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Förord 
 
Under arbetet med uppsatsen har vi kommit i kontakt med ett synnerligt dagsaktuellt ämne, 
som inneburit kontakter med flera intressanta företag. Det hade inte varit möjligt att 
genomföra denna uppsats utan intervjuer med våra respondenter. Således vill vi rikta ett varmt 
tack till respondenterna från Recip AB, Skanska AB, SKF, Vattenfall och Schenker. 
 
Vi vill även tacka våra kamrater i seminariegruppen som bidragit med goda råd och 
synpunkter under uppsatsens gång.  
 
Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till vår handledare Susanne Weinberg som varit till stor 
hjälp med sitt entusiastiska engagemang och sin gedigna kunskap. 
 
 
Stockholm, december 2005 
 
 
Claudia Arias Rodriguez och Marie Nilsson 
 



SAMMANFATTNING 
 
För att uppvisa att man som företag är ansvarsfull och etisk i sitt företagande gentemot 
intressenterna, väljer många företag idag att hållbarhetsredovisa, som innebär att de utökar 
redovisningen med miljö-, ekonomi- och sociala aspekter. För att företagen på längre sikt ska 
kunna generera en god avkastning krävs en allt djupare medvetenhet om bolagets 
samhällspåverkan och dess samtliga intressenter. Många företag skriver klart och tydligt i sina 
hållbarhetsredovisningar att de vänder sig till samtliga intressenter. Samtidligt förefaller det 
sig problematiskt att framställa en redovisning som tillgodoser samtliga intressenters 
önskemål. Företag har en tendens att prioritera vissa intressegrupper och beroende på vilka de 
prioriterar kommer även den information som företaget väljer att offentliggöra att påverkas. 
Syftet med uppsatsen är att klargöra hur företag tar hänsyn till intressenternas 
informationsbehov när de upprättar sin hållbarhetsredovisning.   
 
Studien är avgränsad till att främst utgå ifrån företagens perspektiv. Däremot kommer även 
vårt eget perspektiv att ingå i studien då vi avser att utforska om vi kan tillgodogöra oss av 
den hållbarhetsinformationen som företagen ger ut. Undersökningsmetoden som valts är av 
kvalitativ ansats där vi valt att intervjua fem företag som hållbarhetsredovisar i enlighet med 
GRI:s riktlinjer. Vi har även genomfört en granskning av de aktuella företagens 
hållbarhetsredovisningar. För att kunna utreda hur vi tillgodoses av hållbarhetsinformationen, 
har vi utvecklat en egen modell med kriterier som vi anser att hållbarhetsredovisningar ska 
uppfylla. 
 
Vår studie tyder på att det är intressenterna som är den största drivkraften till varför företag 
väljer att hållbarhetsredovisa. Företagen vänder sig till samtliga intressenter, dock tar de inte 
hänsyn till alla i samma omfattning. Slutsatsen är att företagets primära intressenter är de som 
får styra innehållet i hållbarhetsredovisningen hos de företag som anser sig ha primära 
intressenter. Därmed får övriga intressegrupper nöja sig med den information som de primära 
intressenterna anser vara av betydelse. Följaktligen kan vi hävda att företagen i överlag inte 
beaktar samtliga intressenters informationsbehov vid utformningen. Utifrån vår modell har vi 
kommit fram till att det finns områden i varje företags hållbarhetsredovisning som går att 
utveckla och förbättra.  
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Ordförklaringar 
 
 
CERES Coalition for Environmental Responsible Economies, sammanslutning av 
 investerare, pensionsfonder, fackföreningar och organisationer som samarbetar 
 med företag för en ekonomi där alla tar ett miljömässigt ansvar. 
 
CSR Corporate Social Responsibility, förenklat innebär CSR att ett företag tar ett 
 ”socialt ansvar” vad gäller miljö- och sociala aspekter.  
 
FASB  Financial Accounting Standards Board, organisation som fastställer och 

utvecklar redovisningsstandards och finansiell rapportering. 
 
FN Förenta Nationerna, bildades 1945 efter andra världskriget. Enligt stadgan 
 ska FN arbeta för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och social utveckling. 
 
GRI  Global Reporting Initiative, en internationell organisation som utvecklar 
 riktlinjer för hur hållbarhetsredovisningar ska upprättas. 
 
IASB International Accounting Standards Board, organisation som fastställer och 

utvecklar redovisningsstandards och finansiell rapportering. 
 
ISO  International Standards Organisation 14001, standarder för miljöledningssystem 
 och prestanda. 
 
NGO Non-Governmental Organisation, frivilligorganisationer som arbetar med 
 olika samhällsfrågor. 
 
SA Social Accountability 8000, en standard inom social ansvarsskyldighet. 
 
UNEP United Nations Environmental Programme, ett miljöprogram som har ett 
 samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden till uppsatsens ämne. Vidare förs en 
problemdiskussion som resulterar i ett antal frågeställningar. Slutligen beskrivs syftet som vi 
ämnar uppnå med uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
 
Företag ställs alltmer inför komplexa situationer i och med den ökade globaliseringen. Ett 
exempel är den ökade globalisering av kapitalmarknaden som innebär att alla, både företag 
och intressenter söker nya sätt för att få en trovärdig redovisning av företagets verksamhet. 
Ökad spridning av Internet och andra kommunikationsmöjligheter ger företagets intressenter 
snabb tillgång till både bra och mindre bra företagsamheter som kan leda till dåligt rykte om 
bolaget. Företaget måste snabbt kunna hantera och bemöta alla olika intressenters frågor och 
krav som de kan ställas inför 1. De har som plikt att respektera dessa rättigheter och innehar 
ett samhällsansvar gentemot intressenterna 2. I och med att de externa intressenterna så lätt 
kan få tag i information om företag, så har det blivit viktigare för företaget att ha en plan för 
att kunna hantera ett dåligt rykte eller att undvika att det uppstår. 
 
Under det senaste decenniet har näringslivets och företagens ansvar debatterats flitigt. Detta 
har bland annat lett till något som idag kallas för hållbarhetsredovisning eller Corporate social 
responsibility (CSR). Detta fenomen går ut på att företag, frivilligt, kan utöka sin redovisning 
till att omfatta etiska, sociala och miljörelaterade aspekter, samt den ekonomiska utvecklingen 
relaterade till dessa begrepp.3  
 
År 1972 genomfördes den första av FN:s miljökonferenser i Stockholm. Representanter från 
alla världens regeringar var inbjudna och syftet var att ge miljöfrågan ett globalt fokus. Först 
vid mitten av 1980-talet tillsatte FN en kommission som skulle arbeta med miljö och 
utveckling.4 Syftet var att formulera ett världsprogram för förändring eftersom det globala 
samarbetet hade försämrats sedan miljökonferensen i Stockholm.5 Kommissionen kom att 
kallas Brundtlandkommissionen, efter dess ordförande Gro Harlem Brundtland, och mellan 
åren 1984-1987 ledde hon FN:s Världskommission för miljö och utveckling.6 Under dessa år 
granskade kommissionen de allvarliga miljö- och utvecklingsproblemen i världen och 
arbetade med att finna lösningar till dessa.7 Begreppet ”hållbar utveckling” fick dock sitt 
genomslag först 1987 då Brundtlandkommissionen presenterade rapporten ”Vår gemensamma 
framtid”. Denna tog upp världens resurs- och miljöproblem och deras lösning genom hållbar 
utveckling, där de påpekade ”att utvecklingen ska tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.8
 
Även Rio-konferensen år 1992 tog fasta på begreppet hållbar utveckling och resulterade i 
handlingsprogrammet Agenda 21, som står för ”dagordning för det 21:a århundradet”. I 
handlingsplanen sattes det upp mål och riktlinjer för att människor och organisationer ska 
ändra de vanor och beteenden som skadar miljön. Här gick Agenda 21 dock ett steg längre än 
                                                 
1 Carroll A.B. & Buchholtz A.K. 2000. Business & Society – Ethics and Stakeholder Management. s. 8 
2 Brytting T. 2002. Företagsetik. s. 136 
3 Precht E. 2005 TEMA: Corporate social responsibility. Balans, nr 2 s. 23-31 
4 Ibid 
5 www.ieh.se/agenda21forum/vad_ar/hallbar.html 
6 Precht E. s. 23-31 
7 www.ieh.se/agenda21forum/vad_ar/hallbar.html 
8 Precht E. s. 23-31 
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Brundtlandkommissionen och betonade att utvecklingen inte bara ska vara hållbar i fråga om 
miljö och naturresurser, utan också socialt och ekonomiskt. Målet är att minska 
miljöproblemen och utrota fattigdomen i världen.9 I Sverige var det dock miljöfrågorna som 
kom att hamna i fokus för redovisning och revision inom hållbarhetssektorn. Detta beror på 
att Sverige, i jämförelse med många andra länder, inte har lika stora ekonomiska 
tillväxtproblem och sociala klyftor i samhället som övriga länder 10. Den första externt 
granskade miljöredovisningen i Sverige, utarbetades år 1995 av STORA AB och sedan dess 
har de flesta större svenska företag någon form av miljöredovisning. 11

 
Idag visar trenden att det inte bara är miljön som är viktig att redovisa, utan även etiska frågor 
och socialt ansvar. Detta har resulterat i uttrycket ”Triple bottom line”, och innebär att man 
integrerar ekonomisk information relaterat till miljö, etiska och sociala förhållanden. 12 
Tanken är att skapa förutsättningar för att kunna mäta hur hållbarhet utvecklas, och i 
slutändan komma fram till huruvida hållbarhet uppnås eller inte 13. För att redovisa hållbarhet 
måste det preciseras och det förekommer en hel del begrepp och standarder som kan användas 
av företagen gentemot olika intressenter, alltså ägare, anställda, kunder, leverantörer, stat och 
kommun och olika organisationer 14. Exempelvis använder sig vissa företag av International 
Standards Organisation (ISO) 14000 som innehåller standarder på miljöområdet och numera 
finns det även en standard för sociala aspekter, Social Accountibility (SA) 8000, som bland 
annat innehåller bestämmelser om barnarbete, tvångsarbete, hälsa och säkerhet, arbetstid och 
diskriminering 15. Global Reporting Initiative (GRI) är en annan modell som innehåller 
riktlinjer för hur företag ska redovisa deras prestation vad gäller hållbarhet. Till skillnad från 
andra modeller och riktlinjer är GRI de mest omfattande för hållbarhetsredovisning 16 och har 
omnämnts som en av de viktigaste drivkrafterna när det gäller utvecklingen inom ämnet 17.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Till en början var det främst lagstiftning som drev fram en utveckling i riktning mot bättre 
miljöanpassning av företag18. På senare tid har det dock kommit att handla mer om företagens 
samhällsansvar, då inte bara vad gäller miljön utan även företagets etiska och sociala  
ansvar gentemot samhället. Det råder flera tänkbara incitament för företag att lämna frivillig 
information av hållbarhetskaraktär. Redovisningsskandaler, såsom Enron och Worldcom, och 
börsras är exempel på incidenter som sannolikt bör ha skadat förtroendet för bolags 
redovisning och revision senaste åren. Dessa händelser kan ha lett till att intressenterna börjar 
ifrågasätta företagens verksamhet. Därför har företag nu valt att redovisa 
hållbarhetsinformation för att visa intressenterna att de ägnar sig åt ansvarsfullt företagande, 
samt för att öka transparens och visa ökat ansvar. 19 För att den långsiktiga ekonomiska 

                                                 
9 Ibid 
10 Löhman O. & Steinholtz D. 2003. Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i praktiken, s. 
21-22  
11 Precht E. s. 23-31 
12 Ibid 
13 Löhman O. & Steinholtz D. s. 23 
14 http://www.affarsvarlden.se/art/60 
15 Löhman O. & Steinholts D. s. 165-166 
16 Bergström S, Catasús B & Ljungdahl F 2002. Miljöredovisning, s. 50-54 
17 SustainAbility, Standard & Poor’s & UNEP. 2004. Risk & opportunity. Best practice in nonfinancial 
reporting. s. 7 
18 Larsson L-O, Miljöredovisning och miljöinformation i årsredovisningar s. 15-19 
19 Hayward C. October 2002. How to be good Financial management 
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utvecklingen ska kunna fortleva är det viktigt för varje samhälle att det finansiella systemet 
sköts. Därför har många företag valt att, vid sidan av den finansiella redovisningen, även 
uppvisa verksamhetens sociala och miljömässiga implikationer relaterade till ekonomiska 
förhållanden. 20

 
I och med företagens vikt av att vara värdeskapande och bringa vinstmaximering, så kan detta 
komma i skymundan då företagen fokuserar sin redovisning alltför mycket till sociala och 
miljömässiga aspekter med dess innebörder. Detta kan i sin tur äventyra aktieägarnas 
intressen vilket i sin tur påverkar allmänna välfärden. Företagen bör ta ett visst socialt ansvar i 
den mån det är bra för affärerna, men det är inte företagens uppgift att ”förbättra världen”. 21

 
Ett annat alternativ till drivkraft för företag att hållbarhetsredovisa kan grunda sig i ett 
marknadsföringssyfte. Enligt en rapport från 2002 så redovisar företag enbart den information 
som de vill uppvisa inför sin omgivning och deras intressenter. 22 Dock kan frågan ställas 
huruvida i vilken utsträckning hållbarhetsredovisningsinformation skulle kunna användas i 
marknadsföringssyfte, om det funnits stadgar för hur företagen ska rapportera den frivilliga 
informationen 23. 
 
För att företagen på längre sikt ska kunna generera en god avkastning krävs en allt djupare 
medvetenhet om bolagets samhällspåverkan och samtliga intressenter. En medvetenhet som 
inkluderar alla intressegrupper och inte enbart prioriterar exempelvis bolagets aktieägare.  
Framgång för företaget kräver en långsiktig och framförallt hållbar vision om företagets 
ställningstagande och roll i samhällets utveckling. 24 Det kan dock ifrågasättas om en och 
samma hållbarhetsredovisning kan tillfredsställa alla intressegrupper. Med tanke på att alla de 
olika intressenterna har skilda krav på en sådan redovisning kan det tänkas att de rapporter 
som produceras av företagen inte torde tillfredsställa alla typer av intressenter. 25 Det råder 
skilda uppfattningar om huruvida aktieägarna använder hållbarhetsredovisningar som 
underlag för deras investeringsbeslut. Enligt en studie 1993 bryr sig aktieägarna endast om 
informationen som rör socialt ansvartagande då denna information berör företagets lönsamhet. 
Om sådant var fallet skulle ett företags etiska inställning bara vara av marginellt intresse för 
en aktieägare.26  
 
Enligt intressentperspektivet måste företaget tillgodose alla intressenternas behov för att 
åstadkomma jämvikt gentemot sin omgivning27. Hänsyn tas således inte bara till de finansiella 
intressenterna utan respekten ska ges till företagets samtliga intressenter. Många företag 
skriver klart och tydligt i sina hållbarhetsredovisningar att de vänder sig till samtliga 
intressenter 28, samtidligt förefaller det sig problematiskt att framställa en redovisning som 
tillgodoser samtliga intressenters önskemål. Företag har en tendens att prioritera vissa 
intressegrupper och beroende på vilka de prioriterar kommer även den information som 
företaget väljer att offentliggöra att påverkas. 29

                                                 
20 Olsson H-O. 2003-06-19. Debatt: Företag utan samhällsansvar sviker aktieägarna Dagens Industri 
21 Ibid  
22 Starovic D. October 2002. Green signals ’go’ Financial Management 
23 Gray R. 1993. Accounting for the environment s. 254-257  
24 Olsson H-O  
25 Larsson L-O. s. 76-80 
26 Gray R. & Bebbington J. 2001. Accounting for the environment s. 210-211 
27 Ax C. Johansson C. & Kullvén H. 2002. Den nya ekonomistyrningen s. 41-44 
28 Recip, Skanska, SKF, Vattenfall & Schenker i deras hållbarhetsredovisningar 2003 & 2004 
29 Bergström et al s. 25 
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Ur ovanstående problemdiskussion anses det vara svårt att tillgodose samtliga intressenter 
med samma information. Därav har detta lett till följande huvudfråga:  
 

 Hur beaktar företagen samtliga intressenters informationsbehov vid utformningen av 
sin hållbarhetsredovisning? 

 
För att klarlägga huruvida företagen tar hänsyn till sina intressenter vid upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen, har vi även formulerat följande delfrågor: 
 
 Är intressenterna drivkraften till att företag väljer att hållbarhetsredovisa, eller finns 

det andra motiv? 
 
 Uppfyller hållbarhetsredovisningen de kvalitativa egenskaperna som krävs för att den 

ska anses vara användbar vid beslutsprocesser?   
 
 Kan vi tillgodogöra oss den information som presenteras i företagens 

hållbarhetsredovisningar? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är klargöra hur företag tar hänsyn till intressenternas informationsbehov 
när de upprättar sin hållbarhetsredovisning.  
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för den forskningsansats och undersökningsmetod som använts i 
uppsatsen. Vidare görs en redovisning av hur sekundär- och primärdata insamlats och hur vi 
gått tillväga då vi valt de företag och respondenter som är med i studien. Slutligen genomförs 
en metod- och källkritik där vi för ett kritiskt resonemang kring den valda metoden och de 
valda källorna.  

2.1 Forskningsansats 
 
En undersökning klassificeras mestadels utifrån hur mycket man vet om sitt problemområde 
innan man påbörjar sin studie. Undersökningar kan delas in i tre olika kategorier: explorativa, 
hypotesprövande och deskriptiva.30  
 
Syftet hos explorativa studier brukar främst vara att få fram så mycket information som 
möjligt inom det valda problemområdet, vilket innebär att försöka belysa ett problemområde 
allsidigt och att använda sig av flera olika tekniker för att samla information. 31 Intervjuer, 
litteraturgenomgång och fallstudier är vanliga inslag i en explorativ undersökning 32. 
Hypotesprövningar kräver en hög grad av förkunskap kring det problem som skall studeras, så 
att man från teorin kan härleda antaganden om förhållanden i verkligheten. Antaganden görs, 
så kallade hypoteser sätts upp och man letar sedan efter samband mellan olika vinklar. 
Deskriptiva undersökningar koncentrerar sig på att studera särskilt utvalda aspekter inom ett 
område och dessa perspektiv beskrivs sedan utförligt. Oftast används endast en teknik för att 
samla information till undersökningen. 33

 
Vår uppsats är av explorativ karaktär eftersom vi inhämtat så mycket information som möjligt 
inom vårt problemområde. Vi har även använt oss av olika tekniker för att samla information, 
såsom litteraturstudier och intervjuer, som bör göras vid explorativa studier. Vidare har vi 
även utvecklat en egen modell med kriterier som vi anser vara viktiga att uppfylla vid 
utformningen av hållbarhetsredovisningar. Eftersom vi upplevde att det fanns luckor i vår 
kunskap inom det valda ämnet upplevde vi att undersökningen behövde vara utforskande, som 
explorativa studier är. 34

 

2.2 Undersökningsmetod 
 
Med utgångspunkt från undersökningens typ av data brukar man vanligtvis skilja mellan 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar. I kvantitativa studier baseras slutsatserna på data 
som kvantifieras och då används statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Dessa studier är 
mer avsedda för breda studier och då det ämnas göra generaliseringar om informationen som 
undersöks 35.  
 

