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Sammanfattning 
 

Titel: Företagens hållbarhet ska hjälpa jordens sårbarhet – En kvalitativ studie om 

hållbarhetsredovisning i allmännyttiga bostadsföretag.  

Författare: Mea-Louise Hedman, Jenny Hildingsson och Julia Isaksson 

Program: Ekonomprogrammet inriktning redovisning/ekonomistyrning 

Handledare/Examinator: Petter Boye 

Medbedömare: Thomas Karlsson 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar 

  

Inledning: Hållbar utveckling bygger på de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet som måste samspela med varandra för att det inte ska uppstå en obalans i hållbarhets-

arbetet. Hållbarhetsredovisning har blivit allt vanligare i allmännyttiga bostadsföretag då en ny 

lagstiftning trädde i kraft år 2017. Idag finns det förslag på redovisningsstandarder som 

allmännyttiga bostadsföretag kan använda. Risken är att företagen väljer olika standarder vilket 

minskar jämförbarheten mellan hållbarhetsredovisningarna.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt allmännyttiga bostadsföretags 

redovisningar har blivit påverkade av lagen om hållbarhetsredovisning. Särskilt vill vi skapa en 

förståelse för hur balansen ser ut mellan de tre dimensionerna. Vår förhoppning är att studiens 

resultat ska bidra till en förståelse kring varför hållbarhetsredovisningar ser ut som de gör.  

  

Metod: Vi har använts oss av en kvalitativ metod och en abduktiv forskningsansats. För att få 

en djupare förståelse av ämnet genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med de ansvariga 

för hållbarhetsredovisningen i olika allmännyttiga bostadsföretag. 

 

Slutsats: Vi har kommit fram till att lagen om hållbarhetsredovisning har haft en stor inverkan 

på redovisningen inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Det har lett till att ett behov av en 

gemensam standard för framtagningen av en hållbarhetsredovisning har uppstått. Under studien 

framkom det även att den sociala dimensionen av hållbarhet är mer framträdande vilket har lett 

till en obalans mellan de tre dimensionerna. 

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, allmännyttiga bostadsföretag, redovisningsstandarder, 

hållbar utveckling.  
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1. En inledning till hållbarhetsredovisning och allmännyttiga 
bostadsföretag 

 
I det inledande kapitlet ges en introduktion till ämnet hållbarhetsredovisning och allmännyttiga 

bostadsföretag. Det följs av en diskussion kring lagens inverkan på hållbarhetsredovisningen 

och vilka utmaningar allmännyttiga bostadsföretag står inför gällande arbetet med 

hållbarhetsredovisning. Utifrån det presenteras forskningsfrågan och studiens syfte.  

 
 

1.1 Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning 

Begreppet hållbar utveckling introducerades år 1981 av miljövetaren och författaren Lester 

Brown men det fick sin internationella spridning först år 1987. Det uppkom i och med 

lanseringen av rapporten “Vår gemensamma framtid” mer känd som Brundtlandsrapporten 

skriven av Världskommissionen för miljö och utveckling (FN-fakta; Hållbar utveckling, 2012). 

Rapporten uppkom på uppdrag av FN för att få ett helhetsgrepp om världens resurs- och 

miljöproblem samt deras lösning. Enligt FN kan hållbar utveckling definieras som följande:   

 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(FN-fakta; Hållbar utveckling, 2012) 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som till största del förknippas med klimat och miljö, men det 

har en mycket större betydelse än så (Ledarna, u.å.). Det har fått en omfattande spridning och 

ger utrymme för tolkning. Begreppet är idag en övergripande och vägledande princip för hela 

