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Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan 

hållbarhetsredovisningens omfattning och företagens hållbarhetsutveckling 

 

Metod: Studien använder en kvantitativ metod där data samlats in via 

hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar från 28 företag. De data som samlats in 

har sammanställts och senare använts som grund för valet av företag i den kvalitativa 

delen, där en omfattande analys av hållbarhetsredovisningar gjorts.  

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att enbart implementering av 

hållbarhetsredovisning inte leder till en positiv utveckling av hållbarhetsarbetet. Vi fann 
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Purpose: The purpose of this study is to examine the link between the extent of 

sustainability reporting and sustainable development among Swedish companies. 

 

Method: The study uses a quantitative method where data is collected among 28 

companies from annual – and sustainability reports. This data is later compiled and 

creates the foundation for the qualitative part that holds an extensive analysis. 

  

Result & Conclusions: The conclusion of the study is that sustainability reporting alone 

does not lead to positive sustainable development. Although, we could see that extensive 

sustainability reporting is connected to sustainable development and shows signs of 

managerial leadership. Simultaneously, the study shows tendencies of symbolic 

management at companies with a negative sustainable development,. The study therefore 

shows a relation between sustainable development and the extent of sustainability 

reporting. 
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1.0 Inledning 
 

Detta kapitel kommer först och främst presentera orsakerna till varför ämnet är relevant 

och intressant. Vidare beskrivs studiens syfte och de medförda forskningsfrågorna 

uppsatsen ämnar besvara. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle diskuteras det globala miljöhotet ständigt och fokus ligger ofta på 

klimatförändringar. Klimatförändringar har tidigare tagit många tusen år men på grund 

av växthuseffekten ökar nu medeltemperaturen snabbare än normalt (WWF 2015). 

Växthuseffekten beskrivs som ett naturligt fenomen och ett nödvändigt sådant för att det 

ska kunna existera liv. Uttrycket ”växthuseffekt” används för att kunna beskriva vissa 

gasers påverkan på klimatet. Koldioxid, metan och lustgas är några utav de naturliga 

växthusgaserna och vårt fokus genom denna studie kommer ligga på koldioxid då 

koldioxidutsläppen står för ca 60% av den totala effekten (WWF 2015). 

Med dessa miljöhot ökar också kraven på företagande och deras miljö- och sociala 

ansvarstagande, då företagen står för en stor del av utsläppen av växthusgaser (WWF 

2015). Samhället kräver ökad transparens och svar från företags- och politiska ledare 

angående de hot som den globala uppvärmningen (eng. “global warming”) bidrar till (Bo 

Bae Choi et. al., 2013). De (a.a.) menar att en del av utmaningen är för företag att förstå 

behovet och kommunicera deras bidrag med koldioxidutsläpp till den globala 

uppvärmningen.  

Alla verksamma organisationer har en skyldighet att uppföra finansiella rapporter med 

syfte att representera sina resultat och ställning till fenomenet. Det som ofta förbises i 

denna process är tillgångar som inte kan mätas i monetära termer eller behandlas på ett 

tillförlitligt sätt i rapporter. Fler och fler företag har valt att utveckla en annan sorts 

redovisning integrerat med årsbokslutet, vilken behandlar företagets påverkan på miljö, 

samhälle och ekonomi. Denna redovisning kallas ofta för hållbarhetsredovisning,(eng. 

“Sustainability Reporting”). 
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Enligt Global Reporting Initiatives (härefter GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

(2006) bör organisationer som använder sig av hållbarhetsrapportering, skapa en rättvis 

och rimlig bild kring resultatet gällande hållbarhet. Genom att vara transparent ökar detta 

också medvetenhet hos företagen i exempelvis miljöfrågor. Vidare syftar GRI:s ramverk 

till representation och framställning av alla tre aspekter (miljö- ekonomisk- och social 

påverkan) kring organisationens verksamhet, även om informationen anses, av företaget, 

vara negativ. Genom redovisning av organisationens verksamhet ska detta enligt GRI 

hjälpa organisationen att utveckla hållbart arbete. 

1.2 Problemdiskussion 

Gherardi et. al. (2014) samt Siew (2015) menar att dagens verksamheter använder sig av 

hållbarhetsredovisning i större utsträckning än för endast fem år sedan. Tillväxten kan 

förklaras genom intressenters ökade medvetenhet om företagens påverkan på miljön samt 

oroligheter kring framtida generationers levnadsstandarder, som tveklöst kommer 

försämras om inte förändringar genomförs. Även om fler och fler företag anammar den 

hållbara utvecklingen återstår fortfarande problemet om den långsiktiga synen på 

företagsamhet, d.v.s. att verksamheter bör fokusera på långsiktiga mål i stället för att 

maximera de kortsiktiga ekonomiska målen (Gherardi et. al., 2014). Detta kortsiktiga 

tankesätt gynnar företagets vinst och ekonomiska förutsättningar. Däremot har det en 

avsevärt negativ påverkan på miljön och sociala förhållanden på lång sikt.  Eftersom det 

inte existerar lagar kring hållbarhetsredovisningen kan organisationer lätt upprätta en 

rapport som inte avspeglar den egentliga verkligheten, d.v.s. att de upprättar en 

hållbarhetsrapport endast med syftet att påvisa en fasad som ska spegla medvetenhet för 

interna och externa intressenter. Problemet anser vi vara avsaknaden av regler kring och 

anledningen till hållbarhetsredovisningen och det blir således intressant för oss att studera 

detta närmare då olika teorier har skilda slutsatser, och då blir verkligheten intressant att 

studera.  

Vissa företag har ett genuint intresse av att förbättra sitt miljöarbete samtidigt som andra 

företag enbart har ett miljöarbete i agendan för skens skull, och enligt Lindblom (1993) 

påverkar redovisningen olika företag på olika sätt. Ett av områdena redovisningen 

påverkar företagen på är just att legitimera sin nuvarande ställning i samhället angående 
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till exempel miljöfrågan, i stället för att faktiskt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Ashforth 

och Gibbs (1990) menar att frågan om ett företags legitimitet spåras tillbaka till “det 

dubbeleggade svärdet”, där två generella tillvägagångssätt beskriver hur företag tenderar 

nå legitimitet genom antingen materiell eller symbolisk ledning. Den materiella ledningen 

representerar äkta, konkreta förändringar i företagens åtgärder, och är avsedda för att 

organisatoriska strategier och processer ska uppfylla de normer som samhället har. Inom 

den materiella ledningen försöker företagen erhålla legitimitet genom förändring i 

agerande och policys som ett resultat av externa förhållanden och förväntningar. 

Hopwood (2009) menar att det ska framstå tydligt för externa intressenter om dessa 

strategiska förändringar också resulterar i ett förändrat  agerande, för målet med 

materiella ledningen är just förändrat agerande vilket också beskrivs av Suchman (1995). 

Vi ser två faktorer som huvudsakligen bestämmande över effekten av 

hållbarhetsredovisningen på bolagens hållbarhetsutveckling. Den första variabeln är 

omfattningen av hållbarhetsredovisningen - bolag som har en mycket omfattande 

hållbarhetsredovisning har sannolikt också en hög ambitionsnivå när det gäller bolagets 

hållbarhetsutveckling. Den andra faktorn är bolagets ambition med 

hållbarhetsredovisningen - vår idé är att ambitionen är möjlig att iaktta genom en tolkning 

av den information som hållbarhetsredovisningen kommunicerar. Men den faktorn är 

mycket svårare att komma åt. Särskilt torde ambitionsnivån komma till uttryck genom 

texter som bolagsledningen kommunicerar i årsredovisningen. Vi använder två begrepp 

för att karaktärisera bolagens förhållande till miljöredovisning, symbolisk- och materiell 

ledning. Dessa två begrepp uttrycker bolagens ambitionsnivå när det gäller 

åstadkommande av en verklig utveckling av bolagets hållbarhet, till skillnad från 

symboliska skenmanövrer. Till skillnad från den materiella ledningen, menar Ashforth 

och Gibbs (1990) att den symboliska ledningen syftar till att positivt påverka 

intressenternas uppfattning av företaget genom att de engagerar sig i uppenbara frågor 

endast för att få de tunga intressenterna att tro att företaget är engagerade i de krav som 

samhället ställer. Meningen med detta är enligt Cho et. al. (2012) att måla upp en bild av 

ansvarstagande för dessa krav, som vidare skapar en uppfattning att företaget bryr sig 

men att det sedan inte övergår i handling. De blir således viktigt att visa att viktiga frågor 

som är förenliga med förväntningarna på företaget behandlas enligt samhällets 

förväntningar men att agerandet inom företaget förblir oförändrat. Frågan vi genom denna 



         Högskolan i Gävle | University of Gävle 

 Fryk | Köhler 

  

 
4 

 

studie ställer oss är hur verkligheten ser ut om vi ser förbi företags fasader och går in på 

djupet genom att analysera prestationer och redovisning. Går det att se inslag av materiellt 

eller symboliskt ledarskap i hållbarhetsredovisningarna? Går det att avgöra om detta har 

en påverkan på hållbarhetsutvecklingen? Jämte undersökningen av omfattningen av 

hållbarhetsredovisningen är det dessa två frågor vi fokuserar på.  Merkelsen (2011) och 

Ashforth och Gibbs (1990) menar att presentation av långsiktiga mål, 

hållbarhetsstrategier, uppföljning och huruvida hållbarhet genomsyrar hela 

organisationen, är tecken på genuint och bra hållbarhetsarbete och går således att koppla 

till det materiella ledarskapet. Den intressanta frågeställningen blir då huruvida den 

materiella ledningen har en påverkan på företagens hållbarhetsarbete.  

Vårt intresse för hållbarhet började då vi båda upplever tendenser av integrering av 

hållbarhet i dagliga arbetsrutiner. Vi kan se att antalet publicerade hållbarhetsrapporter 

ökar för varje år och ökningen avspeglas starkt i arbetslivet då vi båda upplevt att 

hållbarhet blir mer och mer standardiserat, vilket är en bidragande faktor till vårt intresse 

för ämnet. Av egna erfarenheter har vi upplevt/insett att hållbarhetsarbetet skiljer sig 

kraftigt från arbetsplats till arbetsplats och detta anser vi ofta beror på hur företaget är 

styrt. Vidare ser vi i rapporter från media en negativ utveckling på miljön och hur 

människan leder denna utveckling. Vi hoppas därför att vi kan bevisa att hoppet 

fortfarande finns och att sambandet med hållbarhetsredovisning och miljöförbättring 

existerar genom att från hållbarhetsredovisningen belysa de tecken som tidigare forskare 

pekat på i sina studier.  Argument kring hur företag kan förbättra sina siffror gällande 

utsläpp finns i stora kvantiteter, men om det faktiskt sker en förbättring som enbart bottnar 

i företagets vilja att tillfredsställa intressenter, är ett mindre utforskat område. Genom att 

analysera hur företagen styrs och vad de presenterar i redovisningen är studien således 

tänkt att bidra med att: 

  Hänvisa sambandet mellan materiell ledning och hållbarhetsvärde 

 Exemplifiera uttryck av materiell ledning i hållbarhetsredovisningen som resulterat 

i positiv hållbarhetsutveckling 
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 Undersöka sambandet mellan omfattningen av hållbarhetsredovisning och faktisk 

hållbarhetsförbättring.  

1.3 Problemformulering 

 Går det att påvisa att en positiv trend i ett företags hållbarhetsarbete existerar som 

resultat av hållbarhetsredovisning? 

 Går det att påvisa att materiellt ledarskap leder till en positiv miljöutveckling? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan 

hållbarhetsredovisningens omfattning och företagens hållbarhetsutveckling. Studien 

söker också göra en tolkning av i vilken utsträckning hållbarhetsredovisningen ger uttryck 

för en ambition att hållbarhetsredovisningen ska påverka bolagets hållbarhetsutveckling 

och i vilken utsträckning hållbarhetsarbetet ger uttryck för huvudsakligen en 

marknadskommunicerande symbolhandling.   

 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi väljer att avgränsa vår studie till svenska privatägda företag som alla implementerat 

hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer. Vi väljer att börja studera 

hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar från år 2009 som följer GRI:s G3 

riktlinjer. Vi väljer också att inte studera företag under en allt för lång tidsperiod då 

information som utgivits tidigare kan vara bristande för vår studie. Vi kommer studera 

åren 2009-2013 då alla företag i studien förväntas ha tillgång till samma information och 

förkunskaper kring hållbarhetsredovisning. Vi kommer att titta på 47 företag och granska 

deras hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar alla de fem åren, vilket innebär att 

vi manuellt granskat 250 hållbarhetsredovisningar. De slutligt analyserade företagen 

uppgår till 28 stycken då övriga inte  hade tillräcklig redovisad information.  
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2.0 Metod 
 

Syftet med detta kapitel är att presentera modeller på ett vetenskapligt sätt för att skapa 

en utgångspunkt för att kunna analysera och förklara olika empiriska utfall. Modellen är 

vald mot bakgrund av våra forskningsfrågor. 

 

2.1 Forskningstradition 

Vi väljer att i denna studie använda oss av vad forskare beskriver som positivism, som 

Bryman och Bell (2013) menar är en kunskapsteoretisk forskningstradition som grundar 

sig i att på samma sätt som i naturvetenskap bygga kunskap. Frågan är, enligt Bryman 

och Bell (2013), i detta sammanhang huruvida den sociala verkligheten kan eller bör 

studeras utifrån samma principer och metoder som inom naturvetenskapen. Det blir 

således viktigt i vår studie att förbigå generella spekulationer och i stället återkoppla till 

tidigare forskning, analysera sekundärdata och vidare analysera primärdata vi samlar in 

för att slutligen nå en slutsats. Vi kommer utgå från vår frågeställning om att 

hållbarhetsredovisning faktiskt leder till förbättrat miljöarbete och försöka styrka detta 

med vårt empiriska underlag och utgår således, enligt Bryman och Bell (2013), från den 

deduktiva teorins uppfattning. Bryman och Bell (2013) menar att ett utav de viktigaste 

begreppen inom positivismen är objektiviteten. Kunskapen ska alltså vara värderingsfri 

för att vara valid. För att ytterligare stärka validiteten av studien kommer vi på ett 

kumulativt sätt använda oss av tidigare forskning för att stärka våra argument i 

diskussionen och således utelämna våra egna värderingar ytterligare. 

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) olika sätt att betrakta förhållandet mellan teori 

och forskning. En deduktiv ansats bildar hypoteser från redan befintlig forskning, för att 

senare prövas. En induktiv forskningsansats utvecklar empirisk data vidare till teori. Vår 

studie bygger på teorier som menar att hållbarhetsredovisning ska leda till förbättrat 

miljöarbete. Om det faktiskt gör det är ett mindre utforskat område och då väljer vi att ha 

möjlighet att gå tillbaka och komplettera den teoretiska referensramen i efterhand för att 

således kunna få stöd i  analysen av data. Vi har således valt en abduktiv forskningsansats 

som Olsson och Sörensen (2007) menar är en kombination av de två nämnda. Eftersom 

studien i slutändan kommer vara en tolkning av enskilda fall, så som positiva och negativa 
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trender i företags miljöarbete, tar vi stöd i  Patel och Davidsson (2011) som menar att den 

abduktiva ansatsen är den mest passande. Genom abduktion kan vi enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) förhålla oss till vår teoretiska referensram utan att förglömma att tolka 

det empiriska materialet som tas fram, och utifrån båda dessa analysera och dra slutsatser. 

 

2.3 Forskningsstrategi & design 

I denna studie har vi valt att använda oss av primär -och sekundärdataanalys. Data 

inhämtas från redan befintlig information, och den bearbetas och analyseras för att 

besvara forskningsfrågorna. Glass (1976) menar att en sekundäranalys används för att 

”om-analysera” data för att hitta svar på en tidigare forskningsfråga med förhoppningar 

att kunna ge ett bättre resultat och framkalla mer information om ett specifikt ämne. 

Vidare menar Glass (1976) samt Bryman och Bell (2013) att nya forskningsfrågor kan 

besvaras med data från en sekundärkälla, vilket i vårt fall blir årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter som företagen har upprättat.  

 

En sekundäranalys kan utföras på både kvantitativa och kvalitativa data, där skillnaden 

mellan dessa två forskningssätt beskrivs ofta som numeriska (kvantitativ) och inte 

numeriska (kvalitativ) data (Bryman & Bell, 2013; Sayago, 2015). Denna studie, som 

nämnt tidigare, har använt sig av en kvantitativ forskningsstrategi med analyser av 

sekundär karaktär och en kvalitativ forskningsstrategi som fokuserar på att djupare 

analysera orsaker till trenderna i företagens hållbara utveckling.  

 

Vidare har vi stort  fokus på Sveriges genomsnittliga koldioxidutsläpp, eftersom vi vill 

påvisa en förbättringstrend som effekt av hållbarhetsredovisning, och det används som 

ett benchmark i studien. För att påvisa samband mellan hållbarhetsredovisning och 

hållbar utveckling har vi valt att fokusera på relativa förändringar mellan åren. För att 

vidare kunna undersöka om dessa förändringar faktiskt beror på hållbarhetredovisningen 

gör vi en djupare analys av de företag som presenterar en positiv och negativ trend över 

de fem åren.  