                                                 
30 Patel R. & Davidsson B. 1991. Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 10-11 
31 Ibid 
32 Lundahl Ulf & Skärvad P-H. 1992. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. s. 79 
33 Patel R. & Davidsson B. s. 11 
34 Ibid 
35 Ibid s. 12 
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I jämförelse med kvantitativa ansatser, brukar kvalitativt inriktade undersökningar inte basera 
sina slutsatser på kvantifierad data utan istället övervägande på värderingar och 
frågeställningar. I den kvalitativa metoden används huvudsakligen verbala analysmetoder och 
informationen som samlas in ska bringa en djupare förståelse av innebörden och kunna 
analyseras mer grundligt. Syftet med kvalitativa studier är att skaffa sig en annan och djupare 
kunskap än den fragmentiserade kunskap som erhålls vid ett kvantitativt tillvägagångssätt. 
Målsättningen med kvalitativa undersökningen är att hitta mönster och kategorier i 
materialet.36

 
Vi valde ett kvalitativt angreppssätt, då denna metod är mest lämplig för uppsatsens 
frågeställningar. Metoden lämpar sig bra när avsikten är att basera slutsatserna på mjukdata, 
exempelvis attityder, värderingar och föreställningar 37. Med hänsyn taget till vårt syfte anser 
vi att vår uppsats är mest lämpad för denna metod. Studien som vi gjort har sannolikt även 
påverkats något av våra egna värderingar, vilket inte vanligtvis förekommer i samma 
utsträckning vid tillämpning av en kvantitativ metod 38. 
 

2.3 Datainsamling 
 
Tillvägagångssättet vid datainsamlingen har varit av sekundärdata och primärdata. 
Sekundärdata är information som inhämtas från dokument av olika slag, till exempel böcker, 
tidningsartiklar, forskningsrapporter, årsredovisningar och dagböcker, medan primärdata 
vanligen inhämtas via intervjuer, enkäter och observationer. 39 I hur stor utsträckning man 
använder sig av de två metoderna påverkas av problemets karaktär och hur lång tid man 
beräknar att ha på sig för att samla och analysera materialet. 40

2.3.1 Sekundärdata och primärdata 
 
Sekundärdata är data som finns insamlat och sedan tidigare bearbetats utav andra.  
De sekundärdata vi använt oss av utgörs bland annat av de aktuella företagens 
hållbarhetsredovisningar för att få insyn om dess utformning. Till ytterligare hjälp har vi 
använt oss av material såsom böcker, vetenskapliga artiklar från databaser vid 
universitetsbiblioteket på Stockholms universitet, Internetsidor samt olika tidskrifter inom 
området redovisning. Primärdata handlar om det vi ska tillföra vår undersökning på egen 
hand41. Till vår kvalitativa undersökningsmetod består våra primärdata av den information 
som vi erhållit genom de intervjuer vi genomfört med de aktuella företagen.  

2.3.2 Intervjuer 
 
Undersökningsmetoden är som ovan nämnt av kvalitativ karaktär eftersom vi inte har haft till 
avsikt att generaliserat vårt insamlade material liksom i kvantitativ ansats. I och med denna 
karaktär, valde vi att genomföra kvalitativa besöksintervjuer med de företag som vi valde att 

                                                 
36 Ibid s. 99 
37 Lundahl U. & Skärvad P-H. s. 82 
38 Ibid 
39 Ibid s. 77-78 
40 Patel R. & Davidsson B. s. 56 
41 Ibid 
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ha med i studien. Vid intervjuer inhämtas information genom att en person, intervjuare, ställer 
frågor till eller har en dialog med intervjupersonen, respondenten. 42  
 
Det finns olika typer av intervjuer, standardiserade och ostandardiserade. Vid standardiserade 
intervjuer är intervjufrågorna och ordningsföljden av de bestämd i förväg, samt att denna 
ordning följs under hela undersökningen. Ostandardiserade intervjuer är mer flexibla och 
tillåter att frågeformuleringen och ordningsföljden är friare. Vi valde en blandning av dessa 
intervjuformer, semistandardiserade intervjuer. Anledningen till att vi valde 
semistandardiserade intervjuer är för att dessa är mest lämpliga vid explorativa 
undersökningar som vår studie är.  Intervjufrågorna var på förhand formulerade och gavs till 
samtliga respondenter i förväg, men samtidigt gavs det utrymme för frågor av 
uppföljningskaraktär av typ ”vill du utveckla det?”, ”berätta mer” och så vidare. 43 
Anledningen till att vi i förväg skickade intervjufrågorna till respondenterna var att samtliga 
företag önskade förbereda sig inför intervjun. Nackdelen med detta kan vara att 
respondenterna har haft längre tid att förbereda svaren och därmed kunnat ge mer politiskt 
korrekta svar till skillnad om vi ställt frågorna först vid intervjutillfället. Dock ansåg vi att 
fördelen med att skicka ut intervjufrågorna i förväg var att företagen själva kunde avgöra vem 
som var mest lämpad att ställa upp på intervjun för att besvara våra frågor. Därmed 
genomfördes intervjuerna med personer som företaget ansåg vara mest kompetenta inom 
området hållbarhetsredovisning. 
  
Alternativ till intervjuformen med dess frågetyper kan vara öppna eller slutna frågor. Det vill 
säga att respondenten får svara fritt med egna ord eller får välja utifrån färdigformulerade 
svarsalternativ. Fördelen med att arbeta med öppna frågor ligger i den stora variation som kan 
komma av svaren44. Vi valde att främst arbeta med öppna frågor för att inte på något sätt styra 
respondenternas svar, och eftersom ämnet hållbarhetsredovisning av sin natur har spår av 
värderingar så är det önskvärt att få till stånd en diskussion. 
 
En annan form av kvalitativ intervjuform är telefonintervju 45. Vi valde denna lösning då 
intervjupersonen var placerad på ett kontor utanför Stockholm och vi då inte kunde boka ett 
personligt möte med respondenten. Genom att välja denna metod fick vi dessvärre inte träffa 
respondenten i dennes naturliga miljö och därmed gick vi miste om respondentens eventuella 
kroppsuttryck som inte går att utläsa per telefon.  
 

2.3.3 Val av företag  
 
Valet av medverkande företag i vår undersökning har sin utgångspunkt i GRI:s rapport 
avseende svenska företags frivilliga rapportering avseende hållbarhet.46 Av de inkluderade 
företag, 20 stycken, som hållbarhetsredovisar valde vi fem stycken bolag att ingå i studien. De 
företag som ingår i rapporten och som vi har valt att granska är förhållandevis stora och 
svenskägda bolag som kommit långt i utformandet av sina hållbarhetsredovisningar. Detta, 
tror vi, har givit oss mer utförlig information att bygga vår undersökning på, till skillnad från 

                                                 
42 Lundahl U. & Skärvad P-H. s. 91 
43 Ibid s. 91-92 
44 Hansagi H. & Allebeck P. 1994. Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård – Handbok för forskning och 
utvecklingsarbete, s. 41-42 
45 Ibid s. 31-34 
46http://www.globalreporting.org/guidelines/reports/searchResults.asp?Name=&Country=%3D119&subSector=
%3C%3E-1&ReportType=%3C%3E%27NonGRI%27&Submit=Search 
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mindre bolag som kanske nyligen börjat hållbarhetsredovisat och inte har samma erfarna rutin 
i utformningen av hållbarhetsredovisningen. Anledningen till att vi valt företag som redovisar 
i enlighet med GRI:s riktlinjer är för att denna modell är den mest omfattande inom 
hållbarhetsområdet.  
 
Respondenterna på respektive företag valdes genom att vi besökte företagens hemsidor, där 
fick vi information om diverse kontaktpersoner inom området. Då vi inte fann sådan 
information på Internet, kontaktade vi företagens huvudkontor som vägledde oss till lämplig 
kontakt. 
 

2.4 Metod- och källkritik 
 
Ifrågasättning om huruvida tillförlitlig vår undersökning är, kan man tillsammans med vår 
insamlade information diskutera begreppen validitet och reliabilitet. 
 
Validitet handlar om förmågan i vilken utsträckning vi mäter det som vi ämnar ta reda på47. Vi 
utvecklade intervjufrågorna på bästa sätt genom att noggrant gå igenom vårt syfte och 
frågeställningar, för att vara helt säkra på vad vi ämnade att få svar på. Sedan gick vi igenom 
teorin väldigt utförligt för att på så sätt utveckla frågor som speglade teorin. För att öka 
validiteten var vi noga med att kontakta signifikanta personer med rätt kunskap inom ämnet 
på samtliga företag. Under intervjuerna försökte vi att i största mån styra intervjun i den 
riktningen för att få svar på det vi avsett att ta reda på i vår undersökning.  
 
Innehållsvaliditet uppnås genom en logisk analys av innehållet i instrumentet. Eftersom det är 
vi själva som konstruerat intervjufrågorna var det svårt för oss att se om frågorna kunde 
besvara det vi avsåg att mäta. För att komma undan detta problem, lät vi våra opponenter och 
handledare utföra den logiska analysen för att säkerställa innehållsvaliditeten.48 För att öka 
validiteten ytterligare skickade vi frågorna till våra respondenter i förväg, så att de hade en 
chans att återkomma om det var någon fråga de inte förstod. 
 
Reliabilitet anger i hur hög grad vi använder oss av tillförlitliga mått och hur dessa påverkas 
av tillfälligheter49. En hög reliabilitet uppnås då olika analyser som är ihopkopplade av en och 
samma företeelse leder till liknade resultat50. För att vår undersökning ska få så hög reliabilitet 
som möjligt använde vi oss av en handbok för forskningsfrågor och var så tydliga som möjligt 
i våra samtliga formuleringar. Genom att ställa så tydliga frågor som möjligt, har vi ökat 
undersökningens reliabilitet.    
 
I och med att vi använt oss av intervjuer är undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad 
till intervjuarens och respondentens förmåga, eftersom både intervjuaren och respondenten 
gör bedömningar när de registrerar svar. Detta kan leda till att olika typer av bedömningsfel 
uppstår. För att kontrollera reliabiliteten var vi två personer vid alla intervjutillfällena, där en 
av oss främst lyssnade och den andra antecknade svaren från respondenterna. Sedan jämförde 
vi våra anteckningar och observationer med varandras för att se om vi hade tolkat svaren på 
liknande sätt. Överensstämmelsen mellan de registrerade svaren och observationerna kallas 

                                                 
47 Gustavsson B. 2004. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 62 
48 Patel R & Davidson B. s 84-89 
49 Gustavsson B. s. 55 
50 Ibid s. 47-48 
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för interbedömarreliabilitet 51. För att kontrollera interbedömarreliabiliteten ytterligare valde 
vi att spela in samtliga intervjuer, både besöksintervjuerna och telefonintervjuerna Detta för 
att vid ett senare tillfälle stämma av om intervjun har tolkats på ett korrekt sätt 52 och på detta 
sätt försäkra oss om att vi inte missat ett viktigt resonemang under intervjun och att vi 
uppfattat allt korrekt.  
 
Syftet med källkritik handlar om att kritiskt granska våra källor till informationen och detta 
görs för att få en trovärdig och användbar uppfattning om studien. Vi ska i källkritiken 
bedöma vårt material och rensa bort det som vi inte anser vara relevant eller acceptabelt och 
behålla det vi tycker är bra för vårt område. Ett exempel på krav inom klassisk källkritik 
handlar om ett samtidskrav, att källan som används är aktuell vilket innebär att det inte var 
alltför länge sedan som den noterades53. 
 
I det material vi införskaffat har vi alltid renast bort sådant som är alltför gammal fakta och 
ersatts med nyare rön för att hålla oss till aktuell information. Ett annat krav består av om det 
finns tendenser i materialet att man har anledning att misstänkta att författaren, i materialet vi 
inhämtat, har vinklat informationen till egen fördel54. Därför har vi under uppsatsens gång 
ständigt haft i åtanke att de källor vi använt oss av kan ha varit vinklade på något sätt.  
 
Då uppsatsens primärdata erhållits genom intervjuer, är risken stor att dessa består av en del 
subjektiv fakta. Eftersom vår undersökning bygger en del på värderingar måste vi ta hänsyn 
till detta. Det finns även risk att dessa källor har gett en mer fördelaktig bild av deras arbete 
med hållbarhetsredovisningen än det i verkligheten är. Givetvis gäller detta även 
sekundärdatan som insamlats på olika sätt. Om vi ser till hållbarhetsredovisningarna, skulle 
även dessa kunna vara vinklade så att endast de positiva värderingarna speglas. Detta speciellt 
eftersom det inte finns några regleringar över hur sådan redovisning ska upprättas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Patel R & Davidson B. s. 87 
52 Ibid 
53 Gustavsson B. s. 85 
54 Ibid 
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3 Teoretisk och praktisk referensram 
Kapitlet inleds med en beskrivning av hållbarhetsredovisningens uppkomst samt några 
incitament till varför företag ägnar sig åt att redovisa hållbarhet. I avsnittet återfinns även en 
kortare redogörelse av Global Reporting Initiative. Vidare presenteras de teorier som anses 
vara relevanta för problemområdet och som tillsammans med empirin ligger till grund för 
analysen.  

3.1 Hållbarhetsredovisning 
 
Uttrycket hållbar utveckling myntades först år 1987 av Brundtlandkommissionen då de 
publicerade rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Rapportens fokus låg i att ge miljöfrågan 
en global spridning. Initiativet fick sin slutpunkt vid Världstoppmötet i Rio år 1992 i 
deklarationen Agenda 21. Här betonades det att utvecklingen inte bara ska vara hållbar i fråga 
om miljö, utan även socialt och ekonomiskt. Tyngdpunkten låg i att världens miljö inte kan 
räddas om omvärlden inte tar hänsyn till de globala sociala frågorna, som exempelvis 
fattigdom. Vidare kan inte de sociala frågorna lösas om omvärlden inte ser till att ekonomin 
växer. 55

 
År 2000 lanserade initiativet ”The Global Compact” av FN:s generalsekreterare Kofi Annan. 
Detta är en överenskommelse mellan FN och näringslivet som syftar till att världens företag 
ska följa tio principer i sin verksamhet för att bidra till en hållbar utveckling. Dessa principer 
bygger på att främja mänskliga rättigheter, förbättra arbetsförhållanden och skydda miljön. 56 
Idag är det nästan 1900 företag som har skrivit under detta avtal och därmed förbundit sig att 
leva upp till principerna 57. I september 2002 hölls ytterligare ett Världstoppmöte om hållbar 
utveckling, denna gång i Johannesburg. Vid detta möte undertecknades en överenskommelse 
som innebär att det om tio år ska finnas ”hållbara produktions- och konsumtionsmönster”. 
Näringslivet och andra organisationer ska arbeta tillsammans för att komma fram till hur 
målet ska uppnås. 58

 
”Triple bottom line” är ett koncept som har utvecklats utifrån idén om hållbar utveckling. 
Konceptet avser att beskriva strävan om hur företag ska redovisa miljö, ekonomi och sociala 
aspekter. Poängen är att om ett företag ska sträva mot hållbarhet, måste de prestera väl på alla 
tre områdena och inte bara i den ekonomiska dimensionen som hittills varit i fokus i den 
traditionella årsredovisningen. 59

 
Trots att det råder en stor enighet om att hållbarhetsredovisning handlar om företagets sociala 
skyldigheter, förekommer det även en osäkerhet i vilken utsträckning företagen har en 
skyldighet att redovisa hållbarhet. 60 Enligt FAR:s förslag till rekommendation om oberoende 
översiktlig granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning, definieras 
hållbarhetsredovisning som: 

 
 
 
 

                                                 
55 Löhman O & Steinholtz D. s. 15-25 
56 Ibid s. 21-25 
57 Precht E. s. 23-31 
58 Löhman O & Steinholtz D. s. 15-25 
59 Bergström et al. s. 50-54 
60 Craig Smith N. 2003. Corporate Social Responsibility: Whether or how s. 52-56 
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…frivilliga separata redovisningar av företags miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden 
samt den ekonomiska utvecklingen som är knuten till dessa förhållanden. Sådana redovisningar 
kan publiceras som separat trycksak, på hemsidor eller ingå som en separat del i tryckta 
årsredovisningar. 

 
Hållbarhetsredovisning handlar alltså om att företag frivilligt väljer att redovisa miljö, 
ekonomi och socialt ansvar som ett komplement till den vanliga årsredovisningen, för att på 
detta sätt försöka ge en så fullständig bild av verksamheten som möjligt. Eftersom 
upprättandet av en hållbarhetsredovisning är frivillig, kan företag själva välja hur mycket och 
vilken information de väljer att redovisa.  
 
