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Förord 
Först och främst vill vi tacka samtliga informanter för deras deltagande och 
engagemang. Vi är oerhört tacksamma att ni tagit er tiden att ställa upp på våra 
intervjuer för att ge oss det nödvändiga material vi behövt samt intressanta åsikter för 
vårt examensarbete. Vi vill också tacka vår handledare, Mikael Johnson, som hjälpt 
oss med stor kunskap, värdefull vägledning och tillgänglighet när vi behövt det som 
mest. Sist men inte minst vill vi även tacka varandra för ett bra jobb och en gedigen 
insats.  
 
Som författare är vi båda lika mycket ansvariga för samtliga uppsatsdelar. 
 
 
 
 
 
Karlstad 
1 juni 2016 
 
 
Erik Andréasson   Oscar Sander 
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Sammanfattning 
De största företagen i världen har redovisat hållbarhet under en längre tid. Vilket är 
något som de har gjort frivilligt i avsaknaden av lagkrav om hållbarhetsredovisningen. 
Det blåser dock förändringens vindar inom hållbarhetsområdet. EU tar exempelvis 
de rådande klimatförändringarna samt utnyttjandet av barnarbete på stort allvar. 
Således vill de få med de större företag som inte engagerat sig tidigare i dessa frågor. 
Därför har EU ändrat i sina redovisningsdirektiv för icke-finansiella upplysningar och 
kräver att medlemsländerna implementerar dessa. Lagförslaget i Sverige utifrån EU-
direktivet väntas träda i kraft 1 juli 2016 och kan liknas vid ett vägskäl mellan mycket 
självreglering till mer lagreglering. Därmed är syftet med studien att förklara om 
lagförslaget gällande hållbarhetsrapportering är positivt och om det är önskvärt. 
Detta innefattar beskrivning av hållbarhetsredovisning samt förståelse för dess 
drivkrafter. Vilket därefter utmynnat i studiens tre forskningsfrågor. 
 
För att uppnå studiens syfte samt besvara forskningsfrågorna valde vi en kvalitativ 
strategi där vi utfört 12 semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes med olika 
informanter som har någon form av intressentrelation eller intressentansvar mot 
företag. Den teoretiska referensramen med relevanta teorier har givit oss en bra 
grund för att få en djupare förståelse inom området. Analysen vilar sedan på 
informanternas uppfattningar som kopplas till den underbyggande teorin. 
 
I studien bekräftades att hållbarhetsredovisningen handlar om att implementera 
Brundtlandskommissionens mål om en hållbar utveckling. Detta möjliggörs genom 
att redovisa miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som härrör företaget. 
Företag har fram tills idag frivilligt hållbarhetsredovisat för att de vill uppnå 
legitimitet av samhället i stort, dessutom är det vissa intressenter som trycker på mer 
och styr således informationsutbudet. Vidare förstod vi att intresset för hållbarhet 
samt hållbarhetsredovisningar har utvecklats och är en del av samhällsutvecklingen 
som vi ser idag. Slutligen utifrån våra intressenters åsikter är lagförslaget önskvärt för 
att sätta nivån. Det finns dock en detalj i lagförslaget som borde ha varit med och 
därmed hade det önskats lite stramare krav. Det är kravet om en oberoende 
granskning som saknas enligt intressenterna eftersom denna bidrar till högre kvalité 
och trovärdighet.  
 
Nyckelord:  Hållbarhetsredovisning, hållbar utveckling, självreglering, lagreglering, legitimitet, 
intressentteorin 
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Abstract 
Large corporations over the world have been reporting their sustainable 
commitments throughout the years. This has been done on a voluntary basis, in the 
absence of regulatory requirements for sustainability reporting. Though, things are 
about to change within the field of sustainability. The European Union takes serious 
concern about the current climate change and the abuse of child labour. In order to 
do something about this they want to include big corporations which have not 
addressed these issues already. Therefore, the EU has changed their Directive 
regarding the disclosure of non-financial information which will force its members to 
implement it in the near future. The draft in Sweden is expected to be implemented 
by the 1 July 2016. This can be considered as a crossroad, since there will be a shift 
from self-regulation to more statutory regulation. Hence, the purpose of this study is 
to declare whether or not the draft regarding sustainability reporting is positive and if 
it is appropriate. This includes an explanation of sustainability reporting and the 
understanding of its incentives. Furthermore, the purpose leads to our three research 
questions.  
 
To achieve the purpose of the research and answer the research questions we used a 
qualitative strategy and conducted 12 semi-structured interviews with different 
stakeholders. The theoretical framework with relevant theories has given us a solid 
ground to achieve a deeper understanding in the field. The analysis consists of the 
empirical evidence of our informants which then is related to our theoretical 
foundation. 
 
The study confirms that sustainability reporting is about implementing the 
Brundtland Commisions' definition of a sustainable development. This can be 
accomplished by reporting on environmental, social, and economic aspects which are 
related to the corporations. Until today corporations have been reporting on their 
sustainability commitment on a voluntary basis in order to obtain legitimacy. 
Moreover, we find that there are certain stakeholders which are affecting the supply 
of corporate information more than others. Furthermore, we can see that there is a 
growing interest for sustainability and sustainability reporting, and that the increase is 
a part of the current societal development. Finally, based on the stakeholders 
opinions we can see that the draft is something that is wanted in order to set the 
level. They point out that it is one missing detail in the draft and on that account 
there is a wish for a slightly harder requirement. It is the requirement regarding the 
independent audit that is lacking according to the stakeholders. Since it contributes 
to higher quality and credibility. 
 
Keywords:  Sustainability reporting, sustainable development, self-regulation, regulation,  
legitimacy, stakeholder-theory 
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1. Inledning 

Här presenteras bakgrunden till uppsatsen samt problemformuleringen som diskuteras. Detta leder 
oss in på syftet som utmynnar i forskningsfrågorna för uppsatsen. Slutligen redogörs uppsatsens 
disposition. 

1.1. Bakgrund 

Redovisning för organisationer handlar om att kommunicera vad de faktiskt företar 
sig. Gröjer (1997) menar att denna kommunikation förändras i takt med den rådande 
samhällsutvecklingen. Som exempel var det ökande antalet miljöredovisningar från 
företag under 90-talet en samhällsreaktion på flera stora miljökatastrofer under 80-
talet (Herzig & Schaltegger 2006). Att fokus i företags redovisningar förändras 
handlar hela tiden om att kommunicera sådant som anses viktigt ur 
samhällssynpunkt.   
 
Det senaste decenniet har fenomenet hållbarhetsredovisning1 ökat avsevärt bland de 
större företagen. Så många som 87 av de 100 största företagen i Sverige 
hållbarhetsredovisar på ett eller annat sätt (KPMG 2015). Motsvarande andel år 2005 
var endast 20 av de 100 största (KPMG 2008). Att utvecklingen har skett i sådan 
hastig takt för de större företagen är anmärkningsvärt eftersom 
hållbarhetsredovisningar under denna period upprättats på frivillig grund. Det finns 
istället andra drivkrafter som bidragit till ökningen. Enligt Gröjer (1997) inträffar en 
period av utveckling i samhället som i sin tur avlöser ett otillräckligt 
redovisningssystem. När sedan samhällsutvecklingen passerat en viss nivå är behoven 
så starka att ett nytt eller kompletterande redovisningsinstrument måste utvecklas. 
Det är ett exempel på vad vi faktiskt ser idag med den snabba utvecklingstakt av 
företag som släpper hållbarhetsredovisningar. Dessutom höjs röster om att vår värld 
inte klarar av nuvarande konsumtion. För att inte få katastrofala följder med fler 
naturkatastrofer och en möjlig massflykt som konsekvens måste världen vara fossilfri 
inom 35 år (Rockström 2015). Utvecklingen har lett till att intressenter begär ansvar 
och öppenhet av företagens engagemang inom hållbarhet (Camilleri 2015). Dock är 
det inte bara de närmaste intressenterna till ett företag som kräver ett ökat ansvar 
inom hållbarhetsområdet. I takt med att det blivit mer regel än undantag för de större 
företagen att hållbarhetsredovisa följer de flesta efter. Deegan och Unerman (2011) 
menar att som företag är det viktigt att hålla sig inom ramen för vad som anses 
korrekt av samhället. Dessa normer förändras även med tiden och därmed förväntas 
de större företagen att redogöra sitt ansvarstagande. 
 
Att redovisningen är en del av samhällsutvecklingen är nödvändigt för att ge en 
tillförlitlig bild av ett företags verksamhet. Således har det nya redovisningssättet 
utvecklats till följd av krav från samhället utan statlig reglering. Dock poängterar 
                                                
1 Hållbarhetsredovisning = Redovisning av Triple-Bottom-Line, vilket innefattar ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter av ett företags verksamhet (Frostensson et al. 2012). 
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Gröjer (1997) att sådant som lagstiftas ofta är tecken på marknadsmisslyckanden. 
Frivilligheten som präglat hållbarhetsredovisningen har ofta bidragit till kritik. Joseph 
(2012) menar att tvetydigheten och bristen på systematik i upprättandet av 
hållbarhetsredovisningar ökar risken för att företag endast försöker främja sin egen 
verksamhet. Just risken för snedvriden information anses vara en av de främsta 
anledningarna till att EU började diskutera en förändring av redovisningsdirektiven 
gällande icke-finansiell information (Alestig 2013). Hösten 2014 klubbades sedermera 
beslutet att förändra redovisningsdirektiven vilket påverkar alla EUs medlemsländer. 
EU begär företagen på vissa innehållskrav som skall redovisas eller noggrant 
motiveras varför det inte redovisas. Direktivet förväntas implementeras i Svensk 
lagstiftning så att det påverkar rapporteringen för det räkenskapsår närmast efter den 
31 december 2016 (Ds 2014:45). 

1.2. Problemformulering 

Diskussionen om vad en "hållbar utveckling2" innebär och hur det skall användas 
övergripande samt ner på företags- och individnivå har diskuterats ända sedan 
Brundtlandskommissionen myntade begreppet för snart 30 år sedan (FN 2012). 
Frostensson et al.(2012) menar att hållbarhetsredovisningen är det som knyter 
samman frågor om hållbar utveckling med företags redovisningar. Företag beskriver 
vad dem själva gör för att visa engagemang och enligt KPMG (2015) rapporterar 
92% av världens 250 största företag något om sitt engagemang avseende hållbarhet. 
Trots detta visar forskare att företag har olika definitioner av begreppet. I en studie 
från Nya Zeeland av Byrch et al.(2009) framgick att det råder stor variation av 
begreppet i affärssammanhang. Forskarna menar att det är en akilleshäl för att främja 
en hållbar utveckling. Vidare menar dem att en mångfald av tolkningar om vad 
hållbarhet är kan göra att begreppet får en så lös innebörd att den i praktiken blir 
meningslös. 
Som nämnts i bakgrunden väntas EUs förändringar av redovisningsdirektiven för 
icke-finansiell rapportering börja gälla Svenska företag så att det påverkar 
rapporteringen närmaste räkenskapsår efter 31 december 2016. Vilket kommer att 
påverka 2000 företag och de som inte hållbarhetsredovisat tidigare ställs inför en stor 
omställning (Alestig 2015). För vissa är det dock inget nytt och ser vi till de 100 
största bolagen i Sverige så har dem flesta hållbarhetsredovisat de senaste åren 
(KPMG 2015). Det intressanta i sammanhanget är att många av dessa företag inte 
haft något lagkrav på sig att hållbarhetsredovisa. Kraven och förväntningarna om den 
frivilliga hållbarhetsredovisningen har istället kommit från andra påtryckningar. 
 
Det nya lagförslaget (Ds 2014:45) som säger att 2000 Svenska företag skall 
hållbarhetsrapportera har mötts av såväl lovord som kritik (Alestig 2015). Hur stora 
krav som skall ställas samt vad som bör finnas med råder det såtillvida delade 
                                                
2 Hållbar utveckling = Enligt FNs världskommision som leddes av Gro Harlem Brundtland innebär 
det "En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov" (FN 2012). 
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meningar om. Fallan och Fallan (2009) menar att lågt ställda nationella lagkrav kan ha 
effekten att stagnera den hållbara utvecklingen för företag som redan engagerat sig i 
hållbarhet under ett längre tag. De poängterar även behovet av vidare forskning 
utanför undersökningens nationella kontext. Detta för att förstå ifall studiens resultat, 
det vill säga att frivillighet för hållbarhetsredovisningen, är det mest positiva för att 
främja en hållbar utveckling. Thirarungreang (2013) har en något mer kritisk åsikt 
gentemot frivilligheten som präglat hållbarhetsredovisningen. Enligt honom är 
lagregleringen mer effektiv, eftersom den kan tvinga fram saker på ett annat sätt och 
ger företag ansvarsskyldighet om något strider mot lagen. Vidare är det viktigt i 
framtida forskning att fortsätta kontrollera och granska frågor om reglering eller 
frivillighet för att komma fram till passande mekanismer för hållbarhetsredovisningen 
(Thirarungreang 2013). I Sverige har statliga företag sedan 2008 haft ett ägardirektiv 
om att hållbarhetsredovisa (Borglund et al. 2010). Denna skiljer sig innehållsmässigt 
mot lagförslaget om hållbarhetsredovisning som nu väntas träda i kraft. 
Ägardirektivet begär att statliga företag skall redovisa enligt GRIs3 riktlinjer samt att 
det skall vara en oberoende granskning av rapporten. Vilket är exempel på två 
detaljer som nya lagförslaget saknar (Ds 2014:45). 

1.3. Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att förklara om lagförslaget gällande hållbarhetsrapportering är 
positivt och om det är önskvärt. Detta innefattar beskrivning av 
hållbarhetsredovisning samt förståelse för dess drivkrafter. 
För att besvara syftet ges följande forskningsfrågor: 
 
1. Vad är hållbarhetsredovisning? 
2. Varför har företag hållbarhetsredovisat på frivillig grund fram tills idag? 
3. Kräver intressenterna en hårdare lagreglering av företags hållbarhetsredovisning? 

1.4. Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande: 
1. Inledning 
2. Teoretisk referensram 
3. Metod 
4. Empiri 
5. Analys 
6. Slutsats 
7. Referenser 

                                                
3 Global Reporting Initiative = Internationell nätverksorganisation som lanserar ramverk och riktlinjer 
för att vägleda företag och organisationer i deras hållbarhetsrapportering (GRI 2015a). 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de begrepp, teorier och ramverk som är relevanta för 
hållbarhetsredovisningen. För att ge en bra överblick disponeras avsnittet utifrån våra tre 
forskningsfrågor. 

