämmer in på ert företag. 

Ja (2) 

Nej.(Gå vidare till fråga 14) (1) 

Om svar saknas = 0 

12. Hur svarar ert företag på negativ uppmärksamhet? 

Fyll i ett svar som stämmer in på ert företag. 

Vi svarar direkt med motsatta positiva nyheter. (1) 

Vi ökar mängden av hållbarhetsrapportering som är utåtriktad. (2) 

Vi ändrar inget för jag vet att mitt företag gör sitt bästa för sina intressenter. (3) 

Om svar saknas = 0 

13. Vad anser Ni är fördelar med hållbarhetsrapportering? 

Vänligen markera ett svar för varje påstående. Rangordna, där 5 är bästa fördelen och 1 är 

mindre bra fördel. 

 1 2 3 4 5 

Det ger information till de olika 

intressenterna 

     

Det ger ytterligare information 

till investerare 

     

Det bidrar med information vid 

beslutsfatta 

     

Det bidrar till att upptäcka 

kompetensfördelar som kan 

minska tillverknings- och övriga 

kostnaderna 

     

Det gör företagets processer mer 

genomskådliga för dess 

intressenter 

     

 

Ange med egna ord om det finns fler eller andra fördelar med hållbarhetsrapportering. (6) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Om svar saknas = 0 

14. Vad anser Ni är nackdelar med hållbarhetsrapportering? 

Vänligen markera ett svar för varje påstående. Rangordna, där 5 är den största nackdelen och 

1 är något mindre nackdel. 
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 1 2 3 4 5 

Kostnaderna är för höga jämfört 

med dess bidrag till 

profitmaximering. 

     

Det är svårt att kvantifiera ens 

miljöpåverkan 

     

Det ger ingen finansiell nyttja 

till företaget 

     

Det bidrar inte till acceptans i 

samhället 

     

Det bidrar inte till att kontrollera 

miljöpåverkan 

     

 

Ange med egna ord om det finns fler eller andra nackdelar med hållbarhetsrapportering. (6) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Om svar saknas = 0 

15. Kan Ni tänka er att vara med på en uppföljningsintervju via telefon?  

Om ja fyll i dina kontaktuppgifter nedan, som namn, titel, telefon och email. (1) 

Om svar saknas = 0 

Av statistiska anledningar behöver vi be Er att ange några detaljer som gäller ert företag. 

16. Bransch enligt GICS kategorier. 

Skriv in ert svar nedan. (numerisk kodning) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

17. Medelantalet anställda under de senaste två räkenskapsåren. 

Skriv in ert svar nedan. (numerisk kodning)          Om svar saknas = 0 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

18. Balansomslutning i de senaste två räkenskapsåren. 

Skriv in ert svar nedan. (numerisk kodning) Om svar saknas = 0 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 
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19. Nettoomsättning i de senaste två räkenskapsåren. 

Skriv in ert svar nedan. (numerisk kodning) Om svar saknas = 0 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

20. Ange Er befattning (område, titel) 

VD = 1 

HR = 2 

Hållbarhets ledare = 3 

Produktions ledare = 4 

Kommunikations ledare = 5 

CTO = 6 

Operations = 7 

Administrations ledare = 8 

Finans ledare = 9 

Skriv in ert svar nedan.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Om svar saknas = 0 

21. Mitt företag ingår i 

Fyll i det svar som stämmer med ert företag. 

Large cap (1)   

Mid cap (2) 

Small cap (3) 

First north (4) 

Aktietorget (5) 

Om svar saknas = 0 

Ert företags namn.  

Skriv gärna in ert företags namn nedan. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

1. Rapporterar ert företag hållbarhet, dvs. CSR? 

 

Om ja: 

1. Frågor angående lagar och regleringar (institutionell påtryckning) 

 

- Följer ni regelbundet politiska debatten angående regleringar inom er bransch? 

- Kommunicerar ni aktivt med olika myndigheter?  

- Är ni aktiva i olika professionella- och politiska kommittéer? 

- Lämnar ni ut rapporter till myndigheter frivilligt?  

 

2. Frågor angående strategiska fördelar: 

 

- Tycker ni att genom att vara ansvarstagande kan ni skapa/öka marknadsfördelar? 

(rykte) 

- Leder användandet av miljövänliga teknologier och positiva sociala åtgärder mot era 

anställda till ökad lönsamhet? (lönsamhet) 

-  Delar du företagets syn angående hållbarhetsstrategi? 

-  Skulle du göra något annorlunda? 