I december 2004 gav regeringen ut ett lagförslag på krav att företag ska lämna upplysningar 
av icke-finansiell karaktär i deras årsredovisningar, i de fall då upplysningarna behövs för att 
förstå företagets ställning, resultat och utveckling. Detta skulle innebära att företagens 
årsredovisningar allt oftare skulle innehålla upplysningar om vilka åtgärder som företaget har 
vidtagit när det gäller jämställdhet, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Även upplysningar 
om etiska riktlinjer eller andra sociala aspekter, som till exempel företagets verksamhet i 
tredje världen, kan komma att ingå i årsredovisningen. Vidare skulle kravet även omfatta 
miljöfrågor, såsom mål och resultat i fråga om utsläpp, avfall och energianvändning. Dessa 
regler skulle dock endast gälla för stora företag, vilket innebär att små- och medelstora företag 
inte skulle påverkas av kraven. 61

 

3.1.1 Incitament till hållbarhetsredovisning 
 
Det finns olika tänkbara orsaker till varför företag väljer att hållbarhetsredovisa, exempelvis 
kan det handla om att företaget vill ta sitt ansvar och visa att de är goda företag 62. Genom att 
redovisa hållbarhet kan företag anses vara legitima av omgivningen. Vidare vill företag ta sitt 
ansvar gentemot intressenterna och deras informationsbehov om hur företaget sköter 
hållbarhetsarbetet inom verksamheten. 63  
 
Idag är det allt fler företag som har någon form av hållbarhetsredovisning. Incitamenten tycks 
inte längre bara bestå av att företag vill visa hur bra de är och för att försvara verksamheten, 
utan det redovisas för att det ställs fler och högre krav från företagets intressenter att ta sitt 
ansvar vad gäller miljö-, etiska- och social aspekter. Företagen kan inte ignorera sina 
intressenters krav på öppenhet, utan de måste tillmötesgå dessa behov om hållbar utveckling 
64. Med andra ord handlar det inte längre om företagen ska engagera sig i ansvarsfullt 
företagande, utan hur de ska göra det. 65  
 
En annan möjlig orsak är att företaget drivs av ett egenintresse som kommer av att redovisa 
hållbarhet, exempelvis av marknadsföringsskäl och för att öka varumärkets värde 66. En studie 
från 2002 visar att företag enbart redovisar de information som de vill uppvisa inför sin 
omgivning och deras intressenter. Det har blivit viktigt för företag att göra allt de kan för att 
undvika att dåligt rykte förknippas med varumärket. Detta eftersom företagets varumärke 

                                                 
61 http://www.ud.se/sb/d/4820/a/35250 
62 Craig Smith s. 52-56 
63 Bergström et al s. 22-28 
64 Starovic D.  
65 Craig Smith s. 52-56 
66 Edenhall Y. 2005-08-25. Öppenhet ökar varumärkets värde Svenska Dagbladet 
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oftast är den mest betydande tillgången. För att undkomma dåligt rykte, försöker företagen 
försvara sig genom att upprätta en hållbarhetsredovisning. 67  
 
En annan studie från Stockholms universitet år 2005 visar på att det finns ett positivt, men inte 
definitivt samband mellan ett företags lönsamhet och dess hållbarhetsredovisning. Arbetet 
med hållbarhet på längre sikt leder indirekt till ökad konkurrenskraft för företagen, 
värdetillväxt och bättre image. Dock är det på kortare sikt svårare att mäta den direkta 
kopplingen mellan företagens hållbarhetsredovisning och deras lönsamhet. 68

 
Allt fler intresserar sig för information av hållbarhetskaraktär, inte bara medarbetare, kunder 
och organisationer utan även aktieägare, banker, investerare med flera. Investerare har alltmer 
börjat titta på miljö, etiska och sociala förhållanden inom företagen i och med att dessa 
aspekter kopplas till företagens finansiella situation och hur detta påverkar framtida 
investeringar. 69

 

3.2 Global Reporting Initiative - GRI 
 
Det första steget till samarbetsprojektet GRI togs av den ideella organisationen Coalition for 
Enviromentally Responsible Economies (CERES) och United Nations Environment 
Programme (UNEP) år 1997. Samarbetsprojektet engagerar representanter för FN, olika 
NGO:s, forskningsinstitut samt flertal multinationella företag. GRI startades som en effekt av 
den stora och ökande mängden av olika modeller och riktlinjer när det gäller 
hållbarhetsredovisning. Målsättningen för detta projekt är att skapa ett generellt och 
internationellt accepterat ramverk som ska fungera som hjälpmedel vid utformande av 
hållbarhetsredovisningar. 70

 
De första riktlinjerna ”Sustainability Reporting Guidelines on Economic, Environmental, and 
Social Performance” publicerade år 2000. Redan år 2002 presenterades en ny version av 
riktlinjerna och tanken är att dessa ska revideras löpande. 71  
 
GRI lägger tonvikten på att kontinuerligt föra en dialog med intressenterna och på så sätt 
bearbeta och utveckla riktlinjerna. Vem som helst som är intresserad kan besöka GRI:s 
hemsida och anmäla sig att bli ”stakeholder” och på så sätt kunna delta i olika arbetsgrupper 
och framföra synpunkter. Därför har även riktlinjerna översatts till flera olika språk och idag 
finns de tillgängliga på nio språk. Intressentdialogen har stor betydelse i legitimeringen av 
GRI:s initiativ. Riktlinjerna ska bidra till att hållbarhetsredovisningar blir jämförbara, dels 
över tiden och dels ska de ge en balanserad bild av företagets prestanda i miljö, ekonomi och 
sociala ämnen. 72

 
 
 
 

 

                                                 
67 Starovic D.  
68 Edenhall Y.  
69 Hayward C.  
70 Bergström et al s. 51-54 
71 Löhman O & Steinholtz D s. 161-162 
72 http://www.globalreporting.org/about/faq3.asp#Q1 
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3.2.1 GRI:s redovisningsprinciper 73
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Figur 1. GRI:s redovisningsprinciper  
 
 
GRI:s riktlinjer grundar sig på 11 huvudsakliga redovisningsprinciper, vilka till stor del kan 
kännas igen från traditionell redovisning. Enligt GRI så ska varje företag med 
hållbarhetsredovisning sträva mot dessa mål. De 11 grundreglerna kan indelas i fyra grupper, 
allt efter de olika ändamålen som de har i utformningen av hållbarhetsredovisningen.  
 
1. Ramverk (transparens, medverkan och verifierbarhet) 
2. Innehåll (fullständighet, relevans och hållbarhet i bredare perspektiv) 
3. Kvalitet och trovärdighet (riktighet, neutralitet och jämförbarhet) 
4. Tillgänglighet (tydlighet och regelbundenhet) 
 
Transparens – en öppenhet i redovisningen som är viktigt för intressenternas förtroende för 
hållbarhetsredovisningen.  
 
Medverkan – företagets intressenter ska involveras i hållbarhetsredovisningen i syfte att 
erhålla ökad kvalitet och rätt fokus i innehållet. 
 
Verifierbarhet – materialet som används till grund för redovisningen bör även kunna 
användas som underlag för interna respektive externa revisioner.  
 
Fullständighet – den ska innehålla väsentlig information inom gjorda avgränsningar för 
värdering av företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationsförmåga. 
 
Relevans – hållbarhetsredovisningen ska innehålla information som är av intresse för 
företagets användare. 
 

                                                 
73 Global Reporting Initiative (2002). The 2002 sustainability reporting guidelines. 
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Hållbarhetssammanhang – företaget ska sträva efter att prestera det redovisade materialet i 
ett brett hållbarhetsperspektiv.    
 
Riktighet – företaget ska försöka få så litet antal som möjligt av felaktigheter i informationen 
av kvantitativa och kvalitativa data. 
 
Neutralitet – redovisningen bör vara så objektiv som möjligt med avseende företagets 
prestanda inom området hållbarutveckling. 
 
Jämförbarhet – genom att företaget har samma avgränsningar och omfattning, i rapporterna 
ska jämförelser kunna göras. Då förändringar görs ska de redovisas, så att samtliga användare 
kan tillgodogöra sig av informationen. 
 
Klarhet – hållbarhetsredovisningen ska kunna utläsas av många olika intressegrupper. 
 
Regelbundenhet – redovisningen ska regelbundet ges ut med uppdaterad information. 

  
Förutom dessa principer så anger även GRI vad en hållbarhetsredovisning ska omfatta: 
 

 VD:s uttalande och beskrivning av det rapporterade företagets vision och strategi 
avseende hållbar utveckling 

 Berättelse om företaget och deras hållbarhetsredovisnings omfattning 
 Beskrivning av policys och ledningssystem  
 GRI Content Index, innehållsförteckning 
 Indikatorer (kvantitativa och kvalitativa) som mäter det rapporterade företagets 

prestationsförmåga i miljömässiga, ekonomiska och sociala frågeställningar.  
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3.3 Pyramiden över socialt ansvar 74

 
”The pyramid of Social Responsibility” är en pyramid som delar in ett företags aktiviteter i 
olika grupper av ansvar. Pyramiden avbildar fyra komponenter som ingår i CSR och den 
representerar en slags intressentmodell genom att den visar hur aktiviteterna i varje 
komponent når ut till intressenterna i fyra olika nivåer.  
 
 
 
 Filan-

tropiskt 
 ansvar 
 
 

Etiskt 
ansvar 

 
 
 
 
 

Legalt 
ansvar  

 
 
 
 Ekonomiskt 

ansvar 
 

 
 
 
 
 
Figur 2. Carrolls pyramid över socialt ansvar   
 
Pyramidens första komponent, med start längst ned, kallas det ekonomiska ansvaret och 
innebär att företaget ska förse bolagets intressenter med de varor och tjänster som de 
efterfrågar. Produkternas pris bör sättas till ett marknadsvärde, vilket innefattar det 
motsvarande värdet ur samhällets perspektiv och det värdet som ska säkra företagets 
fortlevnad. Exempel på kriterier som måste uppfyllas för att företaget ska nå upp till det 
ekonomiska blocket är att företaget är vinstgivande, maximerar sin försäljning till lägsta 
kostnader, tar förnuftiga strategiska beslut och är uppmärksamma för gällande policy.  
Ovan det ekonomiska ansvaret följer det legala ansvaret, vilket innebär att företaget förväntas 
handla utifrån de lagar och bestämmelser som styr samhället. Till exempel att företaget verkar 
under lagen såsom miljö- och konsumentköplagen.  
 
På det tredje blocket återfinns företagets etiska ansvar. Det innefattar att ett antal normer och 
standarder ska efterlevas. Här handlar det om att intressenternas, såsom kunder, anställda och 
aktieägare, förväntningar tillfredställs. Likväl det som samhället i stort anser vara legitimt 
ingår i det etiska ansvaret, såsom att företag tar sitt ansvar över områden utöver det legala 
ansvaret. Exempelvis är etiskt ledarskap en företeelse utöver det legala. 
 
Det översta blocket av pyramiden speglar det filantropiska ansvaret. Denna komponent står 
för benämningen ”frivilligt ansvar” då det inte är påkallat av vare sig lag eller något som 
samhället kräver av företaget. Att ta ett filantropiskt ansvar innebär för företag att visa att de 
                                                 
74 Carroll A.B & Buchholtz A.K s. 35-42 
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arbetar med socialt engagemang, i exempelvis olika former av välgörenhet. För att företag ska 
kunna nå upp till den filantropiska nivån bör företag handla i ren godhet, och inte av någon 
annan anledning. 
 
Företagets ekonomiska och legala ansvar ifrågasätts inte, utan är allmänt antaget i dagens 
marknadsekonomi. Resonemanget om företagets sociala ansvar kommer först in på de två 
översta blocken i pyramiden. Sammanfattningsvis beskriver pyramiden att om företaget 
tillfredställer samtliga blockens komponenter, har företaget åstadkommit ett fullständigt 
socialt ansvarstagande.  
 

3.4  Intressentteorin 
 
Främsta syftet med intressentperspektivet är att företag strävar efter att uppnå ett stabilt 
förhållande till sin omgivning, så kallad jämvikt. Företaget har ett visst antal intressenter 
såsom grupper av individer, organisationer, stat och kommun, som de i något avseende har en 
relation till. 75 Eftersom ett företag på det sättet antas ha många olika intressenter är de 
beroende av företaget samtidigt som företaget i sin tur är beroende av användarna. Det vill 
säga att det finns ett beroendeförhållande mellan företaget och intressenterna. Följaktligen 
fordras det en balans mellan det utbyte som sker mellan användarna och företaget, så att 
samtliga parter tillgodoses.  
 
Intressenterna kräver ersättningar som överstiger de bidrag som de anbringar företaget. 
Utbytena som sker sinsemellan behöver inte alltid ske genom monetära ”belöningar”, utan en 
del användare förväntar sig ersättningar som exempelvis information, säker arbetsmiljö eller 
leveranssäkerhet. 76 Intressentperspektivet talar för att företagets mål är att tillgodose 
intressenternas krav och målet kan därför innehålla en kompromiss mellan de olika 
användarnas behov. 77  
 
Intressenternas krav kan stå i konflikt med varandra, vilket innebär att företaget måste gå en 
medelväg så att balans uppnås mellan användarnas krav. Detta är ett måste för företaget så att 
verksamheten kan leva vidare. De eventuella intressekonflikterna som kan uppkomma löser 
företaget på kort sikt genom att de tillgodoser en användargrupps krav vid en tidpunkt och en 
annans grupps vid ett annat tillfälle. På det sättet uppfattas inte intressentkraven som 
oförenliga och ouppnådda på kort sikt. På längre sikt däremot torde det vara svårare att 
tillgodose samtliga användargruppers önskemål. Å ena sidan har den kritik som riktats mot 
intresseperspektivet handlat om att det i alltför stor utsträckning handlar om kompromiss, för 
företagets del, för att uppnå alla de olika intressenternas krav. 78 Å andra sidan så förstärks 
perspektivets relevans med avseende på bland annat förtroende och tillgång till information 
som är extra viktigt i dagens samhälle med tanke på de olika redovisningsskandaler som 
tidigare nämnts. Med detta resonemang bör det sannolikt vara av stor betydelse för företaget 
att ha god relation med sin omgivning och dess olika användare. 
 
Liksom att företagets aktieägare på längre sikt kräver vinstmaximering genom sitt ägande, kan 
en skyldighet skapas gentemot övriga intressentgrupper genom deras involvering i 
verksamheten. När individer är involverade i en gemensam aktivitet som företagandet, och 
                                                 
75 Ljungdahl F. s. 41-44  
76 Ibid 
77 Ibid 
78 Ax et al s. 41-43 
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om fördelarna som genererats som ett resultat utifrån denna aktivitet som tas emot av 
företaget, kan skyldigheter sägas skapas hos den grupp som tar emot fördelarna gentemot de 
som är involverade. Genom detta perspektiv kan den skyldighet som ett företag kan påstås ha 
gentemot övriga intressenter än mot aktieägarna rättfärdigas. 79 I och med denna tankegång 
borde ett företag tillgodose samtliga intressentgrupper även om de varierar i prioritet för 
bolaget.  
 

3.5 Intressenternas informationsbehov 
 
Företagens kopplingar och relationer med omgivningen är av stor betydelse för bolaget och 
har en stark inverkan av sättet som företaget arbetar på. 80 Olika intressenter såsom ägare, 
anställda och långivare, har alla olika informationsbehov av den externa redovisningen. Av 
den anledningen kan frågan ställas på vilket sätt hållbarhetsredovisningen bör utformas för att 
på bästa sätt uppfylla de olika intressenternas informationsbehov. 81
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Figur 3. Intressentmodellen82

 

3.5.1 Ekonomiska intressenter 
 
För företagets ägare är det viktigt att ur redovisningsinformationen kunna tolka hur 
företagsledningen har skött bolaget och huruvida styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller 
inte. Denna slags indirekta kontroll över ledningen får de hålla tillgodo med och de kan välja 
en ny styrelse om de skulle vara missnöjda. Ägarna vill kunna bedöma alla slags 

                                                 
79 Freeman R & Phillips R. 2002. Stakeholder theory: A libertarian defense. Business Ethics Quarterly vol. 12  
80 Ax et al. s. 44 
81 Smith D. 2005. Redovisningens språk.. s. 17 
82 Bearbetning från Ax et al. s. 42 
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framtidsscenarier, från det mest mörka till det mest ljusa. I slutändan handlar det om huruvida 
man bör köpa, sälja eller behålla aktier i företaget och detta ska kunna utläsas ur 
redovisningsinformationen. Informationen bör vara så pass bra utformad att ägarna kan 
jämföra resultaten mellan olika företag på bästa sätt. 83  
 
Kreditgivarnas intresse av redovisningen grundar sig i kreditrisken, alltså bedömningen 
huruvida företaget kommer att kunna erlägga sina betalningsförpliktelser. Långivarnas behov 
är mer av en slags ”antingen -eller- karaktär”. Det vill säga antingen så kommer företaget att  
kunna infria sina betalningsförpliktelser eller så kommer de inte att klara av det. 84

 
Således önskar de ekonomiska intressenterna få information om företagets försäljning och 
marknadsposition, eftersom dessa faktorer kan komma att påverkas av företagets 
miljöprestanda och allmänt arbetande inom miljöområdet. Flertalet investerare söker den typ 
information som handlar om miljöfaktorernas inverkan på företagets ekonomiska status, till 
exempel miljö- och etiska förpliktelser.85

 

3.5.2 Produktintressenter 
 
Liksom långivarna ligger intresset även hos företagets leverantörer att bedöma huruvida 
företaget klarar av att infria sina betalningsförpliktelser. Därmed kan en miljöredovisning 
hjälpa leverantörer att förstå deras större kunders inställning till diverse hållbarhetsfrågor, 
antingen för att skydda sig eller utvidga samarbetet och till och med för att förbättra sin egen 
utveckling. 86

 
Kunderna är likaså angelägna, om de betalar i förskott, att lyckas bedöma ifall företaget kan 
utlösa sina förpliktelser, det vill säga om företaget kan leverera den aktuella varan eller 
tjänsten. Då leverantörer och kunder investerat och i sådana fall bundit upp sig om bland 
annat produkter, har de ett mer långsiktigt intresse av bolagets ekonomi. 87 Generellt blir 
kunder alltmer intresserade av att se de produkter de köper ur ett livscykelperspektiv och på 
vilket sätt produkterna bidrar till miljön och hållbar utveckling. Allt fler kunder blir även 
intresserade av förhållandena som råder runt själva produktionen, såsom om det förekommer 
barnarbete, diskriminering med mera. 88

 

3.5.3 Individintressenter  
 
Företagets anställda och dess intresse av bolagets ekonomi grundar sig i första hand i 
anställningstryggheten. De anställda är intresserade av om företagets ekonomi i framtiden 
kommer att vara tillräckligt god för att de skall få behålla sina anställningar. Det finns även ett 
mer direkt intresse av företagets ekonomi bland de anställda och det handlar om till exempel 
pensionslöften, vinstandelssystem och löneökningar. Ett annat informationsbehov från 
medarbetare handlar om bekräftelse på att deras arbetsplats betraktas som legitim ur 
miljömässig synvinkel i relationerna med sociala kontakter, det egna lokala samhället och 
                                                 
83 Smith D s. 18 
84 Ibid s. 21 
85 Larsson L-O s. 76-80 
86 Ibid  
87 Smith D s. 21 
88 Larsson L-O s. 76-80 
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andra grupper i omgivningen. 89 För företagsledningen ligger det främsta intresset i att kunna 
utläsa, ur redovisningen, bland annat huruvida verksamheten i framtiden kommer att kunna 
fortgå eller om företaget borde upphöra. 90

 

3.5.4 Samhällets intressenter 
 
Staten, i egenskap av skatteindrivare, intar en ställning vad gäller den inkomstskatt som 
företaget betalar. Skattemyndigheternas intresse för företagets redovisning handlar om att 
bedöma om det skattepliktiga resultatet har beräknats i enlighet med ”god redovisningssed”.  
Det ligger i både statens och kommuners intresse att kunna bedöma ett företags ekonomi som 
underlag för exempelvis beskattning. 91

 
Således har myndigheter och organ som ansvarar för efterlevnaden av lagar och förordningar, 
intresse av miljöinformation som indikerar eller säkerställer att företaget har god kontroll över 
sitt miljöarbete och det efterlevs 92. Andra av samhällets användare såsom olika 
miljöorganisationer och opinionsgrupper har även intresse av att kunna bedöma företagets 
verksamhet. Exempelvis miljöorganisationer som får inflytande på bland annat verksamheten 
och produkter. 93

 

3.6 Legitimitetsteorin 
 
Intressentteorin och legitimitetsteorin är nära relaterade till varandra på så sätt att de båda 
teorierna beaktar relationen till samtliga intressentgrupper. Teorierna bygger på att det är 
viktigt att bedöma intressenternas krav och de reaktioner som kan väckas på företagets 
verksamhet i syfte om att hantera dessa på ett lämpligt sätt av företaget. 94

 
Vidare handlar legitimitetsteorin om att företag försöker arbeta inom samhällets normer och 
gränser för att deras verksamhet ska bli accepterat av allmänheten. Det kan påstås att det råder 
ett socialt kontrakt mellan organisationen och intressenterna som påverkas av organisationens 
arbete. Därmed förväntas företaget följa de villkor som satts upp i detta kontrakt. Om 
organisationen skulle bryta mot det sociala kontraktet och företaget inte längre kan rättfärdiga 
sin verksamhet skulle dess fortlevnad bli hotad och i värsta fall leda till att företaget tvingas 
lägga ned verksamheten. 95 Med andra ord torde legitimitet vara en nödvändig resurs för 
företaget och innebär en överensstämmelse mellan företagets och intressenternas värderingar. 
Detta innebär att företaget endast kan fortsätta sin verksamhet så länge denna är baserad på 
värderingar som stämmer överens med de omgivande intressenterna. Legitimitet är något som 
bedöms och erhålls av utomstående och innebär att den som tilldelar legitimiteten godkänner 
eller accepterar den legitimerades handlingar, målsättningar eller värderingar. 96   
 

                                                 
89 Ibid 
90 Smith D s. 22 
91 Ibid 
92 Larsson L-O s. 76-80 
93 Ax et al s. 43 
94 Ljungdahl F. 1999 s. 39-48 
95 Brown N & Deegan C. 1998. The public disclosure of environmental performance information. Accounting & 
Business Research, Vol 29 
96 Ljungdahl F. s. 45-52  
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Om ett företag upplever att dess legitimitet är ifrågasatt, finns det fyra strategier som 
organisationen kan ta till för att övertala, upplysa eller distrahera upprörda intressenter och 
därmed övervinna det potentiella ”legitimitetsgapet”97:  
 

1. Att informera allmänheten om organisationens avsikter att förbättra en uppkommen 
situation; 

2. Att förändra intressenternas inställning till frågan istället för att förändra själva 
företaget;  

3. Att försöka rikta intressenternas uppmärksamhet mot områden som företaget är bra på, 
och på så sätt distrahera fokus på områden som ifrågasätts av denna grupp; 

4. Att förändra allmänhetens förväntningar på företagets prestationer. 
 
Ovanstående legitimeringsstrategier förmedlar en bild av företaget som klart manipulativ i sin 
strävan att legitimera företagets verksamhet utan att egentligen genomföra några förändringar. 
Dock kan legitimitetsfrågan även behandlas i ett institutionellt perspektiv, som innebär att 
företag tar efter allmänt accepterade strukturer och procedurer för att passa in i normen. Detta 
kan innebära att företag inför rutiner som blivit institutionaliserade och tas för givet av 
samhället oavsett om dessa rutiner medför eventuella vinster eller inte. 98 Den institutionella 
synen på legitimitet handlar således mer om att företaget ägnar sig åt vissa aktiviteter för att 
de förväntas göra det, och inte för att på ett strategiskt sätt manipulera allmänheten.  
 