FN-systemet och världssamfundet (FN-fakta; Hållbar utveckling, 2012). I nuläget menar många 

att det är naturen som sätter ramar för vad som är långsiktig hållbarhet, dock finns det dem som 

menar att det endast är en aspekt. Utöver naturen måste även den ekonomiska tillväxten och 

levnadsvillkoren för människor tas med i perspektivet. Många menar att det är just de 

aspekterna som utgör anledningen till varför det som är bäst för jorden förbises 

(Nationalencyklopedin, A, u.å.). FN-kommissionen påstår att det är omöjligt att uppnå social 

utveckling och ekonomisk tillväxt om det inte sker på miljöns villkor (FN-fakta; Hållbar 

utveckling, 2012). 
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Enligt Brundtlandsrapporten delas begreppet hållbar utveckling in i tre olika dimensioner; 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet har som syfte att ta vara på de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. För att göra det behöver det byggas ett långsiktigt och 

dynamiskt samhälle (Ledarna, u.å.). Ekologisk hållbarhet riktar in sig på jordens ekosystem och 

minskandet av människors påverkan på naturen. Den sista dimensionen ekonomisk hållbarhet 

handlar i stor utsträckning om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt 

(Röda Korset, u.å.). Varje dimension är sammankopplad med de andra och för att främja den 

hållbara utvecklingen måste alla tre dimensioner vara lika värda (Kungliga Tekniska högskolan, 

2019). De här dimensionerna genomsyrar företags samhällsansvar. Det samhällsansvaret 

företagen har handlar om att de ska kunna stå upp för sina handlingar och vara en god 

samhällsmedborgare (Westermark, 2013). Det utgår från att företagen arbetar av egen fri vilja 

för att främja den hållbara utvecklingen, vilket främst framkommer i miljömässiga och sociala 

aspekter (Nationalencyklopedin, B, u.å.).   

 

“When it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying climate change is an 

existential threat and the most important issue of all, and yet they just carry on like before.” 

(Thunberg, 2018) 

 

Greta Thunberg och hennes skolstrejker är ett exempel på hur hållbar utveckling 

uppmärksammas i dagens samhälle (Omvärlden, 2019). FN:s utvecklingsprogram, UNDP, 

utformade under år 2016 ett antal globala mål som ska uppfyllas till år 2030 (Regeringen, A, 

2019). I de globala målen har hållbarhet ett stort fokus och genom uppfyllandet av dem ska 

även den hållbara utvecklingen gynnas. De globala målen samstämmer med de tre 

dimensionerna för hållbar utveckling. De är integrerade med varandra, vilket innebär att 

framgång med ett av målen kommer bidra till en positiv effekt på resterande. Skulle däremot 

ett av målen förbises kommer det att skapa en negativ effekt på de övriga målen (FN-fakta; 

Hållbar utveckling, 2012).  

 

Den 1 december år 2016 införde Sverige en ny hållbarhetslag på direktiv av EU (Regeringen, 

B, 2019). Meningen med lagen var enligt Regeringen (C, 2019) att stärka företags utveckling 

med hållbarhetsarbetet och därmed infördes lagen för att fler företag skulle börja redovisa hur 

de arbetar med hållbarhetsfrågor. Lagen innebär att större företag, som uppfyller minst två av 

följande kriterier, är skyldiga att upprätta en hållbarhetsredovisning. För att klassas som ett 

större företag måste: 
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• medelantalet anställda vara mer än 250 personer,  

• den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor och/eller  

• den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.  

(SFS 2016:947, Årsredovisningslagen) 

 

Lagen trädde i kraft 1 januari år 2017 vilket innebär att den första gången upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning var tvingande var under våren år 2018. Det är dock viktigt att poängtera 

att det inte finns några hinder för de företag som inte uppfyller kriterierna att hållbarhets-

redovisa. Genom att hållbarhetsredovisa kan en djupare dialog med intressenterna skapas då 

organisationens hållbarhetsarbete presenteras (Svensk handel, 2016). Regeringen (C, 2019) 

menar att redovisningskravet ska ge medborgare, investerare och intressenter en bättre 

möjlighet att följa upp företagens arbete. Utifrån det kan välgrundade beslut fattas om de företag 

som intressenterna investerat i.  

 

Traditionell externredovisning har sin grund i bokföringslagen och årsredovisningslagen, något 

som kan göra att den ses som standardiserad. Den finns till för att tillhandahålla externa 

intressenter med ekonomisk information (Arvidsson, Carrington & Johed, 2018). 