 

Under arbetets gång har vi insett att insamlad data är mycket spridd och ger inte upphov 

till en tillräckligt tydlig slutsats. Vi har därför valt att analysera fyra företag för att påvisa 
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vad hållbarhetsredovisningen egentligen bidrar med, samt vad som skiljer de sämre 

presterande företagen mot de bättre. För att identifiera materiell eller symbolisk ledning 

kommer vi söka specifika strategier och tillvägagångssätt som företagen använder sig av 

i sina hållbarhets- och årsredovisningar för att identifiera materiell eller symbolisk 

ledning. De huvudsakliga kännetecken vi söker är företagens: 

 Långsiktiga hållbarhetsmål 

 Uppföljning av hållbarhetsprestationer 

 Utförliga handlingsplaner  

 Strategier för utsläppsförminskning 

 Integration av hållbarhet  

 

Genom att gå djupt in och granska två företag med positiva trender och två företag med 

negativa trender förväntas vi finna en relation mellan ett bra hållbarhetsarbete och väl 

konstruerade hållbarhetsrapporter. Vi kommer använda oss av tidigare presenterad data 

för att analysera och presentera de ståndpunkter i företagens hållbarhetsredovisningar 

samt årsredovisningar som kan förklara de negativa och positiva trenderna som finns. De 

två företag som valts ut för att representera de positiva trenderna är JM och Swedbank då 

de påvisar tydliga och bra resultat och inte minst bäst positiv trend bland alla 

verksamheter.  

 

2.4 Sustainable Value-metoden 

Eftersom studien utförs över en begränsad tidsperiod behöver vi genomföra ett flertal 

uträkningar för att erhålla ett värde på företagens hållbarhet. Dessa uträkningar har vi 

genomfört med hjälp av tidigare forskares publikationer om Sustainable Value-metoden. 

 

För att kunna mäta ett företags hållbarhet i monetära termer gäller det att inte bara se till, 

i vårt fall, koldioxidutsläpp. Figge och Hahn (2004) har utvecklat en metod som återfinns 

i klassisk finansiell teori, där flera resursposter tas i beaktning för att kunna skapa en bild 

huruvida företaget är hållbart i jämförelse med ett benchmark. Således besvaras inte 

frågan om företaget är hållbart eller inte. I metoden inkluderas sociala, ekonomiska och 

miljöpåverkningsvariabler. 
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För att beräkna ett företags SV krävs alltså information från både 

hållbarhetsredovisningen och årsredovisningen då både finansiell och icke-finansiell 

information krävs. De beskriver att utöver urvalet av företag som ska undersökas (2.5.1 

Urval av företag), måste man välja ett benchmark (2.5.2 Val av benchmark). Ett 

benchmark är ett genomsnitt som det specifika SV ska jämföras mot. Vidare ska det 

bestämmas vilka avkastningsmått (2.5.3 Resursurval) som ska tas med i uträkningen av 

SV. Vidare beskrivs utvecklade uträkningar för SV i kapitel 3. 

 

Figge, Barkemeyer, Hahn och Liesen (2006) beskriver processen för att räkna ut SV, se 

nedan; 

 

2.4.1 Val av företag 

Det första steget är valet av företag. Studien har som utgångspunkt att analysera 

privatägda företag som hållbarhetsredovisar i enlighet med GRI:s G3 riktlinjer. Vi gör 

antagandet att företagen, vid denna tid, har samma tillgång till information och således 

antar vi att de också har likvärdiga kunskaper inom området. Vi analyserar svenska 

privatägda företag i olika branscher. En fördel med SV-metoden är att företag själva 

redovisar den data vi samlar in och blir därför relativt enkel att utföra i praktiken. 
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2.4.2 Val av benchmark 

Vid valet av benchmark har vi utgått från Figge och Hahns (2004;2005) samt Van Passel 

et. al.s (2007) modeller och tillvägagångssätt. De menar att ett benchmark är nödvändigt 

för att bestämma och jämföra SV med SV- metoden, vilket ger undersökningen ett 

verktyg för att bedöma företags prestationer och hållbarhetsagerande gentemot ett 

genomsnitt.  

 

Vidare ska ett benchmark agera som en grund för beslutsfattande då jämförelsen visar hur 

ett företag genererar värde på ett hållbart sätt gentemot andra företag. Figge och Hahn 

(2006) menar att en undersökning, likt denna, bör använda sig av landets benchmark. 

Således användes Sveriges koldioxidutsläpp och Sveriges BNP i denna studie. För att få 

bästa möjliga resultat i förhållande till vårt syfte och frågeställningar väljer vi att använda 

Sverige som benchmark för att generera mest rättvisande resultat utifrån våra uträkningar.  

 

EU:s guide till SV-beräkning (2006) beskriver med riktlinjer en utförlig process vid val 

och uträkning av ett benchmark. Riktlinjerna beskriver vikten av benchmark-valet 

eftersom kalkyleringen av denna ska, som ovan beskrivet, agera som en jämförelse, och 

därmed presentera företagets alternativkostnad. Värde, i sociala och miljömässiga 

sammanhang, skapas då kostnaden för resursanvändning är lägre än företagets 

avkastning. Blandas då benchmark in i jämförelsen kan en alternativkostnad bestämmas, 

d.v.s. att företaget kan se om de har presterat bättre eller sämre gentemot landets 

genomsnitt i absoluta termer.  

 

För att exemplifiera; ett företag har 1,5 miljoner ton utsläpp av koldioxid och ett 

bruttoförädlingsvärde på 2,8 miljarder SEK. Detta innebär att de generar 1,87 miljoner 

SEK/ton Co2. Om vi då har ett benchmark i Sverige som generar 2,3 miljoner SEK/ton 

Co2 ser vi att företaget har en lägre resurseffektivitet än benchmark och därmed uppgår 

alternativkostnaden till 0,43 miljoner SEK per ton av Co2 för företaget. 
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2.4.3 Definition av resursval 

I det tredje steget kan SV beräknas. SV-metoden kan beräknas utifrån flera typer av 

resurser. Generellt sett kan alla resurser som lätt kan bli kvantifierade användas vid 

beräkning av hållbarhet. När resurserna bestäms är det viktigt att definiera hur varje resurs 

ska mätas för att undvika exempelvis dubbelräkning. Således blir det viktigt att skilja på 

koldioxid från andra växthusgaser.  

 

Generellt bör passande resurser utses beroende på vilka resultat undersökningen vill 

skildra. Ska trender påvisas eller behandlas hos företag gällande klimatförändringen bör 

då någon eller flera resurser som har miljöpåverkan utses. På grund av de resultat vår 

studie är ämnad att uppnå blir således koldioxidutsläpp och bruttoförädlingsvärde mycket 

relevanta resurser enligt författarna för uträkning av SV. BFV är det värde ett företag 

bidrar med till BNP ett år.  

 

2.5 Litteratursökning 

Litteraturen i arbetet är i huvudsak hämtat från olika databaser som elever vid Högskolan 

i Gävle har till sitt förfogande. Majoriteten av sökningarna sker genom Discovery, Google 

Scholar, Elsevier, Emerald och Science Direct. Studien har stark utgångspunkt från 

tidigare forskning om SV-metoden, så som Figge och Hahns (2004;2005;2006) artiklar. 

Gällande litteratur i bokform används främst Bryman och Bell (2013) som referens och 

stöd till vårt resonemang angående metodologi. Vidare har Googles sökmotor används 

för att hitta dokument och riktlinjer kring hållbarhetsredovisning. 

 

2.6 Empiriinsamling 

Empirin i studien bygger på hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar från 2009 till 

2013 som främst är hämtade från GRI:s databas, CDP och respektive företags hemsida. 

Vidare bygger studien på företagens koldioxidutsläpp och Sveriges BNP. Detta har 

hämtats från hemsidan för CDP, statistiska centralbyrån och respektive företags 

redovisningar. 
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2.7 Metodkritik 

Tidigare studier (Skelton, 2013) använder sig av metoder för att mäta företags 

miljöpåverkan i absoluta tal och missar därmed viktiga faktorer som kan finnas i års- och 

hållbarhetsredovisningen. Jones (2010) menar att dagens redovisning är otillräcklig och 

behöver ytterligare utveckling och en möjlighet att standardiseras. Vi upplever att 

hållbarhetsredovisningen skiljer sig avsevärt mellan företagen och detta kan leda till 

problem vid jämförelser. Vidare säger tidigare forskning (Jones, 2010; Skelton, 2013) att 

världen behöver mer forskning och studier kring hållbarhetsredovisningen för att öka 

kvalitén och medvetenheten. Forskningsartiklar och studier behandlar ofta EU som helhet 

och saknar då en djupare inblick i hur enskilda svenska företag arbetar med hållbarhet.  

 

Studiens syfte är att skapa djupare förståelse för hur års- och hållbarhetsredovisningarnas 

utformning och formulering påverkar koldioxidutsläpp hos företag och ska försöka påvisa 

sambandet mellan omfattande hållbarhetsredovisning och reducerade koldioxidutsläpp. 

Taticchi et. al. (2014) menar att det största problemet med att analysera 

hållbarhetsredovisningar är avsaknaden av lagar och regleringar. Detta kan skapa 

problem i kvantitativa och kvalitativa sammanhang. Jämförelser mellan företag kan bli 

missvisande då alla företag hållbarhetsredovisar på sitt eget vis. Vidare menar Stubbs et. 

al. (2013) att hållbarhetsredovisningen i allmänhet utvecklas kontinuerligt och därmed 

uppkommer nya metoder för att mäta exempelvis koldioxidutsläpp. Dessa nya metoder 

och tillvägagångssätt skapar också en konflikt vid jämförelser, speciellt då de sker över 

en tidsperiod om flera år.  

 

Taticchi et. al. (2014) och Stubbs et. al. (2013) nämner att ett antal tidigare kvalitativa 

studier inte tar hänsyn till tidsperioden de undersöker. Dagens metoder och mättekniker 

genererar således missvisande data, och författarna menar att företag i stället bör vara 

konsekventa och kalkylera om data till ett gemensamt värde. Detta gör det möjligt att 

jämföra data över tidsperioder. Med den informationen i åtanke har vi granskat och 

beräknat alla data på ett gemensamt sätt för att nå jämförbara resultat. Vi har således, 

genom kritisk granskning av data, reducerat risken för missvisande resultat. 
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Tidigare forskning visar en viss skepsis mot att använda BNP som mått till benchmark. 

Kuosmanen och Kuosmanen (2009) menar att det påverkar resultatet av studien om delar 

av en industri eller en industri som helhet studeras. De menar att flera antaganden är 

orealistiska men att SV-metoden som helhet är det bästa måttet för att mäta ett företags 

hållbarhet. Figge och Hahn (2004) menar i sin tur att Kuosmanen och Kuosmanen (2009) 

bedömer situationen utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv och inte utifrån ett 

nationalekonomisk.  

 

SV-metoden behandlar information som företagen själva presenterar i diverse tillgängliga 

rapporter och detta anses vara en fördel då en kvantitativ sekundärdataanalys är 

tidskrävande. Problemet med information som ges ut av företagen själva är att det kan, 

medvetet eller omedvetet, vara missvisande. Alla företag har inte nödvändigtvis samma 

kunskap om hållbarhetsredovisning, eller väljer medvetet att dölja information på grund 

av avsaknaden av lagstiftningar. 

 

Vidare har SV-metoden utvecklats i syfte att sätta ett hållbarhetst värde på företag. 

Metoden är också kritiserad av exempelvis Kousmanen och Kousmanen (2009) på grund 

av dess avsaknad av viktiga faktorer, vilka bl.a. är distinktionen mellan 

alternativkostnadens teoretiska syfte och beräkningsuppskattningar. Eftersom metoden 

mäter verksamheternas hållbara värde i monetära termer kan resultaten bli missvisande 

då företag inte agerar lika i alla branscher. Resultaten kan involvera företag som är 

verksamma inom branscher där exempelvis utsläpp inte finns i samma utsträckning som 

andra branscher. Som följd kan resultaten visa att företag erhåller ett högt 

hållbarhetsvärde men att den egentliga ansträngningen är obefintlig (Kousmanen och 

Kousmanen, 2009).  

  



         Högskolan i Gävle | University of Gävle 

 Fryk | Köhler 

  

 
14 

 

3.0 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt introduceras läsaren först och främst för den teoretiska grund vår studie 

vilar på. Vidare kommer vetenskapliga relevanta artiklar presenteras för läsaren där 

syftet är att låta forskningen föra argumenten vidare åt oss i analysen. 

 

3.1 Hållbarhet 

Hållbar utveckling är något som ofta talas om i dagens samhällsdebatt. Under årtionden 

har forskare från olika fält försökt utveckla mätinstrument och metoder för hållbarhet. 

Trotsa detta menar Li och Löfgren (2010) att det inte finns något allmänt godtaget mått 

för hållbarhetsberäkningar. Det finns också olika uppfattningar om vad som egentligen 

utgör hållbar utveckling. Bebbington et. al. (2007) beskriver vikten av hållbar utveckling 

och att det är en nödvändighet för att mänskligheten ska överleva.  

 

Enligt Atkinson (2000, s.6) kan hållbar utveckling bli definierat som ”non-declining 

human well-being over time”. Om detta accepteras som ett önskvärt mål av samhället 

måste beslut som tas genomföras med framtida generationer i åtanke. Atkinson (2000) 

menar att frågan om vad hållbar utveckling är måste lösas och att övervakning är nyckeln 

i denna fråga. Ett sätt att övervaka företagens strävan efter dessa mål är 

hållbarhetsredovisning.  

 

3.1.1 Hållbarhetsredovisning 

Om någonsin målen för hållbar utveckling ska uppnås, är just detaljerad information om 

företagen väsentlig, liksom skapandet av metoder och system för hur företag ska styras. 

Endast på detta sätt kan vi enligt Bebbington et. al. (2007) få en riktig förståelse för hur 

lång vägen är innan företag verkar i enlighet med riktlinjerna för vad som anses vara 

hållbar utveckling. Vidare menar de att hållbarhetsredovisning inte automatiskt leder till 

en hållbar ekonomi och andra problem också måste lösas. Det finns många andra delar 

som måste tas i beaktning, så som juridiska-, marknads- och skatteregler. De (a.a.) menar 

dock att utan hållbarhetsredovisning kommer detta mål att vara betydligt svårare att nå. 

 

Precis som den konventionella redovisningen har varit ett starkt verktyg för ledning, 

planering, kontroll och ansvar för den ekonomiska delen i ett företag är 
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hållbarhetsredovisning ett starkt verktyg för ledning, planering, kontroll och ansvara för 

de sociala och miljörelaterade delarna i företag. I praktiken menar Bebbington et. al. 

(2007) att många företag, främst multinationella sådana, börjat implementera 

hållbarhetsredovisning för att försöka ta ansvar, inte endast för den ekonomiska delen 

utan även för de sociala och miljörelaterade delarna. Høgevold et. al. (2014) argumenterar 

för att företag jobbar med hållbarhetsarbete av flera olika anledningar, så som 

ansvarstagande för miljön, krav från kunder, ökad lönsamhet, företagets rykte eller “ett 

strategiskt område för framtiden” etc. och att det är den sociala aspekten för företag som 

är den viktigaste, och inte miljöaspekten. Anledningen till att hållbarhetsarbeta utvecklas 

och anpassas allt eftersom tiden går. För en tid sedan då kunskap och forskning inte var 

lika befintlig som den är idag var anledningarna i större utsträckning kopplade till 

aktivister och intresse.  

 

Ett av de stora problemen med hållbarhetsredovisning menar Siew (2015) är bristen på 

förslag på standardisering av både kriterier och metoder. Det ger upphov till svårigheter 

när jämförelser ska dras mellan företag och när riktmärken för hållbarhet ska upprättas 

för företagen. Delmas och Blass (2010) beskriver att vissa metoder för 

hållbarhetsredovisning syftar till att fokusera på att mäta tidigare eller nuvarande 

prestationer, och andra syftar till att lägga vikten på att potentiella förbättringar som kan 

i framtiden baserat på hur företaget styrs av den nuvarande ledningen. De betonar också 

att det finns en ”trade-off” mellan vad som kan mätas och vad som borde mätas, och 

menar att tillgänglighet till data är ett bekymmer.  

 

3.1.2 GRI 

I dag är GRI den största icke vinstdrivande organisationen i världen som jobbar med 

hållbarhetsredovisning och dess utveckling. Verksamheten bildades 1997 i Boston, 

U.S.A. och har sin grund i Coalition for Environmentally Responsible Economies 

(CERES). Intresset kring hållbarhet och miljöredovisning började redan på tidigt 90-tal 

då CERES ansåg att företagen inte redovisade på ett tillräckligt konsistent sätt. Detta 

ledde senare till att GRI bildades (Levy et. al., 2010).  
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Utsläpp är ofta en första tanke då GRI nämns. Eftersom organisationen lägger mycket 

tyngd på att förbättra framtiden för kommande generationer har de också ett märkbart 

fokus på utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, vilket ses i många 

hållbarhetsrapporter som är publicerade på GRI:s hemsida. Utsläppen är alltså några av 

de viktigare aspekterna i GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. (Lindblom, 1993). I 

Sverige, 2007, tog riksdagen beslutet om att alla statligt ägda bolag ska implementera 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer, det är dock än idag frivilligt för privatägda 

företag att upprätta hållbarhetsrapporter (Näringsdepartementet, 2007). 

 

GRI:s uppdrag var, och är än idag, att höja hållbarhetsredovisningens standard ekvivalent 

till den finansiella rapporteringen vad gäller; jämförbarhet, granskning och allmän 

acceptans (Willis, 2003; Hedberg & Malmborg 2003; GRI, 2015). Detta har idag 

resulterat i ett flertal upplagor riktlinjer som behandlar redovisning av ekonomiska, 

sociala och miljömässiga faktorer. Senaste upplagan från GRI kallas G3 och är den tredje 

utgåvan av riktlinjer. Idag använder de (ca) 250 största företagen i världen sig av 

hållbarhetsredovisning och GRI:s riktlinjer (GRI, 2015). Organisationen har växt till den 

punkten att flera forskare påstår att utgångsläget för hållbarhetsredovisning idag ligger i 

GRI:s riktlinjer (ex. Hedberg & Malmborg, 2003; Dingwerth & Eichinger, 2010; Hussey 

et. al., 2001).  