2.1. Hållbarhetsredovisning 

Brundtlandskommissionens definition om en hållbar utveckling (FN 2012), att 
tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov, är grunden för dagens hållbarhetsredovisningar. 
Hållbarhetsredovisningen är alltså det som knyter samman diskussionen om en 
hållbar utveckling med redovisningsbegreppet (Frostensson et al. 2012). Sett ur ett 
företagsperspektiv ger då hållbarhetsredovisningen uttryck för företagens ambitioner, 
visioner, strategier samt aktiviteter och hur dessa relaterar till en hållbar utveckling 
(Westermark 2013). 
Den hållbara utvecklingen har sedan slutet av 90-talet alltmer förknippats med 
Elkingtons (1998) utveckling av Triple-Bottom-Line4 (TBL). Han betonar vikten av 
att företag inte bara fokuserar på det ekonomiska, utan att det är viktigt att företag 
även redovisar sin påverkan på miljö och samhälle. Likaså GRI (2016) belyser TBLs 
aspekter som fundamentala i en hållbarhetsrapport. Ett annat begrepp som bör 
nämnas när hållbarhetsredovisningar redogörs är Corporate Social Responsibility 
(CSR). Hållbar utveckling handlar som ovan nämnts om det övergripande globala 
perspektivet och om jordens samlade resurser som inte får förbrukas i överflöd. CSR 
kopplas istället till det ansvar organisationer har gentemot samhället. Således är CSR 
nära förknippat med företagsetik, det vill säga hur företag bör agera (Westermark 
2013). Även om det är en viss skillnad mellan hållbar utveckling och CSR, så har det 
genom åren visat sig att de båda överlappar varandra. Hahn och Kühnen (2013) 
visade i sin litteraturstudie av 178 stycken vetenskapliga artiklar om 
hållbarhetsredovisningar att hållbar utveckling och CSR används mer ofta än sällan 
som synonyma koncept. 
 
Förutom att hållbarhetsredovisningen är något som redovisar vad företag gör för en 
hållbar utveckling, så fyller hållbarhetsredovisningen även ett rent praktiskt syfte. 
Frostensson et al.(2012) nämner två väsentliga funktioner en hållbarhetsredovisning 
kan fylla. För det första kan den användas för att öka transparensen samt 
trovärdigheten gentemot företagets intressenter. Detta är även viktigt enligt Alonso-
Almeida et al.(2014), då otillräcklig transparens kan medföra misstro mot företaget i 
fråga. Bristande insyn blir då ett problem för företaget, vilket ställer krav på deras 
hållbarhetsinformation. För det andra anses den även nyttig som verktyg för styrning 
av hållbarhetsprocesser (Frostensson et al. 2012), eftersom den kan hjälpa företag att 
driva samt utveckla de interna processerna (Adams och Frost 2008). Så utöver att 
                                                
4 Triple-Bottom-Line = Hållbar utveckling består utav de tre dimensionerna People, Profit och Planet. 
Hållbarhet innebär då en samverkan mellan dessa tre (Elkington 1998) 
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hållbarhetsredovisningen skall kommuniceras, vill även företagen kontinuerligt 
utvecklas och därmed styr den deras hållbarhetsarbete. 
 
Det riktas även kritik gentemot hållbarhetsredovisningen. Exempelvis Westermark 
(2013) beskriver att hållbarhetsredovisningen är vag i konturerna, obestämd i 
innehållet, och dess syfte är vare sig kodifierat eller allmänt accepterat. Det är några 
av anledningarna till att hållbarhetsredovisningen genom åren fått utstå kritik samt 
skepticism. Tvetydigheten i hållbarhetsredovisningens nuvarande form bidrar inte till 
en hållbar utveckling (Joseph 2012). Därav efterfrågas mer systematik i användningen 
för att minska möjligheten för företag att anpassa hållbarhetsredovisningen efter sin 
egen affärsmodell. 
Att företag har olika tolkningar av vad en hållbar utveckling innebär anses vara en 
akilleshäl (Byrch et al. 2009). Eftersom det kan medföra att begreppet får en så lös 
innebörd att den i praktiken blir meningslös. Även Desjardins (2016) pekar på att det 
systematiska missbruket av hållbarhet i affärssammanhang är ett problem, vilket gör 
att etiska och praktiska frågor förblir obesvarade om företag inte förstår begreppets 
innebörd. Det finns även de som menar att många sidor i en hållbarhetsredovisning 
döljer den riktiga bilden. Exempelvis visar Michelon et al.(2014) i sin studie att 
företag som utåt sett kommunicerar mycket hållbarhet och släpper omfattande 
hållbarhetsredovisningar, inte nödvändigtvis är mer hållbara. Den stora omfattningen 
beskrivs istället som ett sätt att sända ett intryck av att de är mer hållbara än andra. 

2.2. Skäl till att företag hållbarhetsredovisat på frivillig grund 

2.2.1.  Ökat behov t i l l  fö l jd av samhäl lsutveckl ingen  

Historiskt sett har företag ändrat perspektiv och inriktning på redovisningen för att 
anpassa sig till samhälleliga förändringar. Exempelvis skapade miljökatastroferna på 
80-talet, med bland annat Tjernobylkatastrofen, en vilja att företag skulle 
miljöredovisa under 90-talet (Herzig & Schaltegger 2006). Att anpassa sig till 
utvecklingen i samhället är en förutsättning för organisationers fortlevnad. Gröjer 
(1997) gör en förenkling av hur samhällsutvecklingen påverkat redovisningen. Han 
menar att först inträder en fas av samhällsutveckling vilket resulterar i att rådande 
redovisning blir knapphändig. När samhällsutvecklingen sedan passerar en tröskel 
blir behoven såpass starka att ett nytt eller utökande redovisningssätt utvecklas. För 
snart 30 år sedan definierade Brundtlandskommissionen en hållbar utveckling (FN 
2012), och ända sedan dess har intresset för hållbarhetsredovisningar successivt ökat. 
År 2005 hållbarhetsredovisade 20 av de 100 största företagen i Sverige (KPMG 
2008). År 2015 var det så många som 87 av de 100 största företagen (KPMG 2015). 
Enligt Gröjer (1997) är ett av redovisningens främsta syften att skapa en tillförlitlig 
bild av ett företag. Således behövs hållbarhetsredovisningen idag för att ge 
intressenter en möjlighet att göra den bedömningen. 
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2.2.2.  Legit imite ts t eor in 

Organisationer eftersträvar att agera utifrån de begränsningar och normer som 
samhället de är verksamma i konstruerat (Deegan & Unerman 2011). Genom att 
hålla sig inom ramen för vad som anses korrekt av samhället så uppnås legitimitet. 
Vilket kan likställas med ett sorts kontrakt som upprättas mellan organisationen och 
samhället, där kontraktet utgörs av samhällets implicita samt explicita förväntningar 
om hur organisationen skall genomföra sina aktiviteter (Deegan & Unerman 2011). 
Det sociala kontraktet är dock inte fast till sin utformning utan ändras i takt med att 
samhällets normer samt värderingar förändras. Därmed är det viktigt att 
organisationer är uppmärksamma och flexibla så att de kan bevara sin legitimitet. I de 
fall där organisationen inte klarar anpassa sig till samhällets förväntningar eller förstår 
samhällskraven så uppstår ett “legitimitets-gap” (Deegan & Unerman 2011). Vilket 
blir kritiskt då denna legitimitet beskrivs som en vital resurs för att organisationer 
skall överleva (O’Donovan 2002). Så om organisationen inte uppfyller kraven 
samhället ställer kommer effekten av det vara reducerad attraktion från intressenter. 
Något som kan konkretiseras i form av minskad efterfrågan på produkter, sämre 
möjligheter till finansiellt kapital, eller fackföreningar som propagerar för 
restriktioner av den bransch organisationen agerar i (Deegan 2002). 
 
Det är via redovisningen som samhället har möjlighet att analysera vad 
organisationen gör för att agera mer hållbart och därmed avgöra dess legitimitet. Ett 
tydligt exempel på detta är då Islam och Deegan (2010) undersökt hur H&M och 
Nike reagerat på negativ mediaexponering. De finner att det finns en tydlig koppling 
mellan skandaler som uppdagats i media och större fokus på 
hållbarhetsrapporteringen. Således bekräftar det behovet av att bevara sin legitimitet. 
Däremot är det dock fel att lita blint på vad som kommuniceras av organisationen. 
Suchman (1995) menar att en organisations aktioner kan skilja sig avsevärt mot de 
sociala normerna. Ändå lyckas vissa organisationer bevara sin legitimitet för att deras 
handlingar går obemärkt förbi. Vidare beskriver han att det är möjligt eftersom 
legitimitet är socialt konstruerat, vilket står för en samlad uppfattning av en större 
skara, oberoende av enstaka observatörer. Hrasky (2012) har i sin studie tittat 
närmare på hur vissa företag använder sig av en tilltalande visuell retorik för att 
porträttera sig själva som ansvarstagande, även fast dem inte är det. Fenomenet 
beskriver hon som greenwashing, eftersom dessa företag försöker uppnå legitimitet 
genom att skönmåla sin verksamhet. Denna typ av risk identifieras också av Van Der 
Ploeg och Vanclay (2013), som menar att företag kan använda 
hållbarhetsredovisningen för att framställa något som bättre än vad det är. Detta 
genom att avstå från att nämna de negativa aspekterna av sina handlanden. 
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2.2.3.  Intressent teor in 

Intressentteorin är i mångt och mycket väldigt lik legitimitetsteorin, där de båda 
teorierna tenderar att överlappa snarare än utesluta varandra (Deegan & Unerman 
2011). Skillnaden ligger i att intressentteorin beskriver hur en organisation påverkas 
av samspelet med flera intressentgrupper. Därav förhandlas flertalet “sociala 
kontrakt” med olika grupper, medan legitimitetsteorin vill förklara hur organisationen 
påverkas av samspelet med samhället överlag. Vilket resulterar i ett förhandlat 
“socialt kontrakt” med hela samhället (Deegan & Unerman 2011). Vad gäller en 
intressent så definieras det som varje identifierbar grupp eller individ som påverkar 
eller påverkas av hur organisationen uppnår sina mål (Freeman 2010). Ur strategisk 
synpunkt menar Freeman (2010) att det är av yttersta vikt att identifiera och förstå 
relationen till de personer eller organisationer som skänker fördelar eller förpliktigar 
företaget. 
 
Deegan och Unerman (2011) diskuterar två olika perspektiv av intressentteorin; 
etisk/normativa- samt det deskriptiva management-perspektivet. Enligt dem betonar 
det normativa perspektivet vikten av att alla intressenter skall behandlas lika och 
därmed erhålla samma mängd information. Med ett normativt synsätt är det 
påverkan som organisationen har på den enskilda intressenten som bestämmer vilka 
skyldigheter organisationen har gentemot intressenten (Deegan & Unerman 2011). 
Ledningen skall därmed respektera alla intressenters synvinklar, även fast det inte 
nödvändigtvis leder till förbättrat finansiellt resultat (Hasnas 1998). Vilket bekräftas 
än mer av Deegan och Unerman (2011) som beskriver hur alla intressenter har en 
rättighet att få information om hur organisationen påverkar deras vardag, i form av 
till exempel utsläpp eller arbetssäkerhet. Joseph (2012) argumenterar för att det finns 
en underliggande spänning mellan det normativa perspektivet och sättet många 
företag bedrivs. Han menar att dessa företag ofta bedrivs i rent vinstsyfte och 
därmed tillgodoses inte alla intressenter vilka påverkas av företagets verksamhet. 
 
Medan det normativa perspektivet fokuserar på företags moraliska förpliktelser är det 
deskriptiva management-perspektivet mer “organisations-centrerat” (Gray et al. 
1996). Det deskriptiva management-perspektivet beskriver hur organisationer 
prioriterar vissa intressenter över andra (Deegan & Unerman 2011). Ju viktigare en 
intressent är för organisationen, desto mer ansträngning kommer användas för att 
tillgodose dennes behov (Gray et al. 1996). Intressenterna, och främst kunderna, är 
de som förväntar sig bättre upplysningar, ansvarsskyldighet och transparens när det 
kommer till företagens hållbarhetsrapporter (Camilleri 2015). Ser vi då till inflytandet 
så är det enligt Fernandez-Feijoo et al.(2014) de för företagen mest relevanta 
intressenterna som påverkar i högst grad. Detta innebär att investerare, anställda, 
samt kunder, influerar och påverkar graden av transparens i företagens 
hållbarhetsrapporter. Så en tydlig dialog som ökar intressenters medvetenhet kan, 
utöver ökad transparens, också resultera i ett större mervärde för företagen (Camilleri 
2015). Vad gäller intressentinkludering är det något som ofta relateras till företagens 
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ansvar. Greenwood (2007) visar dock i sin studie att intressentinkluderingen inte 
nödvändigtvis ökar det moraliska ansvarstagandet från ett företag. Hon förklarar 
vidare att ett ökat moraliskt ansvar kan ha en legitimerande effekt för företaget. Dock 
nyttjas denna intressentinkludering snarare för egen vinning och de strategiska målen 
än av moraliska förpliktelser mot intressenterna. 

2.3.  Hållbarhetsredovisning - Reglering eller självreglering? 

2.3.1.  Nya lag förs lage t  

Sverige som medlemsland i EU skall underordna sig de förordningar samt direktiv 
som unionen beslutar om (Bernitz et al. 2014). Under hösten 2014 beslutade EU att 
göra ändringar i sina redovisningsdirektiv gällande rapporteringen av icke-finansiell 
information och mångfaldspolicy (Ds 2014:45). Ett direktiv sätter upp vilka mål de 
olika medlemsländerna skall uppnå, men de får själva bestämma hur de uppnås 
(Bernitz et al. 2014). Direktivet kräver att stora företag, företag av allmänt intresse 
samt moderföretag i en stor koncern skall producera hållbarhetsredovisningar (Ds 
2014:45). Enligt Gröjer (1997) är sådant som lagstiftas gällande redovisning vid 
många tillfällen tecken på marknadsmisslyckanden. Näringslivet har med andra ord 
misslyckats att utveckla en tillfredsställande redovisning. Det behöver inte gälla alla 
organisationer eller ens en majoritet. Det räcker med att ett antal misslyckas eller att 
ett tillräckligt stort företag gör det (Gröjer 1997). Risken för snedvriden information 
anses således vara ett av de största incitamenten till att EU initierade en process för 
att förändra redovisningsdirektiven gällande icke-finansiell information (Alestig 
2013).  

Den nya utformningen av årsredovisningslagen föreslås börja gälla från och med 1 
juli 2016, vilket kommer att påverka rapporteringen för det räkenskapsår närmast 
efter 31 december 2016. Det som skall rapporteras är sådant som är viktigt för att 
förstå företagets utveckling, resultat, ställning och konsekvenserna av dess 
verksamhet. Åtminstone i frågor som rör miljö, sociala förhållanden och personal, 
respekt för mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor. Om 
företaget av någon anledning inte rapporterar någon av dessa dimensioner skall detta 
motiveras väl (Ds 2014:45). 