Legitimitetsteorin och institutionaliseringsperspektivet skulle kunna förklara varför företag 
väljer att publicera information av hållbarhetskaraktär. Företagens motiv för att upprätta en 
hållbarhetsredovisning behöver således inte vara för att visa en fullständig bild av företaget, 
utan för att visa den bild av företagets verksamhet som omgivningen förväntar sig. 
 

3.7 Beslutsanvändbarhetssynsättet 
 
Detta synsätt framhålls ofta i amerikansk redovisningspraxis och syftar till att redovisningen 
bör vara utformad så att intressenterna kan fatta rationella och välgrundade beslut. 
International Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards Board 
(FASB) är två organisationer som arbetar tillsammans i ett projekt för att utveckla 
gemensamma referensramar (”conceptual framework”) för redovisningens utformning och 
presentation. Dessa organisationer menar att olika typer av intressenter ska kunna använda sig 
av redovisningsinformationen för att kunna fatta diverse typer av beslut. 99 Vidare anser IASB 
och FASB att de primära intressenterna är kapitalmarknaden och företagets investerare samt 
att det främst är deras krav på redovisningen som ska beaktas. Med detta menas att företag 
främst bör redovisa sådan information som just dessa aktörer efterfrågar och finner 
användbar. För att uppnå detta krävs en precision av vad som kännetecknas som användbar 
information för dessa grupper. 100  
 
Trots att IASB och FASB ser de ekonomiska intressenterna som primära, innebär inte detta att 
företag helt ska bortse från dess andra intressenter. Redovisningen bör utformas så att alla 
intressenter kan använda sig av den trots att de olika intressentgrupperna varierar i prioritet 

                                                 
97 Brown N & Deegan C  
98 Ljungdahl F. s. 45-52  
99 http://www.iasb.org/meetings/0504.asp 
100 Ljungdahl F. s. 29-34 
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101. Alltså bör företagen beakta samtliga intressenters behov av information för att kunna fatta 
beslut. Exempelvis kan det tänkas att hållbarhetsredovisningen skulle kunna fungera som 
beslutsunderlag när en person funderar på att söka arbete hos företaget. Kunder som är 
intresserade av hållbarhetsarbete skulle genom att titta på företagets hållbarhetsredovisning 
kunna fatta beslut om huruvida de vill fortsätta att vara lojala kunder för företaget eller inte. 
Stat och kommun kan utifrån hållbarhetsredovisningen ta ställning till hur företaget sköter sig 
ur social- och miljösynpunkt etc. Med andra ord är det inte bara de ekonomiska 
intressenterna, utan samtliga som ska kunna fatta beslut genom att titta på företagets 
hållbarhetsredovisning med avseende av beslutanvändbarhetssynsättet.  
 
I de gemensamma referensramarna identifieras redovisningens mest centrala kvalitativa 
egenskaper; relevans, reliabilitet, begriplighet och jämförbarhet. Att redovisningen är relevant 
innebär att informationen ska kunna användas vid intressenternas beslutsprocesser. Det är 
därför viktigt att företagen tar reda på vad för slags information som efterfrågas av dess 
intressenter och att de tillhandahåller den. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig 
informationen är, intressenterna ska kunna lita på informationen och den bild den ger av 
företaget och dess verksamhet. Redovisningen bör därför vara så fullständig som möjligt och 
inte utelämna några viktiga förhållanden. Vidare bör intressenterna förstå den informationen 
som redovisas för att kriteriet om begriplighet ska uppnås. Intressenterna har intresse av att se 
hur verksamhetens hållbarhetsarbete utvecklas över tiden och hur detta arbete förhåller sig till 
andra liknande verksamheter. Därav är det betydelsefullt att företagen utvecklar sin 
redovisning på ett konsekvent sätt och att de förhåller sig till de redovisningsprinciper som 
råder. 102 För att redovisningsinformationen ska kunna anses vara användbar måste alla de 
ovan nämnda kriterierna vara uppfyllda. Vidare anses även att användarnas nytta av 
informationen bör överstiga dess kostnader att framställa den och att det inte bör redovisas 
några oväsentliga belopp. 103   
 
Beslutanvändbarhetssynsättet förknippas oftast med den rent finansiella delen av 
årsredovisningen, exempelvis sådan information som finns att läsa i balans- och 
resultaträkningen 104. Dock måste det poängteras att även hållbarhetsredovisningen skulle 
kunna användas som underlag när intressenterna ska fatta olika typer av beslut.  
 

3.8 Sammanfattning av teoretisk och praktisk referensram 
 
Nedan följer en sammanfattning där vi tar upp den teori vi avser kunna ge svar på motiven till 
varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. Följaktligen beskrivs den teori som ämnar ge svar 
på hur företagen beaktar sina intressenter vid utformning av sin hållbarhetsredovisning samt 
de kvalitativa egenskaper som bör uppfyllas vid dess utformning.    
 
Hållbarhetsredovisning handlar om att företag frivilligt väljer att redovisa miljö, ekonomi och 
socialt ansvar som ett komplement till den vanliga årsredovisningen, för att på detta sätt 
försöka ge en så fullständig bild av verksamheten som möjligt. Företaget vill ta sitt ansvar och 
visa att de är goda företag.  
 

                                                 
101 Ax et al s. 41-43 
102 Naturvårdsverkets rapport. 2002. Vem behöver miljöredovisningar? s. 30-32 
103 Ljungdahl F s. 29-34 
104 Ibid 
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Incitamenten till att hållbarhetsredovisa torde vara flera slag. En drivkraft till att 
hållbarhetsredovisa kan ligga i att företag vill visa sitt ansvar gentemot intressenterna och 
deras informationsbehov. Alternativ anledning till att företag börjar redovisa hållbarhet kan 
även komma av marknadsföringsskäl och för att stärka varumärkets värde. Skälet till att ge ut 
en hållbarhetsredovisning kan också handla om att det ställs fler och högre krav från 
företagets intressenter att ta sitt ansvar vad gällande miljö-, etiskt-, och socialt ansvar. Vidare 
kan redovisning av hållbarhet ses som en metod för företag att öka lönsamheten på längre sikt 
som i sin tur leder till ökad konkurrenskraft, värdetillväxt och image.  
 
Enligt Carrolls pyramid över företags sociala ansvar och komponenter som CSR består av, 
diskuteras fyra olika nivåer av ansvar: ekonomiskt, legalt, etiskt samt filantropiskt ansvar. Det 
ekonomiska och legala ansvar som företag har är generellt antagna i dagens 
marknadsekonomi, utan det är det etiska och filantropiska där företaget närmar sig arbeta av 
ren godhet. Sammanfattningsvis menar pyramiden att om företaget tillfredställer samtliga 
nivåerna i pyramiden så har företaget åstadkommit ett fullständigt socialt ansvarstagande. 
Anledningen till att vi har valt inkludera denna teori är för att se om företag kan kalla sig ett 
CSR-företag med vad det innebär eller inte, enligt Carroll.  
 
GRI ska fungera som ett hjälpmedel vid utformningen av hållbarhetsredovisningar och 
tonvikten på att företag bör föra en kontinuerlig dialog med dess intressenter. För att 
riktlinjerna ska kunna bearbetas och utvecklas har intressentdialogen en stor betydelse. Även 
intressentteorin bygger på att företag bör sträva efter att uppnå ett stabilt förhållande till sin 
omgivning då det finns ett beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter. Då de 
olika intressenterna har olika informationsbehov av redovisningen, bör den utformas för att på 
bästa sätt uppfylla de olika behoven. Intressenternas informationsbehov och legitimitetsteorin 
bygger på att det är viktigt att bedöma intressenternas krav och de reaktioner som kan väckas 
på företagets verksamhet i syfte om att hantera dessa på ett lämpligt sätt. Intressentteorin och 
legitimitetsteorin anser vi vara till god hjälp för att förstå relationen mellan företaget och dess 
intressenter, därför ingår dessa teorier i vår studie.  
 
Vidare handlar legitimitetsteorin om att företag försöker arbeta inom samhällets normer och 
gränser för att deras verksamhet ska bli accepterat av allmänheten. Legitimitetsteorin och 
institutionaliseringsperspektivet skulle kunna förklara varför företag väljer att 
hållbarhetsredovisa. Företagens motiv för att upprätta en hållbarhetsredovisning behöver 
således inte vara för att visa en fullständig bild av företaget, utan för att visa den bild av 
företagets verksamhet som intressenterna förväntar sig. 
 
Beslutanvändbarhetssynsättet syftar till att redovisningen bör vara utformad så att samtliga 
intressenter kan fatta rationella och välgrundade beslut. Företag bör beakta samtliga 
intressegrupper för att tillgodogöra de olika grupperna. För att hållbarhetsredovisningen ska 
kunna användas vid intressenternas beslutsprocesser krävs det att de kvalitativa egenskaperna, 
relevans, reliabilitet, begriplighet och jämförbarhet, uppfylls. Synsättet ligger till grund när vi 
utforskar hållbarhetsredovisningarnas utformning.    
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4 Empiri 
Varje avsnitt börjar med en företagspresentation. Därefter följer den informationen som 
framkommit vid intervjuerna. I slutet av kapitlet beskriver vi vår egna framställda modell över 
de kriterier som vi anser att en hållbarhetsredovisning bör innehålla.  

4.1 Recip AB 
 
Recip AB är ett svenskt privatägt läkemedelsföretag med egen produktion och utveckling. De 
grundades år 1995 då de förvärvade Pharmacias fabrik i Årsta. Recip finns belägna på ett 
flertal orter i Sverige, Stockholm (Haninge och Årsta), Höganäs, Strängnäs och i den 
nyförvärvade fabriken i Karlskoga. Företaget har utvecklats snabbt och har gått från 130 
anställda till att idag omfatta 600 anställda. 105

 
Företaget tillverkar och marknadsför ett stort antal läkemedel och läkemedelsnära produkter 
med fokus på förebyggande vård och förkylning. Produkterna rymmer både receptbelagda och 
receptfria läkemedel, såsom naturläkemedel och kosttillskott. Recips mål är att alla produkter 
ska främja människors hälsa och livskvalitet, därför har det strategiska miljöarbetet varit en 
integrerad del i verksamheten. 1997 blev alla företagets enheter miljöcertifierade enligt ISO 
14001. 106

 

4.1.1 Drivkrafter till att hållbarhetsredovisa107

 
Recip förmodar att en viktig orsak till att företag väljer att hållbarhetsredovisa är att 
redovisningen utgör ett bra verktyg för att marknadsföra företaget och dess hållbarhetsarbete. 
Om företaget bedriver ett bra hållbarhetsarbete så finns det ingen anledning att inte vara 
öppen med det, anser de. Dessutom antar de att det kommer att bli allt mer viktigt i framtiden 
för företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete, då kraven kommer att bli tuffare. Ett företag 
som marknadsför sig som ”det goda företaget” och har ett aktivt arbete inom miljö, 
arbetsmiljö och sociala frågor, hållbarhetsredovisar för att vinna trovärdighet och anses som 
legitima. Dock anser Recip att det är svårt för ett företag att redovisa hållbarhet som ett sätt att 
återställa legitimitet, efter att bolaget begått stora misstag. Om företag ”gör bort sig” kan de 
inte efteråt börja hållbarhetsredovisa för att framstå som legitima, då är det oftast för sent.  
 
Anledningen till att Recip började hållbarhetsredovisa var för att ledningen upplevde att 
informationen om miljöarbetet inte spreds tillräckligt väl internt, samt att de ville informera 
sina intressenter om det arbete som gjordes. I början spreds mest information om miljöarbete i 
form av miljöredovisningar men allteftersom hållbarhetstänkandet blev mer etablerat så 
integrerades även ekonomiska och sociala/arbetsmiljömässiga aspekter i redovisningen. Att 
redovisa hållbarhetsarbetet kändes naturligt för företaget, då detta arbete sker systematiskt 
med hjälp av certifierade miljö- och arbetsmiljöledningssystem som skapar ordning och reda. 
Senare har företaget även kommit att öka informationen även för dess externa intressenter 
genom att exempelvis ge ut mer information på deras hemsida och på så sätt även öka 
öppenheten gentemot dessa grupper.  
 

                                                 
105 Recips hållbarhetsredovisning 2004 
106 Ibid 
107 Besöksintervju med Recip 2005-11-17 
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Genom att vara öppna med information om hållbarhetsfrågorna i företaget tror Recip att 
företagets legitimitet förstärks. Företaget har en vision om att vara ett föredöme på 
miljöområdet och ser därför miljöarbetet som en strategisk fråga. Hållbarhetsredovisningen är 
framtagen i linje med denna vision och de tror att intressenterna numera förväntar sig att 
företaget ska hållbarhetsredovisa. Om företagets legitimitet skulle bli ifrågasatt av 
omgivningen skulle de upplysa omgivningen om vad som hänt för att försöka återställas 
legitimiteten. 
 
Fördelarna med att hållbarhetsredovisa anser Recip vara att de öppet får visa omgivningen 
vad de arbetar med. Genom redovisningen är det enkelt att titta på året som gått och se vad 
som hänt. Därmed utgör hållbarhetsredovisningen en bra presentation av företaget, både för 
interna och externa intressenter. Redovisningen utgör även en milstolpe i hållbarhetsarbetet 
och ett avstamp för kommande år. Nackdelen är att det är tidskrävande att sammanställa 
hållbarhetsredovisningen och företaget har stött på svårigheter då de har vuxit mycket de 
senaste åren och strukturer har förändrats. 
 

4.1.2 GRI108

 
Recip använder sig av GRI:s riktlinjer när de upprättar hållbarhetsredovisningen, dock 
använder de sig inte av alla riktlinjer utan har valt att endast följa en del av de. Anledningen 
till att de valt GRI:s riktlinjer är för att de är de enda riktlinjerna som fungerar globalt. Vidare 
anser de att dessa riktlinjer framstår som seriösa då FN är engagerade. När företag väljer att 
följa dessa riktlinjer ska de ha med en referenslista på alla kraven som ställs av GRI och visa 
hur företaget lever upp till dessa, men Recip har hittills valt att inte ha med denna lista i 
hållbarhetsredovisningen. Företag kan välja att certifiera sig mot GRI, men för dem känns inte 
detta aktuellt för tillfället då det tar stora resurser i anspråk. De anser inte heller att det finns 
någon anledning att göra detta eftersom intressenterna inte ställer sådana krav.  
 

4.1.3 Relationen mellan företaget och dess intressenter109

 
Apoteket är Recips största kund och de tror att de är väldigt intresserade av 
hållbarhetsredovisningen och har störst nytta av den. Även landsting, sjukvård och andra 
miljöintresserade personer är några intressenter som engagerar sig i företagets 
hållbarhetsarbete. En annan viktigt intressentgrupp är de anställda på företaget som läser den 
för att följa utvecklingen för företaget.   
 
De primära intressegrupperna, sett från Recips sida, är de anställda, Apoteket, vårdsektorn 
och andra miljöintresserade. Dock tar de inte hänsyn till dessa specifikt vid utformningen av 
hållbarhetsredovisningen, utan målet är att tillgodogöra samtliga intressenters behov av 
information genom att göra redovisningen så lättläst som möjligt. Vem som helst ska kunna ta 
till sig informationen som presenteras i den utan att ha några kunskaper om 
läkemedelsbranschen. Trots att Recip vänder sig till dess samtliga intressenter har inga 
särskilda undersökningar gjorts av vad just dessa efterfrågar. Vidare anser företaget att 
intressenterna är nöjda med hållbarhetsredovisningen eftersom ingen har kontaktat företaget 
och sagt annat, alltså de har inte upplevt någon negativ feedback.  

                                                 
108 Ibid 
109 Ibid 
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4.1.4 Hållbarhetsredovisningens kvalitativa egenskaper110

 
Produktsäkerhet är av stor betydelse för företag som verkar inom läkemedelsbranschen och 
det finns ett flertal regelverk med kvalitetskrav som måste följas. För Recips del har dock 
miljötänkandet alltid funnits med i arbetet. Företaget skulle kunna redovisa mer och mer 
detaljerad information, men de ger ut den information som de anser vara tillräcklig och 
relevant. Företaget anser inte att man endast utifrån hållbarhetsredovisningen kan fatta diverse 
beslut.   
 
Enligt Recip är det svårt att göra jämförelser av hållbarhetsinformation företag emellan, 
speciellt om de tillhör helt olika branscher. Dock anser företaget att det även är svårt att göra 
jämförelser mellan företag som befinner sig inom samma bransch, de tycker inte att Recip 
skulle kunna jämföras med andra, större läkemedelsföretag. Recip är ett privatägt företag, och 
ger därmed inte ut en offentlig årsredovisning. Detta gör att företaget har en större frihet och 
antagligen vänder sig till andra målgrupper, vid utformningen av sin hållbarhetsredovisning.   
Att GRI ska öka jämförbarheten mellan företag som sysslar med dessa redovisningar är inte 
självklart för Recip, eftersom företag själva kan välja de riktlinjer de vill redovisa och olika 
företag har olika fokus.  
 
Recip låter inte sin hållbarhetsredovisning bli granskad av en oberoende tredje part. De tror 
inte att detta är det viktigaste medlet för att vinna trovärdighet för miljöfrågorna. Företaget har 
ett miljöstipendium som delas ut till personal som gjort något bra ur miljösynpunkt på apotek 
eller inom vården. I och med detta, och genom att för övrigt vara öppna och ärliga, tror de att 
de ökar trovärdigheten för hållbarhetsredovisningen.  
 