 

3.1.3 G3 

G3 är den tredje generationens riktlinjer från GRI och beskriver detaljerat hur 

hållbarhetsrapporten ska vara uppbyggd och vad den ska innehålla. GRI (2006) beskriver 

att rapporten ska vara uppbyggd på ett sätt som behandlar alla aspekter av hållbarhet 

(ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer) i företagets verksamhet. Intressenterna, 

interna såväl som externa, ska vara inkluderad på alla nivåer och rapporten ska därefter 

innehålla efterfrågad information. Nästa steg i processen syftar till att presentera 

företagets helhet i frågan om hållbarhet i framtiden, hur företaget bidrar till en bättre 

hållbarhet och verksamhetens påverkan på lokal, regional och global nivå. Vidare ska 

rapporten vara transparent, jämförbar, neutralt utformad och publiceras med jämna 

mellanrum (GRI, 2006).  
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Innehållet mer specifikt i rapporten ska behandla företagets strategiska syn på hållbarhet 

i form av ett uttalande av en högre uppsatt person (exempelvis verkställande direktör) om 

företagets ståndpunkt till hållbarhet. Detta uttalande ska presentera organisationens 

kortsiktiga medellånga och långsiktiga syn på hållbarhet. Verksamheten ska även 

presentera de viktigaste influenser, risker och möjligheter i samband med hållbarhet. 

Vidare ska organisationens verksamhet beskrivas, d.v.s. var organisationen är placerad, 

vilka produkter de erbjuder och hur mycket de säljer. Rapportens parametrar ska innehålla 

(1) förändringar i relation till tidigare rapporter för att undvika missförstånd och ge en 

tydligare jämförbarhet. För att ge ut relevant information till intressenterna ska (2) 

rapporten presentera hur uträkningar, tekniker, antaganden m.m. genomförts. Sista 

parametern (3) som ska uppfyllas i rapporten bemöter verksamhetsförändringarna. Detta 

är förändringar i storlek, struktur, ägare och produkter. I dessa riktlinjer återkommer ofta 

de ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkningar eftersom företagets 

hållbarhetsprestation mäts i dessa aspekter (Arndt et. al., 2006; GRI 2006).  

 

Till sist menar Arndt et. al. (2006) och GRI (2006) att den tredje delen i riktlinjerna syftar 

till implementeringen av G3 i praktiken, hur företagen ska använda dessa. Denna 

implementeringsguide finns för tre olika nivåer av hållbarhetsrapporter; nybörjare, 

avancerade och de som ligger mellan dessa två. Vidare finns det en betygsskala som 

sträcker sig från C till A+, där A+ är det bästa betyget. Betygen har införts som ett 

hjälpmedel för företagen att förbättra sin hållbarhetsrapport och inse vad som kan 

förbättras. 

 

3.1.4 Carbon disclosure project 

Carbon disclosure project (CDP) är en ideell organisation som, med finansiellt bidrag från 

institutionella investerare, jobbar mot den globala miljöförstöringen. Organisationen gör 

det möjligt för företag att redovisa sina utsläpp av växthusgaser, risker, möjligheter och 

verksamhetsstrategier. Enligt CDP (2015) hjälper organisationen företag att öka 

uppmärksamheten kring växthusgaser för att börja minska utsläppen. Vidare har de en 

omfattning på ca 2000 företags miljörapporter i sin databas vilka sedan blir 

offentliggjorda på hemsidan. Idag har organisationen 822 institutionella investerare vilket 

resulterar i tillgångar på 95 miljarder USD. Verksamheten har på så sätt blivit 
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uppmärksammad av många investerare och företag att engagera sig i miljöredovisning. 

Många företag har insett att investerare kräver mer och mer information om utsläppen 

som sker i företag och därför har CDP skapat möjligheten för dessa verksamheter att 

redovisa informationen som intressenter vill ha (CDP, 2015; Kim & Lyon, 2007). För att 

framställa en rapport behöver företaget besvara ett formulär som CDP publicerar varje år. 

Detta formulär som företagen besvarar innehåller information om strategier för 

miljöförbättring och risker som tillkommer av detta. Vidare rapporteras även 

omfattningen av företagets utsläpp av växthusgaser samt vilken metod de använt för att 

beräkna dessa (CDP, 2015; Kim & Lyon, 2011). 

 

3.1.5 Kortsiktighetens påverkan på hållbarhetsredovisningen 

Organisationers kortsiktiga tänkande kan påverka många aspekter inom 

hållbarhetsarbetet, menar Türker (2015). Detta kan antingen påverka hållbarheten positivt 

ellernegativt för hela verksamheten, internt som externt. Vidare menar Türker (2015) att 

behandlingen av hållbarhetsarbetet på ett kortsiktigt plan kan resultera i att vissa 

parametrar förloras och därmed försvinner den viktiga helhetsbilden som 

hållbarhetsarbetet vilar på. Om företagen däremot kan behandla detta med ett långsiktigt 

tänkande involveras alla essentiella delar av hållbarhet. Ett liknande argument framförs 

även av Smith och Sharicz (2011), för att belysa problematiken med det kortsiktiga 

tänkandet, och menar att ledningen i många företag ofta antyder förändringar mot en 

hållbarare verksamhet. Detta visar sig vara lättare i teorin än i praktiken då de inte vill 

släppa fokus från de ekonomiska aspekterna till sociala och miljörelaterade perspektiv. 

Med detta tillvägagångssätt utelämnas hållbarhetsarbetets huvudsakliga fokusområde och 

fallerar därmed hela konceptet med hållbarhetsredovisning. Smith och Sharicz (2011) 

menar då att verksamhetens vilja att införa ett nytt eller uppdaterat hållbarhetsarbete 

måste ske med ett långsiktigare synsätt och involvera alla nödvändiga faktorer, vilket 

slutligen kommer leda till ett incitament för att utveckla och förbättra verksamheten på 

respektive plan, inte bara de kortsiktiga ekonomiska målen. Verksamheternas incitament 

för att öka hållbarheten skiftar beroende på vilka metoder som används för att motivera 

hela organisationen (Huber & Hirsch, 2015). De olika metoder som används kan placeras 

i kort- medel- eller långsiktiga måluppsättningar. Roos (2015) menar att de kortsiktiga 
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målen ofta associeras med slarvigt och oengagerat hållbarhetsarbete där fokus ligger på 

hög ekonomisk avkastning i stället för en mer hållbar verksamhet. 

Hållbarhetsredovisningens ökande uppmärksamhet har resulterat i flera verksamheters 

deltagande i denna specifika gren av redovisning, dock har många anammat 

redovisningen av fel anledningar.. Det argumenteras dock kring vissa verksamheters 

felaktiga incitament till upprättande av hållbarhetsredovisningar, d.v.s. att redovisningen 

endast sker i syfte att tillfredsställa intressenter och inte i kampen mot miljöförstöring, 

förbättrad organisationseffektivitet eller sundare approach mot samhället (Huber & 

Hirsch, 2015; Roos, 2015; Teng et. al., 2014). Forskning (ex. Teng et. al., 2014; 

Cucuzzuella, 2015; GRI, 2006) påstår att hållbarhetsredovisningen går hand i hand med 

ett förbättrat ekonomiskt resultat, detta är dock svårt att se på kort sikt då denna sorts 

redovisning kan medföra höga kostnader under ett kort tidsspann. På lång sikt har däremot 

många företag producerat ett ökat ekonomiskt resultat, minskat sin miljöförstöring 

samtidigt som de når ut till intressenterna på ett effektivt sätt. Vid införandet av 

hållbarhetsredovisning i en organisation måste ledningen inse att detta är en process som 

sträcker sig över många år och som kommer visa sig lönsamt efter ett gediget och 

engagerat arbete (Fusso, 2012). Den ”kortsiktiga blindheten” som sätter stopp för 

hållbarhetsredovisningens egentliga potential är idag det stora problemet för företag som 

saknar insikt i hållbarhet. del Río González (2008) menar att detta problem dyker upp då 

det talas om växthusgasutsläpp, att företagen stöter på problem då de integrerar 

långsiktiga mål med kortsiktiga mål eftersom kostnadseffektiviteten varken blir bättre 

eller sämre på kort eller lång sikt. 

3.2 Legitimitet 

Legitimitet är något alla företag måste ha för en långsiktig överlevnad. Ett företag sägs 

vara legitimt i den utsträckning som dess mål och tillvägagångssätt verkar vara i linje med 

vad sociala normer, värderingar och förväntningar säger. Ashford och Gibbs (1990) 

beskriver en legitim organisation som en organisation som uppfattas sträva efter socialt 

accepterade mål på ett socialt accepterat sätt. Bra kvalité, effektivitet och bra finansiell 

prestation är alltså inte tillräckligt för att ett företag ska anses legitimt eller hållbart. 

Hållbarhet och legitimitet ligger i betraktarens ögon och blir således en resurs för 

företagen. Cho et. al. (2012) beskriver också att ett företags legitimitet bäst beskrivs som 
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hur individer uppfattar företaget. Vidare argumenterar Cho et. al. (2012) att användandet 

av frivillig redovisning så som hållbarhetsredovisning fungerar som ett slags filter och 

bidrar till att forma bilden av ett företag och skapar något som de kallar för 

“environmental credibility” eller miljömässig trovärdighet. Detta är i linje med vad 

Bebbington et. al. (2008) menar att hållbarhetsredovisning leder till. De menar att det är 

en mekanism för skapandet av uppfattningen av ett företag och ett verktyg för 

riskhantering av företagets rykte. Ett företags rykte bland dess mäktiga ekonomiska 

intressenter är en värdefull tillgång som måste skyddas och utvecklas, och i detta 

sammanhang är hållbarhetsredovisning enligt Bebbington et. el (2008) ett kraftigt verktyg 

som företag kan använda för att försöka influera dessa intressenters uppfattningar. Det är 

således inte överraskande att förespråkarna för hållbarhetsredovisning hävdar att detta 

leder till förbättrat agerande i miljö, samhälls-och ekonomiska frågor om företaget 

engagerar sig i hållbarhetsredovisning. Detta påstående styrks av GRI som beskriver att 

företagens prestationer, ur hållbarhetssynpunkt, förbättras genom denna typ av 

redovisning. 

 

Legitimitet är dock alltid problematisk enligt Ashforth och Gibbs (1990) som menar att 

sociala värderingar ofta är motsägelsefulla, svåra att tillämpa och ständigt utvecklande, 

och att det generellt sett finns två sätt att leda ett företag för att söka efter legitimitet, 

vilket är att se till ledningen av företaget; är det en materiell- eller symbolisk ledning? 

Konceptet legitimitet menar Ashforth och Gibbs (1990) endast är en viktig fråga när 

legitimiteten ifrågasätts och kan således hanteras på olika sätt. 

 

3.2.1 Materiell ledning 

Den materiella ledningen involverar faktiska, materiella förändringar i företagets mål, 

strukturer och processer. Ett företags legitimitet ses utifrån det strategiska perspektivet 

enligt Merkelsen (2011) och syftar till att endast uppnå minimala krav från intressenter 

för att skapa legitimitet. Suchman (1995) menar att när minimikraven är uppfyllda, 

kommer troligtvis företag fortsätta sitt hållbarhetsarbete då faktisk förändring är mycket 

viktigt för intressenter. De vanligaste förväntningarna företagen ställs emot är hög 

avkastning på eget kapital till ägarna, tillförlitliga och rimligt prissatta produkter och bra 

jobbsäkerhet och lön till de anställda, men även krav från samhället i övrigt. Samhället 
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vill att företagen bör verka på ett miljöhållbart sätt. De menar att företag bör, för att vara 

hållbart, respektera sociala förväntningar, kulturella och sociala värderingar och att det är 

lättare att ändra hur företagen opererar än att ändra sociala och kulturella 

värderingar.  Detta är enligt Freeman (1984) det enda sättet att leda ett företag för att inte 

i längden sluta i konkurs. Inom ramen för miljöfrågor, krävs kraftiga förändringar i 

kärnverksamheten för att uppnå förändring i linje med den materiella ledningen. Detta 

ska leda till riktiga förbättringar i företagens miljöpåverkan och således öka legitimiteten 

och Ashforth och Gibbs (1990) menar att det finns minst två sätt att arbeta med förbättring 

av utsläpp; Pollution prevention strategies (PP) och environmental innovation (EI). PP 

strategier kräver strukturella investeringar i renare tekniker och kräver strukturella 

förändringar i företagen. Dessa strategier är också vanligtvis riskfyllda och dyra att 

genomföra men de ska enligt författarna minska och eliminera vissa typer av utsläpp och 

således tillfredsställa miljökraven för intressenterna. Vi kommer i vår djupare analys av 

hållbarhetsredovisningar söka efter dessa förbättringar för att kunna peka på att 

förändringar kommer just ifrån strategier och förändring för att utesluta att de är 

slumpvisa. 

 

3.2.2 Symbolisk ledning 

Utöver materiall ledning finns också en annan lednings typ; symbolisk ledning. I stället 

för att faktiskt ändra sitt handlingssätt, kan en organisation helt enkelt porträttera 

förändring – symbolisk ledning – så att det ser ut som att sociala värderingar och 

förväntningar tas i beaktning. Ashforth och Gibbs (1990) menar att organisatoriska 

åtgärder ofta är tvetydiga och att det är öppet för flera tolkningar av dem. Organisationer 

kan alltså publicera socialt accepterade mål och handlingar medan de faktiskt bedriver 

mindre acceptabla sådana. Många organisationer publicerar även etiska riktlinjer som 

förklarar för omvärlden hur deras syn på etiska ståndpunkter ser ut, men Ashforth och 

Gibbs (1990) menar  att de senare inte granskar beteendena. Granskningen av ett företags 

agerande är alltså obefintligt och således är också sanktionerna för felaktigt agerande det. 

Det går då att påstå att företaget inte alls lever upp till sina riktlinjer och bestämmelser 

utan bortser helt från dessa. Hållbart arbete anses vara en stor bit av dessa värderingar 

eller bestämmelser som ett företag utsäger sig ha, men senare visa sig inte leva upp till. 

Suchman (1995) menar att företag och företagsledare föredrar den symboliska ledningen 
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i många fall då trycket från intressenterna minskar snabbare då beslut angående hållbarhet 

tas mycket snabbare. Vidare menar han att det gjort studier på, och finns bevis för, att 

ledare tillfredsställer intressenteras efterfrågan genom att påvisa en förändring för att 

sedan inte implementera den. Vidare beskriver Elsbach (1994) hur företag, inom ramen 

för miljöfrågor, som styrs genom symbolisk ledning söker täckning för dåliga utsläpp 

genom att presentera oviktig och missledande data. De fokuserar på förändring endast där 

det är lätt att förändra och således sker ingen förändring med syfte att faktiskt förbättra 

sitt miljöarbete utan problemen döljs och fokus hamnar på annat håll. 

 

Enligt Hopwood (2009) kan företag, med hjälp av skicklighet och planering, presentera 

information i redovisningar som leder bort från frågor kring hållbarheten och 

intentionerna genom att belysa något annat i redovisningen. Företag kan enligt Dowling 

och Pfeffer (1975) också försöka ändra sociala förväntningar och värderingar genom nya 

motiveringar till varför det skulle vara ett legitimt beteende. Detta kan uppnås genom att 

formulera ett problem i termen av en annan värdering som anses vara legitim för att 

uppnå? legitimitet. Det kan också skapas legitimitet genom personer som anses vara 

legitima, så som kändisar, idrottsmän eller symboler som i sig själva anses vara legitima.  

 

3.3 Sustainable value-metoden 

SV-metoden utvecklades 2004 av Figge och Hahn med syftet att bidra med ett nytt sätt 

att mäta hållbarhet. Utvecklingen av metoden skedde eftersom författarna ansåg att de 

gamla metoderna inte tog all nödvändig fakta i beaktning vid mätning av företagens 

hållbarhet. Vidare skriver Figge och Hahn (2004) att denna metod har utvecklats för att 

medräkna de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna. I stället för att fokusera 

på kostnader har SV-metoden som syfte att se vilket värde resursanvändningen har. Ett 

värde som fastställs genom att jämföra en resurs med ett benchmark, d.v.s. att resursen 

får två värden ställda mot sig för att komma underfund med vilket sätt som skapar mest 

värde i termer om hållbarhet. Denna jämförelse skapar sedan en alternativkostnad som 

berättar om resursen kan användas på ett effektivare sätt, eller om den överpresterar 

benchmark (Figge & Hahn, 2004;2005). Genom att använda sig av denna metod får 

företaget alltså veta, i monetära termer, om de skapar värde eller om det finns ett 

alternativt bättre sätt att använda sina resurser på. Resultatet, eller värdet, som 
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uppkommer visar dock inte om ett företag är hållbart eller inte, men det kan utläsas en 

jämförelse mellan benchmark och det enskilda företaget, vilket berättar om företaget är 

effektivt eller om deras resurseffektivitet är sämre än genomsnittet.  

För att beräkna SV bör användaren följa Figges et. al. (2006) steg för steg guide; 

1. Det första som ska genomföras inför uträkningen är förberedelser, detta i sin tur 

innehåller valet av företag, valet av benchmark, definition av resurser (t.ex. 

koldioxid), definition av avkastningsmått (t.ex. bruttovinst) samt definiera 

tidsspannet. Detta steg inleder grunden till beräkningen av SV.  

2. Vidare ska data samlas in, både för företagen och för benchmark,  

3. för att sedan börja beräkningen av SV vilket sker i följande 4 steg; 

i. Hur mycket avkastning skapar företaget med sina resurser?  