Fram tills idag har det inte funnits någon lag som uttryckligen beskriver 
hållbarhetsrapportering. Det enda som funnits är en kort skrivning i 6 kap. 1§ ÅRL 
(SFS 1995:1554) om att icke-finansiella upplysningar som är väsentliga för företagets 
verksamhet skall tas med i förvaltningsberättelsen. Något som dock funnits och kan 
sättas i jämförelse med nya lagförslaget är ett ägardirektiv från 2008 om att statliga 
företag skall hållbarhetsrapportera. Borglund et al.(2010) visar i sin undersökning att 
ägardirektivet ökat medvetenheten om hållbarhet samt att hållbarhetsredovisningen 
stärkts. I ägardirektivet krävs statliga företag att hållbarhetsredovisa enligt GRIs 
riktlinjer samt låta rapporten bli föremål för en oberoende granskning (Borglund et 
al. 2010). Det framgick av studien att kraven om oberoende granskning var till nytta 
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för de statliga företagen, just för att revisorerna tydliggjorde vad som fungerar och 
inte fungerar gällande mätning samt rapportering. Därmed ökade kvalitén på de 
statliga företagens hållbarhetsredovisningar. I det nya lagförslaget däremot krävs 
ingen oberoende granskning av en revisor (Ds 2014:45). Det enda som nämns 
angående revisorns roll är att denna skall kontrollera om det har upprättats en 
rapport eller inte. Vidare beskrivs i promemorian (Ds 2014:45) att kvalitén högst 
troligen ökar med oberoende granskning samt att en sådan bör föra 
utvecklingsarbetet framåt. Å andra sidan skulle den oberoende granskningen ge 
företag högre kostnader, vilket beskrivs som den stora nackdelen (Ds 2014:45). Jones 
et al.(2015) visade i sin studie med de 20 största Brittiska byggnadsbolagen att 
merparten av dem inte hade någon oberoende granskning av sin 
hållbarhetsredovisning. De menade att resultatet av att inte använda sig av en 
oberoende granskning var reducerad tillförlitlighet och trovärdighet. Ett argument 
för att låta revisionen vara frivillig är att det enligt vissa stärker värdet av den 
(Carrington 2010). Just för att när det råder revisionsplikt kan de som inte finner 
något mervärde av tjänsten, se det som en övervakning av företagets verksamhet. 
Medan de företag som frivilligt använder en revisor upplever ett större värde och ser 
den som en viktig del av verksamheten.   

2.3.2.  Hard Law och Sof t  Law 

Frostensson et al.(2012) poängterar att den “mjuka”, frivilliga regleringen inom 
hållbarhetsområdet ökade lavinartat under tidiga 2000-talet. För att få en bättre 
förståelse av hur en hållbarhetsredovisning upprättas är det nyttigt att juridiskt reda 
ut begreppen för dess reglering. 
 
De begrepp som åtskiljs är vad som internationellt kallas hard law samt soft law 
(Bernitz et al. 2014). Hard law är de tvingande reglerna som vi har i vårt 
rättssamhälle, det vill säga olika direktiv och lagar. Inom det som kan tolkas ingå i 
hållbarhetsområdet finns det lagar som täcker in ärenden som rör anställdas säkerhet 
och hälsa eller företags miljöpåverkan (Grafström et al. 2008). Ett övertramp 
gentemot hard laws resulterar således i sanktioner samt straff. Just rättssäkerheten 
beskrivs som en av fördelarna med lagregleringen, där domstolar och myndigheter 
säkerställer ordningen (SOU 2004:47). Likaså hävdar Thirarungreang (2013) att 
lagregleringen är mer effektiv. Eftersom den kan tvinga fram företag att ta hänsyn till 
hållbarhet samt ge ansvarsskyldighet ifall företaget gör övertramp mot lagen. 
Forskarna Amanpreet och Sumit (2014) visar i sin studie att kommuners 
intressentinkluderande strategier drivs mer av lagregleringar än när de endast följer 
ett internationellt ramverk. De menar att lagar behövs för att inkludera intressenter i 
hållbarhetsfrågor i strävan mot en hållbar utveckling.  
 
Bernitz et al.(2014) förklarar hur soft law handlar om intern normbildning som 
utvecklats genom sedvänja, självreglering samt standardavtal. Soft law benämns 
därmed ofta som självreglering eller frivillig reglering eftersom det är olika nätverk 
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inom branschen samt oberoende organisationer som utvecklat normerna (Grafström 
et al. 2008). Vidare ges det inom självregleringen stort utrymme att tolka normer och 
riktlinjer så att de passar den egna verksamheten (Svedberg-Nilsson et al. 2005). 
Därmed tycker många förespråkare av självregleringen att det är positivt för att det 
lättare kan anpassas till ändrade yttre omständigheter än lagregleringen som omfattas 
av långa processer (SOU 2004:47). Övertramp mot soft laws ger inte några rättsliga 
följder utan de finns för att skapa vägledning för företag. Om ett företag däremot 
bryter mot regler som fått bekräftelse inom branschen, kan det föranleda förlorad 
legitimitet (Grafström et al. 2008). 
 
Buhmann (2006) förklarar att det inom hållbarhetsområdet är normerande att göra 
mer än vad de nationella lagarna begär. Nationella lagar som rör hållbarhet är oftast 
lågt ställda, vilket därmed oftast resulterar i en högre normbildning och självreglering. 
Vidare beskriver Buhmann (2006) att de nationella lagarna är mer av ett minimum 
för företag som inte valt att fokusera på hållbarhet. Fallan och Fallan (2009) visade 
istället att lågt ställda nationella lagar kan hämma en hållbar utveckling. De påvisade 
att en lågt satt nationell lagstiftning kan ge incitament för företag att redovisa mindre 
hållbarhet än vad de tidigare gjort. Detta eftersom lagarna inte ställer så höga krav. 
Det är vid tillfällen då självregleringen inte är tillräcklig som lagregleringens brister 
framträder. Statens Offentliga Utredning (2004:47) beskriver att lagregleringen endast 
kan ange en miniminivå. Därav kan det leda till ett opassande beteende om inte 
branschen klarar av att självregleras, eftersom det som inte explicit beskrivs som 
förbjudet praktiskt sett är tillåtet.   
Även om hard law och soft law är två helt skilda begrepp är det också viktigt att 
poängtera att många självregleringar utvecklats i nära kontakt med statliga 
myndigheter eller offentliga representanter (Bernitz et al. 2014). Det kan ske genom 
den nämnda kontakten, men även genom att offentliga representanter ingår i 
bedömningsorgan ute i näringslivet. 

2.3.3.  Global Report ing Ini t iat ive  

Global Reporting Initiative är en organisation som uppkommit ur självregleringen 
och som haft en stor betydelse för utvecklingen av hållbarhetsredovisningar 
(Frostensson et al. 2012). Denna oberoende internationella nätverksorganisation 
verkar för att hjälpa företag, myndigheter och organisationer gällande 
kommunikation, förståelse samt hantering av verksamheters hållbarhetsfrågor. GRIs 
riktlinjer är världens mest använda (GRI 2015a) och med sin internationella 
acceptans försöker de främja standardisering av hållbarhetsrapportering i hopp om 
att göra den transparent, enhetlig, användbar och trovärdig. Detta anses viktigt 
eftersom information om ett företags hållbara utveckling utgör kärnan i den 
hållbarhet man strävar mot (GRI 2015b). 
Hållbarhetsrapportering kan transformera abstrakta saker till något mer konkret, 
vilket underlättar förståelse och hantering av effekterna kopplade till verksamheten. 
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GRI försöker således med hjälp av sina senaste riktlinjer, G45, tillhandahålla 
vägledning genom redovisningsprinciper och standarder. På så sätt formas 
informationen för att bli både tillgänglig och jämförbar, gällande faktorer som berör 
det sociala, miljömässiga respektive ekonomiska. Vad gäller G4 så skiljer den sig från 
tidigare upplagor då den är mer användarvänlig. Därav kan olika alternativ appliceras 
så berörda kan välja den variant som passar rapporteringsbehovet, samt tillgodoser 
intressentgruppers informationsbehov på bästa möjliga sätt. Ett större 
väsentlighetsfokus och rapporteringsprocessfokus skall främja framtagandet av mer 
relevanta rapporter åt verksamheten och dess intressenter (GRI 2015b). 
 
Dock har GRIs riktlinjer varit föremål för debatt och kritik om huruvida dess 
användning bidrar till att underlätta hållbarhetsbedömningen. Isaksson och Steimle 
(2009) har tittat närmare på hållbarhetsredovisningar som applicerat GRIs riktlinjer 
och i vilken grad dessa rapporter speglar företagens faktiska hållbarhetsarbete. De 
kommer fram till slutsatsen att GRIs dåvarande riktlinjer, G3, inte var nog 
tillfredsställande för att säkerställa relevans och klarhet i huruvida företagen faktiskt 
var hållbara. Riktlinjerna ansågs inte heller tillräckliga då de inte kunde försäkra hur 
snabbt företagen avancerade mot hållbarhet (om de inte var hållbara från början) 
eller om kundbehov betraktades i tillräckligt omfattande grad. 
I en annan studie har Michelon et al.(2014) tittat närmare på rapporteringsförfarandet 
hos 112 företag. De konstaterar att genomsnittet av företagen som använder sig av 
GRI inte är förknippade med bättre upplysningskvalité eller upplysningsmängd. Det 
är snarare så att företag har ett symboliskt förhållningssätt till GRI där 
upplysningarna blir ett verktyg för att hantera företagets image samt framställa 
företaget som engagerat. Vidare poängteras dock att de finner bevis för de företag 
som applicerar dessa principer också till stor del är mer balanserade, jämförbara och 
exakta i sin information. Att följa GRI behöver däremot inte förbättra 
redovisningsprocessen eller den informationen som kommuniceras. Utan det 
förefaller även att företag lämnar allmänna och breda beskrivningar istället för att öka 
sin upplysningskvalité (Michelon et al. 2014).    
 

2.3.4.  Relat ionen t i l l  f inansie l l  redovisning 
 

Den finansiella redovisningen som hållbarhetsredovisningen ofta jämförs med, där 
båda avser redovisa vad organisationer företar sig, har bindande lagar och sker 
systematiskt efter givna principer (Fagerström et al. 2016). Dessutom påverkas den 
finansiella redovisningen av flera etablerade normgivningsorgan. IASB är ett exempel 
på ett sådant organ, vilka skall bidra till att redovisande företag skall ha små 
möjligheter att med hjälp av urval eller presentation av redovisningsdata inverka på 
bilden av den finansiella ställningen och resultatet (Westermark 2013). Vidare 
beskrivs att detaljreglering med liknande kvalité inte finns på samma sätt när det 

                                                
5 G4 = Senaste upplagan av GRIs riktlinjer som har målsättningen att effektivisera framtagandet av 
betydelsefull och väsentlig information inom hållbarhetsrapportering (GRI 2015b). 
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kommer till hållbarhetsredovisning (Westermark 2013).  Ändock används 
hållbarhetsredovisningen som en del av ett beslutsunderlag för användare 
(Frostensson et al. 2012). Därmed är det nödvändigt att redogöra för ett antal viktiga 
egenskaper en finansiell redovisning skall uppfylla. För att särskilja de båda 
redovisningstyperna, men även för att få en uppfattning om vad viss kritik gentemot 
hållbarhetsredovisningen grundar sig på. 

Den finansiella redovisningen har till skillnad från hållbarhetsredovisningen 
utvecklats under lång tid med anor från tidiga 1200-talet enligt Westermark (2013). 
Vidare beskriver han att den haft stor betydelse för att skapa ordning och reda i 
verksamheter. Sättet att rapportera inom finansiell redovisning skiljer sig avsevärt 
gentemot hållbarhetsredovisningen. När det kommer till den finansiella 
redovisningen brukar man tala mycket om dess standardiserade sätt (Westermark 
2013). Det uppnås till stor del av att den finansiella redovisningen har flertalet 
grundläggande redovisningsprinciper, vilka i mångt och mycket bygger på IASBs6 
föreställningsram för upprättande av finansiella rapporter. I föreställningsramen 
anges fyra kvalitativa egenskaper; begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet (Skatteverket 2013). Alla dessa kvalitativa egenskaper eller 
grundläggande redovisningsprinciper nämns inte i Årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554), men de är nog så viktiga ändå. (Marton et al. 2012). Något som dock 
nämns i ÅRL 2 kap. 4§ 1 st. (SFS 1995:1554) är möjligheten att jämföra, vilket 
uppnås genom enhetliga principer för värdering, klassificering och indelning av 
poster (Skatteverket 2013). Genom att reglera jämförbarheten i lag möjliggör den för 
användare att jämföra det aktuella företaget eller att jämföra företag sinsemellan 
(Marton et al. 2012). Gemensamt för de kvalitativa egenskaperna är att de skall 
underlätta för användarna vid beslutsfattande (Skatteverket 2013). Det är istället 
avsaknaden av de kvalitativa egenskaperna som hållbarhetsredovisningen får kritik 
för. Eccles et al.(2012) menar att det behövs givna principer för 
hållbarhetsredovisningen likt den finansiella redovisningen. Det anses för tillfället 
svårt för investerare att göra meningsfulla “äpplen-med-äpplen-jämförelser” mellan 
företag samt över tid. Dessutom är det svårt för företagen att veta hur de skall mäta 
och rapportera hållbarhetsarbete om det inte finns givna principer (Eccles et al. 
2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 IASB = International Accounting Standards Board är en organisation som ger ut 
redovisningsstandarder kallade International Financial Reporting Standards (Marton et al. 2012). 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Metoden är av kvalitativ 
komparativ sort och innefattar en induktiv ansats med iterativa inslag. Utöver det presenteras 
studiens procedur, intervjuer, kvalitetskriterier, och avslutas med metodkritik. 

3.1. Forskningsstrategi 

När det kommer till val av forskningsstrategi är det forskningsproblem, syfte, 
formulerade frågeställningar samt avgränsningar som vägleder metodval och vilket 
material som skall samlas in (Ekengren & Hinnfors 2012). I studien undersöker vi 
huruvida olika intressentgrupper kräver en hårdare reglering av företags 
hållbarhetsrapportering. Eftersom typen av intressenter som valde att delta i studien 
inriktar sig mot en mängd olika branscher anser vi att det hade varit problematiskt att 
avgränsa sig mot en specifik bransch. En för grov avgränsning hade riskerat utesluta 
en eller flera intressenter vilket hade minskat urvalet. I detta fall anses en kvalitativ 
forskningsstrategi vara lämplig eftersom uppsatsen har som ändamål att tolka i ord 
hur intressenter förhåller sig till dagens hållbarhetsredovisningar. Genom att använda 
denna typ av strategi banar det väg för djupare förståelse och mer nyansrika insikter i 
de olika intressentsvaren (Bryman & Bell 2013).  
 
När vi i studien diskuterar de intervjuade personerna beskriver vi dessa som 
informanter i empiri samt analys. Slutligen när vi överbryggar till teorin och 
generaliserar resultaten i den specifika kontexten beskrivs de intervjuade som 
intressenter. Just för att studien utgår ifrån ett intressentperspektiv.  
 