4.1.5 Innehåll av Recips hållbarhetsredovisning 2004111

 
Recip inleder sin hållbarhetsredovisning med att beskriva varför de har valt att redovisa 
hållbarhet samt vilka de vänder sig till. Därefter följer ett avsnitt som inleds med ord från VD 
och vice VD. Detta avsnitt innehåller även information om företagets vision, affärsidé, 
historisk information samt beskrivning av verksamheten och dess produkter. Sedan följer tre 
separata kapitel, miljöprestanda, social prestanda och ekonomi. Dessa inleds med några sidor 
om vad hållbarhet betyder för Recip.  
 
Under miljöprestanda går att utläsa vilka miljöaspekter som företaget måste ta hänsyn till och 
kan påverka. Vidare tas det upp vilka miljömål som företaget har med tillhörande nyckeltal, 
som mäts och följs upp årligen, samt vilka åtgärder som tas vid för att minska miljöutsläppen. 
Avsnittet avslutas med Recips miljöpolicy.  
 
I avsnittet om social prestanda tas det upp information om anställda såsom könsfördelning, 
löner, motivering och företagshälsovård. Även arbetsskador, långtidsfriska och jämställdhet är 
några av ämnena som tas upp i hållbarhetsredovisningen för 2004.  
Ekonomidelen är av mindre omfattning jämfört med de andra två avsnitten och innehåller 
information om Recips ekonomiska mål, investeringar, skatter, forskning och utveckling.  
 

                                                 
110 Ibid 
111 Recips hållbarhetsredovisning 2004 
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Hållbarhetsredovisningen avslutas med en sammanställning av de tre avsnitten, miljö-, social- 
och ekonomisk prestanda där det går att se hur siffrorna förändrats sedan år 2001 och fram till 
2004.  
 

4.2 Skanska AB 
 
Skanska AB grundades år 1887 och är idag ett av världens ledande byggföretag som har sin 
verksamhet på nio hemmamarknader. Efter en snabb förvärvsbaserad tillväxt under 1990-talet 
blev Skanska internationellt sett en av de mest diversifierade koncernerna inom sin sektor och 
idag anses USA vara koncernens största marknad med 34 procent av omsättningen 2004. 112

 
En av ledningsgruppens uppgifter är att övervaka de olika affärsenheterna verksamhet för att 
säkerställa en strikt efterlevnad av Skanskas Code of Conduct och andra riktlinjer för det 
miljörelaterade och sociala arbetet. Skanskas Code of Conduct ska hjälpa företaget att ständigt 
bli bättre, exempelvis när det gäller relationer till anställda, arbetsmiljö, affärsetik, mänskliga 
rättigheter, miljö och relationer till intressenter. 113

  

4.2.1 Drivkrafter till att hållbarhetsredovisa114

 
Enligt Skanska är hållbarhetsredovisning en ovanlig företeelse bland företag. De fåtal bolag 
som väljer att redovisa hållbarhet gör det sannolikt för att vara lite udda genom att uppvisa 
frivillig information. Skanska tror att många företag som hållbarhetsredovisar gör det av 
marknadsföringsskäl för att på så sätt förstärka varumärket, åtminstone till en början. Själv 
anser respondenten att begreppet CSR är väldigt laddat med marknadsföring och föredrar att 
använda begreppet Social Responsibility eftersom hållbarhetsredovisning handlar om att ta 
sitt sociala ansvar i samhället. Att företag skulle hållbarhetsredovisa för att återställa 
legitimitet håller Skanska inte med om. Det är inte lönt för företag att strula och fuska om de 
vill ha långsiktiga affärer. Däremot ingår hållbarhetsredovisningen som en strategi för att 
ligga steget före, alltså som förebyggande syfte till negativa händelser, men absolut inte 
enbart av det skälet.  
 
År 1996 började Skanska att miljöredovisa och insåg redan då att det fanns alltför många 
andra parametrar som inte redovisades, såsom arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor, 
diskriminering etc. För tre år sedan började företaget att hållbarhetsredovisa och de gör det för 
att vara öppna mot sina intressenter. Redovisningen fungerar som en del av strategin att öka 
information för de som är intresserade av Skanskas hållbarhetsarbete. Idag ger de ut 
hållbarhetsredovisningen i en separat tryckform, men i framtiden ska de inkludera denna del i 
den finansiella årsredovisningen.  
 
Respondenten påpekar att de inte hållbarhetsredovisar av marknadsföringsskäl, utan de gör 
det för att leva upp till nyckelintressenternas förväntningar och tar hänsyn till deras åsikter.  
Trots att de anser att företagets legitimitet förstärks i och med redovisningen, påpekar 
Skanska att de inte publicerar sin hållbarhetsredovisning bara för legitimitetens skull. 
 

                                                 
112 Skanskas hållbarhetsredovisning 2004 
113 Ibid 
114 Besöksintervju med Skanska 2005-11-17 
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Skanska anser att fördelarna med att hållbarhetsredovisa är att de får en bättre relation till sina 
nyckelintressenter och att de som arbetar med den här delen blir väldigt engagerade. Detta är 
bra eftersom det i slutändan är ett område som gagnar alla. Nackdelen är att arbetet kring 
hållbarhetsredovisningen kräver mycket tid, men detta är inget skäl till att företag ska undvika 
att redovisa hållbarhet. Respondenten tycker att alla företag och andra organisationer ska göra 
det och ta sitt ansvar, oavsett om man tillhör den privata eller offentliga sektorn.  
 

4.2.2 GRI115

 
Vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen använder sig Skanska av GRI:s riktlinjer för att 
få en bra struktur på redovisningen. Dessutom anser de inte att det finns några andra alternativ 
som fungerar så pass internationellt som dessa riktlinjer gör. De har valt att inte använda sig 
av GRI:s riktlinjer fullt ut eftersom många är svåra att ta till sig inom byggbranschen. 
Nackdelen med GRI är just att det förekommer en del brister bland riktlinjerna, bland annat 
har de inte tittat så mycket på byggsektorn när de upprättat riktlinjerna och därför kan vissa av 
dom vara väldigt meningslösa att redovisa för Skanska.  
 

4.2.3 Relationen mellan företaget och dess intressenter116

 
Skanska har en hel del nyckelintressenter som de vänder sig till med sin 
hållbarhetsredovisning. Dock tror de att intresset för redovisningen skiftar bland 
intressenterna och har erfarenhet om att det främst är studenter, konsulter och konkurrenter 
som har frågor om den. 
 
Respondenten anser att de primära målgrupperna är kunder, investerare och medarbetare. De 
anser att det är viktigt att göra en uppdelning när de pratar om intressenter eftersom det alltid 
finns grupper som är viktigare än andra. Allmänheten är viktiga, men inte lika viktiga som de 
primära intressenterna. I ett aktiebolag måste det tas hänsyn till de som lånat in pengar i 
bolaget och därför är investerare givetvis de mest primära. Skanska tar stor hänsyn till dessa 
specifika intressenter vid utformningen av sin hållbarhetsredovisning, för att de ska bli 
tillfredsställda av informationen som tas upp där.  
 
För att ta reda på vad intressenterna ansett om årets hållbarhetsredovisning, har Skanska på 
eget initiativ anlitat konsulter som fått i uppgift att ringa upp några av de viktigaste 
intressenterna. Detta för att få feedback om vad intressenterna tycker om redovisningen och 
för att få tips om hur de kan förbättra den till nästkommande år. Skanska har inte upplevt 
någon negativ respons, utan endast konstruktiv kritik på hur de kan göra vissa delar bättre. 
Något som respondenten anser vara märkligt är att sedan de börjat ge ut 
hållbarhetsredovisningen, har förfrågningarna kring denna information ökat. Det borde vara 
tvärtom, att allmänheten går på de företag som valt att inte hållbarhetsredovisa, anser 
företaget.  
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4.2.4 Hållbarhetsredovisningens kvalitativa egenskaper117

 
För investerare som ska ta beslut på huruvida de ska investera eller inte i Skanska, anser inte 
respondenten att hållbarhetsredovisningen är tillräcklig. Denna bör då kompletteras med den 
finansiella årsredovisningen vid sådana beslut. Däremot anser Skanska att anställda är nöjda 
med informationen som ges för att fatta beslut som exempelvis ”god arbetsplats” med 
miljötänkande. Även andra intressenter som ska fatta diverse beslut där det är väsentligt med 
miljö och sociala aspekter, har god användning av hållbarhetsredovisningen.  
 
Skanska anser det vara för kostsamt att låta en utomstående part, exempelvis en revisor, 
granska deras hållbarhetsredovisning och har därför valt att avstå från det. De anser att 
företaget har många personer som har hög trovärdighet och bra utbildning inom området, 
vilket bidrar till att redovisningen får ökad trovärdighet på det sättet. Dessutom vore det inte 
lönt för Skanska att fuska på något sätt, det vill säga, de skulle inte kunna försköna någon 
information i hållbarhetsredovisningen bara för att framstå som bättre. Företaget använder sig 
av bra system som genererar god data och detta anser de också ökar trovärdigheten. När det 
gäller hållbarhetsredovisningens jämförbarhet anser respondenten att de går att jämföra 
företag emellan, dock bör företagen verka inom samma bransch för att det ska vara någon 
mening med att jämföra.  
 

4.2.5 Innehåll av Skanskas hållbarhetsredovisning 2004118

 
Skanskas hållbarhetsredovisning inleds med en kort företagspresentation där det beskrivs hur 
de arbetar med hållbar utveckling. Här går även att läsa Skanskas Code of Conduct som ska 
hjälpa företaget att utvecklas när relationer till anställda, affärsetik och miljö. Sedan beskrivs 
koncernens ekonomiska, sociala och miljömässiga prestanda i varsitt avsnitt.  
 
Första avsnittet, ekonomi, redogör för företagets finansiella resultat för 2004, ägarfrågor, 
riskhantering och bolagsstyrning. Därefter följer det sociala avsnittet som omfattar 
koncernens roll i samhället och ansvar som arbetsgivare, bland annat på arbetsmiljöområdet. I 
det sista avsnittet kan man läsa om Skanskas miljöledning, införandet av ledningssystem och 
integrering av miljöaspekter i verksamheten.  
 
Hållbarhetsredovisningen avslutas med några kommentarer om prognoser för år 2005 i 
Skanska arbete om hållbar utveckling. Här har företaget även valt att ha med en ordlista på de 
förkortningar som använts i redovisningen.  
 

4.3 SKF AB 
 
SKF AB startades 1907 i Göteborg. Idag är SKF ett globalt företag i 70 länder med cirka 
40 000, varav 4 800 i Sverige anställda. SKF är en världsledande leverantör av produkter, 
lösningar och service inom området lager och tätningar. Koncernens kompetens omfattar 
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också tekniskt stöd, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning. SKF koncernen 
är indelad i fem divisioner, industrial, automotive, electrical, service och aero and steel. 119

 
SKF:s affärsidé handlar om att stärka företagets globala ledarskap och en lönsam tillväxt 
genom att vara det företag som kunder, distributörer, anställda och aktieägare väljer. 
Företagets affärsidé formulerar de att förse världen med kunskap. SKF koncernen är godkänd 
enligt ISO 14001, den internationella standarden för miljöledning. 120 

 

4.3.1 Drivkrafter till att hållbarhetsredovisa121

 
SKF anser att de flesta företag väljer att hållbarhetsredovisa ur marknadsföringssynpunkt, det 
är ett sätt att visa sig ansvarsfullt inom etik och miljö. De tror att företag vill sätta en ”grön 
touch” på varumärket och samtidigt visa sig vara seriösa och trovärdiga utåt sett. Dessutom 
vill många företag visa marknaden och företagets intressenter vad man gör inom området, 
visa att man har ett arbete som stödjer utvecklingen av ett hållbart samhälle. SKF förmodar att 
de flesta företag hållbarhetsredovisar i genuint intresse. Vidare antar de att marknaden 
förväntar sig att företaget lämnar ut en hållbarhetsredovisning. 
 
Enligt SKF skulle hållbarhetsredovisning kunna fungera i ett förebyggande syfte för ett 
företag att framstå som legitimt. Vidare skulle det även kunna vara ett tänkbart skäl till att 
återställa ett företags legitimitet efter att ha begått misstag. Om det har uppkommit en skandal 
för bolaget så kan det vara ett sätt att bli mer transparant om man börjar hållbarhetsredovisa 
efter skandalen. Genom att SKF hållbarhetsredovisar anser de att det ytterligare stärker sin 
legitimitet och starka marknadsposition inom branschen. Om företaget skulle hamna i en 
redovisningsskandal och deras legitimitet skulle ifrågasättas av intressenterna så skulle de 
strategiskt försöka upplysa och informera om företagets avsikter för att återställa deras 
legitimitet.  
 
Skälen till varför SKF började hållbarhetsredovisa var önskan om att bolagets öppenhet ska ge 
en ökad trovärdighet och delvis uppfattas som en attraktiv arbetsgivare mot arbetsmarkanden i 
åtanke medarbetare och studenter, det vill säga framtidens arbetskraft. Företaget vill visa vad 
de gör och de anser sig ha fått bra respons från marknaden och SKF:s aktier har tagits med i 
fonder som just är inriktade på etik och miljö. 
 
Fördelarna som SKF finner med att hållbarhetsredovisa handlar som chansen att få visa 
marknaden och deras intressenter vad de åstadkommit under året. Visa hur det gått inom 
hållbarhetsredovisningsområdet och hur de går finansiellt. De anser även vikten av att får visa 
sina planer för framtiden, att investerare och kunder förstår hur marknaden fungerar och vad 
som ställs för krav på dem och vad de förväntas att göra. Genom att hållbarhetsredovisa får 
SKF en möjlighet att kommunicera ut detta till marknaden. 
 
Det negativa med att hållbarhetsredovisa handlar om att det är tidskrävande och att det kräver 
en hel del resurser. Det krävs mycket från organisationen då det blir ett intensivt arbete den 
perioden då allt ska sammanställas, men det anser SKF vara värt. 
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4.3.2 GRI122

 
SKF använder sig av GRI: riktlinjer när de utformar sin hållbarhetsredovisning, och har valt 
att i största möjliga mån följa de grundläggande riktlinjerna inom GRI. Efter att företaget tittat 
på flera alternativ, fann de GRI:s riktlinjer mest väsentliga för dem och dessutom håller de sig 
bäst på en internationell marknad. Eftersom SKF arbetar mycket internationellt är det viktigt 
att företagets kunder och analytiker kan ta till sig informationen från deras 
hållbarhetsredovisning.  
 
De nyare branschanpassade supplement som finns inom GRI:s riktlinjer är något de inte 
använder idag. SKF har inte funnit att något av dessa supplement varit direkt applicerbart på 
verksamheten och deras bransch.  Företaget anser att det är positivt att man kan nå konsensus 
kring några riktlinjer istället för att man ska dra åt olika håll i olika länder. Detta i och med att 
GRI:s riktlinjer har accepterats globalt på hög nivå. GRI är även lyhörda för användarna och 
detta gör att riktlinjerna utvecklas hela tiden och det anser SKF vara en stor fördel. Vidare 
anser inte företaget att det förekommer några direkta nackdelar med GRI.  
 

4.3.3 Relationen mellan företaget och dess intressenter123

 
I och med att SKF har en mängd olika intressenter, anser de att det är svårt att avgöra vilka av 
dessa som är mest intresserade av deras hållbarhetsredovisning, utan tror att intresset är stort i 
största allmänhet. 
 
Om SKF får välja några primära intressenter så är det kunder, investerare och anställda. 
Kunder och investerare är två viktiga intressenter för företaget, men de är osäkra ifall de även 
är mest intresserade av deras hållbarhetsredovisning. Anställda och potentiella medarbetare 
tror företaget är de som är intresserade av deras hållbarhetsredovisning i och med intresset för 
sin arbetsplats eller kommande arbetsplats.  
 
SKF försöker lyssna och se till vad deras största kunder och investerare efterfrågar för typ av 
information, genom att föra en dialog som görs i hänsyn till utformningen av 
hållbarhetsredovisningen. Exempelvis har de intervjuat ett antal kunder och investerare för att 
få återkoppling på hur dessa ser på informationen som de redovisar. De tar reda på ifall de är 
nöjda med den mängd och typ av information som de lämnar eller om de saknar något i 
informationen. SKF gör kontinuerliga uppföljningar av hur de viktigaste intressenternas 
intressen tillgodoses. Företaget har erhållit konstruktiv respons från deras intressenter, vilken 
har varit mycket positiv. Användarna har aldrig ifrågasatt huruvida informationen är sann 
eller inte och ingen efterfrågan av extern granskning har skett.  

 

4.3.4 Hållbarhetsredovisningens kvalitativa egenskaper124

 
SKF anser att sin hållbarhetsredovisning tillsammans med årsredovisningen bör kunna 
användas vid beslut för diverse intressenter. Redovisningarna tillsammans ger en bra grund 
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för beslutsprocesser. Företaget anser inte att hållbarhetsredovisningen räcker vid 
beslutsfattande för investerare utan bör kompletteras med den finansiella redovisningen.  
 
Att jämföra hållbarhetsredovisningar mellan företag anser SKF vara relativt problematiskt, då 
man inte verkar i samma bransch. Fast några slutsatser går säkerligen att dra trots att företag 
inte verkar i samma bransch. Däremot tror de att GRI gör det lättare att kunna jämföra GRI – 
företag sinsemellan.  

 
Följaktligen låter SKF sin hållbarhetsredovisning granskas externt av en tredje part. Företaget 
väljer att låta sin hållbarhetsredovisning granskas för att skapa trovärdighet och visa inför 
marknaden att allt de åstadkommer är verifierbart. Granskning bidrar även positivt internt, i 
och med att en kontroll av utomstående part bidrar till att risken för fel minskas. SKF anser att 
företag bör låta sin hållbarhetsredovisning granskas externt för att visa att man står för det 
man gör och att man inte har några problem att verifiera det som företagen åstadkommer. De 
anser det ger en kvalitetsstämpel på hållbarhetsredovisningen.  
 

4.3.5 Innehåll av SKF:s hållbarhetsredovisning 2004125

 
SKF har valt att inkludera sin hållbarhetsredovisning i sin årsredovisning för 2004. 
Hållbarhetsredovisningen inleds med att beskriva organisationen som helhet och hur olika 
delar av verksamheten arbetar med hållbarhetsarbetet. Därefter följer SKF:s miljöpolicy och 
ledningssystem för hållbarhet. Redovisningen är sedan uppdelad i två delar, en del som 
handlar om företagets miljöresultat och en del om det sociala resultatet.  
 
Avsnittet om miljöresultat innefattar information om SKF:s produkter och tjänster, 
energiförbrukning, material, vatten och avfallshantering. Här finns det även olika tabeller där 
det redovisas siffror om hur företaget har utvecklats från år 2001 till 2004, inom de tidigare 
nämnda områdena. Efter miljöresultaten följer ett avsnitt om SKF:s sociala resultat. Här 
redovisas diverse diagram och tabeller som speglar arbetet med hållbarhet avseende anställda, 
hälsa och säkerhet.  
 
Hållbarhetsredovisningen avslutas med en ordlista som förklarar olika begrepp som använts i 
redovisningen samt en granskningsberättelse gjord av Deloitte & Touche AB. 
 