Alla avkastningsmått hos ett företag kan hittas i årsredovisningar och 

uppdateras för varje år. Avkastningsmåttet ska vara förbestämt från 

förberedelserna och därmed information om vilka poster som kan 

användas från företagets årsrapport.  

ii. Hur mycket avkastning hade benchmark skapat med varje resurs? 

Detta steg avgör företagets alternativkostnad för dess resurseffektivitet. 

Genom användningen av benchmark kan företaget bedöma om deras 

resurseffektivitet är bättre eller sämre än genomsnittet. Resultatet av detta 

innebär att företaget kan se en alternativkostnad som definieras som 

skillnaden mellan företagets resurseffektivitet och benchmark 

resurseffektivitet.  

iii. Hur mycket värde genererar varje resurs? 

Detta visar om företaget skapar mer eller mindre värde med en specifik 

resurs jämfört mot benchmark. Genom att subtrahera alternativkostnaden 

för varje resurs med bruttoförädlingsvärdet hos företaget uppkommer det 

ett jämförelsetal som ställs mot benchmark. Är talet positivt innebär det 

att företaget bidragit med mer värde än benchmark med samma resurser.  

iv. Hur mycket SV skapar företaget? 

Vidare från enskilda resursers värdeskapande till summan av alla resursers 

värdeskapande. Utifrån detta steg måste alla värdeskapande faktorer delas 
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på antalet resurser som tas med i beräkningen. Detta måste dock justeras 

relativt till benchmarkets motsvarande nivå av effektivitet.  

4. Då värdet är fastställt måste företagens storlek beaktas eftersom ett större företag 

ofta har en högre avkastning. För att ge uträkningen rättvisa och användbarhet 

inom jämförelser mellan företagen måste det absoluta talet från ovanstående 

formel justeras med hjälp av Return-to-Cost Ratio (RCR). RCR är ett förhållande 

som beskriver hur effektiv det enskilda företaget är gentemot benchmark. För att 

exemplifiera; har ett företag en RCR på 4:1, betyder detta att företaget har en fyra 

gånger så hög avkastning, på samma mängd förbrukade resurser, som 

genomsnittsföretaget.  Denna formel beräknas utifrån värdet av företagets SV. Om 

värdet är positivt räknas RCR ut på följande sätt: 

 

𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛
= 𝑅𝐶𝑅 

 

Vid negativt SV-värde räknas RCR på följande vis: 

 

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
= 𝑅𝐶𝑅 

 

5. Det sista steget behandlar tolkningen och beskrivningen av resultaten. Här bör det 

framgå väl vad valen är baserad på, såsom datas ursprung, val av benchmark och 

tillvägagångssätt i undersökningen.  

 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenterar vi de mest väsentliga delar i teorikapitlet för att tydliggöra 

vad vi anser vara viktigast att ta med till vår analys. Delar av den teoretiska referensramen 

r mer väsentlig att analyser än andra. För att ge läsaren en överblick över vår studie har 

vi valt att kort presentera delar som vi kommer vidare belysa i analys och slutsats. 

 

3.4.1 Hållbarhetsredovisning: 
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Hållbarhetsredovisningen är en frivillig typ av redovisning som syftar till att presentera 

sociala, miljömässiga och finansiella data. Största problemet med hållbarhetsredovisning 

är avsaknaden av lagar och regleringar kring hur denna ska upprättas. Det finns även olika 

teorier om varför företag använder sig denna typ av redovisning, men majoriteten menar 

att det är ett verktyg för att skapa legitimitet och tillfredsställa intressenternas krav på 

verksamheten. Hållbarhetsredovisning är en ytterst viktig del som genomsyrar hela 

studien och blir således viktig att beskriva närmare för att? skapa en djupare förståelse 

för läsaren.  

 

3.4.2 Kortsiktighet: 

Kortsiktigt tänkande kring hållbarhet och hållbarhetsredovisning kan resultera i en 

avsaknad kring viktiga parametrar, som exempelvis miljöredovisning. Tidigare studier 

om kortsiktighet ifrågasätter verksamheters verkliga incitament till 

hållbarhetsredovisning, vilket vår studie till stor del vilar på. Fokus i analysen kommer 

delvis ligga i att söka efter långsiktighet i hållbarhetsarbetet. Långsiktiga planer, 

utsläppsförebyggande strategier och uppföljning är viktigare parametrar som kommer 

hjälpa oss identifiera företagens ambition med hållbarhetsredovisning, och huruvida det 

går att se en relation mellan dessa faktorer och en positiv hållbarhetsutveckling. 

 

3.4.3 Legitimitet: 

Legitimitet är en förutsättning för en verksamhets fortlevnad och många forskare pekar 

på ett nära samband mellan legitimitet och hållbarhetsredovisning. Legitimitet uppnås när 

ett företag tillfredsställer olika intressenters krav. Detta kan uppnås genom två olika sätt; 

symbolisk -och materiell ledning. Med materiell ledning menar man faktiska förändringar 

i sitt agerande, i vår studie handlar det om positiva förändringar gällande koldioxidutsläpp 

med hållbarhetsredovisning som verktyg. Den symboliska ledningen syftar snarare till att 

tillfredsställa intressenters krav genom att porträttera en förändring som senare inte 

genomförs. Tidigare studier pekar på att verksamheter lämnar missvisande data och 

försöker lyfta bort fokus från de negativa sidorna i verksamheten. I vår analys kommer vi 

använda oss av detta referensmaterial för, på ett trovärdigt sätt, avgöra om dessa trender 

beror på symboliskt eller materiellt ledarskap. Vidare kommer det teoretiska materialet 

om legitimitet hjälpa oss att söka ambitionen att hållbarhetsredovisningen ska påverka 
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hållbarhetsutvecklingen eller om det huvudsakligen är en marknadskommunicerande 

symbolhandling. Riktningen ur den teoretiska referensramen sammanfattas i 

nedanstående modell: 

 

 
 

  

Positiv hållbarhetsutveckling Negativ hållbarhetsutveckling

Materiell ledning

- Långsiktighet

Symbolisk ledning 

- Kortsiktighet

Hållbarhetsredovisning
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4.0 Empirisk metod 
 

I nedanstående kapitel kommer vi redogöra med exempel för vårt tillvägagångsätt för att 

få underlag till slutlig analys senare i studien.  

 

4.1 Rapportering 

4.1.1 Finansiella mått 

De finansiella måtten som var nödvändiga för vår studie var som tidigare nämnt EBITDA 

och Personalkostnader. Inget av företagen som ingår i studien rapporterar konkret om 

dess bruttoförädlingsvärde i årsredovisningen. Vi har därför räknat ut företagens 

respektive bruttoförädlingsvärde manuellt. All information kring de finansiella mått vi 

använder oss av är hämtat från respektive företags årsredovisning. Det betyder således att 

vi undersökt ca. 250  hållbarhetsredovisningar manuellt. Av de 47 företag vi undersökt 

hade 28 av dem tillräckligt omfattande rapporter för att kunna genomföra 

undersökningen. Företagen skiljer sig i sin rapportering av finansiella mått och har 

således inte samma benämning för exempelvis EBITDA. Ett antal företag redovisar 

rörelseresultat vilket i de flesta fall har samma betydelse då vi varit noggranna med att 

använda oss av ett resultat före skatt, ränta, värdeminskning och amortering. Många 

företag som ingår i vår studie är av större karaktär och har därmed en omfattande 

verksamhet och opererar på den globala marknaden. Vi har valt att granska rapporterna 

utifrån ett koncern-perspektiv, som inte bara agerar på den svenska marknaden, då 

majoriteten av företag är koncernverksamheter. Vidare har vi valt personalkostnader som 

det andra finansiella måttet. De personalkostnader studien är beräknad på är löner, sociala 

avgifter, ersättningar och pensionskostnader och här har samtliga företag presenterat 

tillräcklig information i tillhörande årsredovisning. Tillsammans bildar de finansiella 

måtten företagets bruttoförädlingsvärde, som är företagets bidrag till BNP och som vi 

använder för att räkna ut SV. Inget bortfall har skett genom otillräcklig information av 

dessa komponenter. 

 

4.1.2 Koldioxidutsläpp 

För att beräkna ett SV är det nödvändigt att inkludera en miljörelaterad variabel. Vi har 

som ovan nämnt valt att studera företags direkta koldioxidutsläpp. Med direkta 
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koldioxidutsläpp menas utsläpp som direkt har med den egna verksamheten att göra. 

Beräkningen exkluderar exempelvis utsläpp av leverantörstransporter, uppvärmning av 

återförsäljares fastigheter etc. Majoriteten redovisade de direkta utsläppen som ”Scope 

1”. Scope 1 innebär enligt CDP (2015) de globala direkta utsläpp från tillgångar som ägs 

eller kontrolleras av det rapporterade företaget.  Scope 2 och Scope 3 behandlar de 

indirekta utsläppen av ett företag. Utsläpp som inkluderas i Scope 2 och Scope 3 är 

exempelvis distribution och transporter till slutkund, affärsresor och köpt elektricitet 

(CDP, 2015). Det framgår tydligt för oss att Scope 1 är det mest väsentliga måttet att 

använda för studiens syfte.  

28 av de 47 utvalda företagen redovisar tillräcklig information antingen i dess 

årsredovisningar, separata hållbarhetsredovisningar eller hos CDP. Huvudparten av 

utsläppen återfanns i respektive företags årsredovisning eller separat 

hållbarhetsredovisning. CDP:s databas har använts för kontroll av redovisade siffror, men 

också i de fall då års- eller hållbarhetsredovisningen varit otillräcklig eller otydlig. 

Företag använder olika metoder för att redovisa sina utsläpp. Ett antal företag rapporterar 

i KG-utsläpp /anställd, ton utsläpp / producerad enhet eller ton utsläpp / intjänad miljon 

SEK. Detta resulterade i egna kontroller av utsläppen mot CDP:s databas för att få ett så 

korrekt resultat som möjligt. Bortfallet av de 18 företag förklaras av otillräcklig eller 

otydligt rapporterande av koldioxidutsläpp.  PWC (2008) rapporterar att även om 

information gällande koldioxidutsläpp beskrivs i företagens redovisningar, är det 

problematiskt att använda denna information i praktiken då datakvaliteten är otydlig. 

Detta är vår största bortfallsfaktor. 

 

4.1.3 Benchmark 

Vi valde som ovan nämnt att använda jämförelsemåttet benchmark. Benchmark består av 

variabler från Sveriges totala koldioxidutsläpp och BNP. Detta används för att analysera 

de värden vår studie resulterar i. Variablerna i benchmark har hämtats från Statistiska 

centralbyrån och Naturvårdsverket. Vi har som benchmark beräknat Sveriges BNP 

genom totala koldioxidutsläpp i Sverige under ett år. Detta för att, år för år, kunna jämföra 

mot det enskilda företaget mot genomsnittsföretaget och hur dessa skiljer sig från 

varandra. Jämförelsemåttet vi erhållit (SV) är det mått vi använder för analys och slutsats 

i studien.  
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4.2 Return-to-cost ratio 

Vår empiri består av inhämtad data från företagens redovisningar. För att förtydliga 

tillvägagångssättet för att jämföra och analysera den insamlade data följer här ett exempel 

på beräkningar och jämförelser. Teliasonera redovisar sina koldioxidutsläpp i en separat 

hållbarhetsredovisning och följer GRI:s riktlinjer: 

 

Tabell över uträkningsbeskrivningar (tabell 1) 

Uträkningsbeskrivning 

 

Bruttoförädlingsvärde  = EBITDA + Personalkostnader    
Företagets resurseffektivitet  = BFV / Mängd CO2 utsläpp  
Benchmarks resurseffektivit  = BNP / Total mängd CO2 utsläpp i Sverige   
Alternativkostnad   = Företagets utsläpp x Benchmarks resurseffektivitet 

RCR (positivt SV)   = BFV / Alternativkostnaden  
RCR (negativt SV)   = Alternativkostnaden / BFV  

 

 

Tabell över benchmarks resurseffektivitet (tabell 2) 

Benchmark   2009 2010 2011 2012 2013 

Utsläpp CO2 i Sverige (tusen ton) 58 931 64 982  53 732 57 326 55 775 

BNP i Sverige (Mkr)  3 288 509 3 519 994 3 656 577 3 684 800 3 769 909 

Benchmark resurseffektivitet tkr/ton 55,80 54,17 68,05 64,28 67,59 
 

 

Tabell över Teliasoneras resurseffektivitet (tabell 3) 

Teliasonera   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   30 324 32 083 29 720 28 288 24 462 

Personalkostnader (Mkr)  14 806 13 685 12 636 12 550 12 226 

Bruttoförädlingsvärde 45 130 45 768 42 356 40 838 36 688 

CO2 utsläpp (tusen ton)  191 197 230 325 384 

Alternativkostnad  10 658 10 671 15 652 20 891 25 955 

RCR   4,23:1 4,29:1 2,7:1 1,95:1 1,41:1 

 

Teliasonera hade 2013 EBITDA om 24 462 Mkr och Personalkostnader om 12 226 Mkr. 

De hade samma år totala koldioxidutsläpp om 384 000 ton vilket resulterar i ett SV om 

10 733 Mkr (36 688 Mkr – 25 955 Mkr). Detta betyder att Teliasonera genererar 10,7 
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Mdr SEK mer avkastning än genomsnittsföretaget med samma antal förbrukade resurser. 

Vidare, för att på ett tydligt sätt ställa värdena mot varandra beräknas Return-to-cost ratio. 

Teliasonera har en RCR 2013 om 1,41:1 vilket innebär att de använder sina resurser 1,41 

gånger effektivare än svenska företag i genomsnitt. Teliasonera har under de fem åren, 

som kan utläsas från tabell 3, haft sjunkande resultat och personalkostnader, men 

samtidigt en ökning av koldioxidutsläppen. Dessa faktorer resulterar också i att SV 

sjunker och Teliasonera blir således ett mindre hållbart företag över åren jämfört med 

benchmark vilket även kan enkelt utläsas av RCR. 

 

För att ytterligare förtydliga ges ett exempel på ett företag med ett negativt SV. Boliden 

är ett industriföretag som huvudsakligen inriktar sig på förädling av metaller och 

gruvbrytning. De presenterar sin information kring koldioxidutsläpp i en separat 

hållbarhetsredovisning och gör detta i enlighet med GRI:s riktlinjer. Enligt 

Naturvårdsverket (2015) står industrisektorn för ca 27 procent av de totala 

koldioxidutsläppen varje år i Sverige. Av statistiken att döma bör då Boliden vara ett 

mindre hållbart företag än det svenska företaget i genomsnitt.  

 

Tabell över Bolidens resurseffektivitet (tabell 4) 

Boliden   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA   3 623 5 643 4 748 4 071 1 803 

Personalkostnader  2 245 2 330 2 382 2 437 2 451 

Bruttoförädlingsvärde 5 868 7 973 7 130 6 508 4 254 

Mängd utsläpp (CO2)  486 510 499 574 578 

Alternativkostnad  27 118 27 627 33 957 36 897 39 067 

RCR   1:4,62 1:3,47 1:4,76 1:5,67 1:9,18 
 

 

Boliden år 2013 visar EBITDA om 1 803 Mkr och personalkostnader om 2 451 Mkr. 

BFV har minskat 46,7 procent från år 2010. Detta är det lägsta resultat de presenterar 

under de fem åren och en stor bidragande faktor till varför SV minskat drastiskt 2013. 

Boliden har dock under åren stabila koldioxidutsläppsvärden. Jämförs den procentuella 

förändringen i BFV med den procentuella förändringen i koldioxidutsläpp, från 2010 till 

2013, ökar Boliden endast sina utsläpp med 13,3 procent. Således kan minskningen av 

SV hänvisas till företagets finansiella aspekt och inte den miljömässiga.   
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4.3 Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att påvisa en relation mellan hållbarhetsredovisnings 

omfattning och praktiskt hållbarhetsarbete. Det praktiska hållbarhetsarbetet kan beskrivas 

som hur effektivt ett företag använder sina resurser och hur väl de balanserar dessa mellan 

de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna. Det är långt ifrån alla svenska 

privatägda företag som hållbarhetsredovisar. Alla svenska företag påverkar miljön, 

negativt eller positivt, och det blir således intressant att se skillnaderna mellan vårt urval 

av hållbarhetsredovisande företag och Sveriges alla företag i genomsnitt. Intressant med 

studien är också att se utvecklingen hos de hållbarhetsredovisande företagen i Sverige i 

jämförelse med utvecklingen hos svenska företag i genomsnitt och det är just 

utvecklingen som är avgörande när vi väljer ut hållbarhetsredovisningar att studera 

närmare.  
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5.0 Analys och diskussion 
 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår kvantitativa studie och analyserar orsaker 

till respektive företags hållbarhetsvärde. 

 

5.1 RCR – alla företag (tabell 5) 
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Diagrammet ovan presenterar alla de undersökta företagens SV. Företaget med högst SV 

placerar sig högst upp i diagrammet. Då 0 representerar benchmark går det enkelt att 

utläsa vilka företag som är mer resurseffektiva, eller hållbara, än svenska företag i 

genomsnitt. Diagrammet påvisar att ca 21 procent av de studerade företagen visar upp ett 

negativt SV, och ca 79 procent ett positivt. De företagen med negativt SV opererar främst 

inom specifika industrier, eller branscher. Naturvårdsverket (2015) presenterar årligen 

statistik kring koldioxidutsläpp per industri. Viktig att komma ihåg är att RCR inte 

berättar om företaget i sig är hållbart, utan endast om det är bättre än genomsnittet.  