3.2. Forskningsansats 

Vår studie utgår från en induktiv ansats. Genom att använda det angreppssättet tillåts 
vi granska huruvida teori och praktik förhåller sig till varandra utifrån en 
tolkningsinriktad synvinkel. Slutsatser dras alltså från det insamlade empiriunderlaget 
(Bryman & Bell 2013). En öppen ansats minskar således begränsningar för vilken typ 
av information datainsamlingen resulterar i. Eftersom studien önskar öka förståelsen 
gällande intressenters syn på dagens hållbarhetsredovisningar, så möjliggör 
intressenttolkningar upptäckten av ny information genom olika beskrivningar och 
uppfattningar (Jacobsen 2002). 
Något vi insåg under datainsamlingen var att vi behövde komplettera vår teori 
ytterligare. Detta benämns som en iterativ process, vilket innebär att vi rör oss fram 
och tillbaka mellan teori och empiri. Processen tillåter oss lägga en bättre grund för 
att se huruvida påståenden inför teorigenerering kan bekräftas eller inte. Med andra 
ord så har pendlingen möjliggjort en mer anpassad och relevant teori (Bryman & Bell 
2013). 
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3.3. Forskningsdesign 

Studien utgår från en komparativ design vilket innebär en jämförande infallsvinkel 
som möjliggör att flera olika intressenttolkningar kan sättas i perspektiv till varandra 
oavsett om de är lika eller olika. Detta gör att vi kan få en utökad förståelse för, men 
också variation av, det fenomen vi ämnar undersöka (Bryman & Bell 2013). Designen 
kan underlätta teoriutveckling eftersom flera fall kan jämföras, vilket gör att 
forskaren får en bättre syn på vilka förutsättningar som gäller för att teorier ska 
stämma och när de inte gör det (Bryman & Bell 2013). Kritiken blir istället att den 
specifika kontexten inte beaktas mer när svaren jämförs i förhållande till varandra, 
även om det banar väg för teoretiska reflektioner i vår undersökning (Bryman & Bell 
2013). 
 

3.4. Tillvägagångssätt 

3.4.1.  Litteratursökning 

För att finna relevant litteratur baserades sökandet på nyckelord samt teorier som 
ställts upp i den teoretiska referensramen. Nyckelorden, som använts enskilt och i 
olika kombinationer, bestod bland annat av: ”sustainability report*”, ”sustainable 
development reporting”, ”regulation”, ”self-regulation”, ”disclosure”, ”corporate 
social responsibility”, ”sustainable development definitions”, ”greenwashing”. 
Databaser tillgängliga via Karlstad universitetsbibliotek har också använts. Dessa var 
bland annat Palgrave-Journals, EBSCO Business Source Premier, Science Direct, 
EmeraldInsight, Google Scholar, SpringerLink, samt Wiley Online Library. Vid 
artikelsökningarna filtrerades urvalet ned till artiklar som var Peer-Reviewed, det vill 
säga vetenskapligt granskade, för ökad trovärdighet. Utöver artiklarna har vi även 
med hjälp av Karlstads universitetsbibliotek funnit relevanta ämnesböcker och 
metodböcker som hjälpt oss i studien. 

3.4.2.  Urval 

Det som styr urvalet är undersökningens syfte samt vilken information vi vill åt. 
Ordet information bildar ett viktigt kriterium då vi avgränsar sökningen mot 
personer med information och kunskap om forskningsproblemet. Med anledning av 
detta har vi använt ett strategiskt urval för att hitta deltagare med expertis inom 
ämnet, vilket torde inbringa informationsrika svar (Jacobsen 2002). 
Initialt har vi genom en större mängd intresseutskick försökt nå relevanta personer 
via mail. Eftersom försöket inte resulterade i någon större svarsgrad valde vi istället 
att kontakta intressenter, eller de som besitter någon form av intressentansvar, per 
telefon. Utfallet blev 12 intervjuer med sakkunniga, hållbarhetschefer, rådgivare, 
konsulter, samt experter som jobbar med detta i organisationer, nätverk eller företag.  
För att säkerställa att intressenterna passade studien skickades informationsbilaga 
samt intervjuguide (se bilagor) ut innan intervjuerna. Vilket gjordes i både 
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förberedande syfte (Bryman & Bell 2013) men också för att vissa intressenter krävde 
det för att delta. 

3.4.3.  Urvalspresentat ion 

Amnesty International är en icke-statlig organisation som arbetar för mänskliga 
rättigheter. De arbetar för att skapa en värld där människor behandlas enligt FNs 
allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (Amnesty 2015). Vi har intervjuat 
Kathleen McCaughey, sakkunning inom området för ekonomiska aktörer och 
mänskliga rättigheter hos Amnesty International. 
 
Apoteket är den del av tidigare apoteksmonopolet som fortfarande är statlig ägt. De 
beskriver att de vill bidra till ett liv i hälsa genom att skapa värde för kunder, 
medarbetare och för samhället i stort (Apoteket u.å.). Vi har intervjuat Therese 
Hansen, hållbarhetskoordinator sedan 6 år tillbaka. 
 
BillerudKorsnäs tillverkar förpackningsmaterial med hållbarhetsfokus. Sedan 
fusionen mellan Billerud och Korsnäs i slutet av 2012 är BillerudKorsnäs en ledande 
aktör av förpackningsmaterial (Billerud Korsnäs 2015). Vi har intervjuat Bengt 
Brunberg som är hållbarhetschef, vilket han varit ända sedan fusionen. 
 
Deloitte är en revisions- och konsultbyrå som bland annat levererar rådgivning och 
granskningar av hållbarhetsredovisningar (Deloitte u.å.). Vi har intervjuat Didrik 
Roos som är auktoriserad revisor och ansvarig för Deloittes hållbarhetsgrupp i 
Sverige. 
 
Grant Thornton är en revisions- och konsultbyrå och erbjuder exempelvis rådgivning 
och granskningar av hållbarhetsredovisningar (Grant Thornton u.å.) Vi har intervjuat 
Markus Håkansson, auktoriserad revisor och senior affärsrådgivare som även är 
specialiserad mot hållbarhet. 
 
Handelsbanken är en av Sveriges ledande banker. De beskriver att hållbarhet är 
förankrat i deras kultur och arbetssätt sedan lång tid tillbaka (SHB u.å.). Vi har i vår 
undersökning intervjuat Elisabeth Jamal-Bergström som är hållbarhetschef för 
Handelsbanken. 
 
International Integrated Reporting Council (IIRC) är en internationell koalition med 
expertis från olika grupperingar med relation till redovisningsprofessionen. Syftet är 
att etablera integrerad rapportering samt tänk för företag inom privata och publika 
sektorn (IIRC u.å.). Vi har intervjuat Lars-Olle Larsson som är ambassadör för IIRC. 
Han har även lång bakgrund som konsult inom hållbarhetsområdet åt en rad 
prominenta byråer, därav talar han i egenskap av sitt engagemang som ambassadör 
likväl som erfaren konsult. 
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Karlstad Kommun jobbar utefter vision 100 000 invånare. De skall växa på ett sätt 
som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart (Karlstad Kommun 
2015). Vi har intervjuat Per-Olof Haster som är miljöstrateg på miljöförvaltningen i 
Karlstad Kommun. 
 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är en av Sveriges största banker. De beskriver 
sig som en relationsbank, där långsiktighet är en av strategins byggstenar. 
Hållbarhetsarbetet har likt andra bolag utvecklats i takt med samhällsutvecklingen 
(SEB u.å.). Vi har intervjuat Cecilia Widebäck-West som är hållbarhetschef på SEB. 
 
Swedbank är Sveriges största bank sett till antalet kunder. De beskriver att de har ett 
stort engagemang i att bidra till en sund och hållbar utveckling för sina intressenter 
(Swedbank u.å.). Vi har intervjuat Roger Markström, klimat- och energispecialist på 
Swedbank. 
 
CSR Sweden är en nationell partner till CSR Europe och är Sveriges ledande 
företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och 
samhällsengagemang (CSR Sweden u.å.). Vi har intervjuat Marianne Bogle som är 
verksamhetschef i CSR Sweden och som sedan 2011 sitter med i CSR Europes 
styrelse. 
 
Världsnaturfonden (WWF) är en oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och 
naturvårdsorganisation. I sitt arbete vill de bidra till en hållbar utveckling för att 
bevara ekosystem och den biologiska mångfalden (WWF 2016). Vi har intervjuat 
Magnus Emfel som är Senior Rådgivare inom Hållbar Ekonomi hos 
Världsnaturfonden. 

3.4.4.  Interv juguide 

Inför upprättandet av intervjuguiden inhämtades nödvändig kunskap eftersom det är 
viktigt att vara insatt (Bryman & Bell 2013). Intervjuguiden bestod av frågor om de 
teorier och teman vi valt att fokusera på runt vårt forskningsproblem. Så 
inledningsvis tematiserades bakgrundsfrågor och definitionsfrågor som var öppna 
och generella för att ta reda på intressenternas uppfattningar gällande 
hållbarhetsämnet. Det andra temat berörde intressentinflytande hos företag för att 
undersöka uppfattningar ur ett intressentperspektiv. Det tredje temat, beståendes av 
mer specificerade frågor, berörde frågor gällande reglering och lagförslaget. Frågorna 
formulerades även med hänseende till huruvida de kunde föranleda diskussion om 
grundvärderingar för insiktsfulla svar. Slutligen erhölls justeringstips från handledare 
innan intervjuguiden användes.  
Varför en intervjuguide har använts är för att den tillåter intervjuaren att avvika från 
guiden för att spinna vidare på intressanta åsikter eller för att intervjuobjektet redan 
svarat på frågan. Således är verktyget flexibelt samtidigt som den assisterar genom att 
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upprätta teman med detaljerade och utstuderade frågor (Bryman & Bell 2013). Den 
har alltså möjliggjort dialog men med viss struktur. 

3.4.5.  Interv juer  

I undersökningen genomfördes 12 semistrukturerade intervjuer fördelade på tre 
stycken platsintervjuer respektive nio stycken telefonintervjuer. Telefonintervjuer 
genomfördes främst av tidsmässiga och kostnadsmässiga skäl som skulle underlätta 
forskningsprocessen. Telefonintervjuerna föranledde inga större skillnader i 
jämförelse med platsintervjuerna, vilket gör att intervjuformerna enligt oss ansågs 
likvärdiga. 
Intervjuerna spelades även in för att underlätta transkribering, analys samt 
repetitionsmöjligheter (Bryman & Bell 2013). Vad gäller omfattningen varierade 
intervjuerna mellan 30 till 60 minuter beroende på svarsomfång. Variation är dock 
vanligt vid kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell 2013). 
Fördelen med att använda sig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer är flexibilitet 
i insamlingsprocessen av detaljrika åsikter och tolkningar. Just semistrukturerad 
struktur ger också svarande stor frihet att själv betona och utforma svaren. Däremot 
föranleder den stora datamängder och tidskrävande bearbetning, vilket vi förebyggde 
genom att transkribera respektive koda materialet tidigt för att ta hänsyn till arbetets 
tidsram (Bryman & Bell 2013). 

3.4.6.  Forskningse t ik 

Forskningsetik formar hur forskning skall skötas utifrån etiskt agerande och etiska 
ställningstaganden (Bryman & Bell 2013). Innan intervjuerna skickades 
informationsbilagor ut (se bilaga 1) där etiska aspekterna beaktades enligt följande: 
 
● Genom att presentera syfte, intervjuomfattning respektive tillvägagångssätt för 
intervju och transkribering, så tog studien hänsyn till informationskravet. 
 
● I informationsbilagan önskade vi erhålla informantens muntliga samtycke för 
rättigheten att spela in samtalet i studiesyfte och inget annat än det. Informationen 
presenterade och gav rådgivning angående deltagarnas rättighet i att de när som helst 
kunde avbryta deltagande om så önskades. Genom detta tog studien hänsyn till 
samtyckeskravet respektive nyttjandekravet. 
 
● Konfidentialitetskravet är ett erkänt problem vid kvalitativa intervjuer då det rör 
individer. Utöver informantens namn, transkriberade och kodade svar i den 
sedermera publicerade uppsatsen, så hanteras övriga uppgifter oåtkomliga för 
obehöriga helt enligt bilagan. 
 
● Falska förespeglingar motverkas av att den tidigare nämnda bilagan skickas ut för att 
tydliggöra forskningsprocessen. Utöver det skickas även transkriberat material 
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tillbaka för att se till att saker uppfattats korrekt, vilket motverkar vilseledande 
information samt hantering. 

3.5. Dataanalys 

Efter intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer ord för ord som ett 
förberedande steg i analysprocessen. Vilket resulterade i 166 sidor med 
intervjumaterial. Transkriberingen underlättar repetition av informanternas svar, 
vilket gynnar kodning och analys. Ett erkänt problem inom kvalitativ forskning 
brukar vara att forskare ofta erhåller stora mängder data som kan vara svårhanterliga. 
Med hjälp av kodning kan vi således bryta ned data i olika komponenter och härleda 
dessa till teman (Bryman & Bell 2013). Dessa teman bildar i sin tur ett 
kodningsschema som hjälper oss filtrera ut relevanta delar. Lantz (2013) kallar detta 
för reduktion av data, vilket innebär att filtreringen av intervjudata är ett led i 
skapandet av analysunderlaget. Därav inkluderas inte alla resultat, utan bara de som 
är kopplade till forskningsproblemet (Bryman & Bell 2013). I vårt fall blir detta 
avgränsningen som gjorts och huruvida data inkluderats eller inte. 
Som steg två har vi kopplat svaren till våra teman. Vilket Nylén (2005) likställer vid 
en modifierad variant av grundad teori där hon skiljer på empiri och analys. 
Empiriunderlaget blir en sammanfattning där data härleds och tematiseras, vilket i 
vårt fall återger informanternas svar på ett systematiskt sätt. Vad gäller analysen blir 
den teorigenereringen, där vi som forskare tolkar de tematiserade åsikterna i relation 
till framtagen teori (Nylén 2005). Empiriavsnittet redogör således endast deltagarnas 
bidrag och framställs därmed självständigt från analysavsnittet (Bryman & Bell 2013). 

3.6. Trovärdighet & Äkthet 

I kvalitativ forskning används begreppen trovärdighet och äkthet för att bedöma 
studiens kvalité. Detta anses relevant eftersom våra informanters svar kan skilja sig 
från andra liknande informanter och definitiva svar är svåra att nå, eftersom det finns 
flertalet varaktiga beskrivningar (Bryman & Bell 2013). 

3.6.1.  Trovärdighet  

Eftersom det förekommer flertalet olika beskrivningar bland informanterna är 
klarhet något att sträva efter. Med hjälp av respondentvalidering skapas tillförlitlighet i 
de resultat som framställs. Detta innebär regelefterlevnad och säkerställandet av de 
rapporterade resultaten, vilket görs genom att informanterna bekräftar svaren 
(Bryman & Bell 2013). I vår studie har vi efter intervjuerna skickat tillbaka det 
transkriberade materialet för att säkerställa att svar uppfattats korrekt. 
 
Då studien inriktar sig på att fånga intressenters åsikter om hållbarhet ligger fokus på 
att finna det unika i deras svar, vilket är ett typiskt drag inom kvalitativ forskning 
(Bryman & Bell 2013). Utförliga och detaljrika svar från kunniga intressenter bidrar 
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till att bygga ett fundament, vilket läsaren kan nyttja för att se hur resultat är möjliga 
att överföra från vår studie till andra miljöer (Bryman & Bell 2013). 
 