Hållbarhetsredovisningens uppgift är likt den traditionella externredovisningen att förse 

intressenter med information. Westermark (2013) menar att hållbarhetsredovisningen ska visa 

hur företagets vision, strategi och aktiviteter relaterar till hållbar utveckling, något som även 

framkommer i Årsredovisningslagen 6 kapitlet 12§ (SFS 2016:947). Företag kan välja om de 

vill placera sin hållbarhetsredovisning i förvaltningsberättelsen eller i en enskild rapport. 

Hållbarhetsredovisningens placering ska framgå, vilket är extra viktigt om den finns på flera 

ställen i årsredovisningen. Lagen om hållbarhetsredovisning anger vissa formkrav såsom 

direktiv på vad redovisningen ska innehålla och dess placering (SFS 2016:947, 

Årsredovisningslagen). Däremot är utformningen mer fri för företagen att göra som de vill. 

 

1.1.1 Vad är ett allmännyttigt bostadsföretag? 

Runt en tredjedel av Sveriges befolkning bor idag i en hyresbostad. Av de är ungefär hälften 

ägda av privata fastighetsägare medan resten ägs av allmännyttiga bostadsföretag (SABO, A, 

u.å.). Ett allmännyttigt bostadsföretag är ett aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som 

drivs utan ett vinstsyfte (Boverket, 2007). Dess verksamhet ska bedrivas i ett allmännyttigt syfte 

och utöver det ska det även bidra till stabilitet på hyresmarknaden samt motverka spekulationer 

(Nationalencyklopedin, C, u.å.). Genom att göra det ska bolaget tillgodose diverse bostads-
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behov. Bostadsbehoven kan exempelvis vara att se till att det finns ett varierat utbud, av god 

kvalitet och attrahera olika hyresgäster, inklusive människor med en svag ställning på 

bostadsmarknaden. Allmännyttan ska även se till att deras hyresgäster har tillgång till 

boendeinflytande. Boendeinflytande innebär att de har möjlighet att påverka sin bostad genom 

att få inflytande över viktiga frågor som uppstår för dem som bor i området (SABO, B, u.å.).  

  

I ett allmännyttigt bostadsföretag är utgångspunkten tillgänglighet för alla, oberoende av social, 

ekonomisk, etnisk eller annan ställning. Utöver det måste de bedriva ett aktivt samhällsansvar 

för att kunna uppfylla det allmännyttiga syftet. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och 

socialt ansvarstagande som ska bidra till hållbar utveckling. För att uppfylla syftet kan de få 

hjälp av SABO som är en bransch- och intresseorganisation som ger stöd och service till 

allmännyttiga bostadsföretag (SABO, A, u.å.). Eftersom de allmännyttiga bostadsföretagen är 

en del av kommunerna och bistår delar av befolkningen med boende blir hållbar utveckling en 

viktig faktor. I och med att samhället blir mer och mer hållbarhetsmedveten måste de företag 

som erbjuder boende kunna marknadsföra sitt hållbarhetsarbete på sådant sätt att det blir 

lättillgängligt för intressenterna (Huaros, 2019).  

 

1.2 Utmaningar med hållbarhetsredovisning i allmännyttiga bostadsföretag 

Hållbarhetsredovisning är i sig ett fenomen som har funnits sedan 1950-talet (Rimmel, 2018). 

Den uppkom på grund av externa krav tillsammans med företagens egen vilja att visa sitt 

hållbarhetsarbete (Borglund m.fl., 2017). År 2017 tillträdde en ny lagstiftning, lagen om 

hållbarhetsredovisning. Lagen säger att alla stora företag är skyldiga att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (SFS 2016:947, Årsredovisningslagen). Det har lett till att allt fler 

allmännyttiga bostadsföretag behöver hållbarhetsredovisa. Utmaningen med hållbarhets-

redovisningen är att se till att den uppnår den kvalité som den finansiella redovisningen har 

(Borglund m.fl., 2017). Den kvalitén är främst möjligheten att jämföra redovisningen mellan år 

såväl som mellan företag. Genom det skapas en trovärdighet i uppföljningen av 

hållbarhetsarbetet (Frostenson m.fl., 2015). En jämförelse mellan de allmännyttiga 

bostadsföretagen bidrar till en överblick över hur de ligger till på marknaden. Hållbarhets-

redovisning är enligt Borglund m.fl. (2017) ofta öppen för olika tolkningar vilket kan bidra till 

att trovärdigheten brister. Den finansiella externredovisningen är mer sluten för tolknings-

möjligheter i och med dess standardiserade sätt att framställas, vilket gör att den är mer 

tillförlitlig.  