Diagrammet gäller för 2014 men återspeglar även tidigare år: 

 

5.1.1 Utsläpp per sektor (tabell 6) 

 

Tabellen tydliggör att transport- och industrisektorn är de branscher som står för största 

delen av Sveriges koldioxidutsläpp. Det hjälper oss i vår studie av att dra slutsatser kring 

relationen mellan hållbarhetsredovisning och förbättrad miljöpåverkan. Företag som 

opererar på dessa marknader där koldioxidutsläppen överrepresenteras är i synnerhet 

mindre troliga att ha ett positivt SV. De företag med lägst SV, som kan utläsas av 

diagrammet, är just företag som opererar i dessa branscher. I tabell 6 blir det således 

tydligt att företag inom transport och industri genererar lägst SV. Vidare placerar sig 

företag som Handelsbanken och Nordea högst upp på listan och är med det de mest 

hållbara företagen som hållbarhetsredovisar i vår studie. Att finansbolag toppar listan kan 

förklaras genom att de är uteslutande tjänsteproducerande företag och har således 

nästintill obefintliga transport-och produktionsutsläpp. 
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5.2 Kvantitativ trendanalys- Hållbarhet per sektor 

5.2.1 Industri (tabell 7) 

 

 

Industriverksamheterna bidrar mycket till de svenska totala koldioxidutsläppen. Företag 

inom denna sektor kan därför förväntas presentera höga koldioxidutsläpp i sina 

hållbarhetsredovisningar. Diagrammet ovan visar att Atlas Copco presterar bäst RCR 

under alla fem år som studerats, hela 21,13:1 som högst (2010). I jämförelse med 

AstraZeneca, Volvo och Korsnäs har Atlas Copco relativt låga koldioxidutsläpp. Atlas 

Copco har genomgående en negativ trend för sina koldioxidutsläpp, men detta kan 

förklaras genom en växande verksamhet genom stigande resultat och ökade 

personalkostnader. Det företag som presenterar sämst RCR-värden är Korsnäs och inte 

långt bakom kommer Volvo. Korsnäs har dock en positiv trend i deras koldioxidutsläpp 

fyra av de fem undersökta åren, samtidigt som man har stigande personalkostnader och 

detta är tecken på positiv utveckling i företaget. Genomsnittet i industriverksamheten 

ligger på 3,6:1 år 2013. 2012 visar sex av sju företag upp ett positivt RCR. Det som sticker 

ut i de insamlade data vi hämtat är främst Volvo och Astra Zenecas höga utsläppssiffror 

där båda företagen ligger runt 1 000 000 ton per år. Volvo presenterar dock bara två av 

fem år med positivt RCR och detta beror på stora svängningar i resultatet. Exempelvis 

gick Volvo ca  17 miljarder SEK minus 2009 och 18 miljarder plus 2010 med relativt 

oförändrade koldioxidutsläpp. Astra Zeneca påvisar positiva värden varje år. En möjlig 

anledning till dessa stora skillnader mellan företagens koldioxidutsläpp är att Volvo 

opererar på ett globalt plan och producerar väldigt mycket material året runt samt att Astra 

Zeneca har en produktionsnivå som också ligger på en global nivå. Genomsnittsvärdet 

inom industri är positivt, och således mer resurseffektiva än benchmark. Dock presenterar 
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inget utav de undersökta företagen en positiv trend av SV utan majoriteten av företagen 

har en i stället en negativ sådan. Företagen har inte blivit mer hållbara i jämförelse med 

benchmark med tiden och anledningen av hållbarhetsredovisningen kan därför 

ifrågasättas.  Exempelvis Sandvik har relativt stora förändringar i resultatet, stabila 

personalkostnader och koldioxidutsläpp. Resultatet påverkar RCR kraftigt och detta kan 

vara missvisande för Sandviks hållbarhetsarbete då koldioxidutsläppen har sjunkit sedan 

2011. SKF har liknande situation då resultatet varierar kraftigt från år till år, samtidigt 

som de påvisar en positiv trend för sina utsläpp från år 2010.  

 

5.2.2 Bygg- och fastighet (tabell 8) 

 

Bygg- och fastighetsbranschen står enligt Boverkets rapport (2014) för ca 2 procent av de 

totala koldioxidutsläppen 2011. De menar att branschens andel till bidraget av 

koldioxidutsläpp minskar över åren och att företagen blir alltmer effektiva. Påståendet 

verkar stämma överens med de undersökta företagen i vår studie. Fabege presenterar sina 

utsläpp i en separat hållbarhetsredovisning medan JM presenterar dem integrerat i 

årsredovisningen. JM och Fabege har båda positiva RCR och är således hållbara 

verksamheter i jämförelse till benchmark. Vidare har JM ett kontinuerligt stigande SV 

och har blir mer och mer hållbart över åren. JM:s verksamhet växer i form av ökade 

intäkter och personalkostnader samtidigt som koldioxidutsläppen ligger stabilt på 22-23 

tusen ton över alla fem år.  Detta kan förklaras med ett lyckat hållbarhetsarbete och 

utveckling. Vi kommer senare i kapitlet undersöka JM:s hållbarhetsredovisning djupare 

för att kunna förstå varför vi ser en positiv trend. Om JM har en långsiktig plan med aktivt 

hållbarhetsarbete genom ett materiellt ledarskap eller om det, genom ett symboliskt 

ledarskap finns en annan baktanke. Detta menar Hopwood (2009) kan vara att, om 

hållbarhetsredovisning är gjord med skicklighet och planering, dölja vissa delar av 

företaget genom att presentera andra. Fabeges har under de undersökta åren stabila 
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intäkter och personalkostnader, men något sjunkande koldioxidutsläpp. Detta resulterar 

inte i en positiv trend för Fabeges RCR då resultatet påverkar RCR negativt. Det går dock 

att argumentera för att Fabege har en hållbar utveckling då verksamheten växer med 

stigande personalkostnader och lägre koldioxidutsläpp. Båda företagen inom branschen 

har således en hållbar utveckling och detta kan ha resulterats utifrån teorin om materiell 

styrning (Ashford & Gibbs, 1990) och positiva effekter av hållbarhetsredovisning.  

 

5.2.3 Finans (tabell 9) 

  

Som nämnt ovan är finansbranschen en tjänsteproducerande bransch och väntas därav 

inte ha en särskilt stor miljöpåverkan. Koldioxidutsläpp som finansbolagen redovisar är 

främst tjänsteresor och uppvärmning av fastigheter enligt hållbarhetsredovisningarna 

företagen presenterar. Alla finansbolagen presenterar deras information i separata 

hållbarhetsredovisningar år 2013, men exempelvis Swedbank hade de 3 första åren en 

integrerad hållbarhetsredovisning i årsredovisningen, och det går att konstatera att 

hållbarhetsredovisningen blivit betydligt mer omfattande över åren, med fler långsiktiga 

mål, siffror och andra uttalanden presenterade. Förklaringen till att finanssektorn får så 

höga SV är att de genererar väldigt höga intäkter och samtidigt inte har någon produktion 

av något slag förutom tjänster. Swedbank växer i form av stigande intäkter men samtidigt 

minskar koldioxidutsläppen, och detta kan förklaras av en hållbar utveckling och ett 

verktyg i detta kan vara hållbarhetsredovisning. Vi kommer senare analysera Swedbanks 

hållbarhetsredovisning och söka efter PP-strategier och långsiktiga mål. Handelsbanken 

är det företaget enligt studien som är det mest hållbara företaget i förhållande till 

benchmark. Det är ett resultat av höga intäkter (ca 17 miljarder SEK) och mycket låga 

koldioxidutsläpp (ca 400 000 ton/år). Swedbank är det företaget med lägst SV men det 

enda utav dem med en positiv trend genom alla de åren som vi studerat. Senare i kapitlet 
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kommer vi analysera Swedbank hållbarhetsredovisning grundligare för att försöka förstå 

varför de har en positiv trend. Beror det på aktivt hållbarhetsarbete och djupt intresse för 

miljön eller är det en slump? Något som också påträffas ofta är trenden som Nordea 

presenterar. Från år 2011 har flertalet företag under studien haft positiva RCR och detta 

beror på lägre koldioxidutsläpp till största del. Verksamheten har inte minskat men 

koldioxidutsläppen har nästan halverats från 2011. Detta kan bero på utvecklingen av 

utsläppstekniker och ett seriöst ställningstagande gentemot miljön. 

 

5.2.4 IT & Kommunikation (tabell 10) 

 

Inom IT och kommunikation studerades två företag där båda påvisar bättre 

resurseffektivitet än benchmark. Ericsson visar en hög nivå i deras hållbarhetsredovisning 

och rapporterar utifrån GRI:s riktlinjer under toppbetyg. Teliasonera är vidare ett 

kommunikationsbolag som är verksamma i hela Norden och Baltikum samt i ett antal 

länder i och utanför Europa. Företaget har också presenterat högkvalitativa 

hållbarhetsrapporter med näst högsta betyg från 2009-2013. Både Ericsson och 

Teliasonera är företag som har en omfattande verksamhet och liknande 

bruttoförädlingsvärden, Ericsson har dock högre koldioxidutsläpp som påverkar deras 

resurseffektivitet negativt. Båda företagen har ett stort fokus på hållbarhet och försöker 

marknadsföra sin position som hållbara organisationer, vilket de lyckats med. Värt att 

nämna är även Teliasoneras negativa trend i RCR från 2009-2013. Anledningen till detta 

är ökningen av koldioxidutsläpp samtidigt som resultatet och personalkostnaderna har 

minskat. Den negativa trenden Teliasonera presenterar är oväntad då de lägger stort fokus 

på hållbarhet i sin redovisning och marknadsför sig som ett väldigt miljövänligt företag. 

Ericsson har också en liknande tendens då de också ökar sina koldioxidutsläpp men de 

har i stället ökat sina resultat och personalkostnader som bidrar till det stabila SV. 
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Förändringen som sker är just på grund av de svängande resultaten. Det är svårt att avgöra 

om hållbarhetsredovisningen lett till förändringar i det praktiska arbetet här, men sifforna 

talar emot det då genomsnittet i Sverige ligger tämligen stabilt med något sjunkande 

koldioxidutsläpp under åren. Det som också måste tas i beaktning är de totala 

koldioxidutsläppen i Sverige under varje år som också varierar. Ökar ett företags utsläpp 

och samtidigt genomsnittet kommer företaget på en betydligt högre alternativ kostnad och 

detta resulterar också i en sjunkande RCR. Granskas Ericssons prestationer går det att 

utläsa att de ökat sina utsläpp 2010 men att de samtidigt har det högsta SV över åren, och 

detta kan förklaras av att Sveriges totala resurseffektivitet var som lägst det året. 

 

5.2.5 Sällanköp (tabell 11) 

 

I denna serie befinner sig företag med stört spridning av bransch. Cloetta som exempel, 

visar överlägset sämst värden men en positiv trend från 2011 då de har förbättrat sitt RCR 

1:12,04 till 1:1,53. Detta beror bland annat på både minskade utsläpp och ett högre 

resultat. Cloetta har år 2012 femdubblat sina personalkostnader men samtidigt inte ökat 

sina koldioxidutsläpp avsevärt. Detta kan bero på en hållbar utveckling och vara ett 

resultat av hållbarhetsredovisning då de är relativt nya med denna typ av redovisning. 

Cloetta har under de undersökta åren utvecklat sina hållbarhetsredovisningar avsevärt och 

de senare är betydligt mer omfattande än de tidiga. Det kan återigen vara ett resultat av 

ökad medvetenhet och intresse gällande miljön. Byggmax visar en negativ trend i 

koldioxidutsläppen och befinner sig under genomsnittet alla fem år. Personalkostnader 

ökar marginellt och kan förklaras genom stigande löner årsvis. Vi kan således inte se 

någon hållbar utveckling hos Byggmax och är därför ett företag vars 
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hållbarhetsredovisning vi väljer att granska närmare för att försöka påvisa brister i denna. 

Vidare ser vi att MTG har de högsta värdena för sällanköpsbranschen med en tydligt 

negativ trend och en ökning av utsläpp. Det blir således intressant för oss att även granska 

MTG:s hållbarhetsredovisning närmare för att kunna påvisa bristfälliga långsiktiga mål 

och P-strategier. Deras höga SV-värden beror på att deras verksamhet baserar sig mer på 

tjänster i stället för produkter vilket innebär att företaget inte kräver lika mycket 

miljömässiga resurser för att driva företaget framåt. Viktigt att märka är även att 

majoriteten av företagen presenterar hållbara och positiva resultat under dessa fem 

undersökta år. Vidare är det även viktigt att anmärka på skillnaden mellan producerande 

verksamheter mot tjänstebaserade verksamheter. H&M är ett företag som 

hållbarhetsredovisar i externa hållbarhetsredovisningar på ett strukturerat och utförligt 

sätt. H&M är ett företag med många ögon på sig och granskas dagligen av media 

angående sin hållbarhet, allt från koldioxidutsläpp till minimilöner. Många påstår att 

H&M bedriver sin verksamhet på, det som Gray (2006) beskriver som ”business-as-

usual”, liknande sätt men det är inte något vi har kunnat utläsa från deras 

hållbarhetsredovisning utan tvärtom, är det en utav de mest utförliga. H&M presenterar 

stabila och jämna siffror genom hela studien och får liknande RCR över alla fem år, vilket 

betyder att det är mer hållbara jämfört med benchmark. I liknande situation befinner sig 

Electrolux i, genom att presentera stabila värden genom hela studien. Två av de fem 

studerade åren har Electrolux negativa RCR men detta är inte förvånande då de är ett stort 

producerande företag. Några positiva eller negativa trender går inte att se gällande de två 

sistnämnda företagen och de blir således exkluderade från vår djupare kvalitativa analys. 

Ett företag som sticker ut inom denna bransch är Nobia som redovisar en positiv 

utveckling med både stigande resultat och personalkostnader och något sjunkande 

koldioxidutsläpp. 2012 har Nobia ett negativt resultat om -274 Mkr och detta är den 

påverkande faktorn i den låga RCR och bortsett från detta år hade Nobia en genomgående 

positiv trend i sitt hållbarhetsarbete och vi kan tro genom ständigt utvecklad 

hållbarhetsredovisning att detta kan vara en faktor till utvecklingen.  
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5.2.6 Dagligvaror (tabell 12) 

 

Dagligvaruhandeln består av fyra undersökta företag varav tre visar högre 

resurseffektivitet än benchmark. Ica Gruppen visar däremot stora skillnader från de andra 

med negativt RCR genom alla fem år. Denna stora avvikelse kan härledas till det faktum 

att organisationen även har verksamhet i andra branscher än dagligvaror, stor transport 

och kylverksamhet. Vi ser dock en positiv trend hos Ica gruppen från 2010 till 2013 då 

de ökar sina personalkostnader och en betydande ökning av resultatet och 

personalkostnader år 2013, som vidare kan härledas till uppköp av utomstående 

verksamhet. Vidare har resterande företag rapporterat stabila koldioxidutsläpp och 

liknande bruttoförädlingsvärden som har resulterat i fem år av positiva RCR-värden. 

Swedish Match och Axfood har väldigt liknande värden då de ligger runt fem gånger 

bättre än benchmark i snitt. Dock påvisar Swedish Match en försämring i värden från 

2010-2013 vilket har sin grund i ökade koldioxidutsläpp, sjunkande personalkostnader 

och resultat. Axfood levererar de mest stabila siffrorna genom alla år studien är gjord på.  

Det som är anmärkningsvärt är sjunkande utsläpp och en liten ökning i personalkostnader 

och resultat, vilket kan härledas till att företaget växer något under åren och samtidigt 

minskar sina utsläpp, något vi konstaterar är ett tecken på hållbar utveckling. Lantmännen 

redovisar också stabila värden och den största anledningen till att vi inte kan se en positiv 

trend är de varierande resultaten, då de har en positiv trend gällande koldioxidutsläpp. 

Lantmännen är också ett företag som säger sig värna om miljön och prioriterr hållbar 

utveckling, och detta kan vi konstatera stämmer när hållbarhetsredovisningen granskas 

och koldioxidutsläppen sjunker. Swedish match redovisar däremot det motsatta med 

sjunkande personalkostnader och resultat, med en ökning av utsläpp och har således inte 

hållbarhetsredovisningen lett till en utveckling av verksamhetens hållbarhetsarbete, och 
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kan således härledas till den symboliska ledningen eller liknande teorier som menar att 

hållbarhetsredovisning endast syftar till att som Bebbington et. al. (2007) uttrycker sig, 

mätta behov av endast de allra viktigaste intressenterna. 

 

5.2.7 Råmaterial (tabell 13) 

 

Råmaterialsbranschen är en bransch enligt Naturvårdsverket (2015) som vanligtvis 

genererar höga koldioxidutsläpp då både transporter och produktion är del av 

verksamheten. Stora anläggningar och tunga transporter skapar stora direkta utsläpp 

samtidigt som elförbrukning också är en stor bidragande faktor. Två av de undersökta 

företagen kan inkluderas i branschen. SCA presenterar stabila finansiella siffror över åren 

medan koldioxidutsläppen ökar. Något som bör uppmärksammas är att enligt SCA:s 

hållbarhetsredovisning har man en så kallad ”absorption” vilket egentligen betyder att de 

”ger tillbaka” koldioxid genom exempelvis stora mängder skog. Tar man med detta i 

beräkningen kommer vi se ett högt SV då koldioxidutsläppen närmast hamnar på 0 då 

2011 de redovisade en absorption på 2,5 miljoner ton enligt hållbarhetsredovisnigen. De 

nämner också att det varje år försvinner 0,2 procent av den totala skogsmarken och att 

detta är en av de starkast bidragande orsakerna till klimatförändringarna vi kan se i 

världen just nu. Studien kommer bortse från detta och endast beräkna de direkta 

utsläppen. Företagen inom branschen är medvetna om deras påverkan på miljön och är i 

framkant gällande hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning och har varit det under 

många år. Boliden däremot redovisar det motsatta- relativt stabila koldioxidutsläpp, men 

svängande resultat. Personalkostnaderna stiger något under åren och likaså 

koldioxidutsläppen, vilket förklaras genom att verksamheten växer.  Bolidens 

hållbarhetsredovisning utvecklas men det går inte att konstatera att det bidrar till 

förbättrad miljöpåverkan. 
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5.3 Kvalitativ analys – positiv trend 

5.3.1 Utveckling av Swedbanks hållbarhetsredovisning 

Swedbank har sedan 2001 publicerat hållbarhetsrapporter och har därför utvecklat en bra 

och tydlig redovisning för sina intressenter. Sedan 2012 har företaget börjat med att 

släppa fristående hållbarhetsrapporter, d.v.s. ett eget dokument utanför årsrapporten. 