En redogörelse av forskningsprocessens delar ger andra möjlighet att granska vår 
studie under tiden undersökningen pågår samt innan publiceringen. Detta kan ses 
som en kvalitetsbedömning. Däremot anses de stora datamängderna vara 
problematiskt då granskningen blir krävande (Bryman & Bell 2013). I vår studie kan 
pålitlighetskriteriet delvis tillämpas då moment som handledning, opponering, och 
slutligen examination, granskar forskningsprocessens delar. 
 
Som forskare i denna undersökning strävar vi efter objektivitet genom att utelämna 
personliga värderingar och inte låter det teoretiska perspektivet inverka på studien. 
Främst gör vi detta genom neutralitet och visar att vi handlat med goda avsikter, 
vilket stärker konfirmeringen (Bryman & Bell 2013). 

3.6.2.  Äkthet  

Begreppet äkthet rör mer generella ställningstaganden avseende forskningens 
konsekvenser. 
Det är viktigt att studien återspeglar olika synpunkter och tolkningar genom en rättvis 
bild. Genom att exempelvis vända sig till en viss typ av grupp eller individer hittar 
man således representativa svar som kan jämföras mot varandra (Bryman & Bell 
2013). Studiens intressentperspektiv möjliggör en bred urvalsbasis samtidigt som den 
tillåter oss inhämta jämförbara tolkningar. 
Sett utifrån äkthets beståndsdelar ontologisk och pedagogisk autencitet, så kan 
studien förmedla kunskap, uppfattningar och förståelse till deltagarna. Detta genom 
intervjudialog och slutresultaten som studien bidrar med (Bryman & Bell 2013). 

3.7.  Metodkritik  

Nackdelarna med kvalitativ forskning anses ofta vara att den är subjektiv, 
svårreplikerad, svårgeneraliserad, eller att dess transparens brister (Bryman & Bell 
2013). Subjektivitet beror på uppfattningen att resultat som framställs oftast baseras 
på vad forskarna själva värderar som betydande. Subjektivitet respektive fördjupning 
blir för mycket vad gäller dels förhållandet till undersökningspersonerna, men också 
att förhållningssättet som börjar med öppna frågor, för att först senare precisera 
frågeställningarna, ger dålig förklaring om motiven till studien (Bryman & Bell 2013). 
Detta motverkar vi i vår studie genom att för det första tydligt precisera 
forskningsproblem och forskningsfrågor, vilket klargör studiens väsentlighet. För det 
andra motverkar vi en stor del subjektivitet i och med våra telefonintervjuer, där 
distans till våra informanter gör att ”intervjuareffekten” modereras. Detta innebär 
alltså att vi inte kan påverka informanten genom fysisk närvaro (Bryman & Bell 
2013). 
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Kvalitativ forskning kan också upplevas svårreplikerad på grund av att den är 
ostrukturerad, egenkonstruerad, eller svårläst när det kommer till 
forskningsprocessen. Dels gäller det varför vissa val har gjorts, men också att 
ostrukturerad data är föremål för subjektiva tolkningar. Forskaren styr således 
forskningsprocessens delar, så som datainsamling och observationer, och är 
beroende av sina intressen (Bryman & Bell 2013). Detta är en annan sak vi försöker 
motverka genom att ha tydliga redogörelser angående vår forskningsprocess - vilket 
sedermera kan öka förståelsen för tillvägagångssättet. 
 
En annan kritik är det komparativa designvalet samt det valda intressentperspektivet. 
Detta eftersom det kan förekomma väldigt varierande svar. Ett tydligt exempel i 
detta är att vissa organisationer kanske inte upprättar egna hållbarhetsredovisningar 
till skillnad från andra intressenter, exempelvis företag med vinstintresse. Variationen 
blir en nackdel ur ett jämförbarhetsperspektiv. Fördelen med detta torde istället 
innebära intressanta skillnader i de skildringar och åsikter vi erhåller från 
intressenterna, vilket vi anser är fördelaktigt för vår studie. 
Så trots den ovannämnda kritiken anser vi att den valda metoden är väl anpassad i 
förhållande till det som ämnas undersökas, vilket också motiverats under 
metodavsnittet. Vi söker en generell förståelse för hur intressenter tolkar det nya 
lagförslaget, där eventuell generalisering sker till teorin snarare än till populationen, 
vilket även det motiverar en kvalitativ forskningstyp (Bryman & Bell 2013). 
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4. Empiri 

I detta kapitel redogörs resultatet av de kvalitativa intervjuerna där empirin presenteras utifrån de 
uppställda forskningsfrågorna. 

4.1. Vad är hållbarhetsredovisning med utgångspunkt av begreppet 
“hållbar utveckling”? 

Det som kan konstateras från datainsamlingen är att många är överens om att 
Brundtlandsdefinitionen är den bästa beskrivningen av begreppet hållbar utveckling. 
Åtta stycken av informanterna beskriver den per definition. Deras syn är att 
Brundtlandsdefinitionen är det övergripande målet för hela civilisationen. Sedermera 
påpekar informanterna att det hållbara arbetet skall implementeras på företagsnivå 
och kommuniceras till intressenterna. Widebäck-West på SEB beskriver det enligt 
följande: "Ett internt verktyg, för att sammanfatta vad vi vill göra, vad vi har gjort 
och vad vi har åstadkommit. En kunskapsbank skulle man kunna säga". Även 
Markström på Swedbank menar att hållbarhetsredovisningen är ett sätt för dem att 
berätta sin historia, vad de vill och vad de tänker.  
Till de övriga särskiljande tolkningarna av vad “hållbar utveckling” är finner vi att det 
är väldigt mycket beroende på vilken typ av engagemang deras organisation bedriver. 
Bogle beskriver att CSR Sweden har ett uttalat fokus på just företagens 
samhällsansvar. De beskriver därför CSR som ett verktyg för att uppnå hållbar 
utveckling. En annan åtskiljande och intressant reflektion av begreppet ger Emfel 
från Världsnaturfonden. De menar att en ekonomisk utveckling måste tillgodose de 
planetära resurserna och de sociala samhälleliga behoven. Vilket de har definierat 
som the Doughnut-Economy (Munk-ekonomin). Dessutom har majoriteten av 
informanterna specifikt nämnt att hållbarhet och sedermera 
hållbarhetsredovisningarna innefattar de tre dimensioner som beskrivs i Triple-
Bottom-Line.  
 
En tredjedel av våra informanter poängterar att hållbarhetsredovisningen är ett sätt 
att vara transparent med sin verksamhet. De menar att det är otroligt viktigt att 
beskriva hur de jobbar och inte bara beskriva det positiva utan även belysa det 
negativa. Håkansson på Grant Thornton påpekar hur välfungerande företag tenderar 
att sopa ut från mattan istället för att sopa in under. Han beskriver hur retoriken i 
hållbarhetsredovisningen från ett sådant företag är att de är väldigt ödmjuka. Vilket 
de är genom att vara öppna med vad de inte klarar av och istället beskriva hur de 
arbetar för att förbättra sig. 
 
Vidare nämner informanterna att hållbarhetsredovisningen fungerar som ett 
styrverktyg och styrmedel. Sex stycken lyfter fram styrverktygets interna funktion i 
varierande grad. Bland annat Brunberg på BillerudKorsnäs och Hansen på Apoteket, 
framhäver dess drivkraft inom interna processer. Hansen poängterar detta genom att 
se det som en “igångsättare” eftersom den driver beslutsprocesser och arbetet 
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framåt. Brunberg förtydligar i sin intervju att eftersom företag åtar sig saker krävs det 
interna processer för att kunna erhålla korrekt information om rapporteringsfaktorer. 
Han nämner några av dessa som energiåtgång, utsläpp samt sjuktal. Emfel på WWF 
och Håkansson på Grant Thornton uttrycker sig istället i form av det klassiska 
uttrycket “What-gets-measured-gets-done”7. Emfel pekar på att det gör att man 
åstadkommer något vilket kan leda till mer systematiskt arbete från företagen. Vidare 
menar Håkansson på Grant Thornton att hållbarhetsredovisningen driver 
hållbarhetsarbetet framåt, men med förutsättningen att den faktiskt är bra. Han 
beskriver det som “ett lok som drar utvecklingen och någonting som injicerar energi 
inifrån”. 
 
En minoritet, nämligen tre stycken, av våra informanter är även noga med att 
poängtera ansvaret deras verksamhet har. Det kan vara ansvar på flera olika plan. 
Håkansson på Grant Thornton beskriver att de driver ett projekt som kallas för 
ansvarsfull rådgivning, vilket innebär att de inte skall ge oetiska råd. Han ger ett 
exempel om att de aktivt tar avstånd från att bedriva upplägg som kan vara lagligt 
men som ligger i gråzonen och kan uppfattas som oetiskt. Även Roos på Deloitte 
menar att ansvar är en viktig aspekt och poängterar att numera pratas det snarare om 
ansvarsfullt företagande än hållbarhet. 
 
Det riktas även en del kritik gentemot hållbarhetsredovisningen. En fjärdedel av våra 
informanter menar att hållbarhetsredovisningarna ofta är väldigt omfattande men att 
de till stor del är ospecifika. McCaughey på Amnesty beskriver just detta och 
kritiserar även att vissa företag inte tar reda på vilka intressenterna är som faktiskt 
efterfrågar deras hållbarhetsredovisning. Vidare tycker Emfel på WWF samt Bogle på 
CSR Sweden att hållbarhetsredovisningen mest fokuserar på kvantitet framför 
kvalité. 

4.2. Varför har företag hållbarhetsredovisat på frivillig grund fram 
tills idag? 

Merparten av våra informanter som på ett eller annat sätt drivs av att generera 
resultat har nämnt legitimitet som ett viktigt inslag för varför de hållbarhetsredovisar. 
Markström på Swedbank menar att det är ett krav för att det annars skulle resultera i 
badwill om de skulle avstå från att göra det. Det är samhällets förväntningar på de 
större företagen som gör det svårt att avstå från att hållbarhetsredovisa menar 
Widebäck-West på SEB. Larsson på IIRC går ett steg längre och menar att de bolag 
som inte gör det kommer i framtiden att “gå in i väggen”. Vidare poängterar 
Brunberg på BillerudKorsnäs att det är ett anständighetskrav att visa vad de faktiskt 
gör. 
 

                                                
7 What gets measured gets managed = Känd managementtes som innebär att “det som mäts blir 
åtgärdat” och därför bör man använda sig av mätningar (Westermark 2013). 
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På frågan om de intressenter som har mest påverkan på företags hållbara arbete ser vi 
att det är många som beskriver att det är såväl interna som externa intressenter. 
Widebäck-West på SEB beskriver att de i sin egen intressentanalys identifierat tre 
intressentgrupper som viktigast, nämligen kunder, medarbetare och 
ägare/investerare. Medan många är kluvna beskriver ändå sju stycken av 
informanterna att de externa intressenterna är lite viktigare. Markström på Swedbank 
menar att de externa intressenterna är de som förväntar saker och ställer krav. Dock 
är även han kluven eftersom han anser att det är en kombination, men att det väger 
över lite åt de externa. Brunberg på BillerudKorsnäs är också kluven i vilka som är 
viktigast, men lutar ändå lite åt att externa har störst betydelse. Men han menar att i 
slutändan är det BillerudKorsnäs själva som bestämmer och besluten måste vara 
förenlig med deras strategi.  
 
Vad gäller det motsatta lägret ser vi att många av dem menar att det måste finnas en 
vilja internt att arbeta med dessa frågor. McCaughey på Amnesty belyser hur hon 
träffat folk som jobbar på CSR-avdelningar som på ett personligt plan har goda 
intentioner, men att de inte får mandatet på den “lilla avdelningen”. Därmed menar 
hon att det är framförallt styrelse och ledning som måste vilja arbeta med dessa 
frågor. Roos på Deloitte menar att det beror på hur moget ett bolag är. Om bolaget 
är i sin uppstartsprocess och inte har koll på hygienfaktorerna för det hållbara arbetet 
så är det mycket de externa intressenterna som influerar. Om de istället kommit på 
plats med hållbarhetsarbetet är det snarare de interna intressenterna som har störst 
påverkan. Han menar att det då blir som ett “life-cycle-tänk” inom bolaget. En 
åtskiljande skildring gör Bogle på CSR Sweden. Hon beskriver att hon tror externa 
intressenter påverkar mest och framförallt att media har en stor påverkan. Vilket 
resulterat i att stora bolag som ertappats med ohållbara ageranden har försökt att 
ordna till det så fort som möjligt, för att undvika friktionen med media. 
 
När det kommer till intresset och utvecklingen av dialogen om hållbarhet ser vi att 
informanterna är samstämmiga om att intresset för dessa frågor har ökat. 
Uppfattningen om när den stora utvecklingen skett varierar dock. Widebäck-West på 
SEB menar att miljöfrågorna formellt funnits i kreditpolitiken sedan mitten av 90-
talet. Dessutom beskriver hon att vad som läggs in i bedömningen har förändrats 
över tiden. Markström på Swedbank beskriver att ett avsnitt om miljö, klimat eller 
hållbarhet alltid finns med på offertförfrågningar numera. Vidare menar Bogle på 
CSR Sweden och Larsson att dialogen om hållbarhet ökat inkrementellt framförallt 
det senaste decenniet. Brunberg på BillerudKorsnäs beskriver att det är genom 
dialogen med intressenter som gjort att de inte pratar om miljö specifikt utan att det 
numera är hållbarhet som efterfrågas. Slutligen ger Haster på Karlstad Kommun en 
intressant reflektion när han poängterar att utvecklingen är tudelad bland 
kommunens företag. Han menar att det framförallt är de större företagen som lyft 
frågorna med gedigna hållbarhetsarbeten. Medan de mindre istället har tappat och 
blivit sämre med uppföljning av miljöpolicys som exempel.  
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En fjärdedel av informanterna beskriver att det finns risk för marknadsföring eller 
PR i företags hållbarhetsredovisningar. De menar att vissa företag gör saker och ting 
fint kommunikativt, men att det inte leder till någon skillnad vad gäller det faktiska 
hållbarhetsarbetet. Larsson på IIRC beskriver att det förekommer väldigt mycket PR 
i hållbarhetsredovisningar. Jamal-Bergström på Handelsbanken menar att det finns 
en risk för “green-washing” om det är för mycket marknadsföringsmaterial. Roos på 
Deloitte är inne på problematiken att vissa företag har upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen på en separat kommunikationsavdelning. Han menar att 
dessa jobbar helt avsides från verksamheten, därav blir kopplingen till den dagliga 
verksamheten svår och driver således ingen hållbar utveckling. 
 
Ytterligare en fjärdedel av informanterna är inne på att vissa företag börjar i fel ände 
vad gäller hållbarhetsarbetet. Håkansson på Grant Thornton menar att det är ett 
problem i näringslivet att börja rapportera innan dem har satt sitt strategiska 
hållbarhetsarbete. Han drar kopplingen till statliga bolag som började 
hållbarhetsredovisa 2008 utan att egentligen ha börjat internt med frågorna. Förvisso 
menar han att det går åt rätt håll även för dessa, men att det kunde gjorts mer 
effektivt. Bogle på CSR ställer sig även hon frågandes till varför företag gjort på detta 
vis. Hon beskriver det med metaforen “innan man ens har produkten ska man 
paketera den, hur kan man paketera någonting när man inte vet hur produkten ser 
ut?”. 