 5 

 

Enligt Borglund m.fl. (2017) bidrar hållbarhetsredovisningen med icke-finansiella aspekter. 

Det kan hjälpa de allmännyttiga bostadsföretagens intressenter att få information om hur de kan 

få boendeinflytande. Det kan ses som en del av den sociala dimensionen av hållbarhet eftersom 

den dimensionen bygger på att lyfta fram de mänskliga rättigheterna. Det går att argumentera 

för att vikten av boendeinflytande samt det allmännyttiga syftet bidrar till att den sociala 

dimensionen kan bli mer dominant och prioriterad hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Då 

allmännyttiga bostadsföretag verkar i den bransch de gör blir människor och samhälle viktigt 

då de exempelvis ska skapa ett tillgängligt boende för alla oavsett etnicitet eller funktions-

nedsättning (SABO, A, 2018). 

 

Lagens syfte är att främja hur företag arbetar med hållbar utveckling (SFS 2016:947, 

Årsredovisningslagen). I och med att allmännyttiga bostadsföretag är en del av allmännyttan är 

deras främsta uppdrag att bidra till samhällsnyttan (SABO, A, 2018). Det kan tolkas som att de 

i grund och botten arbetar mycket med den sociala dimensionen av hållbarhet. Utöver den 

sociala dimensionen finns även den ekologiska och ekonomiska. I samhällsansvaret ingår även 

ett miljömässigt ansvar vilket kan kopplas till den ekologiska dimensionen. Då lagen kräver att 

de miljömässiga aspekterna ska redovisas måste de allmännyttiga bostadsföretagen ta större 

hänsyn till den ekologiska dimensionen än vad de kanske tidigare gjort. Det gör det värt att 

fundera över om någon av dimensionerna i allmännyttiga bostadsföretags hållbarhets-

redovisningar blir mer framträdande. Kungliga Tekniska högskolan (2019) menar att ingen av 

dimensionerna generellt kan väga tyngre än någon annan då det skapar en obalans. Den 

obalansen kan uppstå hos de allmännyttiga bostadsföretagen då deras syfte har en stark 

koppling till den sociala dimensionen. 

 

Allmännyttiga bostadsföretag kan genom att hållbarhetsredovisa visa det ansvar de tar för den 

hållbara utvecklingen på sådant sätt att intressenterna kan ta del av deras arbete. Även internt 

är det viktigt att visa vilket ansvar organisationen tar för dess påverkan på omvärlden så att det 

skapar en medvetenhet hos medarbetare (Sabelfeld, 2018). Hållbarhetsredovisningen är en 

viktig del i företagens kommunikation och dess bild utåt (Borglund m.fl., 2017). För att uppnå 

trovärdighet i hållbarhetsredovisningen kan allmännyttiga bostadsföretag använda sig av olika 

redovisningsstandarder, riktlinjer och ramverk som stöd (Borglund m.fl., 2017).  
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Allmännyttiga bostadsföretag kan själva välja hur de vill upprätta sin redovisning samt om de 

vill använda sig av någon befintlig riktlinje (Rimmel m.fl., 2018). Valmöjligheten kan medföra 

en risk att allmännyttiga bostadsföretag väljer olika sätt att hållbarhetsredovisa. Det kan göra 

att jämförelsemöjligheten mellan företag minskar vilket i sin tur kan leda till att tillförlitligheten 

i redovisningen sviktar. Utöver det kan arbetet med att hitta rätt redovisningssätt bli 

tidskrävande för företagen eftersom det inte finns några tydliga instruktioner kring hur 

tillvägagångssättet bör gå till (Rimmel m.fl., 2018). Det går att diskutera fördelar och 

nackdelarna med en standardisering av hållbarhetsredovisningen. Rimmel m.fl. (2018) 

konstaterar att standardiseringen behövs för att kunna skapa harmonisering i hållbarhets-

redovisningarna och för att de ska bli trovärdiga och jämförbara. Däremot är hållbar utveckling 

i ständig förändring och det krävs därmed en flexibel hållbarhetsredovisning för att främja den 

hållbara utvecklingen (Frostenson m.fl., 2015). Standardiseringen kan därför medföra att 

innovation och nya lösningar försvinner. Det kan göra att kreativitet och utveckling av 

hållbarhetsredovisningen riskerar att stanna av, vilket kan motverka hållbar utveckling i 

samhället.  