Dessa rapporter har utvecklats ytterligare ett steg vilket blir tydligt då rapporterna blivit 

mycket mer omfattande och seriösa. Till en början rapporterade företaget endast två sidor 

om hållbarhet för att senare utöka hållbarhetsredovisningens storlek markant. Dock har 

de alltid följt riktlinjerna från GRI och därmed rapporterat kring miljömässiga-, 

ekonomiska- och sociala aspekter. Swedbank är det företag som utvecklat sin 

hållbarhetsredovisning mest av alla undersökta företag i studien. Viktigt att poängtera är 

även Swedbanks fortsatta integrering av hållbarhet i dess årsredovisningar. Genom att 

integrera hållbarhet med årsredovisningen skapar Swedbank en högre legitimitet och 

trovärdighet i intressenternas ögon (Cho et. al., 2012).  

 

År 2009 har företaget presenterat en relativt kort men informationsrik hållbarhetsrapport 

där de beskriver sitt hållbarhetsarbete för aktuellt år samt hur deras långsiktiga mål ser ut 

för hållbarhetsarbetet. Det genomgående i Swedbanks hållbarhetsrapporter är den tydliga 

presenterade data om mål, utfall och miljöpåverkan. Vidare har verksamheten alltid minst 

tre års jämförelse av hållbarhetsdata med i sin rapport, vilket enligt GRI (2006) och 

Türker (2015) skapar en bra överblick och väsentlighet. Vidare kan vi uttyda att 

Swedbanks hållbarhetsredovisningar presenterar en tydlig utveckling, en utveckling som 

förespråkas av Ashford och Gibbs (1990) där företaget skapar legitimitet genom att 

grundligt beskriva sin verksamhet och sitt hållbarhetsarbete över tid. Detta skapar ett högt 

förtroende hos berörda intressenter och ökar trovärdigheten kring Swedbanks legitima 

hållbarhetsarbete. Jämförelser och uppvisanden av hållbarhetsdata över år visar även att 

Swedbank använder sig av en kombination av kort- och långsiktiga mål, vilket visar 

företagets insikt om att hållbarhet är ett långsiktigt projekt. Exempelvis redovisar 

Swedbank sina hållbarhetsmål i både års- och hållbarhetsredovisningen och där på både 

lång och kort sikt gällande: medarbetare, omgivning, kundrelationer, finansiella 

nyckelmått och deras miljöpåverkan. Data kring miljömått är mer ingående i 



         Högskolan i Gävle | University of Gävle 

 Fryk | Köhler 

  

 
43 

 

hållbarhetsredovisningen och presenteras där på ett konsekvent och lättförståeligt sätt, 

vilket ökar trovärdigheten då all nödvändig data presenteras på samma ställe. Utförlig och 

lättåtkomlig data om företaget är ett sätt för företag att göra intressenterna tillfredsställda, 

och Swedbank visar att de är medveten om detta. Om vi ser tillbaka på forskare som 

Huber och Hirsch (2015) och Roos (2015) pekar de på att Swedbanks tillvägagångssätt 

inom dessa aspekter sker på ett korrekt sätt och skapar därmed ett legitimt 

hållbarhetsarbete och väl utvecklade hållbarhetsredovisningar.   

 

De koldioxidutsläpp som organisationen presenterar består av de olika ”scope” som CDP 

använder. Detta är alltså direkta eller indirekta utsläpp som redovisas. Genom åren har 

Swedbank alltid presenterat sina olika utsläpp, dock mer eller mindre tydligt. År 2012 

och 2013 har Swedbank en väldigt utvecklad rapport som skiljer sig på många sätt från 

de tidigare åren. Exempelvis har de mycket mer omfattande information om sina kunder, 

strategier och mål, allmän data kring miljö samt framtida prioriteringar. Enligt våra data 

har Swedbank presterat bäst under senare år gällande koldioxidutsläpp, vilket stämmer 

bra överens med företagets utveckling av hållbarhetsredovisning. Vi kan se att en av 

anledningarna till Swedbanks förbättringar beror på deras stora engagemang till 

förbättring och utveckling av varje steg i hållbarhetsredovisningen. En ständig strävan 

efter förbättring och ett långsiktigt tänkande är någonting som GRI (2006), Hopwood 

(2009), Chichilnisky (1996) och Swedbank tydligt förespråkar. 

 

5.3.2 Hållbarhetsstrategi och uppföljning i Swedbank 

Swedbanks hållbarhetsstrategi presenteras i varje rapport från 2009-2013 och har därmed 

en stark koppling till GRI:s riktlinjer. Denna strategi representeras främst av finansiell 

hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Denna strategi kan också vara en 

anledning till att Swedbank har en positiv trend. Enligt Smith och Sharicz (2011) bör 

företag presentera finansiella, sociala och miljömässiga mål i sina redovisningar, detta 

ska i sin tur berika företagets trovärdighet och legitimitet genom att intressenterna 

upplever verksamheten som transparent och uppriktig. Genom att analysera alla delar av 

redovisningarna kan vi se att företaget har skapat ett integrerat miljöarbete i sina 

årsrapporter via sina hållbarhetsstrategier som skapar ett tydligt avtryck i 

årsredovisningarna. Hopwood (2009) menar att hållbarhetsredovisning kan användas för 
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att öka företagets legitimitet. Vidare menar Hopwood (a.a.) även att företag kan använda 

hållbarhetsredovisningen som ett sorts skydd från externa intressenter som vill veta hur 

företagets interna processer fungerar. Detta görs genom att företaget upprättar en 

omfattande hållbarhetsredovisning men hemlighåller ett flertal processer. Detta i sin tur 

skapar ett förtroende hos intressenterna då de tror att företaget är transparent och ärligt 

men i verkligheten har rapporten endast upprättats för att skydda efterfrågad information, 

vilket i verkligheten innebär att företaget inte bryr sig om hållbarhet egentligen.  

Swedbank har som sagt lyckats med att vara en transparent verksamhet genom att beakta 

alla aspekter kring hållbarhetsredovisningen och samtidigt integrera sin strategiplan i 

årsredovisningen.  

 

Efter granskning av Swedbanks uppföljning och hållbarhetsstrategier kan vi se att de har 

en väl utvecklad plan för sitt hållbarhetsarbete. Vi ser att Swedbank har genomfört sitt 

hållbarhetsarbete på ett legitimt sätt genom att jämföra med GRI:s riktlinjer (2006) för 

hållbarhetsrapportering. Vidare ser vi även att Swedbank integrerar hållbarhet i sin 

årsrapport där det är genomgående fokus på miljö. Vi kan se fokus på utveckling av 

resurseffektivitet, sociala aspekter så som internutbildningar och korruptionsbekämpning 

samt det finansiella planet där kundnöjdheten är en viktig faktor. Swedbanks uppföljning 

har till viss del varit bristande i tidiga hållbarhetsrapporter men det har alltid upprättats 

rapporter. Enligt GRI (2006) ska företag som hållbarhetsredovisar använda sig av 

uppföljning för att förbättra och förebygga framtida problem. Detta kan variera från 

företag till företag men Swedbank presenterar sina uppföljningar på ett sätt som GRI (a.a.) 

anser vara korrekt.  

 

Företaget har förbättrat sina utsläpp från 87 tusen ton koldioxid 2009 till 59 tusen ton 

koldioxid 2013 vilket tyder på ett stort fokus på  miljörelaterade aspekter och effektiv 

uppföljning. Ett stort fokus på miljörelaterade aspekter är även någonting som Lindblom 

(1993) förespråkar då han menar att huvuddelen av hållbarhetsredovisningen ska 

associeras till miljöpåverkan. 

 

”Vår största samhällsnytta är att vara en bra, stabil bank som genuint månar om en 

sund och hållbar utveckling, för kunder, ägare, medarbetare och samhället i stort.” 
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- Michael Wolf, 2013. 

 

Detta citat kommer från Swedbanks dåvarande VD och speglar företagets syn på 

hållbarhet och relationer till samhället. Kundnöjdhet är någonting som är viktigt inom 

Swedbanks verksamhet. Detta uttrycks även väldigt tydligt och genomgående i 

Swedbanks rapporter då de har en bra insikt om vad som är värdeskapande för 

verksamheten och samhället.  

 

5.3.3 Utveckling av JM:s hållbarhetsredovisning 

JM har en stabil hållbarhetsredovisning redan från 2009 och den har alltid varit integrerad 

med årsredovisningen.  Man kan i vissa fall argumentera för att hållbarhetsarbetet 

framstår som seriösare då separata hållbarhetsredovisningar presenteras, men detta verkar 

inte vara fallet hos JM. Viktigt att antyda är dock att en integrerad hållbarhetsredovisning 

inte alltid är det bästa, det krävs att hållbarhet är genomgående i hela årsrapporten och 

inte bara avgränsat till ett specifikt segment i rapporten. Likt Swedbank är JM:s rapport 

2009 lite mindre omfattande men mycket informationsrik då den innehåller alla relevanta 

områden för hållbarhet. Rapporterna mellan 2009-2013 har blivit mer och mer omfattande 

för företaget och det är märkbart att de arbetar flitigt med hållbarhet. De tidigare nämnda 

teorierna nämner ofta vikten av att sätta upp mål och ha en långsiktig plan och detta har 

JM gjort på ett tydligt sätt, då en stor rubrik i hållbarhetsredovisning handlar just om 

långsiktigt miljöarbete. 

 

JM har ett stort fokus på att bygga upp samhället på ett effektivt och miljövänligt sätt 

vilket de också presenterar på ett tydligt sätt i sina hållbarhetsrapporter. Företaget är 

medvetet om att byggsektorn står för en stor del av samhällets resursanvändning och 

prioriterar därför miljöarbetet. JM rapporterar här om alla möjliga miljöpåverkningar som 

de står för, allt från energianvändning till markförorening. Vidare har företaget en ständig 

utveckling i sitt hållbarhetsarbete och tillämpar nya beräkningsmetoder av t.ex. koldioxid 

år 2011 för att underlätta jämförbarhet. I tidigare kapitel har vi nämnt att PP-strategier 

och långsiktiga planer är viktiga beståndsdelar för hållbar utveckling och vi kan 

konstatera att vi finner båda dessa i JMs hållbarhetsredovisning. Vidare är det viktigt med 

ständig utveckling enligt GRI (2006) för att kunna utvärdera och tolka resultat över tid 
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samt kunna jämföras med relevanta benchmarks och andra företag. Fortsättningsvis har 

JM fokus på ett lönsamt arbete med miljön genom att agera på både lång och kort sikt, 

vilket innebär att företaget är medveten om akuta miljöproblem och kan även se 

utvecklingen av större, mer långsiktiga problem. Detta hållbarhetsarbete skapar ett 

mervärde för JM:s kunder genom exempelvis energieffektiva hus, effektiva system för 

vattenkonsumtion och källsortering, vilket i sin tur skapar värde för JM som verksamhet. 

Detta är någonting som GRI (2006) och Chichlinisky (1999) anser vara väldigt viktigt när 

det kommer till verksamhetens långsiktiga mål, en kostnad idag skapar värde i framtiden. 

Kundnöjdheten är därmed väldigt viktig för den långsiktiga verksamheten. Som nämnts 

tidigare har JM ett stort fokus på miljöarbete och kan därför presentera tydlig utveckling 

av deras mål och policys. Företagets positiva trend över fem år kan återkopplas till deras 

ambitiösa och effektiva hållbarhetsarbete. Vi kan även se att deras koldioxidutsläpp är 

som lägst år 2013 men samtidigt ett ökat resultat vilket även detta tyder på en positiv 

värde- och hållbarhetsutveckling. För att argumentera för att den hållbara utvecklingen är 

ett resultat av omfattande hållbarhetsredovisning återkopplar vi här till att företag aktivt 

försöker tillfredsställa sina intressenters behov och detta görs just genom denna typ av 

redovisning. 

 

5.3.4 Hållbarhetsstrategi och uppföljning i JM 

JM:s strategi för att arbeta på ett hållbart sätt involverar främst miljömässiga och sociala 

aspekter vilket är tydligt bland annat i koncernchefens kommentarer i respektive 

rapporter. Detta tyder även på att deras hållbarhetsstrategi genomsyrar hela 

organisationen. Företagets hållbarhetsstrategi presenteras tydligt i varje rapport från 

2009-2013 vilket ger intressenter en tydlig överblick från år till år om vad som gjorts och 

vad som ska göras, det skapas alltså en hög nivå av jämförbarhet mellan rapporterna och 

kan därför kopplas till GRI:s riktlinjer (2006). Mer specifikt har JM:s strategi sin grund i 

långsiktighet, miljöarbete, kundnöjdhet och medarbetare. Som tidigare nämnt handlar det 

om att ”göra rätt saker” och ”göra de rätt” och alltså inte om att det är ”den rätta saken att 

göra”. Vi finner att JMs hållbarhetsredovisning visar upp ett engagemang och intresse 

som vi inte återser i många andra. Teorin menar att företag till största del har ett intresse 

av att uppfylla de sociala kraven och således inte de miljömässiga. JM verkar ha ett 
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intresse att även uppfylla förväntningar på det miljömässiga planet och de verkar således 

anse att det är den ”rätta saken att göra” mer än att ”göra rätt saker”. 

 

Långsiktigheten är återkommande inom alla områden i rapporterna och förespråkas 

genomgående vilket också starkt förordas av teorin. Vidare har denna långsiktighet en 

uppföljning varje år och kan finnas i respektive rapport. Exempelvis innehåller deras 

affärsidé och strategi inslag av hållbar utveckling och uppföljning där de menar att 

företagskulturen ska präglas av sunda värderingar, ansvar, långsiktighet, hållbarhet och 

respekt för individen (JM årsrapport, 2013). Företagets arbete med hållbarhet och 

uppföljning blir speciellt tydligt då de presenterar uppföljningsstrategier i varje rapport, 

var de ser företaget vara i framtiden och hur gångna verksamhetsår utspelat sig. 

Fortsättningsvis hittar vi intressanta väsentlighetsanalyser som har upprättats enligt GRI:s 

riktlinjer där JM:s fokus på uppföljning och strategiska metoder utvärderas samt 

uppmärksammar vad som anses vara det viktigaste i verksamheten. Vi har nämnt tidigare 

att miljö och samhällsfrågor är det som präglar JM:s hållbarhetsarbete vilket även visas 

av dessa analyser då de viktigaste komponenterna relaterar till utsläpp och avfall, hållbart 

boende, kunden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt medarbetarens nöjdhet på 

arbetsplatsen. Dessa komponenter är JM:s sociala och miljömässiga intressenter och åter 

stärkt av teorin; detta är något alla företag måste göra för överlevnad och detta uppnås via 

omfattande hållbarhetsredovisning.  

 

JM:s miljöarbete är redan behandlat men vi anser att detta verkligen är någonting som 

företaget prioriterar i varje hållbarhetsaspekt och vi kan därför se denna positiva trend i 

vår studie. Exempelvis har företaget ständig uppföljning av detaljerade mål och program 

för att mäta sina prestationer, dessa uppdateras vart tredje år men följs upp flera gånger 

per år. De beskriver vidare att miljöarbetet följs upp genom avvikelse- och 

nyckeltalsrapportering där man prioriterar energianvändning, byggavfall, förorenad 

mark, transporter och materialval. Giddings et. al., (2002) menar att den klassiska 

tolkningen av hållbarhet och hållbar utveckling är att möta dagens behov utan att påverka 

framtida generationer Det är någonting som JM arbetar med och uttrycker sin 

långsiktighet på ett liknande vis. Följande citat är taget från JM:s årsredovisning 2013 

och speglar deras hållbarhetsarbete: 
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”Hur JM handskas med miljön idag sätter spår långt fram i tiden. Miljöarbetet är en 

fråga om affärsmässighet på både kort och lång sikt. Dels ger det en långsiktig 

värdetillväxt för ägarna, dels ett mervärde för kunderna genom bland annat lägre 

driftskostnader, förbättrad kvalitet och ökad hållbarhet i boendet.” 

 

 

5.4 Kvalitativ analys – negativ trend 

5.4.1 Utveckling av Byggmax hållbarhetsredovisning 

Byggmax är ett aktiebolag som började presentera sin miljöpåverkan år 2009 och gjorde 

detta efter riktlinjerna GRI presenterar. De är således relativt nya med 

hållbarhetsredovisning och detta kan enligt Türker (2015) få negativa konsekvenser 

genom att hållbarhetsredovisningen inte är utvecklad och att vissa parametrar förloras och 

att den långsiktiga helhetsbilden hållbarhetsarbete vilar på försämras. De redovisar sina 

nyckeltal i något som de kallar Byggmax Miljörapport och rapporten är 2013 fem sidor 

lång och 2009 endast tre sidor lång, så vi kan förvisso se en utveckling av rapporten även 

fast det är en marginell sådan. Det går således att tolka det som att Byggmax visserligen 

försöker tillfredsställa krav från intressenter genom att offentliggöra data genom 

redovisningen men att det kan kopplas till det symboliska ledarskapet då man kortsiktigt 

vill mätta dessa krav utan egentlig vilja eller plan att förändra operationen. Visserligen 

kan vi hitta viktiga nyckeltal gällande miljön i årsredovisningen också men det är främst 

i miljörapporten de redogör för hållbarhetsarbetet. Byggmax ligger således inte i närheten 

av att ha en lika utförlig och utvecklad hållbarhetsredovisning som exempelvis Swedbank 

som år efter år presenterar sina långsiktiga mål i utförliga beskrivningar. Vidare kan vi 

läsa i rapporten att Byggmax använder sig av en extern konsult för upplägget på rapporten 

och uträkningsmetoder för sina utsläpp, vilket gör att, som Breitholz (2009) beskriver det, 

hela organisationen troligtvis inte är involverad,vilketi slutändan kan leda till negativa 

konsekvenser för hållbarhetsarbetet.  