4.4 Vattenfall AB 
 
Vattenfall är ett av Europas fem största elbolag och regionens största värmeproducent.  
Verksamheten bedrivs idag huvudsakligen i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Polen. 
Företaget producerar, distribuerar och säljer även värme samt energirelaterade tjänster, 
telefoni och bredband. De agerar i alla delar av värdekedjan för elektricitet – produktion, 
handel, transmission, distribution och försäljning. Antalet elkunder går upp till cirka 6 
miljoner. Hos Vattenfall arbetar ungefär 33 000 anställda och ägs 100 procent av svenska 
staten. 126
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Vattenfalls vision handlar om att vara ett ledande europeiskt energibolag. Deras affärsidé 
består av att utveckla kundernas konkurrenskraft, miljö och livskvalitet genom att ge effektiva 
energilösningar och bra service. För att Vattenfall ska skapa förtroende gentemot sina 
intressenter krävs det ett aktivt och ansvarstagande miljöarbeta med fokus på hållbar 
utveckling. 127

 

4.4.1 Drivkrafter till att hållbarhetsredovisa128

 
Vattenfall tror att drivkrafterna till att hållbarhetsredovisa är väldigt olika mellan företag i 
olika branscher. För många företag är det säkerligen av marknadsföringsskäl och för att stärka 
varumärket. De ser inte att deras arbete med att ge ut en hållbarhetsredovisning är något 
omgivningen förväntar sig, det är trots allt ett ganska ovanligt fenomen. 
 
Enligt Vattenfall så bidrar hållbarhetsredovisning till att stärka företags legitimitet. Dock, 
fungerar det inte kortsiktigt utan det handlar om att bygga upp ett förtroende och det är viktigt 
att ge ut en hållbarhetsredovisning varje år. De tror inte att företag kan redovisa hållbarhet för 
att kortsiktigt förändra en inställning till företaget, det vill säga redovisa efter en 
redovisningsskandal för att uppnå legitimitet. 
 
Drivkrafter till att just Vattenfall började ge ut en hållbarhetsredovisning handlade om deras 
enorma efterfråga från intressenterna. Det fanns för många frågor just inom den genren som 
inte täcktes av årsredovisningen. Företaget började hållbarhetsredovisa förra året och fick bara 
positiv respons och de upplevde att sättet att kommunicera på var suveränt. De anser att man 
som företag vinner på att hållbarhetsredovisa varje år i och med långsiktigheten. 
Hållbarhetsredovisning bör inte förekomma som något man sätter ihop över en natt utan 
endast jobba långsiktigt med.  
 
Fördelarna med att hållbarhetsredovisa anser Vattenfall vara jämförbarheten och 
proaktiviteten- att man besvara de frågor innan intressenterna hinner ställa dem. Dessutom 
hållbarhetsredovisar de på grund av den öppenhet som de väljer att ge allmänheten. 
Nackdelen med att hållbarhetsredovisa handlar om svårigheterna som kan dyka upp när dem 
samlar in material för data och all den tid som kräver. 
 

4.4.2 GRI129

 
Vattenfall använder sig av GRI:s riktlinjer när de upprättar sin hållbarhetsredovisning, för att 
de ville redovisa på ett jämförbart och trovärdigt sätt. GRI ställer relativt höga krav och det 
finna tydliga inriktningar på hur GRI tycker man ska se ut som företag. Dessutom ger 
Vattenfall ut sin hållbarhetsredovisning på engelska eftersom de har fler anställda utomlands 
än i Sverige, för att kunna samarbeta med sina kollegor. Redovisningen ges dessutom ut i en 
kortversion på alla språk inom koncernen, tyska, svenska, finska och polska.    
Företaget följer kärnriktlinjerna från GRI, men sedan väljer de även enstaka 
tilläggsindikatorer som de tar med i hållbarhetsredovisningen. Om företag väljer att inte 
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redovisa de kärnriktlinjer som bör följas, ska företaget ha goda förklaringar till varför de inte 
gör det. 
 
Vattenfall anser det mindre bra att GRI inte ger några supplement inom för just energibolag, 
då viss information kan verka någorlunda missvisande för företaget. Företagets siffror kan 
verka missvisande stora eller små i förhållande till andra företag som inte tillhandahåller 
energi. Vattenfall påpekar att det är viktigt att läsaren tar hänsyn till detta vid tolkning av 
deras hållbarhetsredovisning.  
 
Fördelar med GRI är jämförbarheten som dessa riktlinjer innebär och att det finns en ambition 
inbyggd i riktlinjerna. Vidare anser Vattenfall att riktlinjerna är flexibla i och med att man kan 
välja hur pass många företag vill använda sig av.  
 

4.4.3 Relationen mellan företaget och dess intressenter130

 
Vattenfalls hållbarhetsredovisning vänder sig till samtliga av deras intressenter. De användare 
som företaget tror är mest intresserade av deras hållbarhetsredovisning är exempelvis NGO:s 
och politiker. De grupper som de tror är mindre intresserade av den är deras kunder. 
Vattenfall påstår sig inte ha någon primär målgrupp, i och med deras enorma omfattning i 
landet, utan de riktar sig till hela samhället. Vidare tar de inte någon hänsyn till specifika 
intressenter vid hållbarhetsredovisningens utformning.  
 
Efter den första utgivna hållbarhetsredovisningen höll Vattenfall ett seminarium inför sina 
olika intressenter på europeisk nivå. Seminariet fungerade som en opponering och företaget 
erhöll god feedback från sina intressenter. Inför kommande året planerar de att hålla ett 
seminarium bestående av mindre grupper med färre antal intressenter. Detta för att ytterligare 
förbättra intressentdialogen. Dialogen ska ge Vattenfall konstruktiv kritik och de har 
intressenterna i åtanke då de upprättar hållbarhetsredovisningen.  
 

4.4.4 Hållbarhetsredovisningens kvalitativa egenskaper131

 
Vattenfall som är statligt bolag utan relation till aktieägare som har en mer indirekt verkan av 
deras hållbarhetsredovisning. Därmed kan de inte mäta hur väl hållbarhetsredovisningen är 
anpassad för just investeringsbeslut. Företaget hoppas att människor som söker anställning 
hos dem kan ha användning av deras hållbarhetsredovisning för att se hur de arbetar. De 
hoppas att deras hållbarhetsredovisning ger en positiv bild och att ambitionen av deras 
öppenhet ger bra bild utåt. 
 
Vattenfall anser det vara svårt att jämföra andra företags hållbarhetsredovisning med deras, då 
de är det enda energibolag som använder sig av GRI i Sverige. Däremot kan man säkerligen 
jämföra dem med andra energibolag i Europa, såsom Fortum och E.ON UK, som också 
använder sig av GRI:s riktlinjer.  
 
Vattenfall låter inte sin hållbarhetsredovisning bli granskad av tredje part. Visserligen har de 
erfarit frågan om informationen som står i deras hållbarhetsredovisning är sann, men företaget 
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anser inte att någon granskning kommer att ske den närmaste tiden. Företaget påpekar att 
större delen av siffrorna och dess information återfinns i deras årsredovisning, och den 
granskas ju givetvis externt av oberoende part.  

4.4.5 Innehåll av Vattenfalls hållbarhetsredovisning 2004132

 
Vattenfalls hållbarhetsredovisning ges ut, från och med år 2004, på engelska i två versioner, 
ett original och en sammanfattad version. Vi har valt att utgå ifrån originalversionen som 
inleds med några sidor som beskriver verksamheten, företagets vision samt några ord från 
VD:n om hur företaget ska uppnå hållbar utveckling. I inledningen finns även en lathund om 
hur intressenter kan gå tillväga när de läser hållbarhetsredovisningen och dess olika delar. 
Redovisningen innehåller tre avsnitt som är uppdelade som miljö-, social- och ekonomisk 
prestation.  
 
Avsnittet som handlar om företagets miljöprestation innehåller miljörelaterade förväntningar 
och prestationer som Vattenfall arbetar med för att förbättra sin miljöpåverkan. Dessa 
förväntningar och prestationer handlar exempelvis om att producera energi, minska utsläpp, 
hur de ska använda förnybara källor, hur de ska främja förnybar energiteknik samt hur de ska 
ta ansvar för förändringar i landskapet.  
 
Delarna som handlar om Vattenfalls sociala prestation och den ekonomiska prestationen har 
samma struktur som miljöavsnittet, med exempel på förväntningar och prestationer. I den 
sociala delen återges exempel på hur företaget ska erbjuda energi till rimliga priser, säker 
energitillförsel, förbättrad kundservice, vara attraktiv arbetsgivare och hur företaget ska 
prioritera säkerhet. Det ekonomiska avsnittet handlar bland annat om hur Vattenfall ska arbeta 
mot långsiktig lönsamhet, hur de ska vara i ledande position på en marknad i förändring samt 
hur de öppet och tydligt ska ge information på varje nivå. 
 
Hållbarhetsredovisningen avslutas med en klar redovisning enligt GRI:s indikatorer. Här 
uppvisas GRI:s riktlinjer och hur Vattenfall har valt att använda sig av de. Här har företaget 
även inkluderat en ordlista som förklarar olika begrepp.  
 

4.5 Schenker AB 
 
Schenker AB bildades i oktober 1998 när BTL Sweden och Schenker Transport fördes 
samman till ett företag. De erbjuder logistiktjänster inrikes och utrikes med alla transportslag 
– bil, båt, flyg och tåg – till företag på den svenska marknaden. Idag är Schenker AB ett av 
Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Koncernen Schenker AG har verksamhet i 30 
länder och totalt 39000 medarbetare. 133

 
Målet för Schenker är att bli ledande inom hållbar logistik. För närvarande är 
miljöledningssystemet inom hela företaget certifierat efter ISO 14001 och företagsledningen 
lägger ett stort engagemang i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. År 2003 erhöll 
företaget miljöpris, från Tetra Laval-koncernen, med motiveringen ”för enastående framsteg 
och hängivenhet i miljöarbetet”. 134  

                                                 
132 Vattenfall Corporate Social Responsibility Report 2004 
133 http://www.schenker.se/upload/attachments/83/8318/FaktaomSchenker.pdf 
134 Schenkers hållbarhetsredovisning 2003 

34 



4.5.1 Drivkrafter till att hållbarhetsredovisa135

 
Schenker tror att det finns ett flertal drivkrafter som gör att företag börjar hållbarhetsredovisa, 
exempelvis av marknadsföringsskäl, för att stärka varumärket och för att det efterfrågas av 
intressenterna. Dock tror de att företag redovisar hållbarhet främst för att det efterfrågas av 
intressenterna och att marknadsföringsskälet bara är en delorsak. Respondenten anser att 
företag som hållbarhetsredovisar kan få ökad legitimitet av dess omgivning, men vidare anser 
Schenker att man inte kan återställa legitimitet, exempelvis efter en skandal, genom att ge ut 
en hållbarhetsredovisning. De tror att om företag tappat i förtroende, räcker det inte att ge ut 
en sådan redovisning.  
 
Tidigare gav företaget ut en miljökoncernredovisning på svenska och engelska, men när de 
blev en tysk koncern slutade de upprätta miljöredovisningen för koncernen. Hemma i Sverige 
kände Schenker att det fanns en efterfråga av den här typen av information och detta bidrog 
till att de började miljöredovisa endast för Sverige. Efter ett tag kände de att de även ville ha 
med de sociala och ekonomiska aspekterna och då utvecklades miljöredovisningen till en 
hållbarhetsredovisning. Idag har kunderna vant sig vid att företaget hållbarhetsredovisar och 
på så sätt kan det sägas att Schenker förväntas göra det även i framtiden. 
 
Företaget redovisar hållbarhet delvis för att kunderna efterfrågar denna information, men 
framförallt mest för att de känner att det är praktiskt. Hållbarhetsredovisningen svara på 
många av de frågor som intressenterna ställer och detta är ett smidigare sätt att svara på dessa 
frågor. Vidare anser Schenker att företag bör ägna sig åt hållbarhetsarbete då detta är ett 
rationellt sätt att arbeta på. Respondenten tror inte att det främst är deras 
hållbarhetsredovisning som bidrar till att företagets legitimitet förstärks. Visst påverkar den åt 
det positiva hållet, men de vill inte tillskriva hållbarhetsredovisningen för stor betydelse. Som 
de tidigare nämnt, tror inte Schenker att legitimiteten kan återställas enbart genom att ge ut en 
hållbarhetsredovisning. Dock skulle de försöka upplysa omgivningen om företagets avsikter 
om legitimiteten skulle bli ifrågasatt.  
 
Schenker ser mest fördelar med att hållbarhetsredovisa och det som är mest positivt är att de 
når ut till sina intressenter på ett bra sätt. De enda nackdelarna är att arbetet med 
redovisningen kräver mycket tid och att det krävs en hel del resurser för att få detta arbete att 
fungera. Trots dessa nackdelar, tror företaget att de tjänar på att redovisa hållbarhet i det långa 
loppet.  
 

4.5.2 GRI136

 
Företaget har valt att följa GRI:s riktlinjer vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen 
eftersom riktlinjerna har en bra struktur. GRI tillåter en stegvis tillämpning och detta 
uppskattar Schenker. De har inte valt att följa alla riktlinjer fullt ut, utan de har valt att endast 
använda sig av ”core indicators”. Tidigare har det inte funnits något tillägg för transport och 
logistik branschen, som företaget tillhör, men nu har det kommit ett tillägg där GRI kommer 
med kompletterande nyckeltal som är specifika för just denna bransch och de kommer 
företaget att använda sig av nästa år.  
  

                                                 
135 Telefonintervju med Schenker 2005-11-23 
136 Ibid 
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Fördelarna med GRI överväger nackdelarna, anser respondenten. Nackdelarna är att företaget 
anser att vissa nyckeltal inte är så relevanta för svenska företag. Vissa delar som GRI vill att 
företag ska redovisa, som exempelvis barnarbete, finns det redan regleringar för i Sverige och 
därför är det inte säkert att företag har en speciell policy för detta eftersom det är självklart att 
företag inte bedriver barnarbete här i Sverige. Därför anser Schenker att vissa saker som 
måste redovisas enligt GRI, kan vara onödiga för företag som inte bedriver import.  
 

4.5.3 Relationen mellan företaget och dess intressenter137

 
Schenker vänder sig till ett flertal intressenter med sin hållbarhetsredovisning, dock tror de att 
det är kunderna som är mest intresserade av den. Företaget ser ägarna, kunderna, 
myndigheterna och framtida arbetskraft som deras primära intressenter och som de främst tar 
hänsyn till vid utformningen av hållbarhetsredovisningen.  
 
Det är viktigt att stämma av med de primära intressenterna så att de upplever att 
hållbarhetsredovisningen innehåller väsentlig information för dessa och företaget har olika 
kontaktytor beroende vilken intressent det gäller.  Med ägaren, Deutsche Bahn, kommunicerar 
de via företagsinterna kanaler. Genom att synas ute i samhället och delta i olika projekt får de 
respons från myndigheterna och genom att ta emot exempelvis examensarbetare får de även in 
feedback från framtida arbetskraft. Årligen görs även ett större Nöjd kundindex samt 
motsvarande avseende den egna personalen där de tas upp allmänna frågor om Schenkers 
miljöarbete. Även detta är ett sätt för företaget att få in feedback på sin 
hållbarhetsredovisning. Hittills har de inte upplevt någon negativ feedback, dock har de fått 
tips från en miljökonsult på delar som kan förbättras.  
 

4.5.4 Hållbarhetsredovisningens kvalitativa egenskaper138

 
Hållbarhetsredovisningen skulle kunna användas som en del för att öka beslutsunderlaget tror 
Schenker. Men de anser inte att man endast kan använda sig av den när det gäller 
investeringsbeslut. Det samma gäller om någon funderar på att börja arbeta inom Schenker, 
alltså hållbarhetsredovisningen kan vara en del som påverkar beslutet men vidare finns det en 
hel andra bitar som krävs för att fatta beslutet.  
 
Hittills har företaget valt att inte få hållbarhetsredovisningen bli granskad av en utomstående 
part eftersom de anser att det kostar för mycket pengar och kräver mycket tid. Schenker har 
den uppfattningen att svenska företag redan är så pass trovärdiga att en granskning inte 
behövs. Siffrorna i redovisningen går ju ändå att verifiera så de anser inte att 
hållbarhetsredovisningen skulle vara mindre trovärdig eftersom de inte får den granskad av 
exempelvis en revisor. Idag är det väldigt få företag som låter sin hållbarhetsredovisning bli 
granskad, men skulle det vara så att allt fler börjar få den granskad kommer förmodligen 
Schenker också att göra det. För att öka trovärdigheten ytterligare försöker företaget 
harmonisera arbetet i största allmänhet med vad de skriver i hållbarhetsredovisningen. 
 
Respondenten anser att hållbarhetsredovisningen måste gå att jämföra med andra företag som 
följer GRI, eftersom detta är meningen med riktlinjerna. Genom att följa riktlinjerna ska även 
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företag som tillhör olika branscher kunna jämföras med varandra, även fast det givetvis är 
enklare att göra en jämförelse mellan företag som verkar i samma bransch.   
 

4.5.5 Innehåll av Schenkers hållbarhetsredovisning 2003139

 
Schenkers hållbarhetsredovisning för år 2003 inleds med information om företagets vision 
och strategi vad gäller hållbar utveckling samt VD:s ord om hur företaget ska uppnå en 
hållbar framtid. Vidare går det att läsa en kort historik om hur företaget har utvecklats ur 
miljösynpunkt under åren 1994-2003. I hållbarhetsredovisningen ges en beskrivning över 
företagets organisation, deras intressenter och vilka grundläggande värderingar som flödar i 
Schenker.  
 
Ur hållbarhetsredovisningen går att utläsa vilka ledningssystem de använder sig av och vilka 
policys som finns inom företaget avseende arbetsmiljö, ledarskap, miljö, medarbetare och 
trafiksäkerhet.  
 
Avslutningsvis har Schenker sammanställt olika ekonomiska-, miljö- och sociala nyckeltal. 
Dessa finns att läsa i olika tabeller med förklarande text. Även en ordlista har inkluderats för 
att intressenterna ska få en förklaring om olika begrepp.  
 

4.6 Egen framställd modell  
 
Vi har valt att sätta ihop en egen modell över sex kriterier som vi anser vara av största vikt 
och som vi tycker bör ingå i företags hållbarhetsredovisning. Efter att ha sammanställt den 
teoretiska och praktiska referensramen valde vi att utveckla några av de aspekter som tagits 
upp i det tredje kapitlet. Både GRI och intressentteorin talar för att företag bör föra en 
kontinuerlig dialog med dess samtliga intressenter. Därmed bör hållbarhetsredovisningen 
utformas så att alla intressenterna kan tillgodogöra sig av informationen som presenteras i 
den. Även beslutanvändbarhetssynsättet betonar vikten av att hållbarhetsredovisningen bör ha 
egenskaper som förenklar förståelsen för innehållet i redovisningen.  
 
Efter att ha intervjuat våra respondenter samt läst deras hållbarhetsredovisningar, kan vi dra 
slutsatsen om att vi som studenter värderas högt eftersom vi ses som potentiella, framtida 
medarbetare. Vi har förstått att företagen ser oss som viktiga intressenter, trots detta kan det 
betonas att de tillfrågade företagen inte har någon utvärdering över vad vi studenter har för 
informationsbehov när det gäller hållbarhetsredovisningen. Därmed valde vi att framställa en 
egen modell som betonar de aspekter som skulle kunna vara av betydelse för företagets 
intressenter.  
 