 

3. Frågor angående den etiska aspekten: 

 

- Känner ni ansvar för era produkter/tjänster efter att de sålts till kund? 

- Ser ni över hur era produkter/tjänster påverkar miljön och samhället?  

- Är det viktigt vart era råvaror kommer ifrån? T.ex. är det viktigt att de leverantörer ni 

handlar från har bra miljö och social påverkan? Eller är det inget ni ser över? 

- Rapporterar ni om sådana aspekter?  

 

4. Frågor angående tillgång till resurser (minskade kapitalkostnader med mindre 

risk) 

 

- Lämnar ni ut frivilligt hållbarhetsrapporter till era investerare?  

- Använder ni era hållbarhetsrapporter som säkerhet vid kapitalinsamlande? 

 

5. Frågor angående att hantera intressentgrupper  

 

- Anser ni att alla era intressentgrupper bör ha tillgång till er hållbarhetsrapportering? 

- Finns det efterfrågan från alla grupper? Tillfredsställer ni det? 

- Finns det motsatta intressen inom företaget? 

- Känner du att du har behörighet till att kunna styra företagsprocesser mot en hållbar 

utveckling? 
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6. Frågor angående legitimering 

 

- Mäter ni era intressentgruppers åsikter angående er verksamhet? 

- Använder ni era hållbarhetsrapporter som konkurrensmedel?  

- Riktar ni rapporteringen till alla intressentgrupper eller endast till de primära 

grupperna? 

- Vad anser era kunder om ert CSR-arbete? 

 

7. Frågor angående att neutralisera externa påtryckningar (t.ex. media) 

 

- Äger ni några media kanaler (TV, radio, webbsida, social media sidor)? 

- Lägger ni frivilligt ut hållbarhets information om företaget? 

- Finns det utrymme för manipulation  i hållbarhetsrapportering genom att företagen 

skulle välja indikatorer som är mindre problematiska och är lättare att följa? 

Extra – om obligatorisk rapportering:  

- Tycker ni att hållbarhetsrapportering bör bli obligatorisk för alla företag i Sverige? 

 

 

 

Om nej: 

1. Rapporterar ert företag hållbarhet, dvs. CSR? 

2. Vad är motivet till att ert företag inte rapporterar?  

3. Frågor angående kostnader  

- Anser ni att det kostar mer än att det drar in nytta för företaget?  

- Vad är det för kostnader som företaget skulle få utöver de vanliga vid införandet av  

   hållbarhetsrapportering? Har ni utfört kalkylation angående detta?  

 

4. Frågor angående komplexitet  

- Vad är det som gör att ni anser hållbarhetsrapportering för komplicerad 

- Tycker ni att det finns redskap till att mäta påverkan på hållbarhet? 

- Tror ni att en sådan rapport kan vara ofördelaktig mot era intressenter? Tror ni att de                                   

skulle agera misstänksamhet på innehållet? 

5. Frågor angående irrelevans 

- Känner ni att hållbarhetsrapportera är något som era kunder efterfrågar? 
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- Om era intressentgrupper skulle efterfråga detta, skulle ni då börja rapportera? 

- Anser ni att hållbarhetsrapportera är något som gynnar alla företag? Eller bara de större 

 företagen? Varför i så fall? 

6. Övriga frågeställningar 

- Har ni tänkt på att miljöbevarande aktiviteter, såsom till exempel införande av energi   

sparande  processer kan leda till ökad lönsamhet hos ert företag? 

 

- Tror ni att detta är av intresse för vissa intressentgrupper eller alla? 

- Är det några intressentgruppers åsikter som väger tyngre, t.ex. aktieägarna, investerare?  

- Mäter ni era intressentgruppers åsikter angående er verksamhet? 

- Tycker ni att ert företag klara sig utan att rapportera, eller är det något som påverkar er  

   konkurrenskraft? 

- Känner ni av några politiska påtryckningar till att börja hållbarhetsrapportera?  

- Tycker ert företag att ni har ansvar för era produkter/tjänster efter att den sålts till kund? 

- Ser ni över hur era produkter/tjänster påverkar miljön och samhället?  

- Är det viktigt vart era råvaror kommer ifrån? T.ex. är det viktigt att de leverantörer ni  

   handlar från har bra miljö och social påverkan? Eller är det inget ni ser över? 

 

- Har ni något övrigt att tillägga? 

- Tycker ni att hållbarhetsrapportering bör bli obligatorisk för alla företag i Sverige? 

 

 

 

 

 