4.3. Kräver intressenterna en hårdare lagreglering av företags 
hållbarhetsredovisningar? 

För att ta reda på detta önskade vi att se hur företag ställer sig till den självreglering 
som präglat hållbarhetsområdet de senaste decennierna. Vi finner att den 
övervägande delen av informanterna ställer sig positiva till frivillighet och 
självreglering. Åtta av informanterna är generellt positiva till frivilligheten. Brunberg 
på BillerudKorsnäs nämner drivkrafter som ett sätt för näringslivet att utveckla sig 
för att nå sina kunder. Han menar att “vi lever på marknader och det behövdes ingen 
lagstiftning för att BillerudKorsnäs skulle hållbarhetsredovisa”. Även Roos på 
Deloitte tycker att självreglering är bättre än lagstiftning. Dock nämner han att det 
kan vara bra att föra in lite om hållbarhet i ÅRL för att det blir en tydligare 
förväntansbild och högre lägstanivå. Widebäck-West på SEB gör en annan intressant 
reflektion när hon beskriver att självregleringen finns hela tiden och är generellt sett 
bredare än lagstiftningen. Således menar hon att självregleringen kan ta höjd för de 
normförskjutningar som sker i samhället. 
 
Resterande del av våra informanter, förutom en som inte gav något svar, fann att 
självregleringen inte är optimalt för att bidra till en mer hållbar utveckling. Larsson på 
IIRC menar att det inte räcker med självregleringen för att förändra tillståndet på 
jorden. Han beskriver att det är en för kortsiktig idé om hur vi skall lösa problemen 
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och det måste således till lagregleringar. McCaughey från Amnesty bedyrar också att 
frivilligheten som vi har inte fungerar och menar att utredningar som Amnesty gjort 
vittnar om detta. Vidare poängterar hon att om företag inte är tvungna att göra saker 
så kommer det inte bli övergripligt bättre. Även Haster på Karlstad Kommun menar 
att det finns en övertro att branscher skall självregleras och tycker att det bör styras 
på ett eller annat sätt. 
 
I samband med frågan om lagregleringen önskade vi även finna informanternas åsikt 
om GRI. Det visade sig råda delade meningar om GRI. Majoriteten av informanterna 
tycker att det är bra fast med varierande syn på hur bra. Bland annat Hansen på 
Apoteket tycker att det är bra att ha en standard att enas kring. Vidare nämnde en 
fjärdedel av informanterna att GRI är bra för att det gör det möjligt att jämföra 
bolag. Markström på Swedbank är en av dem som menar att det är lättare att göra 
jämförelser. Dessutom tycker han att det är ett bra verktyg för att lyfta och hantera 
hållbarhetsredovisningen. Roos på Deloitte och Widebäck-West på SEB diskuterar 
också jämförbarheten men med en annan infallsvinkel. De menar att senaste 
ramverket, G4, där fokus är på väsentlighet för vardera bolag, kommer göra det 
svårare att göra jämförelser. Eftersom utifrån situation är olika frågor olika viktiga för 
bolagen. 
 
Larsson på IIRC är en av dem som har en lite mer kritisk hållning mot ramverket. 
Han gör kopplingen genom att referera till en metafor av en känd skådespelare. “Jaa, 
det här är husets bästa fåtölj, eller visserligen en dålig fåtölj, men husets bästa fåtölj”. 
Han menar att GRI är det bästa redovisningsramverket för att producera fristående 
hållbarhetsredovisningar, men därmed inte sagt att det är optimalt och tillräckligt. 
Vidare önskar Håkansson på Grant Thornton och Roos på Deloitte en “light-
version” för att få in fler företag in i hållbart företagande. Detta för att ramverket 
varit och fortfarande är väldigt omfattande. McCaughey på Amnesty tycker att det 
funkar för den ger företag möjligheten att visa hur de arbetar med dessa frågor. Dock 
poängterar hon att det inte är ramverket i sig som tvingar företag att jobba mer 
seriöst med dessa frågor. 
 
Slutligen undersöktes vad informanterna ansåg om det nya lagförslaget för 
hållbarhetsrapportering. Det visade sig vara tudelade åsikter även där. Dock tycker 
majoriteten, nämligen sju av våra informanter, att det är ett steg i rätt riktning mot en 
mer hållbar utveckling. Markström på Swedbank menar att det är viktigt och för att 
hållbarhetsrapporteringen skall få en tyngd går det inte att undkomma ett lagkrav. 
Bogle på CSR Sweden anser även hon att det är bra för att det ökar transparensen 
hos företag. Vidare tycker tre av dem som är positiva till lagförslaget att det är bra att 
lagförslaget inte kräver någon oberoende granskning. Widebäck-West på SEB är 
generellt positiv till oberoende granskningar och menar att det skänker redovisningar 
trovärdighet. Däremot tycker hon att avsaknaden av den oberoende granskningen i 
lagförslaget är bra. Hon argumenterar för att oberoende granskningar bör ske efter 
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en mognadsperiod, där bolag får lov att hitta processer och rutiner. Håkansson på 
Grant Thornton tycker generellt sett även han att det är viktigt med oberoende 
granskningar eftersom det ger värdefull rådgivning. Dock påpekar han att en 
oberoende granskning skall komma på frivillig grund och inte genom lagkrav. 
 
Resterande del av dem som är positiva till lagförslaget tycker dock att det borde varit 
med ett krav om oberoende granskning. Hansen menar att den oberoende 
granskningen är en trovärdighetsstämpel som är väldigt viktig och överstiger därmed 
kostnaderna. Rent allmänt om lagförslaget menar hon att det kan vara en ganska stor 
utmaning för de mindre bolagen som omfattas. Att få allt på plats initialt kommer 
kräva mycket jobb. Dock tycker hon att fördelarna är övervägande och betonar 
transparensen av lagförslaget. Jamal-Bergström på Handelsbanken tycker i grunden 
att det är bra att fler företag fokuserar på hållbarhet. Dock är hon precis som Hansen 
inne på att det kommer vara en besvärlig övergångsperiod för de mindre bolagen. 
Vidare menar Jamal-Bergström på Handelsbanken att det krävs revisionsplikt på 
finansiell redovisning för dem som omfattas av lagförslaget. Därmed borde det även 
krävas för hållbarhetsredovisningen.   
 
Av de fem som generellt inte är positiva till lagförslaget är det fyra stycken som riktar 
kritik, varav en som varken ställer sig för eller emot. Vidare är fyra av dessa frågandes 
till varför det inte är något krav om oberoende granskning. Brunberg på 
BillerudKorsnäs är generellt av åsikten att bolag skall få ta egna initiativ och driva sitt 
bolag i den riktningen de själva vill. Han nämner risken att många uppfattar det som 
ett tvång och gör minimalt bara för att uppfylla lagkravet och sedan struntar de i 
resultaten. Detta är något som Roos på Deloitte också oroar sig över. Han menar att 
risken är att det blir urvattnat för att lagförslaget är för ospecifikt. Visserligen tror 
han att det kommer sätta sig efter ett tag med praxis. Vidare tycker både Brunberg 
och Roos att det saknas krav på oberoende granskning i lagförslaget. Roos menar att 
kvalitén blir lidande om vissa delar av ett företags redovisning är granskat medan 
andra inte är det. “I den formella årsredovisningsdelen då är det reviderat, sen så har 
du vissa grejer som är översiktligt granskat. Sen har du hållbarhetsrapporten, den är 
ju liksom inte granskad utan där har man bara intygat att den finns, helt omöjligt för 
en extern läsare som inte är insatt i det, att förstå”. Larsson på IIRC menar att hela 
lagförslaget är luddigt. Företag kan välja i både sak och innehåll, den behöver inte 
vara avgiven av styrelsen och den behöver inte vara föremål för oberoende 
granskning. Således tycker han att lagförslaget känns kraftlöst. Emfel på WWF tycker 
det saknas krav på mer framåtblickande information i lagförslaget. Han menar att 
risken för “lock-in-effekter” är överhängande om dessa aspekter inte vägs in. Det vill 
säga att intressenter investerar i något som vi kommer leva med men som inte är 
tillräckligt bra för att främja en hållbar utveckling. 
 
En tredjedel av våra informanter tar upp jämförbarheten och om lagförslaget 
möjliggör ett sådant hänseende. Hansen på Apoteket menar att det är en nackdel att 
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det inte krävts något specifikt regelverk i lagförslaget. Hon pekar således på att det 
inte kommer att vara möjligt att jämföra bolag emellan. Håkansson på Grant 
Thornton tror inte heller att jämförbarhet kan uppnås med nya lagförslaget. Däremot 
menar han att det inte bara är jämförbarheten som är viktig inom redovisning utan 
även målsättningar från bolagen. 
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5. Analys 

I detta avsnitt knyter vi samman relevant empiri med vår teoretiska referensram. För att göra 
avsnittet så tydligt som möjligt har vi precis som i empirin utgått ifrån våra forskningsfrågor. 

5.1. Vad är hållbarhetsredovisning med utgångspunkt av begreppet 
"hållbar utveckling"? 

Som Frostensson et al.(2012) antyder är hållbarhetsredovisningen det som knyter 
samman diskussionen om hållbar utveckling med redovisningsbegreppet. Att vi talar 
om just hållbarhet idag beror till stor del på Brundtlandkommissionens definition av 
en hållbar utveckling och dess genomslagskraft. Åtta stycken informanter beskriver 
just Brundtlandskommissionens definition som en bra tolkning av begreppet "hållbar 
utveckling". Westermark (2013) i sin tur menar att hållbarhetsredovisningen är 
företagens ambitioner, vision, strategi samt aktiviteter och hur detta kan kopplas till 
en hållbar utveckling. Denna uppfattning överensstämmer bra med hur Widebäck-
West på SEB definierar hållbarhetsredovisningen: 
 

"Ett internt verktyg, för att sammanfatta vad vi vill göra, vad vi har gjort och vad vi har 
åstadkommit. En kunskapsbank skulle man kunna säga" 

 
Mycket av den hållbarhetsredovisning som sker idag görs utifrån Elkingtons (1998) 
TBL, som handlar om att företag skall redovisa sina miljömässiga, sociala och 
ekonomiska åtaganden. Detta stämmer överens med den allmänna uppfattningen 
från våra informanter som specifikt nämner dessa tre aspekter när de diskuterar 
hållbarhet och sedermera hållbarhetsredovisningar.  
Ner på företags- och organisationsnivå hade de flesta informanterna utformat sina 
egna tolkningar på begreppet för att de på bästa sätt skall bidra till en mer hållbar 
utveckling. Byrch et al.(2009) påpekar dock att det är en nackdel att företag har olika 
tolkningar om vad begreppet faktiskt innefattar, vilket också Desjardins (2016) är 
inne på. Även om det övergripande svaret från våra informanter är 
Brundtlandsdefinitionen, finner vi också att många har olika intresse och motiv i det 
samtidigt som de har olika infallsvinklar in i begreppet. Vilket i sig tyder på att det 
förekommer motsättningar och risken finns att vissa gör det av egenintresse. 
 
Frostensson et al.(2012) beskriver att hållbarhetsredovisningen dels är till för att öka 
transparensen samt trovärdigheten gentemot företagets intressenter. Utifrån vår 
studie är det fyra stycken som påpekar att transparensen är viktig just för att belysa 
vad de faktiskt gör. Håkansson på Grant Thornton menar att ett transparent företag 
hellre sopar ut från mattan istället för att sopa in under. Just denna typ av öppenhet 
anses vara en styrka från ett sådant företag, då de inte endast visar vad de är duktiga 
på. Detta är något som även Alonso-Almeida et al.(2014) anser är viktigt. En god 
transparens och insyn i företaget reducerar risken för misstro, och det blir istället en 
styrka att ställa krav på hållbarhetsinformationen. 
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Enligt Adams och Frost (2008) driver hållbarhetsredovisningen företag att utveckla 
sina interna processer, och vill således redovisa sig själva från sin bästa sida. Därmed 
funkar hållbarhetsredovisningen som ett styrverktyg. Hälften av våra informanter 
bekräftar att den är nyttig som ett styrverktyg. De ser den som en typ av igångsättare 
och två informanter nämner det klassiska uttrycket "what-gets-measured-gets-done". 
Dessutom menar två informanter att en förutsättning för att den skall kunna 
användas som ett styrverktyg är att den faktiskt är bra. Håkansson på Grant 
Thornton ger oss följande beskrivning av hållbarhetsredovisningen om den nyttjas på 
rätt sätt: 
 

"Är den kantad av ett strategiskt projekt, då blir det ju både ett lok som drar utvecklingen och 
någonting som injicerar energi inifrån" 

 
Hahn och Kühnen (2013) visade i sin studie att CSR och hållbar utveckling används 
synonymt väldigt ofta. Detta bekräftades av tre informanter som diskuterade 
begreppet hållbar utveckling synonymt med CSR. Roos på Deloitte menade att det 
pratas allt oftare om ansvarsfullt företagande snarare än hållbarhet. Vidare menar 
Westermark (2013) att CSR är nära förknippat med företagsetiken som handlar om 
hur ett företag bör agera. Detta poängterar Håkansson på Grant Thornton när han 
förklarar att de avstår från att bedriva rådgivning som är lagligt men som kan 
uppfattas som oetiskt. 
 
Utav våra informanter är det en fjärdedel som riktar kritik gentemot 
hållbarhetsredovisningarna så som de är utformade idag. McCaughey på Amnesty 
tycker att många av hållbarhetsredovisningarna är ospecifika i sitt innehåll. Just detta 
är Westermark (2013) inne på när han beskriver hållbarhetsredovisningen som vag i 
konturerna, obestämd i innehållet och ett syfte som vare sig är kodifierat eller allmänt 
accepterat. Även Joseph (2012) riktar kritik mot hållbarhetsredovisningens nuvarande 
form och dess tvetydighet. Utöver McCaughey kritiserar även Emfel på WWF och 
Bogle på CSR Sweden omfattningen och kvalitén i hållbarhetsredovisningar. En 
kritik som även Michelon et al.(2014) tar upp och menar att företag som har 
omfattande hållbarhetsredovisningar inte per automatik behöver vara mer hållbara än 
andra. Utan att kvantiteten istället är ett sätt att ge intryck av att dem är mer hållbara. 