 

En annan aspekt handlar om avsaknaden av incitament för att visa brister i framstegen mot 

exempelvis mindre utsläpp av koldioxid. Det gör enligt Rimmel m.fl. (2018) att företag inte 

motiveras till att lägga extra resurser på att hämta material till redovisningen, vilket kan leda 

till att det blir en skönmålning av företagens verksamheter. Genom att bara visa upp allt bra 

som görs och inte de negativa delarna kan hållbarhetsredovisningen lätt bli ett dokument som 

endast visar en förskönad bild. Det kan även vilseleda medarbetarna i företagen som inte är 

insatta i hållbarhetsarbetet genom att de får en bild av att allt företaget gör är positivt 

(Frostenson m.fl., 2015).  

  

Enligt Borglund m.fl. (2010) kan anledningarna bakom och riktningen med hållbarhetsarbetet 

komma i skymundan då fokus hamnar på att endast presentera en redovisning. Det finns därmed 

en risk hos de allmännyttiga bostadsföretagen att hållbarhetsredovisningen blir en pappers-

produkt som har begränsat användningsområde. Rimmel m.fl. (2018) påstår att det är tids- och 

resurskrävande att ta fram en hållbarhetsredovisning vilket kan innebära att de allmännyttiga 

bostadsföretagen lägger ner mycket arbete på något som sedan inte används. Det kan leda till 

att företagen tappar motivationen och meningen med att arbeta med hållbar utveckling, speciellt 

om själva redovisningen är ett måste.  
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En av hållbarhetsredovisningens största utmaningar idag är att uppnå den kvalité och 

trovärdighet som den finansiella externredovisningen har. Det finns en risk att hållbarhets-

redovisningen bara blir ett förskönat dokument som visar allt bra de allmännyttiga bostads-

företagen gör och utelämnar de negativa aspekterna som kan förekomma. Ytterligare en risk 

med hållbarhetsredovisningen är att fokus hamnar på redovisningens framtagande och inte på 

arbetet bakom den samt dess användningsområde. Allmännyttiga bostadsföretag behöver även 

hitta en balans mellan de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Då 

allmännyttiga bostadsföretags främst syfte är att bidra till samhällsnyttan kan deras hållbarhets-

redovisningar riskera att fokusera mer på den sociala hållbarheten.   

 

1.3 Forskningsfråga 
• På vilket sätt har lagen om hållbarhetsredovisning haft inverkan på redovisningen i de 

allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige? 

• Hur ser balansen ut när det gäller redovisning av de tre dimensionerna ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt allmännyttiga bostadsföretags 

redovisningar har blivit påverkade av lagen om hållbarhetsredovisning. Särskilt vill vi skapa en 

förståelse för hur balansen ser ut mellan de tre dimensionerna. Vår förhoppning är att studiens 

resultat ska bidra till en förståelse kring varför hållbarhetsredovisningar är utformade på ett 

visst sätt.  
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1.5 Disposition 

I uppsatsens första kapitel presenteras begreppen hållbar utveckling och hållbarhets-

redovisning. Utöver det presenteras den nya lagen, lagen om hållbarhetsredovisning, och 

allmännyttiga bostadsföretag. Utifrån det framkommer vilka problem som kan förekomma med 

hållbarhetsredovisningen i allmännyttiga bostadsföretag.  

 

I det andra kapitlet presenteras de tillvägagångssätt som använts under uppsatsprocessen där 

studiens genomförande argumenteras för. Det ger läsaren en bättre förståelse för hur studien 

byggts upp och varför vissa beslut har tagits.  