 

Vidare kan vi i exempelvis Swedbank se PP-strategier för sina mål att förbättra sitt 

hållbarhetsarbete presenterade i hållbarhetsredovisningen men sådana återfinns inte i hos 

Byggmax. De har förvisso nyligen börjat presentera data och jobba med hållbarhet och 
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har således inte haft långsiktiga mål att sträva efter, och detta är högst troligt ett resultat 

av det. Vidare vad som stödjer vår argumentation att Byggmax styrs genom symboliskt 

ledarskap är just betoningen i rapporten på de sociala aspekterna av hållbarhet. De 

presenterar ”mänskliga rättigheter” och ”arbetsrätt” med flera principer men återger 

endast ett fåtal principer angående miljön. Väl där tolkar vi deras presentation av 

miljöpolicys som något diffusa och ogenomtänkta då ”ta initiativ till att stärka 

miljömedvetenheten” och ”uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik” är 

nyckelorden i principerna och har således inte ännu lagts fram eller genomförts. 

 

En utveckling vi kan se av företaget är att de har minskat på volymen av varor som tas 

hem från Asien. Visserligen har antalet inomeuropeiska transporter ökat men då rör det 

sig om betydligt lättare gods och kortare avstånd och får således inte lika stor inverkan på 

miljön och trots detta är totalförändringen gällande transporterat gods negativ.  

 

5.4.2 Hållbarhetsstrategi och uppföljning i Byggmax 

De beskriver i rapporten år 2013 att anledningen till att de började med denna typ av 

redovisning var att minska organisationens negativa miljöpåverkan genom kontinuerligt 

förbättringsarbete. Detta sker genom en årlig mätning av status och utveckling av 

transporter, produkternas innehåll av miljöbelastande ämnen, tryckning och distribution 

av broschyrer och energianvändning i verksamheten. Detta är i stort sett dessa aktiviteter 

som bidrar till koldioxidutsläppen inom Byggmax och ambitionen är att varje år nå 

förbättringar av dessa aktiviteter. Målet som Byggmax sätter upp år 2009 är att de ska 

minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser med 25 procent från 2009 till 

2020. Vi anser att målsättningen i sig är positiv men att de på ett mer detaljerat sätt bör 

beskriva sina miljömål för framtiden, exempelvis från år till år. Byggmax VD beskriver 

verksamhetens hållbarhetsmål på följande vis: 

 

” På kort sikt är det viktigt för oss att börja mäta större delar av vår påverkan på 

samhället, vilket vi gör genom att upprätta en hållbarhetsrapport som följer GRI:s 

ramverk för hållbarhetsrapportering. Vi tror att rapportering enligt ett internationellt 

accepterat ramverk är viktig för att kunna värdera och jämföra olika företags inverkan i 
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samhället. På medellång och lång sikt så är det prioriterat att arbeta mer med 

utveckling och förbättring.” 

 – Magnus Agervald, VD 

 

På detta vis beskriver Byggmax utvecklingen och planerandet av sina miljömål och som 

Smith och Sharicz (2011) och Türker (2015) menar är negativt då långsiktigheten är den 

viktigaste faktorn för en positiv utveckling och vi kan se brister i den då företagets VD 

beskriver hållbarhetsarbetet på detta sätt. Agervald nämner kort i slutet att deras 

långsiktiga planer handlar om att arbeta mer med utveckling och förbättring och vi tolkar 

påståendet som svagt, brist på kunskap och intresse och drar således åter kopplingar till 

det symboliska ledarskapet. 

 

Byggmax är en växande verksamhet med stigande resultat och personalkostnader men 

samtidigt med stigande koldioxidutsläpp. De beskriver i sin rapport att de har gått från 61 

butiker (2009) till 105 butiker (2013) och att den geografiska spridningen på butikerna 

bidrar till de ökande utsläppen. Här kan vi se en tydlig skillnad från de företagen med 

positiva trender. De redovisar på ett tydligt sätt vad de planerar göra nästa år, hur de ska 

gå tillväga och när det ska göras. Byggmax nämner endast vad som har skett under året 

och inga målsättningar inför nästkommande perioder och detta tror vi kan bero på 

bristande engagemang, kunskap och vilja för förändring i företaget och vi kopplar detta 

återigen till ett symboliskt ledarskap. De berättar i sin rapport från 2009 att miljöansvaret 

ligger i linjeansvaret där ansvar för utsläpp av transporter och produktinnehåll vilar på 

inköpschefen, vilket Breitholtz (2009) anser vara ett mindre framgångsrikt koncept och 

beskriver vikten av att hela organisationen bör vara involverad för ett framgångsrikt 

hållbarhetsarbete.  

 

 

5.4.3 Utveckling av MTGs hållbarhetsredovisning 

MTG presenterar sina hållbarhetsredovisningar separat från sina årsrapporter, detta gäller 

samtliga år inkluderade i studien. Vi ser även här att företaget har utvecklat sin 

hållbarhetsredovisning på fem år men inte i närheten av så mycket som Swedbanks eller 

JM:s utveckling. Nyckeltal ska, enligt GRI:s riktlinjer (2006), finnas med för att 
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representera företagets påverkan på, framförallt, miljön. Vidare märks det att MTG 

arbetar med hållbarhet i sin verksamhet. Utvecklingen i deras hållbarhetsrapporter tog ett 

litet steg åt rätt håll då de 2010 började rapportera en sammanfattning om det gångna årets 

ansvarstagande gällande hållbarhet, annars är den bristande som föregående års 

rapportering. Det som utmärker sig mest i dessa rapporter är avsaknaden av nyckeltal och 

ett specifikt schema om vad som görs och hur det görs. Detta i sin tur kan förklara en hel 

del av deras negativa trend under fem år. Vid analysering av dessa rapporter kan känslan 

uppstå att företaget upprättar hållbarhetsrapporten endast för att se bra ut från ett externt 

perspektiv. Hopwood (2009), Ashforth och Gibbs (1990) samt Dowling och Pfeffer 

(1975) menar att företag kan upprätta hållbarhetsredovisningar endast för att se bra ut i 

intressenternas ögon, eller använda det som verktyg för att verka som ett legitimt företag. 

Detta är ett problem som uppstår hos flera företag som vill stärka sin finansiella ställning 

och göra sina intressenter nöjda utan att behöva svara på interna frågor om dess 

verksamhet. Cho et. al. (2012) menar att legitimitet delvis uppnås genom att skapa 

miljömässig trovärdighet med hållbarhetsredovisningen som verktyg och därifrån bilda 

en uppfattning kring företaget för allmänheten. Forskare (Bebbington et. al., 2008; 

Ashforth & Gibbs, 1990; Suchman, 1995) menar att denna uppfattning kan vara baserad 

på missledande information vilket innebär att företaget presenterar bristande data eller 

helt enkelt döljer information genom att presentera mindre relevant fakta. MTGs design 

och layout på hållbarhetsredovisningarna är förstorat på så vis att läsaren lätt blir 

distraherad av bilder, bakgrund, besvärligt placerad text och intetsägande information. 

Detta anser vi har en stark koppling till den symboliska sortens ledning. Vi anser dock att 

deras hållbarhetsrapporter beskriver en acceptabel hållbarhet med siffror, men det räcker 

inte för att motsvara den standard som finns hos många företag i dagsläget eller för att 

trenden ska byta riktning.   

 

De frågor som dyker upp mest frekvent under denna analys är hur de går tillväga, vad de 

gör och när det ska göras. Vi anser att detta är mer eller mindre avsaknad information 

under de tre första åren. GRI (2006) menar att ett företag som hållbarhetsredovisar bör 

visa bland annat: 

 Klara strategier och analyser kring hållbarhetsarbete 

 Miljöpåverkan 
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 Social påverkan 

 Ekonomisk påverkan 

MTG har tagit med en liten del av dessa ovannämnda faktorer men på grund av den 

bristfälliga data som finns kan vi varken jämföra deras hållbarhetsresultat från tidigare år, 

se hur organisationen påverkas , hur hållbarhetsfaktorer påverkas eller se en framtida 

utveckling kring deras hållbarhetsarbete.  

 

År 2012 kan vi se att organisationen har ökat sitt arbete med hållbarhet då de börjar 

presentera en del nyckeltal och hur dessa har uppkommit. De har även satt upp kort-, 

medel-, och långsiktiga mål som ställts upp i en tabell som klargör hur de åstadkommit 

de passerade målen. Vi ser även miljörelaterade siffror kring koldioxidutsläpp som visar 

indirekta och direkta utsläpp. Samma upplägg gäller även för år 2013. Utvecklingen av 

MTGs hållbarhetsrapport är inte speciellt stor även om de producerade en bättre rapport 

år 2013 än år 2009. Det som saknas i rapporten är speciellt utvecklandet av nyckeltalen, 

jämförbarheten och uppkomsten av olika nyckeltal. Det främsta som skapar denna 

negativa trend hos företaget kan bero på bristfälliga internprocesser. Vi anser dock att 

rapporterna ser bra ut och kan anses vara professionella men att vi saknar 

hållbarhetsprägeln i årsredovisningen. Som vi sett i de andra rapporterna har dessa företag 

involverat hållbarhet i sin årsredovisning på ett bra och tydligt sett men i MTG kan vi se 

att detta saknas och kan vara ytterligare en faktor till varför de visar en negativ trend. 

 

5.4.4 Hållbarhetsstrategi och uppföljning i MTG 

MTG använder sig av hållbarhet på ett sätt som involverar intressenter och de sociala 

aspekterna inom hållbarhet. Vi kan se i senare rapporter att de har en pågående dialog 

med sina intressenter där de förklarar att de är de viktigaste för organisationen och att det 

existerar en fortlöpande dialog med dessa intressenter. GRI (2006) menar att 

kommunikation med intressenterna är viktigt för hållbarhetsarbetet och att verksamheter 

därmed bör behålla ständig kontakt och uppföljning med dessa. MTG har därmed lyckats 

med detta steg i hållbarhetsredovisningen, men problemet med data från dessa 

intressentundersökningar kvarstår. Vidare har som tidigare nämnt  företagets 

hållbarhetsredovisning blivit bättre och de har fått ett ökat fokus på miljö och uppföljning 
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av miljörelaterade aspekter. Genom alla år finns det klara direktiv för verksamhetens 

måluppsättning och vi kan även hitta nyckeltal som talar om hur föregående år har sett ut. 

Vi anser att MTG arbetar med en otillräcklig uppföljning, enligt deras 

hållbarhetsredovisningar. Det som ytterligare kan förklara företagets negativa trend kan 

bero på att de publicerar deras hållbarhetsredovisningar i tidningsformat vilket är ovanligt 

och kan, som tidigare uttryckt, uppfattas som ett försök till att dölja eller missleda 

information. Vidare anser vi att företaget saknar strategier och analyser kring 

hållbarhetsarbete. Någonting som är märkbart i MTG:s rapporter är avsaknaden av 

långsiktiga mål. Vi anser att företaget inte har utvecklat den långsiktiga synen på 

hållbarhet tillräckligt i jämförelse med de andra företagen med positiv trend som ingår i 

denna studie. Uppföljningen av hållbarhet är en viktig del i rapporteringen, och då 

framförallt det långsiktiga tänkandet. Fortsättningsvis anser vi att ytterligare förklaringar 

och resonemang kring företagets långsiktiga hållbarhetsmål hade gynnat företaget då 

hållbarhet är någonting som ska utspela sig i många kommande generationer. En 

hållbarhetsredovisning utan riktigt långsiktiga mål är svåra att följa upp vilket kan 

resultera i denna negativa trend som vi ser i MTG. Viktigt att ha i åtanke är även Türkers 

(2015) argument om vikten av långsiktigt tänkande i hållbarhetsarbete då avsaknaden av 

detta kan leda till att essentiella delar av hållbarhetsrapporten faller bort. Med det 

långsiktiga tänkandet kommer även strategier, uppföljning och integrering mer naturligt 

eftersom allt inom hållbarhetsredovisningen är baserat på att alla delar förekommer på ett 

jämställt plan.   
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6.0 Resultat och slutsats 
 

I detta stycke presenteras i korta drag de slutsatser som diskuterats i analysen. Detta 

kommer göras mot bakgrund av forskningsfrågorna, studiens insamlade data, och de 

tillhörande diskussionerna. Slutligen kommer vårt förslag till vidare forskning 

presenteras. 

 

6.1 Resultat 

I den kvantitativa analysen var syftet att granska hållbarhetsredovisande företags 

hållbarhetsvärde i jämförelse mot ett genomsnitt i Sverige för att skapa underlag till den 

kvalitativa analysen. Resultatet av den kvantitativa undersökningen visade, av de 

hållbarhetsredovisande företagen som undersöktes, att 79% av dem är hållbarare än 

företag i genomsnitt i Sverige. Utifrån den kvantitativa trendanalysen förstås att företagen 

har kraftigt spridda värden beroende på vilken bransch de är verksamma inom, och att ett 

genuint och utvecklat hållbarhetsarbete inte behöver representeras av ett högt 

hållbarhetsvärde, då produktproducerande företag alltid har en högre mängd 

koldioxidutsläpp än tjänsteproducerande sådana. Det visade det sig således att ett högt 

hållbarhetsvärde inte ska kopplas till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, i stället bör 

företagens hållbarhetsredovisningar, miljömål och strategier granskas närmare för att få 

riktig förståelse för deras hållbarhetsarbete.  Resultatet av den kvantitativa analysen gav 

oss två företag med positiv trend och två företag med negativ trend över de fem åren. 

 

Det första problemet var att kunna påvisa om positiva -och/eller negativa trender går att 

koppla till hållbarhetsredovisning. Utifrån vår kvantitativa analys, med de parametrar som 

använts, kunde ett sådant samband inte bevisas.  

 

Diskussionen om att företag arbetar aktivt med hållbarhet för att senare inte redovisa 

arbetet, har tidigare forskning inte funnit någon anledning för. Forskningen (Merkelsen, 

2011; Cho et. al., 2012) har däremot argumenterat för att hållbarhetsredovisningen bör 

vara legitim och välutvecklad för att skapa värde. Resultatet i vår studie visade att de 

företag med positiva trender uppvisade hållbarhetsredovisningar där långsiktiga mål, 

strategier för minskning av utsläpp och utförlig redovisning av data inkluderats. I tidigare 

studier (ex. Roos, 2015; Fusso, 2012) har majoriteten av resultaten visat att hållbart arbete 
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kan påverkas av hållbarhetsredovisningens omfattning om långsiktiga miljömål och 

välutvecklade strategier presenteras tydligt och utförligt. Detta argument stärks ytterligare 

av vår studie  genom att belysa delar av de granskade hållbarhetsredovisningarna genom 

förklaring av miljömål etc. 

 

Vidare har vi kunnat uttyda att hållbarhetsredovisningar kan framstå som omfattande och 

därmed förmodas innehålla fullständig information kring alla aspekter inom 

hållbarhetsredovisningens ramar. Vår studie har dock visat att hållbarhetsredovisningar 

kan upprättas på ett sätt som verkar framstå som hållbart men i själva verket saknar de 

essentiell information kring företagets prestationer. Här vill man således framstå som en 

hållbarhetsmedveten verksamhet, vilket redan tidigare angivet beskrivs av Ashforth och 

Gibbs (1990)  som symbolisk ledning. I två av de fyra fallen som studerats kan vi hitta 

spår av detta i form av långa utläggningar, brist på relevant information, pampig layout 

och tvetydiga organisatoriska åtgärder. Vi kan även se att organisationer publicerar etiska 

riktlinjer men att ett arbete för att följa upp dessa riktlinjer inte presenteras. Med MTG 

som exempel kan vi se företaget presentera en hållbarhetsrapport på ca 50 sidor men med 

en stor avsaknad av relevant information, samt att den lilla mängd väsentlig information 

presenteras på ett överdrivet långdraget och dessutom tvetydigt sätt. Vår uppfattning av 

hållbarhetsredovisningarna tyder på, som Elsbach (1994) beskriver, ett försök att flytta 

fokus från de viktiga ståndpunkter som en hållbarhetsredovisning bör innehålla genom 

att i stället lägga fokus på layout och irrelevanta och diffusa kommentarer. Slutsatsen som 

Suchman (1995) beskriver, är att många företag och företagsledare föredrar den 

symboliska ledningen, vilket också är något som vår studie stödjer då två av de fyra 

närmare undersökta företagen uppvisade sådana tendenser. Vår studie är för begränsad 

för att kunna vara allmängiltig och resultaten går inte att generalisera. Vi kan inte se något 

bevis för att företag i allmänhet skulle föredra symbolisk ledning före materiell ledning i 

vår analys, även om det visade sig att företagen med negativ trend påvisar fler tendenser 

av den sortens ledning.  