5.2. Varför har företag hållbarhetsredovisat på frivillig grund fram 
tills idag? 

Legitimitetsteorin handlar om att organisationer försöker verka inom de normer och 
ramar som samhället de agerar i konstruerat (Deegan & Unerman 2011). Merparten 
av företagen i vår undersökning som drivs av resultat har beskrivit legitimitetskravet 
på något sätt. Brunberg på BillerudKorsnäs menar att hållbarhetsredovisningen är ett 
typ av anständighetskrav och ett bra sätt att visa vad de faktiskt gör. Så en faktor till 
att BillerudKorsnäs hållbarhetsredovisar är således att de vill agera inom de normer 
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och ramar som samhället konstruerat. Vidare ses legitimitet som en resurs vilken är 
livsnödvändig för företags överlevnad (O’Donovan 2002), och om den inte uppfylls 
kommer effekten exempelvis vara reducerad efterfrågan på produkter eller sämre 
möjligheter till finansiellt kapital (Deegan 2002; O'Donovan 2002). Markström på 
Swedbank är inne på detta spår eftersom han menar att det mer eller mindre är ett 
krav att hållbarhetsredovisa. Vidare förklarar han att det skulle ge dem så mycket 
"badwill" om de skulle avstå från att göra det. Detta stämmer överens med teorin 
som beskriver att ett beslut att avstå från att hållbarhetsredovisa skulle exempelvis 
kunna resultera i reducerad efterfrågan från kunder (Deegan 2002; O'Donovan 
2002). Dessutom beskrivs legitimitet som ett socialt kontrakt som upprättas mellan 
organisationen och samhället de agerar i. Detta sociala kontrakt förändras i takt med 
samhällets normer samt värderingar (Deegan & Unerman 2011). Larsson på IIRC 
menar att de bolag som inte lyckas förändras i takt med samhället och avstår från att 
hållbarhetsredovisa till slut kommer att "gå in i väggen". 
 
Enligt Deegan och Unerman (2011) innebär det deskriptiva management-
perspektivet att organisationer prioriterar vissa intressenter framför andra. Merparten 
av våra informanter pekade ut en viss intressentgrupp som viktigast för utvecklingen 
av företags hållbarhetsarbete. Rent strategiskt anses detta oerhört viktigt; att 
identifiera och förstå sina intressentrelationer, eftersom det gäller att kunna särskilja 
vilka som både är nyttiga men också vilka som förpliktigar organisationen på något 
sätt (Freeman 2010). Likväl gäller det att företag förstår intressenter och deras krav. 
Intressenterna är de som kräver upplysningar och förväntar sig att bli medvetna om 
företags hållbarhetsarbete, exempelvis genom en dialog (Camilleri 2015). Bland annat 
Hansen på Apoteket tar upp detta och menar att de lyssnar mycket på sina kunder 
och att dessa har störst påverkan. Dock påpekar hon även att medarbetarna har stor 
betydelse för deras hållbarhetsarbete. Det faktum att merparten av våra informanter 
menar att vissa intressentgrupper är viktigare bekräftar teorin om att några har större 
påverkan på företag och deras hållbarhetsarbete (Gray et al. 1996). Likaså menar 
Fernandez-Feijoo et al.(2014) att de mest relevanta intressenterna, som exempelvis 
kunder, har en stor påverkan på graden av transparens företagen har i sina 
hållbarhetsredovisningar. Däremot anser Greenwood (2007) att det finns en risk med 
denna typ av intressentinkludering inom företagsansvar. Hon anser att organisationer 
då kan jobba med intressenter för att snarare främja sina egna företagsmål än av 
moralisk skyldighet. 
 
Det andra perspektivet av intressentteorin, etiskt/normativa-perspektivet, menar 
istället att alla intressenter skall behandlas lika och få samma information (Deegan & 
Unerman 2011). Lite mindre än hälften av våra informanter menade att såväl interna 
som externa intressenter var lika viktiga. Således kunde de inte avgöra vilka som har 
störst påverkan. Detta överensstämmer med det etiskt/normativa-perspektivet 
eftersom det betyder att de inte riktar sin rapportering till en viss typ av intressent. 
En intressant reflektion gällande detta är vad Joseph (2012) tar upp. Han menar 
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istället att vinstsyftet ofta står i vägen och skapar en spänning mellan hur företag 
bedrivs och dess moraliska intressentförpliktelser. På så sätt tillgodoses inte alla 
intressenter som väl påverkas av företagen, vilket ett normativt-perspektiv 
förespråkar.  
En annan intressant skildring gör Bogle på CSR Sweden som belyser medias 
påverkan på företag när de ertappas för skandaler. Detta är något som bekräftas av 
Islam och Deegan (2010) hos H&M och Nike. I granskningen visade det sig att de 
båda bolagen lagt större fokus på hållbarhetsredovisningen efter skandaler. 
 
Det senaste decenniet har vi sett ett ökat intresse för hållbarhetsredovisningar från 
företag. År 2005 var det 20 av de 100 största företagen i Sverige som 
hållbarhetsredovisade (KPMG 2008). Motsvarande siffra år 2015 var istället 87 av de 
100 största (KPMG 2015). Våra informanter är samstämmiga när det kommer till 
intresset för hållbarhet. Larsson på IIRC och Bogle på CSR Sweden beskriver att den 
största utvecklingen av intresset har skett det senaste decenniet vilket även statistiken 
vittnar om. Haster på Karlstad kommun konstaterar dock att det främst är de större 
företagen som engagerar sig för hållbarhet i kommunen. Statistiken från KPMG talar 
dock varken för eller emot eftersom den endast undersökt större företag i olika 
länder. Behovet av hållbarhetsredovisningar har i vilket fall ökat och de större 
företagen har anpassat sig efter detta. Enligt Gröjer (1997) hänger redovisningen 
ihop med rådande samhällsutveckling och beskriver det i två utvecklingssteg. Han 
menar att först inträffar en period av samhällsutveckling vilket gör gällande 
redovisningssätt otillräckligt. När sedan samhällsutvecklingen passerar en tröskelnivå 
blir behoven tillräckligt starka för ett nytt eller kompletterande 
redovisningsinstrument att utvecklas. Brunberg på BillerudKorsnäs menar att det är 
omvärlden som ställt krav att de skall redovisa om hållbarhet och inte miljö specifikt 
som de gjorde förr i tiden. Därav har samhällsutvecklingen påverkat BillerudKorsnäs 
sätt att redovisa och således gjort det dåvarande redovisningssättet otillräckligt.  
 
En fjärdedel av informanterna menar att det kan förekomma mycket marknadsföring 
eller PR i företags hållbarhetsredovisningar. Larsson på IIRC är en av dem som 
understryker att företag kan använda sig av hållbarhetsredovisningarna just av den 
anledningen. Jamal-Bergström på Handelsbanken beskriver även hon att det finns en 
risk för just "green-washing" om företag använder sig av för mycket 
marknadsföringsmaterial och inte har grund för att använda det. Dessa åsikter 
överensstämmer med hur vissa företag, vilka inte är så hållbara, använder sig av 
tilltalande bilder i hållbarhetsredovisningen för att försköna sin verksamhet (Hrasky 
2012; Van Der Ploeg & Vanclay 2013). Kommunikationen blir då en typ av 
greenwashing eftersom dessa företag skönmålar sig själva för att uppnå legitimitet. 
Vilket görs antingen genom att mörka vissa handlingar (Hrasky 2012) eller genom att 
utelämna negativa aspekter från sina aktioner (Van Der Ploeg & Vanclay 2013). 
Därav kan dessa organisationer bevara sin legitimitet eftersom deras handlingar går 
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obemärkt förbi, trots att aktionerna avviker mot de sociala normerna (Suchman 
1995). 
 
År 2008 infördes ett ägardirektiv att statliga företag skulle hållbarhetsredovisa. Med 
detta ägardirektiv påvisade Borglund et al.(2010) att medvetenheten och 
redovisningen av hållbarhet stärktes hos företagen. Att det var det mest effektiva 
sättet för en hållbar utveckling lämnas dock osagt. En fjärdedel av informanterna 
menar att många av företagen som börjar hållbarhetsredovisa inte har satt sin strategi 
innan. Detta beskriver de som ett uppenbart problem och fel ände att börja i gällande 
hållbarhetsarbetet. Bogle på CSR Sweden uppmärksammar problemet genom 
följande metafor: 

 
"Innan man ens har produkten ska man paketera den, hur kan man paketera någonting när man 

inte ens vet hur produkten ser ut?" 

5.3. Kräver intressenterna en hårdare lagreglering av företags 
hållbarhetsredovisningar? 

Majoriteten av våra informanter tycker att frivillighet och självreglering är bra. 
Nämligen åtta informanter har denna uppfattning. Buhmann (2006) menar att det 
inom hållbarhetsområdet vanligtvis är normerande att hålla sig ovanför vad de 
nationella lagarna kräver. Hon konstaterade att nationella lagar om hållbarhet är lågt 
ställda vilket resulterar i en hårdare normbildning. Brunberg på BillerudKorsnäs 
tycker att drivkrafterna som är normbildande är positiva för näringslivet, för dem 
hjälper företagen att nå sina kunder. Han påpekar detta genom följande citat: 
 

“Vi lever på marknader och det behövdes ingen lagstiftning för att BillerudKorsnäs skulle 
hållbarhetsredovisa” 

 
Roos på Deloitte tycker att självregleringen är bättre än lagstiftningen. Dock nämner 
han att det kan vara bra att lagstifta någonting för att det blir en tydligare 
förväntansbild och en högre lägstanivå. Vidare tycker han att den högre nivån av 
hållbarhetsarbete inte uppnås genom lagstiftning utan genom frivillighet. Detta 
bekräftar Bernitz et al.(2014), när de poängterar att självregleringen tillkommit för att 
upprätthålla en högre normativ standard än lagstiftningen. Även Fallan och Fallans 
(2009) studie bekräftar Roos åsikt, att den högre nivån av hållbarhet från företagen 
inte uppnås genom lagstiftning. Detta eftersom den nationella lagstiftningen i landet 
där studien utfördes sattes lågt, vilket gav redan hållbarhetsredovisande företag 
anledning att visa mindre hållbarhet än vad de tidigare gjort.  
Widebäck-West på SEB konstaterar att självregleringen generellt är bredare än 
lagstiftningen och kan ta höjd för de normförskjutningar som sker i samhället. Vilket 
stämmer överens med vad Statens Offentliga Utredning (2004:47) säger angående 
självregleringens flexibilitet. Det vill säga att det lättare kan anpassas till ändrade yttre 
omständigheter än lagregleringen som omfattas av långa processer. 
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De resterande fyra informanterna som hade en åsikt i frågan ansåg att 
självregleringen inte är optimal. McCaughey på Amnesty menar att den frivillighet 
som finns idag inte fungerar och hänvisar till Amnestys utredningar inom frågan. 
Hon beskriver att om företag inte har krav på sig kommer saker och ting inte bli 
bättre på ett större plan. Just tyngden utifrån demokratin samt ordningen som 
domstolar och myndigheter kan säkerställa är lagregleringens styrka (SOU 2004:47). 
Detta menar McCaughey inte går att uppnå om det är mycket självreglering. Haster 
på Karlstad kommun är även han skeptisk till självregleringen. Han menar att det 
finns en övertro att branscher skall självregleras och tycker att det borde styras på ett 
eller annat sätt. Amanpreet och Sumit (2014) visar i sin studie att kommuners 
intressentinkluderande strategier drivs mer om det är statligt reglerat än om det styrs 
av ett internationellt ramverk. Även Thirarungreang (2013) menar att lagreglering är 
mer effektiv, för att den har ett tvingande inslag och ger ansvarsskyldighet om saker 
inte görs korrekt. Således bekräftar dem Hasters åsikt om att tyngden från offentlig 
reglering är nödvändig. 
 
Majoriteten av våra informanter tycker generellt att GRI är bra, fast det råder delade 
meningar om hur bra. Tre stycken av våra informanter nämner att ramverket är bra 
för att den möjliggör jämförelser mellan bolag. Michelon et al.(2014) bevisar detta i 
sin studie; att företag som använder sig av GRI är mer balanserade, jämförbara och 
exakta i sin information. Även Roos på Deloitte och Widebäck-West på SEB 
diskuterar jämförbarheten men beskriver att det senaste ramverket, G4, kommer att 
leda till sämre möjlighet att jämföra. Ett tydligare väsentlighetsfokus i G4 skall hjälpa 
företag att få fram mer relevanta rapporter åt verksamheten och intressenterna (GRI 
2015b). Just väsentlighetsfokuset kan skilja sig avsevärt företag emellan, därmed blir 
det svårare att göra jämförelser. 
 
En minoritet av våra informanter har en mer kritisk hållning gentemot GRI. Larsson 
på IIRC är en av dem som är lite mer kritisk. Han gör en koppling genom att jämföra 
GRI med ett refererat från en känd skådespelare: 

 
“Jaa, det här är husets bästa fåtölj, eller visserligen en dålig fåtölj, men husets bästa fåtölj” 

 
Således tycker Larsson att det är bästa redovisningsramverket för att producera 
hållbarhetsredovisningar men därmed inte sagt att det är optimalt och tillräckligt. 
Isaksson och Steimle (2009) påvisade i sin studie att GRIs dåvarande riktlinjer, G3, 
var dåligt på att visa hur hållbara företagen faktiskt är. Dock är det som Larsson säger 
att det har blivit allmänt accepterat för merparten av företagen som 
hållbarhetsredovisar. Därmed använder sig många av det ändå. Vidare önskar 
Håkansson på Grant Thornton och Roos på Deloitte en “light-version” för att få in 
fler i hållbart företagande. Detta eftersom ramverket är väldigt omfattande. Michelon 
et al.(2014) poängterar även dem att företag som följer GRI inte nödvändigtvis 
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förbättrar redovisningsprocessen som ramverket är nu. Utan istället är det ofta att de 
lämnar allmänna och breda beskrivningar, snarare än att faktiskt öka sin 
upplysningskvalité. 
 
Vad gäller åsikten om nya lagförslaget ser vi att sju av våra informanter är positiva till 
det och tycker att det är ett steg i rätt riktning. Dock skiljer det sig i hur positiva de 
är. Markström menar att det är svårt att få tyngd i hållbarhetsrapporteringen om det 
inte finns lagkrav på den. Vilket stämmer överens med Statens Offentliga Utredning 
(2004:47), som beskriver hur lagregleringen får en större tyngd genom sin 
rättsäkerhet som säkerställs av domstolar och myndigheter. Tre av de som är positiva 
uppskattar också att lagförslaget inte kräver någon oberoende granskning. Ett av 
argumenten från Justitiedepartementet (Ds 2014:45) i deras promemoria angående 
valet att inte begära en oberoende granskning var de höga kostnaderna det innebär 
för företagen. Widebäck-West på SEB menar att det är viktigt för företagen att 
mogna innan de tar in en oberoende granskning, det vill säga att de får lov att hitta 
processer och rutiner. Ett krav på både hållbarhetsrapportering och revision av 
denna skulle bli en alldeles för stor omställning, både i processer samt kostnader. 
Vidare nämner Carrington (2010) att en frivillig revision kan vara positiv, just för att 
företagen söker tjänsten på egen hand och inte ser det som ett rent tvång. Detta är 
även Håkansson på Grant Thorntons åsikt, han menar att det kommer att kännas 
mer värdefullt för revisorerna att jobba med företag som faktiskt värdesätter deras 
revision. 
 