 

Efter tillvägagångssättet fastställts sker en presentation av den teoretiska referensram som 

använts, vilket utgör uppsatsen tredje kapitel. Referensramen ämnar till att ge en djupare 

förståelse för hållbarhetsredovisning i allmännyttiga bostadsföretag och blir därmed nödvändig 

för att kunna besvara vår forskningsfråga.  

 

Det fjärde kapitlet inleds med en tabell över de respondenter som medverkat i studien. Därefter 

presenteras åtta allmännyttiga bostadsföretags syn på hållbarhetsredovisningen och de tre 

dimensionerna av hållbarhet. 

 

Uppsatsens femte kapitel inleds med en tabell som sammanställer delar av respondenternas svar 

för att få en tydligare förståelse för analysen. Här kopplas respondenternas tankar och åsikter 

ihop med den teoretiska referensramen för att kunna stärka egna observationer och reflektioner.  

 

I uppsatsens sjätte och sista kapitel presenteras de resultat som framkommit av studien. I 

kapitlet besvaras på vilket sätt lagen har haft en inverkan på redovisningen i de allmännyttiga 

bostadsföretagen och hur balansen mellan dimensionerna ser ut. Vi framför även de funderingar 

som uppstått utifrån studiens resultat som kräver vidare forskning.  
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2. Studiens genomförande 
 

I följande kapitel av uppsatsen kommer vårt tillvägagångssätt att presenteras. Här motiveras 

och redogörs det för hur studien genomförts, vilka ställningstaganden som gjorts och för vilken 

metod som använts vid insamlingen av information. Avslutningsvis redogör vi för hur vi förhöll 

oss till de olika kvalitetsmåtten och vilka etiska överväganden som tagits.  

 
 

2.1 Tidigare kunskaper om ämnet 
Vi som har författat uppsatsen har studerat tre år på ekonomprogrammet på Linnéuniversitetet 

i Kalmar vilket gör att vi har vissa förkunskaper kring ämnet. Bryman och Bell (2017) pekar på 

att kunskap behövs för att skapa ett problem att utforma en forskningsfråga kring. Redovisning 

inom företag är någonting som våra studier till stor del har fokuserat på och utgör därmed en 

del av våra förkunskaper. Hållbarhet är ett ämne som ständigt finns runt oss, vilket gör att vi 

har en del kunskaper kring det sedan tidigare. Däremot har vi som forskare ingen djupare 

förståelse för hur de två begreppen hänger samman vilket gjorde att vi ansåg det vara intressant 

att studera vidare. Vi har viss kunskap gällande allmännyttiga bostadsföretag då två av 

forskarna under studietiden har hyrt lägenheter från ett allmännyttigt bostadsföretag.  

 

2.1.1 Fördelning av arbetet 

Samtliga författare har i samma omfattning varit delaktiga i alla delar och processer under 

arbetsgången för att framställa uppsatsen.  

 

2.2 Abduktiv ansats, en växling mellan induktion och deduktion  

Vid valet av tillvägagångssätt övervägdes en deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. Vi valde 

att först gå in i litteraturen och teorin för att få en bättre förståelse för hållbarhetsredovisning 

och allmännyttiga bostadsföretag. Den insamlade informationen och teorin användes för att 

skapa vår studie och frågeställning. Det kan liknas med en deduktiv ansats, som har sin 

utgångspunkt i den teoretiska grunden. En deduktiv ansats innebär att den teoretiska grunden 

är det som först samlas in för att sedan utifrån den mäta och observera verkligheten för att kunna 

dra slutsatser (Merriam, 2009). Teorierna som framkom är generella och kan anpassas till 

redovisningsområdet, men det fanns inga specifika teorier kopplade till hållbarhetsredovisning 

och allmännyttiga bostadsföretag. Därmed ansåg vi att empirin skulle ha en stor betydelse för 
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studien. Enligt Jakobsson (2011) har den induktiva ansatsen sin utgångspunkt i empirin där 

teori formas utifrån den, vilket medförde att det induktiva tillvägagångssättet hade stort 

tillämpningsområde. Utifrån empirin försökte vi anpassa lämpliga teorier som vi hämtat sedan 

tidigare, vilket tyder på ett induktivt tillvägagångssätt. Efter insamlandet av empirin framkom 

ytterligare information som gjorde att vi var tvungna att komplettera den teoretiska 

referensramen. Därmed fick studien återigen ett inslag av den deduktiva ansatsen. Vid analys 

av materialet utgick vi från empirin för att därefter finna lämpliga teorier som stöd, vilket ger 

en induktiv ansats. Det kan därför argumenteras för att vår studie, genom inslagen av både 

induktion och deduktion, fick en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen bygger på att det är 

en blandning mellan de två synsätten (Davidson & Patel, 2011).  