De kriterier som vi valt att ingå i vår modell ska tillsammans samverka vid utformningen av 
hållbarhetsredovisningar för att bidra till en redovisning med hög kvalitet. För att 
redovisningen ska förstås av samtliga intressenter bör den vara begriplig och layouten bör 
vara klar och tydlig. Genom att företag redovisar rådande policies, exempelvis 
arbetsmiljöpolicy, kan intressenterna få vetskap om hur företaget arbetar för en hållbar 
utveckling av personalen. Vi anser att det är viktigt att företagen redovisar hur de ska arbeta 
för att uppnå en hållbar utveckling. Därmed är vi inte bara intresserade av hur företagen har 
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utvecklats inom området under de senaste åren, utan vi vill även kunna tyda de åtgärder som 
företagen ska använda sig av för en hållbar utveckling fram i tiden. Olika typer av 
certifieringar förstärker ytterligare företagens intresse av att verka som en hållbar 
organisation.  
 
Då GRI har fått en hög internationell acceptans inom hållbarhetsredovisning förstår vi att 
många företag väljer att följa GRI:s riktlinjer. Dock anser vi att det inte räcker att endast 
nämna i sin hållbarhetsredovisning att man redovisar enligt GRI, utan företagen bör tydligt 
visa i hur stor utsträckning de använder sig av riktlinjerna. 

Utveckling

Policies

Layout

Begriplighet

Certifieringar

GRI 

 
 
Figur 4. Egen framställd modell140

 
 

 Begriplighet – hållbarhetsredovisningen ska vara lätt att läsa och förstå. Vi föredrar att 
redovisningen ges ut i svensk version för att vi lättare ska kunna ta till oss all 
information, dock ser vi det som något positivt om företagen ger ut den i flera språk.  

 
 Layout – vi vill ha en klar struktur genom hela redovisningen. Med detta menar vi att 

det bör finnas en innehållsförteckning över samtliga områden som tas upp, avsnitten 
bör vara uppdelade i miljö-, social- och ekonomiska ansvarsområden, omslaget bör 
vara tilltalande för att vi ska bli intresserade av att läsa redovisningen.  

 
 Policies – företagen bör inkludera miljö-, arbetsmiljö-, ledarskaps- och 

medarbetarpolicy. Dessa områden är viktiga för att vi som potentiella medarbetare ska 
känna att företaget lägger stor vikt och engagemang i dessa frågor.  

 
                                                 
140 Modell som utvecklats efter väsentliga kriterier som vi anser vara viktiga vid utformandet av 
hållbarhetsredovisningar.  

38 



 GRI – företaget bör ha med GRI:s riktlinjer och hur de har tillämpats. Som läsare ska 

 
 Certifieringar – alla slags certifieringar vad gäller exempelvis miljö och arbetsmiljö 

 
 Utveckling – vi är intresserade av att läsa hur det gått för företaget inom dessa 

vi tydligt kunna se vilka riktlinjer de använt sig av och få en kort redogörelse för hur 
man som läsare ska utläsa hållbarhetsredovisningen.  

värdesätts högt och därför är det viktigt att dessa framgår tydligt i 
hållbarhetsredovisningarna. Det ska även framgå att tryckformatet är miljövänligt, 
exempelvis Svanmärkt.  

områden de senast åren samt vill vi se en prognos över framtidsplaner om hur det 
fortsatta arbetet inom hållbar utveckling ska tillämpas.   
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5 Analys 
Nedan följer en analys av den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen. 
Kapitlet är uppbyggt efter våra frågeställningar som ställdes i inledningskapitlet.  
 

5.1 Företagens hänsynstagande till intressenternas 
informationsbehov vid utformningen av hållbarhetsredovisningen 
 
Ett företags intressenter kan bestå av exempelvis kunder, anställda, investerare, ägare samt 
andra individer och grupper som har ett intresse av företaget. Enligt intressentteorin är 
företagets intressenter av största betydelse för företagets fortlevnad. Detta eftersom företagets 
verksamhet trots allt byggs upp av dess intressenter. Empirin talar för att samtliga företag 
hållbarhetsredovisar för att tillgodogöra sina intressenters informationsbehov. Således ses 
detta som en strävan efter att uppnå ett stabilt förhållande till sina intressenter. Företaget är 
beroende av sina intressenter samtidigt som användarna i sin tur är beroende av företaget, 
därmed råder det ett beroendeförhållande mellan dessa parter. Därmed är det viktigt för 
bolaget att omgivningen tillgodoses med sådan information som de kräver. Dock kan det vara 
problematiskt för ett företag att tillgodose samtliga intressenter med samma information 
eftersom de olika intressenterna har varierande informationsbehov. Trots att det anses vara 
problematiskt att tillgodose samtliga intressenter, bör företag sträva mot att tillfredsställa 
samtliga intressegrupper även om de varierar i prioritet för bolaget.  
 
Samtliga företag nämner i sin hållbarhetsredovisning att de vänder sig till samtliga 
intressenter, trots detta får vi klarhet i att flertalet av företagen har några intressenter som de 
prioriterar först och främst. I empirin ser vi att de primära intressenterna för studiens företag 
består av kunder, anställda och investerare. Företagets kunder intresserar sig allt mer för 
förhållanden som råder runt produktionen och på vilket sätt produkterna bidrar till hållbar 
utveckling. Även anställda anser att det är viktigt att vara en del av en hållbar organisation på 
längre sikt för att trygga sin anställning på företaget. Investerare intresserar sig för huruvida 
företag engagerar sig i en hållbar utveckling eftersom de vill försäkra sig om att de investerar 
i ett lönsamt bolag. De respondenter som anser sig ha primära intressenter tar även först och 
främst hänsyn till dessa vid utformningen av hållbarhetsredovisningen. Intressentteorin talar 
för att företag kan ha primära intressenter som bör tas hänsyn till, dock får företagen inte 
försumma övriga intressenter som inte är lika prioriterade. För att företag ska uppnå en god 
relation till samtliga intressenter bör de kompromissa mellan samtliga användargruppers 
önskemål för en långsiktig existens.  
 
Svårigheten med att utforma en hållbarhetsredovisning handlar om att uppfylla de olika 
intressenternas informationsbehov. Därav bör företaget ta reda på vad för slags information 
som efterfrågas av intressenterna för att dessa ska tillfredsställas. Recip är den enda 
respondenten som inte använder sig av några undersökningar för att ta reda på vad de olika 
intressenterna efterfrågar i hållbarhetsredovisningen. Skanska, SKF, Vattenfall och Schenker 
påstår sig arbeta kontinuerligt med deras primära intressenter för att tillgodogöra dessas 
informationsbehov. Genom att föra dialoger med några av de, för företaget, viktigaste 
intressenterna försöker företagen se vad för sorts information som efterfrågas i 
hållbarhetsredovisningen. Trots att de anställda tycks vara en av de primära intressenterna, 
kan vi inte tyda att några undersökningar görs för att ta reda på om deras informationsbehov 
tillfredsställs. Vi kan heller inte se att det görs några direkta undersökningar på vad företagets 
övriga intressenter efterfrågar för information eller om de överhuvudtaget är nöjda med den 
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informationen som presenteras i hållbarhetsredovisningen. I och med att studiens samtliga 
företag skriver i sina hållbarhetsredovisningar att de vänder sig till samtliga intressenter anser 
vi inte att de tar hänsyn till alla intressegruppers informationsbehov. På lång sikt skulle detta 
kunna ge negativa effekter på relationen mellan företaget och dess omgivning, då några 
intressenter ständigt åsidosätts. I och med det beroendeförhållande som företaget har till sina 
intressenter, bör de även ta hänsyn till mindre prioriterade grupper för att inte skada företagets 
fortlevnad.  
 

5.2  Motiv till hållbarhetsredovisning 
 
Det finns flera incitament till varför företag redovisar hållbarhet, exempelvis för att de vill ta 
sitt ansvar gentemot sina intressenter och deras informationsbehov samt för att stärka sitt 
varumärke. Företag antas vilja tillmötesgå intressenternas krav på öppenhet när det gäller 
hållbarhetsaspekter. Gemensamt för de undersökta företagen är att de hållbarhetsredovisar för 
att de vill vara bra föredömen samt vara öppna gentemot sina intressenter. Genom att 
företagen redovisar hållbarhet kan de få ökat förtroende för verksamheten och även betraktas 
som ett attraktivt företag med hållbarhet som strategi. Givetvis vill företagen offentliggöra 
sådan information som är av positiv bemärkelse för företagets verksamhet, som exempelvis 
kan generera ett gott rykte. Några av respondenterna upplevde också en stark efterfrågan av 
hållbarhetsinformation från intressenterna och detta stärkte drivkraften av att 
hållbarhetsredovisa ytterligare. Allt fler intresserar sig för sådan information som påverkar 
företagets utveckling, såsom miljö, etiska och sociala aspekter.  
 
Trots att samtliga företag ansåg att en drivkraft till varför andra företag redovisar hållbarhet 
handlar om att marknadsföra sig, ansåg ingen av företagen att det är en drivkraft för egen del. 
Detta kan förklaras av att företag inte vill att hållbarhetsredovisning ska fungera som en 
marknadsföringskanal, utan redovisningen bör göras för att företaget vill ta sitt miljö-, etiska- 
och sociala ansvar. Dock kan det vara oundvikligt att inte förknippa hållbarhetsredovisningar 
som ett sätt för företag att marknadsföra sig eftersom detta fenomen är så laddat med positiva 
egenskaper. Därmed torde inte motivet till att hållbarhetsredovisa endast vara att företag vill 
vara öppna mot sina intressenter, sannolikt vill de även förknippas med de positiva 
egenskaperna som redovisningen förmedlar. Genom att hållbarhetsredovisa kan företagen 
erhålla ökad publicitet samt att varumärket stärks med positiva aspekter.  
 
Enligt legitimitetsteorin vill företag få sin verksamhet accepterat av allmänheten och 
legitimitet ses som en viktig resurs för företaget. Detta innebär att ett företags värderingar bör 
stämma överens med intressenternas värderingar för att företaget ska vara accepterat av 
omgivningen. Vi kan i vår studie klargöra att våra respondenter hållbarhetsredovisar för att 
anses vara legitima, eftersom de anser att legitimiteten förstärks på lång sikt. I enlighet med 
legitimitetsteorin skulle upprätthållandet av en hållbarhetsredovisning vara för att visa den 
bild av företagets verksamhet som omgivningen förväntar sig. Bland respondenterna råder det 
dock tveksamheter om legitimitet skulle kunna vara ett motiv för att hållbarhetsredovisa, trots 
detta anser de att legitimiteten förstärks på lång sikt genom att redovisa hållbarhetsparametrar. 
Därav menar samtliga av de intervjuade företagen, att hållbarhetsredovisning inte skulle 
kunna nyttjas för att återställa legitimiteten efter att en redovisningsskandal inträffat. Därför 
skulle inte ett företag kunna redovisa hållbarhet endast för att kortsiktigt förändra värderingar 
om företaget. Vid ifrågasatt legitimitet så anser samtliga företag att man endast kan upplysa 
allmänheten om företagets avsikter vid en uppkommen situation för att försöka återställa 
legitimiteten. Dock råder det en samstämmighet mellan respondenterna om att det inte går att 
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återställa legitimitet som ifrågasatts endast genom att hållbarhetsredovisa. Därmed kan 
Deegans fyra strategier för att återställa ifrågasatt legitimitet hos företag betvivlas, då dessa 
endast bygger på att företag kan manipulera omgivningen för på så sätt återvinna legitimitet.  
 
Utifrån ”Pyramiden över socialt ansvar” uppnår samtliga företag åtminstone det tredje 
blocket, det etiska ansvaret, eftersom de strävar efter att tillfredsställa samtliga intressenters 
förväntningar samt att de tar sitt ansvar över områden som samhället i största allmänhet anser 
vara legitima. Eftersom företagen hållbarhetsredovisar av frivilliga skäl, och därmed utöver 
det legala ansvaret, uppfyller de sitt etiska ansvar. Dock är det tveksamt att kartlägga om 
företagens frivilliga initiativ till att hållbarhetsredovisa grundar sig i ren godhet och inte av 
någon annan anledning. Därför råder det tveksamheter om företagen uppnår det filantropiska 
ansvaret i pyramiden.  
 

5.3 Analys av kvalitativa egenskaper  
 
Beslutsanvändbarhetssynsättet talar om kvalitativa egenskaper som bör ingå i redovisningen 
för att intressenterna ska ingå i beslutsprocesser av diverse slag. Egenskaperna som bör 
uppfyllas är relevans, reliabilitet, begriplighet och jämförbarhet. För att redovisningen ska 
anses vara relevant bör företagen ta reda på vad för slags information som intressenterna 
efterfrågar och tillhandahålla den informationen. I och med att företagen inte undersöker vad 
samtliga intressenter efterfrågar för information kan vi inte säkerställa att 
hållbarhetsinformationen är relevant för alla användarna. Samtliga respondenter anser inte att 
intressenterna kan fatta beslut genom att enbart använda sig av deras hållbarhetsredovisning 
som underlag, utan anser att det krävs ytterligare information vid beslutsfattanden, exempelvis 
kan investerare behöva komplettera hållbarhetsredovisningen med den finansiella 
årsredovisningen vid investeringsbeslut. Utifrån detta resonemang kan det vara svårt att 
avgöra hur pass väl företagens hållbarhetsredovisningar uppnår relevanskriteriet.  
 
Reliabilitet handlar om att redovisningsinformationen inte ska innehålla väsentliga fel och 
därmed vara så trovärdig som möjligt för intressenterna. Den enda respondenten som låter 
hållbarhetsredovisningen bli granskad av en utomstående tredje part, för att på så sätt öka 
tillförlitligheten för informationen, är SKF. De övriga respondenterna anser det vara nog så 
tillräckligt att ge ut en hållbarhetsredovisning för verksamhetens trovärdighet. Förmodligen 
anser majoriteten av företagen att redovisningen inte bör granskas av en revisor eftersom 
många av de siffror som ingår i hållbarhetsredovisningen går att verifiera i den traditionella 
årsredovisningen som i sin tur granskas. Det är trots allt upp till varje intressent att läsa 
hållbarhetsredovisningen kritiskt och detta gäller egentligen även den finansiella 
årsredovisningen trots att denna är granskad av en revisor.  
 
Skanska, SKF, Vattenfall och Schenker undersöker sina primära intressenters 
informationsbehov och därmed får dessa företag konstruktiv respons som gör att 
hållbarhetsredovisningen blir begriplig för dem. Vidare är hållbarhetsredovisningen betydligt 
lättare för samtliga intressenter att förstå i jämförelse med den finansiella årsredovisningen. 
För att förstå en hållbarhetsredovisning behövs inte så mycket förkunskaper i 
företagsekonomiska termer, eftersom den redovisar andra aspekter än vad den finansiella 
årsredovisningen gör. Till skillnad från den traditionella årsredovisningen som främst består 
av ”siffror”, består hållbarhetsredovisningar av ”mjukare värden” såsom policies, arbetsmiljö, 
utsläpp etc.    
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 För att kriteriet om jämförbarhet ska uppfyllas krävs att redovisningsinformationen ska kunna 
jämföras mellan olika företag. Samtliga av de intervjuade företagen anser att GRI:s riktlinjer 
bidrar till att lättare kunna jämföra redovisningsinformationen företag emellan. Dock anser de 
att det oftast är oväsentligt att göra jämförelser mellan företag som inte verkar inom samma 
bransch. Vidare har intressenterna även intresse av att se hur företag utvecklas över tiden och 
även där anser företagen att GRI:s riktlinjer är ett hjälpmedel för att uppnå detta. Utöver de 
ovanstående kriterierna bör användarnas nytta av informationen överstiga kostnaderna att 
framställa hållbarhetsredovisningen, och detta är något som samtliga respondenter instämmer 
till. 
 

5.4 Analys av företagens hållbarhetsredovisningar utifrån vår egen 
framställda modell 
 
För att kunna analysera och jämföra samtliga företags hållbarhetsredovisningar kommer vi att 
använda oss av en betygsskala från 1-5. Betygen kommer att sättas efter hur pass väl vi finner 
att företagen uppnår respektive kriterium. Nedan beskrivs respektive betyg:   
 

1- inte alls 
2- någorlunda  
3- bra 
4- mer än väl 
5- exemplariskt  

 

5.4.1 Analys av Recip 
 
Begriplighet (4) lättläst text på svenska som är lätt att förstå med rikliga mellanrum mellan 
avsnitten.  
 
Layout (3), strukturen är tydlig med separata avsnitt för varje område, miljö-, social- och 
ekonomisk prestanda. Omslaget är grönt och den ”gröna nischen” går igenom hela rapporten 
som ökar känslan av deras arbete med hållbarhet. Det vi saknar är en innehållsförteckning för 
att vi lättare ska få en överblick av vad som ingår i hållbarhetsredovisningen.  
 
Policies (2), Recip har en klar miljöpolicy, dock saknar vi policies i områden som går att läsa 
under den sociala prestandan, till exempel en policy för medarbetare.  
 
GRI (1), det framgår att Recip använder sig av GRI:s riktlinjer, men inte hur eller i vilken 
utsträckning dessa fullföljs.  
 
Certifieringar (4), företaget certifierar sig inom både miljön och arbetsmiljön. Vi kan även se 
att tryckformatet är miljömärkt vilket visar att de använt sig av miljövänligt papper.  
 
Utveckling (3), i hållbarhetsredovisningen kan vi läsa hur företaget har utvecklats inom de tre 
olika områdena, miljö, social, ekonomi, tre år bakåt. Dock saknar vi en prognos om framtida 
utveckling och vad företaget ska ämnar att göra för att förbättra hållbarhetsarbetet.  
 
Genomsnittliga betyget blev 2.83 
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5.4.2 Analys av Skanska 
 
Begriplighet (3), hållbarhetsredovisningen är begriplig med klar text som är lätt att läsa. Trots 
det tycker vi att det ges en aning för mycket information på vardera sida med mycket text som 
blandas med både bilder, flertal diagram och tabeller som ger ett rörigt intryck.  
 
Layout (4), klar struktur med innehållsförteckning och en kort introduktion där det förklaras 
vad som ingår i de olika avsnitten. Omslaget som pryds av orden ”working safely with 
Skanska” får oss intresserade av att läsa hur de arbetar.  
 
Policies (5), Skanska har med sina uppförandekoder, Skanska Code of Conduct, där de visar 
hur de presterar inom alla de områden som vi avser vara väsentliga.   
 
GRI (1), i introduktioner går det att läsa att Skanska följer GRI:s riktlinjer, dock vet vi inte 
vilka riktlinjer som följs och hur.   
 
Certifieringar (4), företaget har ett flertal certifieringar inom miljön, ledningssystem och 
arbetsmiljö som vi tycker är av stor betydelse. Det går även att läsa att rapporten är tryckt i 
miljömärkt papper.   
 
Utveckling (4), Skanska ger mycket information över hur de utvecklats över åren inom de 
olika områdena, miljö, sociala och ekonomiskt. Vidare hade de en väldigt omfattande utblick 
inför kommande år om hur de ska arbeta för en hållbar utveckling.   
 
Genomsnittliga betyget blev 3.5.  
 