Just den oberoende granskningen är det som de allra flesta reagerat på. Av de sju som 
tycker att lagförslaget är ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar utveckling är det 
fyra stycken som kritiserar avsaknaden av revision. Även Jones et al.(2015) bevisade i 
sin studie om Brittiska byggnadsbolag att en avsaknad av oberoende granskning 
minskar tillförlitlighet och trovärdighet. Hansen på Apoteket menar att den 
oberoende granskningen är viktig just för att det ger en trovärdighetsstämpel. Även 
Jamal-Bergström menar att det förstärker trovärdigheten och påpekar att det bör 
finnas för att de företag som omfattas av detta lagförslag måste ju ha revision på sin 
finansiella redovisning. 
 
Av de resterande fem informanterna som inte är positiva till lagförslaget, är det fyra 
som riktar kritik och en som varken är för eller emot. Även bland de som har en 
kritisk hållning är det avsaknaden av oberoende granskning som är föremål för mest 
skepticism. Borglund et al.(2010) visade i sin studie att revisionen var viktig för 
statliga företags hållbarhetsredovisningar. Revisorerna gav nämligen de insikter som 
behövdes för att förbättra kvalité på processer och rapportering. Roos på Deloitte är 
skeptisk till att inte ha med en oberoende granskning och menar att just kvalitén blir 
lidande. Vidare reflekterar Roos att det blir krångligt för vissa externa läsare att förstå 
vad som faktiskt är granskat eller inte: 
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“I den formella årsredovisningsdelen då är det reviderat, sen så har du vissa grejer som är 
översiktligt granskat. Sen har du hållbarhetsrapporten, den är ju liksom inte granskad utan där 
har man bara intygat att den finns, helt omöjligt för en extern läsare som inte är insatt i det, att 

förstå” 
 
Även Larsson på IIRC menar att den oberoende granskningen är en stor brist i 
lagförslaget. Vidare nämner han att lagförslaget borde krävt att styrelsen i företagen 
ska skriva under hållbarhetsredovisningen. Han tycker således att lagförslaget är 
luddigt och kraftlöst. 
 
Utöver den oberoende granskningen är det ett par informanter som är oroliga för att 
lagen inte kommer att bidra till en mer hållbar utveckling. Statens Offentliga 
Utredning (2004:47) menar att lagregleringen bara anger en miniminivå, vilket kan 
medföra normbildning på en låg nivå. Därmed kan det medverka till ett opassande 
beteende, eftersom det som inte nämns i lagen praktiskt sett är tillåtet. Brunberg på 
BillerudKorsnäs är generellt av åsikten att bolag ska få ta egna initiativ. Han menar 
att risken finns att vissa ser det som ett tvång. Därmed gör de minimalt för att 
uppfylla lagkravet och struntar sedermera i resultaten. Även Roos på Deloitte belyser 
problemet eftersom lagförslaget är så ospecifikt. Roos är således orolig att företagen 
gör generiska rapporter bara för att kunna uppfylla lagen.  
 
Slutligen är det fyra informanter som diskuterar jämförbarheten och om lagförslaget 
möjliggör ett sådant hänseende. För den finansiella redovisningen är det enligt 2 kap. 
4 § 1st. ÅRL (SFS 1995:1554) en grundförutsättning att det skall gå att jämföra bolag 
(Skatteverket 2013). Detta menar Eccles et al.(2012) behövs på ett liknande sätt för 
hållbarhetsredovisningar om det skall vara möjligt att göra meningsfulla “äpplen-
med-äpplen” jämförelser mellan företag. Hansen på Apoteket menar att det är en 
nackdel att det inte krävts något specifikt ramverk i lagförslaget som gör det möjligt 
att jämföra bolag. Även Håkansson på Grant Thornton gör slutsatsen att det inte är 
möjligt att jämföra bolag emellan, men menar att det inte bara är det som är viktigt 
utan även företagens målsättningar. 
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6. Slutsats 

Här presenteras slutsatsen från studien. Detta görs genom att besvara syftet samt forskningsfrågorna 
för vår studie. Slutligen ges också förslag till framtida forskning inom området. 

6.1. Svar på forskningsfrågor 

I vår studie har vi valt att ha tre forskningsfrågor som alla på något sätt är kopplade 
till det nya lagförslaget som väntas träda i kraft 1 juli 2016. Vår första forskningsfråga 
var "Vad är hållbarhetsredovisning med utgångspunkt av begreppet "hållbar utveckling"?”. Här 
finner vi att organisationerna enas om Brundtlandkommissionens definition om en 
“hållbar utveckling”. Det vill säga "en utveckling som tillfredställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" 
är målet för samhället i stort. Sedermera skall organisationerna arbeta för att 
implementera målsättningen i sin egen verksamhet och slutligen kommunicera till 
sina intressenter i en hållbarhetsredovisning. Vidare är den allmänna uppfattningen 
att redovisa Elkingtons (1998) TBL, som inkluderar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter. Dessutom beskrivs hållbarhetsredovisningen som ett verktyg 
vilket kan styra företagen att ständigt förbättra sig själva. 
 
Vår andra forskningsfråga var "Varför har företag hållbarhetsredovisat på frivillig grund fram 
tills idag?". Företag har olika anledningar samt intresse till att hållbarhetsredovisa. Det 
vi dock kan konstatera är att företagen som gör det på frivillig grund vill uppnå 
legitimitet av samhället i stort. Företagen gör det för att de vill visa att de tar sitt 
ansvar. Att företag tar ansvar är än viktigare desto mer upplyst samhället blir om att 
jorden inte klarar av befolkningens åverkan. Dessutom visade resultatet av vår empiri 
att vissa intressenter har en större påverkan och styr därmed informationsutbudet 
från de hållbarhetsredovisande företagen. Vidare är det tydligt att hållbarhet är en del 
av tiden och samhällsutvecklingen vilket gör att allt fler riktar fokus åt området.  
Slutligen framhöll frivillighetsorganisationerna att kvalitén ofta är bristande. Vilket 
vittnar om att det kan förekomma företag som använder sig av 
hållbarhetsredovisningen som marknadsföringsmaterial för att uppnå legitimitet. 
Dock är det inte sagt att alla gör detta eller ens många, men slutsatsen som kan dras 
är att det förekommer. 
 
Vår sista forskningsfråga var "Kräver intressenterna en hårdare lagreglering av företags 
hållbarhetsredovisningar?". Slutsatsen är att majoriteten tycker att det nya lagförslaget är 
positivt för att det kommer främja en hållbar utveckling. Det de allra flesta är överens 
om är dock att det nya lagförslaget borde innehållit ett krav om en oberoende 
granskning. Eftersom en oberoende granskning inger trovärdighet och bidrar med 
kvalité till rapporterna. Således önskas en lite hårdare utformning av lagförslaget. 
Dessutom är den allmänna uppfattningen att självregleringen är bra. Eftersom 
intressenterna anser att det är genom självreglering och frivillighet som en högre nivå 
av hållbarhetsarbetet uppnås. Vidare har det största befintliga redovisningsramverket 
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av hållbarhetsrapporter, GRI, uppkommit genom självregleringen och majoriteten 
anser att det är positivt att det finns något att enas om. Innan studien ville vi ha svar 
på varför hållbarhetsredovisningen inte blickar mer mot den finansiella 
redovisningens kvalitativa egenskaper, för att möjliggöra exempelvis jämförbarhet. 
Av vår empiri att döma tycker flera att GRI är bra då det möjliggjort jämförbarhet till 
viss del. Dock betonar flera att varken lagförslaget eller GRIs G4, främjar mer 
jämförande aspekter. Istället läggs fokus åt att företag skall redovisa sådant som är 
väsentligt för egna verksamheten. Slutsatsen vi kan dra är att 
hållbarhetsredovisningen inte är moget för de jämförande aspekterna i det stadiet det 
är nu. Att redovisa några bestämda nyckeltal kan göra att företag tvingas ta fram data 
som inte har någon betydelse för deras verksamhet och därmed inte främjar en 
hållbar utveckling. På sikt kan det vara nyttigt att ta fram exempelvis branschspecifika 
riktmärken. För detta fordras dock väl avvägda indikatorer och en historik där 
branschen kan ta lärdom av tidigare erfarenheter, likt den finansiella redovisningen 
som utvecklats i flera århundraden. En annan intressant aspekt var att vi innan 
studien trodde att saker och ting var mer “svart eller vitt”, det vill säga att antingen är 
intressenterna helt för lagar eller helt för självreglering. Dock har vi kommit till insikt 
att så inte riktigt är fallet, vilket även vår insamlade empiri bevisar. Det är många som 
beskrev att de tycker att frivillighet är bästa sättet för att uppnå en hög nivå på 
hållbarhetsrapporteringen. Samtidigt menar många av dem att lagförslaget är bra för 
att det sätter nivån och förväntningarna blir därefter. Därmed är det snarare så att 
lagen sätter ribban och självregleringen skapar den högre nivån om det finns ett 
intresse ifrån marknaden. På så sätt är de inte två kontrasterande ting utan dem lever 
snarare i symbios för att skapa ordning och reda i samhället.   
 
Syftet med studien var att “förklara om lagförslaget gällande hållbarhetsrapportering är positivt 
och om det är önskvärt. Detta innefattar beskrivning av hållbarhetsredovisning samt förståelse för 
dess drivkrafter”. Genom relevanta teorier och insamlad empiri har syftet besvarats. 
Organisationer enas om Brundtlandskommissionens definition om en “hållbar 
utveckling”. Därefter implementerar organisationerna den övergripande 
målsättningen och redovisar sitt ansvarstagande utifrån sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekter. Att företag har hållbarhetsredovisat på frivillig grund fram tills 
idag beror på att de vill uppnå legitimitet av samhället i stort samt att vissa 
intressenter trycker på lite mer. Dessutom är det en del av samhällsutvecklingen att 
intresset och kraven för hållbarhet har ökat. Slutligen kan vi konstatera att 
lagförslaget är positivt och önskvärt för att bidra till en mer hållbar utveckling. 
Genom att sätta kraven på en viss nivå kommer förväntningarna bli därefter. Dock 
hade de flesta önskat en oberoende granskning i lagförslaget eftersom denna 
förbättrar kvalitén och ger hållbarhetsredovisningarna en större trovärdighet.  
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6.2. Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång har många frågor uppkommit som vi anser blir intressanta för 
framtida studier. Eftersom vår studie till stor del handlar om lagförslaget gällande 
hållbarhetsrapportering hade det varit intressant att se vad effekterna av det blir. 
Kommer den leda till att företag endast rapporterar för att uppfylla ÅRL eller 
försöker företag faktiskt att integrera hållbarhet och börja arbeta med det strategiskt i 
sin verksamhet? Vidare kan författarna undersöka lagförslaget ur olika vinklar. 
Exempelvis vad revisorns roll blir för företagen. Kommer företagen lägga sig på den 
miniminivå som innebär att revisorn endast bekräftar att en hållbarhetsredovisning 
upprättats eller får revisorn en större betydelse för verksamheten? Ytterligare en 
intressant vinkling av det är att kolla om företag i större grad kommer att använda sig 
av GRI för att ha något att stödja sig mot. 
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Bilaga 1 
 

 
 

Informationsbilaga  
 
Denna informationsbilaga skickas till er i förberedande syfte men också av 
forskningsetiska skäl. Syftet med studien är att se om marknaden kräver en 
hårdare reglering av företagens hållbarhetsredovisningar. Genom att applicera ett 
intressentperspektiv hoppas vi finna intressanta och åtskiljande åsikter om 
hållbarhetsrapportering. 
 
Innan vår intervju med er önskar vi erhålla ert muntliga samtycke om att intervjun 
spelas in i studiesyfte och att den inte används till annat än det. För att underlätta 
processen gör vi detta enklast i början av vårt samtal. Intervjun beräknas ta 45 
minuter och inspelningarna förvaras oåtkomligt för obehöriga.  
Vi kommer efter avslutad intervju transkribera materialet och skicka det tillbaka 
till er för godkännande. Detta görs för att säkerställa tydlighet samt för att se till 
att frågor och svar uppfattats korrekt. Vi kommer även att efter publicering skicka 
ut den färdigställda uppsatsen om så önskas. 
 
Som deltagare äger ni rätten att när som helst avsluta ert deltagande. 
 
Har ni andra frågor angående uppsatsen nås vi via tidigare erlagda 
kontaktuppgifter. Stort tack för att ni vill medverka i vår uppsats! 
 
 
Erik Andréasson & Oscar Sander 
Civilekonomprogrammet 
Karlstad Universitet 
 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 
Sammanfattad Intervjuguide  
(exklusive mindre följdfrågor) 
 
Bakgrund 
Hur skulle ni beskriva hållbar utveckling?  
 
Hur har ert arbete med hållbarhet utvecklats genom åren?  
 
Vilken av de hållbara aspekterna (People, Profit, Planet) är viktigast för er? 
 
Vilken funktion fyller hållbarhetsredovisningar idag?  
 
Är det mer eller mindre ett krav från samhället att hållbarhetsredovisa idag?  
 
Skapar hållbarhetsredovisningen något mervärde för företag?  
 
Finns det några nackdelar eller risker med att upprätta hållbarhetsredovisningar?  
 
Tycker ni det är viktigt med en oberoende granskning av 
hållbarhetsredovisningar?  
 
Vad tycker ni om självreglering (intern normbildning)?  
 
Inflytande hos företag 
Ni som en intressent med inflytande på den generella bilden av företag, förs det 
ofta en dialog mellan er och företag avseende hållbarhet? 
 
Har ni märkt av någon utveckling av dialogen om hållbarhet genom åren?  
 
Hur ser den faktiska processen ut för er när ni tar reda på om företag agerar 
hållbart? 
 
Kräver ni att era affärsförbindelser aktivt arbetar med hållbarhet?  
 
Vilka har störst inflytande avseende utvecklingen av företags hållbarhetsarbete?  
Externa/Interna intressenter? 
 
Regleringar och framtid 
Vad anser ni om Global reporting initiative (GRI)? 
 
Har ert hållbara arbete utvecklats i takt med utvecklingen av GRI?  
 
Hållbarhetsredovisningen har under de senaste decennierna omfattats av ett stort 
mått av självreglering. Det nya lagförslaget av ÅRL med grundligare lagkrav om 
hållbarhetsrapportering, är därmed nydanande. Är detta ett steg i rätt eller fel 
riktning? Varför/Varför inte?  



 

 
Är nya lagförslaget tillräckligt/otillräckligt?  
 
I den finansiella redovisningen är en grundprincip jämförbarhet och är således 
reglerat i lag, detta är istället något som hållbarhetsredovisningen kritiserats för, 
tycker ni att jämförbarhet uppnås om det inte ställs några krav på standarder eller 
liknande?  

Forskare inom hållbarhetsområdet beskriver hur hållbar utveckling handlar om en 
samverkan mellan det sociala, miljön samt ekonomiska. Historiskt sett har fokus 
mestadels varit på det ekonomiska. Tror ni att det nya lagförslaget kan resultera i 
en bättre balans, d.vs ökat fokus på det sociala samt miljön? 
 
I den nya hållbarhetslagen finns inget krav om ett bestyrkande av en revisor, hur 
ställer ni er till detta?  

Vad tror ni om framtiden för hållbarhetsredovisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