 

Företagen som uppvisade en positiv trend i vår studie, beskriver problem med 

hållbarhetsarbetet men tycks vara fast beslutna att förbättra arbetet och detta anser vi 

prägla hela organisationen, vilket tolkas som en följd av materiellt ledarskap. 
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Hållbarhetsarbete som genomsyrar hela organisationen skapar även värde för de 

långsiktiga planerna då hållbarhetsmålen blir integrerade med dagliga rutiner, vilket 

stärker studiens slutsats då både Swedbank och JM tydligt uppvisar sådana utvecklingar. 

Studien, likt tidigare forskning, fann att de undersökta företagen som implementerar och 

aktivt följer upp långsiktiga strategier och mål visar en bättre utvecklingstrend än de 

verksamheter som präglas av kortsiktiga mål och mindre utvecklade strategier.  

 

 

6.2 Slutsats 

 Går det att påvisa att en positiv trend i ett företags hållbarhetsarbete existerar som 

resultat av hållbarhetsredovisning? 

 

Vi kan efter en kvantitativ analys konstatera att det inte går att koppla endast 

hållbarhetsredovisningen till ett företags trend gällande hållbarhetsarbete. 

 

 Går det att påvisa att materiellt ledarskap leder till förbättrad miljöpåverkan? 

 

Vi har efter en kvalitativ analys gjort tolkningar som gör det möjligt för oss att 

indikera att materiellt ledarskap har en påverkan på ett företags hållbarhetsarbete.  

 

 

6.3 Studiens bidrag 

Tengs et. al., (2014) studie pekar på att en positiv utveckling av företags 

hållbarhetsutveckling går att härleda till en omfattande hållbarhetsredovisning. 

Omfattande i den mån att de sätter upp långsiktiga miljömål, ett strategiskt planerande 

osv. Breitholtz (2009) studie visar även att företag som inkluderar hela verksamheten 

också ofta presenterar bättre resultat av hållbarhet, vilket är ett resultat som även vår 

studie styrker Vår studie pekar även på att företagens hållbarhetsredovisning ger uttryck 

för en ambition att utveckla sitt hållbarhetsarbete, vilket går att utläsa av innehållet i 

redovisningen. Studiens teoretiska bidrag blir således att hållbarhetsredovisningen ger 

uttryck för en ambition av ett företags hållbarhetsarbete. Det går därför att se en relation 
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mellan ett företags positiva hållbarhetsutveckling och en hållbarhetsredovisning som är 

upprättad utefter tillgängliga riktlinjer och annan väsentlig information.  

Om företagen menar allvar med sitt hållbarhetsarbete och har en intention att ha en positiv 

utveckling av exempelvis miljöutsläpp, är det väsentligt att sätta upp långsiktiga mål och 

följa upp dessa. Detta är någonting studien konstaterar och som praktiker kan dra nytta 

av. Vidare är det viktigt att vara medveten om att hållbar utveckling av en verksamhet 

ofta är dyr. Det kostar att inkludera hela verksamheten i arbetet, genom utbildning, 

utveckling, uppgradering av system, maskiner m.m. Planering och strategiska manövrar 

kostar tid och pengar att skapa men bör ses som en långsiktig investering.  Det är också 

viktigt att veta att ett företags ambitionsnivå rörande hållbar utveckling kan utläsas ur 

redovisningen. Världen fokuserar mer och mer på hållbarhet, och människor blir mer 

medvetna om innehållet i företagens hållbarhetsredovisning. Det kommer således bli 

svårare och svårare att presentera en hållbarhetsredovisning i symbolisk anda.  

 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att få en djupare inblick i ett företags hållbarhetsarbete genom 

exempelvis intervjuer för att skapa en bild av hur präglat företaget är av hållbarhet. Att 

genom intervjuer skapa en bild av hur företaget arbetat med hållbarhet över en längre tid 

och på så sätt kunna stärka tesen att företag vars hela organisation inkluderas i 

hållbarhetsarbetet genererar bättre resultat.  

 

Något som vidare forskning också kan gynnas av är en annan tolkning av SV-metoden 

där andra och fler parametrar kan inkluderas. Det vore intressant att undersöka hur 

utveckling av tekniker och hur mycket dessa påverkar hållbarhetsarbetet över åren. 
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8.0 Bilagor 
 

Benchmark   2009 2010 2011 2012 2013 

Utsläpp CO2 i Sverige (tusen ton) 58 931 64 982  53 732 57 326 55 775 

BNP i Sverige (Mkr)  3 288 509 3 519 994 3 656 577 3 684 800 3 769 909 

Benchmark resurseffektivitet tkr/ton 55,80 54,17 68,05 64,28 67,59 

 

Electrolux   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   8 764 9 822 6 328 8 283 7 411 

Personalkostnader (Mkr)  13 162 12 678 13 137 13 785 13 521 

Bruttoförädlingsvärde 21 926 22 500 19 465 22 068 20 932 

CO2 utsläpp (tusen ton)  379 402 347 334 345 

Alternativkostnad  21 148 21 776 23 613 21 470 23 319 

RCR   1,04:1 1,03:1 1:1,21 1,03:1 1:1,11 

 

Ericsson AB    2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   5918 16 455 17 900 10 458 17 845 

Personalkostnader (Mkr)  41 247 43 390 43 707 48 428 48 533 

Bruttoförädlingsvärde 47 165 59 845 61 607 58 886 66 378 

CO2 utsläpp (tusen ton)  600 640 840 900 800 

Alternativkostnad  33 480 34 669 57 162 57 852 54 072 

RCR   1,4:1 1,73:1 1,08:1 1,02:1 1,23:1 

 

H&M   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   21 644 24 659 20 397 21 754 22 168 

Personalkostnader (Mkr)  16 895 17 787 18 839 20 227 21 786 

Bruttoförädlingsvärde 38 539 42 446 39 236 41 981 43 954 

CO2 utsläpp (tusen ton)  397 412 290 325 356 

Alternativkostnad  22 153 22 318 19 735 20 891 24 062 

RCR   1,74:1 1,92:1 1,99:1 2,01:1 1,83:1 

 

Sandvik   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   -1 412 11 029 10 148 13 490 8 638 

Personalkostnader (Mkr)  22 441 22 885 24 014 24 907 23 599 

Bruttoförädlingsvärde 21 029 33 914 34 162 38 397 32 237 

CO2 utsläpp (tusen ton)  479 559 538 523 383 

Alternativkostnad  27 733 30 281 36 611 33 618 25 887 

RCR   1:1,32 1,12:1 1:1,07 1,14:1 1,25:1 
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Nordea Bank   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   39 249 41 882 39 694 45 738 44 969 

Personalkostnader (Mkr)  25 251 25 808 28 858 28 255 27 606 

Bruttoförädlingsvärde 64 500 67 690 68 552 73 993 72 575 

CO2 utsläpp (tusen ton)  53 60,5 57 42,5 28,5 

Alternativkostnad  2 957 3 277 3 879 2 732 1 926 

RCR   21,81:1 20,66:1 17,67:1 27,08:1 37,68:1 

Euro kurs: 9,27 (24/11-15) 

 

SKF   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   3 203 8 452 9 612 7 333 3 693 

Personalkostnader (Mkr)  211 259 299 478 518 

Bruttoförädlingsvärde 3 414 8 711 9 611 7 811 4 211 

CO2 utsläpp (tusen ton)  66,1 70,7 67,2 64,6 65,8 

Alternativkostnad  3 688 3 830 4 573 4 152 4 447 

RCR   1:1,08 2,27:1 2,1:1 1,88:1 1:1,05 

 

SCA   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   8 190 8 677 2 299 6 012 8 683 

Personalkostnader (Mkr)  22 737 21 137 20 228 15 687 16 610 

Bruttoförädlingsvärde 30 927 29 814 22 527 21 699 25 293 

CO2 utsläpp (tusen ton)  2 850 2 600 2 650   1 600 1 750 

Alternativkostnad  159 030 140 842 180 333 102 848 118 283 

RCR   1:5,14 1:4,72 1:8,01 1:4,74 1:4,68 

 

Swedbank   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   7 706 7 261 11 744 11 289 11 652 

Personalkostnader (Mkr)  3 972 3 964 4 123 3 538 3 729 

Bruttoförädlingsvärde 11 678 11 225 15 867 14 827 15 381 

CO2 utsläpp (tusen ton)  87 80 74 67 58 

Alternativkostnad  4 855 4 334 5 036 4 307 3 920 

RCR   2,41:1 2,59:1 3,15:1 3,44:1 3,92:1 

 

Handelsbanken   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   17 115 16 278 16 536 17 564 18 088 

Personalkostnader (Mkr)  10 018 9 504 9 942 11 167 11 404 

Bruttoförädlingsvärde 27 133 25 782 26 478 28 731 29 492 

CO2 utsläpp (tusen ton)  8,3 6,2 6,8 5,7 11 

Alternativkostnad  463 336 463 366 743 

RCR   58,6:1 76,73:1 57,19:1 78,5:1 39,7:1 
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ICA gruppen   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   373 -170 283 212 10 274 

Personalkostnader (Mkr)  476 590 735 725 6 820 

Bruttoförädlingsvärde 849 420 1 018 937 17 094 

CO2 utsläpp (tusen ton)  276 282 308 302 277 

Alternativkostnad  15 400 15 276 20 959 19 412 18 722 

RCR   1:18,14 1:36,37 1:20,59 1:20,72 1:1,1 

 

 

Teliasonera   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   30 324 32 083 29 720 28 288 24 462 

Personalkostnader (Mkr)  14 806 13 685 12 636 12 550 12 226 

Bruttoförädlingsvärde 45 130 45 768 42 356 40 838 36 688 

CO2 utsläpp (tusen ton)  191 197 230 325 384 

Alternativkostnad  10 658 10 671 15 652 20 891 25 955 

RCR   4,23:1 4,29:1 2,7:1 1,95:1 1,41:1 

 

MTG   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   1 799 2 355 2 545 2 124 1 885 

Personalkostnader (Mkr)  1 586 1 649 1 599 1 722 1 944 

Bruttoförädlingsvärde 3 385 4 004 4 144 3 846 3 829 

CO2 utsläpp (tusen ton)  12,2 15 13,9 15 16,2 

Alternativkostnad  680 812 946 964 1 095 

RCR   4,98:1 4,93:1 4,38:1 3,99:1 3,5:1 

 

Lantmännen   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   1 884 2 624 2 570 1 870 2 193 

Personalkostnader (Mkr)  5 851 5 502 5 419 5 322 4 938 

Bruttoförädlingsvärde 7 735 8 126 7 989 7 192 7 131 

CO2 utsläpp (tusen ton)  83,6 78,3 83,3 69,5 60,3 

Alternativkostnad  4 665 4 242 5 669 4 467 4 076 

RCR   1,66:1 1,92:1 1,41:1 1,61:1 1,75:1 

 

Byggmax   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   307 314 323 306 304 

Personalkostnader (Mkr)  180 215 247 273 309 

Bruttoförädlingsvärde 487 529 570 579 613 

CO2 utsläpp (tusen ton)  13,9 14,6 16,4 15,8 15,6 

Alternativkostnad  776 791 1 116 1 016 1 054 

RCR   1:1,59 1:1,5 1:1,95 1:1,75 1:1,72 
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SkiStar AB   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   363 454 412 438 438 

Personalkostnader (Mkr)  376 370 355 377 395 

Bruttoförädlingsvärde 739 824 767 815 833 

CO2 utsläpp (tusen ton)  4,8 5,2 5,2 5,6 6,0 

Alternativkostnad  267 282 354 360 406 

RCR   2,77:1 2,92:1 2,17:1 2,26:1 2,05:1 

 

Cloetta   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   0 35 27 125 418 

Personalkostnader (Mkr)  268 233 229 1 293 1 245 

Bruttoförädlingsvärde 268 268 256 1 418 1 663 

CO2 utsläpp (tusen ton)  10,5 40,6 45,3 50,4 37,6 

Alternativkostnad  586 2 199 3 083 3 240 2 541 

RCR   1:2,19 1:8,21 1:12,04 1:2,28 1:1,53 

 

JM   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   646 907 1 513 1 374 1 523 

Personalkostnader (Mkr)  969 924 1 084 1 198 1 151 

Bruttoförädlingsvärde 1 615 1 831 2 597 2 572 2 674 

CO2 utsläpp (tusen ton)  22 23 22 23 22 

Alternativkostnad  1 228 1 246 1 497 1 478 1 487 

RCR   1,32:1 1,47:1 1,73:1 1,74:1 1,80:1 

 

Husqvarna   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   1 560 2 445 1 551 1 615 1 608 

Personalkostnader (Mkr)  3 998 4 080 3 904 4 016 3 758 

Bruttoförädlingsvärde 5 558 6 525 5 455 5 631 5 366 

CO2 utsläpp (tusen ton)  31 40 43 44 38 

Alternativkostnad  1 730 2 167 2 926 2 828 2 568 

RCR   3,21:1 3,01:1 1,86:1 1,99:1 2,09:1 

 

Atlas Copco   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   9 090 13 915 17 560 19 228 17 056 

Personalkostnader (Mkr)  13 339 14 699 15 910 18 108 18 274 

Bruttoförädlingsvärde 22 429 28 614 33 470 37 336 35 330 

CO2 utsläpp (tusen ton)  21 25 28 29 29 

Alternativkostnad  1 171 1 354 1 905 1 864 1 960 

RCR   19,15:1 21,13:1 17,57:1 20,03:1 18,03:1 
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Fabege   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   1 465 1 348 1 227 1 264 1 411 

Personalkostnader (Mkr)  71 71 67 70 75 

Bruttoförädlingsvärde 1 536 1 419 1 249 1 334 1 486 

CO2 utsläpp (tusen ton)  5 6 4 3 4 

Alternativkostnad  279 325 272 193 270 

RCR   5,51:1 4,37:1 4,59:1 6,91:1 5,50:1 

 

Boliden   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   3 623 5 643 4 748 4 071 1 803 

Personalkostnader (Mkr)  2 245 2 330 2 382 2 437 2 451 

Bruttoförädlingsvärde 5 868 7 973 7 130 6 508 4 254 

CO2 utsläpp (tusen ton)  486 510 499 574 578 

Alternativkostnad  27 118 27 627 33 957 36 897 39 067 

RCR   1:4,62 1:3,47 1:4,76 1:5,67 1:9,18 

 

Axfood   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   1 128 1 209 1 250 1 192 1 302 

Personalkostnader (Mkr)  2 532 2 630 2 722 2 899 3 074 

Bruttoförädlingsvärde 3 660 3 839 3 972 4 091 4 376 

CO2 utsläpp (tusen ton)  10,476 10,198 9,955 9,209 9,636 

Alternativkostnad  584,561 552,426 677,438 591,955 651,297 

RCR   6,26:1 6,95:1 5,86:1 6,91:1 6,72:1 

 

Nobia   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   38 6 184 -274 654 

Personalkostnader (Mkr)   2 994 2 626 3 099 2 953 2 815 

Bruttoförädlingsvärde 3 032 2 632 3 283 2 679 3 469 

CO2 utsläpp (tusen ton)  27,6 25 22 25,9 22,3 

Alternativkostnad  1 540,08 1 354,25 1 497,10 1 664,85 1 507,26 

RCR   1,97:1 1,94:1 2,19:1 1,61:1 2,30:1 

 

Swedish match   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   3 417 4 169 3 702 4 062 3 855 

Personalkostnader (Mkr)  1 730 1 519 1 086 1 130 1 066 

Bruttoförädlingsvärde 5 147 5 688 4 788 5 192 4 921 

CO2 utsläpp (tusen ton)  15,851 11,627 12,158 37,866 34,622 

Alternativkostnad  884,49 629,83 827,35 2 434,03 2 340,10 

RCR   5,82:1 9,03:1 5,79:1 2,13:1 2,10:1 
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BillerudKorsnäs   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   300 1 037 978 489 1 113 

Personalkostnader (Mkr)  1 380 1 377 1 427 1 654 2 956 

Bruttoförädlingsvärde 1 680 2 414 2 405 2 143 4 069 

CO2 utsläpp (tusen ton)  117 104 82 89 105 

Alternativkostnad  6 529 5 634 5 580 5 721 7 097 

RCR   1:3,89 1:2,33 1:2,32 1:2,67 1:1,74 

 

Astrazeneca     2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   100 867,35 100 439,17 111 807,83 71 200,48 32 436,94 

Personalkostnader (Mkr)  56 214,13 56 266,56 55 925,76 50 184,63 46 103,80 

Bruttoförädlingsvärde 157 081,48 156 705,73 167 733,59 121 385,11 78 540,74 

CO2 utsläpp (tusen ton)  1 120 1 080 1 170 1 150 718 

Alternativkostnad  62 496 58 503,6 79 618,5 73 922 48 529,62 

RCR   2,51:1 2,68:1 2,11:1 1,64:1 1,62:1 

USD KURS: 8,74 (24/11-15) 

 

Volvo   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   -17 013 18 000 25 930 16 130 5 616 

Personalkostnader (Mkr)  31 921,8 32 832 36 236,1 38 676,5 36 211,5 

Bruttoförädlingsvärde 14 908,8 50 832 62 166,1 54 806,5 41 827,5 

CO2 utsläpp (tusen ton)  1 000 1 100 800 800 1 100 

Alternativkostnad  55 800 59 587 54 440 51 424 74 349 

RCR   1:3,74 1:1,17 1,14:1 1,07:1 1:1,78 

 

 

Addtech   2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA (Mkr)   216 380 470 437 501 

Personalkostnader (Mkr)  521 568 658 721 811 

Bruttoförädlingsvärde 737 948 1 128 1 158 1 312 

CO2 utsläpp (tusen ton)  5,9 7,8 10 10,5 11,6 

Alternativkostnad  329 423 681 675 784 

RCR   2,24:1 2,24:1 1,66:1 1,72:1 1,67:1 

 

 

 

 

 

 

 