5.4.3 Analys av SKF 
 
Begriplighet (3), texten är förstålig och klar. Rapporten ges ut på svenska vilket gör att vi 
lättare kan ta till oss av informationen som tas upp i den.   
 
Layout (3), strukturen är bra eftersom de valt att dela upp hållbarhetsredovisningen i olika 
avsnitt. Dock tycker vi att innehållsförteckningen är väldigt intetsägande då man inte riktigt 
förstår vad som ingår under varje avsnitt. Eftersom hållbarhetsredovisningen ingår i 
årsredovisningen får vi ingen känsla över hållbarhetsarbetet.  
 
Policies (3), SKF nämner att de har en miljöpolicy men inte vad den innebär, utan hänvisar 
istället till företagets hemsida. De har även etiska riktlinjer inom den sociala delen där de 
nämner riktlinjerna för de anställda, men vi känner att vi vill veta mer om de.  
 
GRI (2), företaget nämner att de använder sig av GRI:s riktlinjer men har inte valt att ha med 
dessa i hållbarhetsredovisningen, utan hänvisar istället till deras hemsida.   
 
Certifieringar (5), SKF har en mängd olika certifieringar inom de olika områdena som tas upp 
i hållbarhetsredovisningen och rapporten är även miljömärkt. Dessutom innehåller 
hållbarhetsredovisningen en granskningsberättelse av en revisor som ger en extra 
kvalitetsmärkning.    
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Utveckling (4), både tabeller och texten i hållbarhetsredovisningen gör att vi kan följa vilka 
områden som utvecklats några år bakåt i tiden samt ger de även information om hur de ska 
uppnå bättre resultat under de kommande åren.    
Genomsnittliga betyget är 3.33. 
 

5.4.4 Analys av Vattenfall 
 
Begriplighet (3), eftersom hållbarhetsredovisningen är på engelska känner vi att det är lite 
svårare att ta till sig all information då det används lite svårare begrepp som hör till 
branschen.   
 
Layout (5), med sin klara struktur och ambitiösa presentationer i varje avsnitt tycker vi att 
redovisningen är exemplarisk. Den innehåller alla delar som vi anser vara viktiga.   
 
Policies (3), Vattenfall beskriver sina förväntningar och prestationer inom varje område och 
där kan man utläsa vissa riktlinjer som de har vad gäller arbetsmiljö och anställda, trots detta 
saknar vi klara policies.   
 
GRI (5), inledningsvis beskriver företaget hur intressenter bör läsa hållbarhetsredovisningen. 
Redovisningen avslutas sedan med en genomgång av vilka riktlinjer de följer och inom vilka 
områden. De har i GRI indexet även markerat om de följt respektive riktlinjer fullt ut eller 
delvis.   
 
Certifieringar (4), Vattenfall har certifieringar för arbetsmiljö och miljö. Trots det kan vi inte 
någonstans i hållbarhetsredovisningen hitta att rapporten är miljömärkt.     
 
Utveckling (3), vi får en blick över hur företaget utvecklats de senaste åren, men ingenstans 
kan vi läsa vad företaget ska göra i framtiden inom hållbarhetssektorn.     
 
Genomsnittliga betyget är 3.83. 
 

5.4.5 Analys av Schenker 
 
Begriplighet (4), Schenkers hållbarhetsredovisning är kort, koncis och lättbegriplig. Vi anser 
att rapporten är lätt att läsa och förstår den väl.   
 
Layout (2), redovisningen är ostrukturerad då de inte valt att dela upp de olika avsnitten i 
olika områden, såsom miljö, sociala och ekonomiskt, utan de har endast valt denna 
uppdelning när de skriver om nyckeltalen.    
Policies (5), i hållbarhetsredovisningen kan vi läsa ett urval ur företagets viktigaste policies 
som täcker alla de områden som vi avser vara av störst vikt.    
 
GRI (1), trots att de har ett avsnitt som de valt att kalla för ”GRI-standard” nämner de endast 
att de följer dessa riktlinjer, men inte hur och var man kan se att de följt dessa.   
 
Certifieringar (4), Schenker har certifierat sig inom kvalité, miljö och arbetsmiljö. Vi kan inte 
se att rapporten är tryckt i miljövänligt papper.      
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Utveckling (3), i avsnittet ”En titt i backspegeln” kan vi läsa hur företaget utvecklats från 
1994 och även de olika nyckeltalen jämförs med tidigare år. Vi saknar ett avsnitt där de 
berättar mer om vad de ska göra i framtiden.     
Genomsnittliga betyget är 3.17.  
 

5.4.6 Sammanfattning av samtliga företag  
 
 Recip Skanska SKF Vattenfall Schenker 
Begriplighet 4 3 3 3 4 

Layout 3 4 3 5 2 
Policies 2 5 3 3 5 
GRI 1 1 2 5 1 
Certifieringar 4 4 5 4 4 
Utveckling 3 4 2 3 3 
BETYG 2.83 3.5 3.33 3.83 3.17 
 
 
Tabellen visar hur samtliga företag når upp till de kriterier som vi angivit i vår modell.  
Här går det att utläsa att Vattenfall fick det högsta genomsnittliga betyget, på grund av att 
deras hållbarhetsredovisning är väl utformad efter de kriterier som vi angivit. Dock anser vi 
att Recips hållbarhetsredovisning inte tillräckligt uppnår de preferenser vi anser vara av vikt i 
en hållbarhetsredovisning. 
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6 Slutsats och diskussion 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som besvarar uppsatsens frågeställningar. 
Avsnittet innehåller även våra egna reflektioner och kommentarer om slutsatserna. Vidare 
ger vi respektive företag konstruktiva förslag på åtgärder till de områden vi anser att det 
behövs förbättringar i informationen.  Slutligen redogörs en kritisk granskning av hela 
uppsatsen samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Hur beaktar företagen intressenternas informationsbehov vid 
utformningen av sin hållbarhetsredovisning? 
 
Trots att företagen ordagrant vänder sig till samtliga intressenter, tar de inte ta hänsyn till alla 
i samma omfattning. Därav kan vi dra slutsatsen om att det är de primära intressenterna som 
får styra innehållet i hållbarhetsredovisningen hos de företag som anser sig ha primära 
intressenter. I och med detta så kan vi påstå att de andra intressentgrupperna får nöja sig med 
den informationen som de primära intressenterna anser vara av betydelse. Följaktligen kan vi 
hävda att företagen i överlag inte beaktar samtliga intressenters informationsbehov vid 
utformningen. Vi anser det vara motsägelsefullt att företagen säger att de vänder sig till 
samtliga intressenter. Detta eftersom majoriteten av företagen i vår studie inte väljer att göra 
några direkta undersökningar om vad samtliga intressenter faktiskt efterfrågar för information. 
Istället kan vi se att företagen endast tar hänsyn till dess primära intressenter, exempelvis sina 
kunder och investerare.   
 
Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att det inte endast finns ett motiv till varför företag 
väljer att hållbarhetsredovisa, utan samtliga diskuterade motiv kan anses ligga bakom skälet 
till varför de väljer att redovisa information av hållbarhetskaraktär. Dock är intressenterna den 
största drivkraften till varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. Då företag anser att 
intressenterna är det största motivet för att upprätta en hållbarhetsredovisning anser vi att 
företagen bör bejaka intressenternas informationsbehov mer än vad de faktiskt gör.  
 
Samtliga respondenter anser inte att samtliga intressenter kan fatta beslut genom att enbart 
använda sig av deras hållbarhetsredovisning som underlag. Hållbarhetsredovisningen räcker 
således inte som ett stöd för att fatta investeringsbeslut, utan då krävs det ytterligare 
information, exempelvis årsredovisningen. Därmed kan vi konstatera att företagens 
hållbarhetsredovisningar inte uppfyller samtliga av de kvalitativa egenskaper som krävs för att 
intressenterna ska kunna fatta diverse beslut. Trots att respondenterna inte anser att samtliga 
intressenter kan fatta beslut utifrån hållbarhetsredovisningen, har vi en annan åsikt. Vi anser 
att dessa redovisningar fungerar väl som underlag vid diverse beslutsprocesser. 
Hållbarhetsredovisningar tar upp information om företaget som inte går att finna någon 
annanstans och även denna information är av betydelse för intressenter när de fattar olika 
typer av beslut, exempelvis beslut om företagets hållbara utveckling.   
 

6.1.1 Förbättringsåtgärder till utformningen av hållbarhetsredovisningar 
 
Recips hållbarhetsredovisning är lätt att både läsa och förstå och de har bra omfattning under 
varje avsnitt. Recip håller hög kvalitet med flera miljö- och arbetsmiljöcertifieringar och vi är 
dessutom imponerade över vilken enorm ”grön touch” hela tryckformatet med dess omslag 
ger. 
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Dock anser vi att vi saknar tydliga arbetsmiljö/medarbetar – policies. Eftersom företaget 
väljer att ha med en miljöpolicy så känns det även naturligt att få läsa om linjerna angående 
det sociala ansvaret som företaget har. Vidare anser vi att Recip som använder sig av GRI:s 
riktlinjer, även bör informera om hur de använder sig av dessa riktlinjer eller åtminstone ha 
med GRI som en bilaga till hållbarhetsredovisningen. Det är trots allt GRI som Recip har valt 
att följa, vilket företaget borde ge mer upplysning om och inte endast informationen om att de 
följer GRI. Vi önskar även få se en innehållsförteckning över redovisningen och gärna en 
prognos över kommande år som väntas med dess förbättringsarbete inom hållbar utveckling.  
 
Efter att ha läst Skanskas hållbarhetsredovisning anser vi den vara lättbegriplig och väldigt 
innehållande med flertalet certifieringar, policies och även en utblick över kommande år. 
Dock anser vi hållbarhetsredovisningen vara någorlunda rörlig på enstaka sidor, med diagram, 
tabeller, bilder och text som hamnar på samma sida. Vi skulle föredra om de tog bort vissa 
bitar eller utökar antal sidor och sprider ut texten och tabellerna lite mer. 
Vidare är även Skanska ett företag som informerar i sin hållbarhetsredovisning att de 
använder sig av GRI:s riktlinjer, dock framgår ingen information om huruvida de tillämpar 
dessa och i vilken omfattning. Detta är något vi önskar få läsa om, alternativt att Skanska har 
GRI som bilaga, så att man kan få inblick hur dessa riktlinjer används.  
 
Sammanfattningsvis av SKF:s hållbarhetsredovisning anser vi att den inrymmer bra och 
innehållsrik information. Företaget är av hög kvalitet med flertal certifieringar, 
miljömärkning, dessutom är hållbarhetsredovisningen granskad av en revisor. Däremot anser 
vi att hållbarhetsredovisningen kunnats göras mer intressant, särskilt från dess början. Det kan 
förklaras av att den är inkluderad i företagets årsredovisning, där hållbarhetsredovisningen är 
placerad längst bak. Framsidan tycker vi har en för torftig innehållsförteckning och den kunde 
vara mer utförlig. Vi önskar även en kortare inledning med en presentation om vad varje 
avsnitt ska innehålla.  
 
SKF har inte heller någon information om huruvida företaget använder sig av GRI:s riktlinjer 
eller i vilken utsträckning dessa riktlinjer nyttjas. Dock finns det en hänvisning till företagets 
hemsida för mer information. Vi ser hellre att den finns som bilaga till redovisningen, eller att 
de visar hur de använder sig av riktlinjerna i hållbarhetsredovisningen. Vi hade också gärna 
läst mer om företagets historik inom hållbarhetsarbetet och en kortare inblick i vad som 
väntas i hållbarhetsarbetet.  
 
Vattenfalls hållbarhetsredovisning är den som enligt våra kriterier fick högst genomsnittligt 
snitt och detta beror på att den i det stora hela är exemplarisk på många sätt. För att Vattenfall 
ska få en ännu bättre hållbarhetsredovisning tycker vi att de bör inkludera policies och även 
berätta mer om vad de avser att göra i framtiden inom hållbarhetsområdet. 
 
Schenker fick ganska dåliga betyg vad gäller layout och GRI information. Vi kände att 
layouten var något ostrukturerad och att man inte lätt kunde följa alla avsnitten. I nästan hela 
redovisningen blandades olika information utan att egentligen följa ett specifikt resonemang. 
Överraskande avslutades redovisningen med alla nyckeltal och man förstår inte riktligt varför 
de kommer så plötsligt. Åtgärder som vi anser att Schenker kan ta till handlar om att få en mer 
strukturerad hållbarhetsredovisning, vilket skulle hjälpa oss att lättare följa den. Vidare önskar 
vi kunna utläsa en prognos över framtida arbete inom hållbarhetsområdet. 
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6.2 Kritisk granskning 
 
Vårt val av undersökningsmetod är av kvalitativ karaktär och detta val påverkar naturligtvis 
studiens resultat. Vi har endast utgått ifrån fem företag som har valt att följa GRI:s riktlinjer, 
och det kan vara en anledning till att vi fått relativt lika svar från respondenterna. Om vi 
istället inkluderat andra företag som hållbarhetsredovisar, men inte följer dessa riktlinjer, hade 
vi förmodligen fått en mer ambivalent bild av företagens hållbarhetsredovisningar. Dessutom 
bygger den insamlade primärdatan främst på respondenternas personliga värderingar vilket 
också har kommit att spegla resultatet. Om vi istället hade gjort en kvantitativ studie, hade vi 
säkerligen fått ett annorlunda resultat. Kvalitativa undersökningar är inte avsedda att 
generalisera information, trots detta har vi i våra slutsatser flera antaganden där vi drar alltför 
generella slutsatser. Utöver företagens perspektiv, har vi även inkluderat vårt egna perspektiv 
vilket kan uppfattas väldigt smalt. Om vi istället hade inkluderat fler intressenter i studien 
hade resultatet möjligtvis blivit mer berikande.  
 
I teoriavsnittet valde vi att ha med ”Pyramiden över socialt ansvar” som beskriver om 
företaget har åstadkommit ett fullständigt socialt ansvarstagande eller inte. Nivåerna i 
pyramiden kan ifrågasättas då dessa inte är fullkomliga för att kunna avgöra ifall företag är 
socialt ansvarstagande eller ej. De två första nivåerna som handlar om ekonomiskt- och legalt 
ansvar är ju i dagens samhälle självklara för företag att uppfylla. Sedan anser vi att det 
filantropiska ansvaret kan ifrågasättas, då vi anser att det är svårt att avgöra om företag 
handlar i ren godhet och inte av någon annan anledning när de upprättar 
hållbarhetsredovisningar.  
 
Intressentteorin handlar till stor del om att företag bör kompromissa för att tillgodose samtliga 
intressenters krav. Dock kan företagens strävan efter att kompromissa med samtliga 
intressenter komma att ta för stort fokus. Om företag ständigt bör ta hänsyn till alla 
intressegrupper, kommer det säkerligen alltid vara en grupp som är mindre nöjd med 
informationen som presenteras i hållbarhetsredovisningen. Därmed kan det vara bättre om 
företagen väljer att först och främst tillgodose de intressenter som de anser vara av störst vikt. 
Trots allt ligger det i företagens intresse vilka intressenter de väljer att prioritera. 
 
Det kan även riktas kritik mot vår egna utformade modell då denna består av kriterier som vi 
anser vara av betydelse vid utformningen av hållbarhetsredovisningar. Trots att vi använt oss 
av de olika teorierna och ramverken som underlag, är modellen fortfarande utvecklad efter 
våra egna värderingar.  
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi anser att det skulle vara intressant att genomföra en undersökning som speglar vad de olika 
intressentgrupperna efterfrågar för hållbarhetsinformation. Med detta menar vi att det kan 
utredas om företagens hållbarhetsredovisningar motsvarar informationsbehovet som 
intressenterna efterfrågar utifrån intressentperspektivet. Exempelvis skulle det kunna göras en 
kvantitativ studie med en större enkätundersökning för att klarlägga vad de olika 
intressenterna önskar för information i hållbarhetsredovisningar. Utifrån resultaten av 
enkäterna skulle en modell kunna upprättas som klart och tydligt speglar intressenternas 
önskemål. Vi har själva utvecklat en modell på det vi anser vara viktigt för oss och denna 
skulle kunna utvecklas ytterligare med kriterier som speglar alla intressegrupper. Idag finns 
det inte många klara riktlinjer på hur en hållbarhetsredovisning bör upprättas och utifrån vår 
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undersökning kan vi tydligt se att det inte tas någon större hänsyn till samtliga intressenters 
behov, därmed skulle detta vara ett tänkvärt förslag.  
 
Ett annat upplägg för detta förslag, är att genomföra en fallstudie i syfte om att förbättra 
informationsbehovet för ett specifikt företags intressenter. Genom att man endast fokuserar på 
ett företag, erhålls information som berör företaget i fråga.   
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Bilaga 
Intervjufrågor till företagen 
 

1. Varför tror ni att företag väljer att hållbarhetsredovisa? 
  

2. Tror ni att företag hållbarhetsredovisar i marknadsföringssyfte och för att på så sätt 
stärka sitt varumärke?  

 
3. Tror ni att företag skulle kunna hållbarhetsredovisa för att återställa företagets 

legitimitet, exempelvis efter en redovisningsskandal?  
 
4. Varför väljer just Ni att hållbarhetsredovisa? (drivkrafterna) 

 
5. Tror ni att ert företags legitimitet förstärks i och med att ni hållbarhetsredovisar?  

 
6. Om företagets legitimitet skulle bli ifrågasatt av dess omgivning, skulle ni då kunna 

återställa legitimiteten genom att använda er av någon av nedanstående strategier?  
 
a) övertala upprörda intressenter 
b) upplysa/informera om företagets avsikter 
c) distrahera (exempelvis försöka rikta fokus på det som företaget är bra på istället) 
 
7. Vilka tror ni är mest intresserade av Er hållbarhetsredovisning? 

 
8. Anser ni er ha någon primär målgrupp bland era intressenter? Vilka? 
 
9. Tar ni hänsyn till dessa vid utformningen av hållbarhetsredovisningen?  

 
10. Om ni inte har någon primär målgrupp, anser ni att samtliga intressenter ni vänder er 

till kan tillgodogöra sig lika mycket av hållbarhetsredovisningen? 
 
11. Sedan ni börjat hållbarhetsredovisa, har ni upplevt någon form av feedback från 

intressenterna? Från vilka i sådana fall? Vad för slags feedback? Positiv/negativ?  
 

12. Enligt er hållbarhetsredovisning vänder ni er till samtliga intressenter. Hur tar ni reda 
på vad dessa efterfrågar för att tillgodose samtliga?   

 
13. Gör ni någon kontinuerlig uppföljning av hur samtliga intressenter tillgodoses? 

 
14. Hur pass användbar tror Ni att hållbarhetsredovisningen är för intressenterna vid 

fattande av beslut av diverse slag? (te x anställda - gällande anställning hos företaget, 
aktieägare – köpa/sälja)  

 
15. Låter Ni er hållbarhetsredovisning bli granskad? Varför i sådant fall? Andra åtgärder 

som tas för att öka redovisningens trovärdighet?  
 
16. Anser ni att man kan jämföra Er hållbarhetsredovisning med andra företags 

hållbarhetsredovisningar? 

1 



17. Anser ni att nyttan av att hållbarhetsredovisa överstiger den kostnad som medföljer i 
och med att lämna ut frivillig information? 

 
18. Sammanfattningsvis, vad anser Ni vara fördelarna respektive nackdelarna med att 

hållbarhetsredovisa? 
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