 

2.3 Kvalitativ metod för en djupare förståelse  

Inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet finns det två olika metoder: kvantitativ och 

kvalitativ metod (Olsson & Sörensen, 2011). Vår forskningsfråga syftar till att undersöka på 

vilket sätt lagen om hållbarhetsredovisning haft inverkan på redovisningen i allmännyttiga 

bostadsföretag. I och med det krävde undersökningen mindre struktur och formalitet, för att 

genom flexibiliteten få en ökad förståelse. Vi valde därmed att utgå från en kvalitativ 

forskningsmetod, då det som utmärker en sådan forskning enligt Bryman och Bell (2017) är att 

den fokuserar på ord vid insamling av information och analys. Det till skillnad från den 

kvantitativa metoden som ser till kvantitet och siffror (Bryman & Bell, 2017). Då vår 

undersökning krävde flexibilitet för att få en ökad förståelse ansåg vi att en kvantitativ 

forskningsmetod inte passade in.  

 

Den kvalitativa metoden gav oss möjligheten att fokusera på färre och mer lämpliga 

respondenter. Genom det kunde en djupare förståelse för problemet åstadkommas med hjälp av 

återgivning, beskrivningar och tolkningar som enligt Yin (2013) leder till att en bättre 

helhetsbild kan utvecklas. Däremot kan den kvalitativa metoden enligt Davidson och Patel 

(2011) ge upphov till mycket material, vilket kräver ett omfattande arbete. 

 

Vi valde den kvalitativa metoden för att få en så aktuell syn på situationen hos de allmännyttiga 

bostadsföretagen som möjligt samtidigt som det öppnade upp för intressanta diskussioner. 

Däremot var vi medvetna om att det är vår uppfattning av problemet som analyseras, något som 

Holme och Solvang (1997) antyder är viktigt att beakta. Andersen och Gamdurp (1994) belyser 



 11 

att individerna har stor påverkan på informationen som samlas in och de resultat det mynnar ut 

i. Därför försökte vi som forskare vara så objektiva till problemet som möjligt.  

 

2.4 Vilka respondenter fick medverka i studien? 

En avgörande del av undersökningen är urvalet av undersökningspersoner. Det är viktigt att 

hitta rätt personer som kan bidra till forskningen (Holme & Solvang, 1997). Då vi valde att 

inrikta oss på allmännyttiga bostadsföretag var kriteriet att de företag vi kontaktade skulle 

uppfylla kraven för ett allmännyttigt bostadsföretag och därmed vara ägda av kommunen. Det 

gjorde att urvalet till största del blev målstyrt då det enligt Bryman och Bell (2017) känne-

tecknas av att det finns kriterier för vilka intervjupersoner som får användas. Intervjupersonerna 

ska kunna tillföra något till forskningen och bidra till uppfyllandet av forskningsfrågan 

(Bryman & Bell, 2017). När kriterierna hade ställts upp utgick vi till viss del av ett 

bekvämlighetsurval som enligt Holme och Solvang (1997) präglas av att forskarna har någon 

sorts personlig koppling till de som kontaktas. Urvalet utgick från Kalmar och dess närområde 

då vi som författare studerade där. För att få större spridning på respondenterna valdes även 

andra orter som vi hade någon form av koppling till. Det ledde till att urvalet till störst del var 

målstyrt med inslag av ett bekvämlighetsurval.  

 

Vi kontaktade sjutton stycken allmännyttiga bostadsföretag varav åtta stycken svarade och var 

villiga att ställa upp på en intervju. De åtta stycken som deltog var: Vätterhem (Jönköping), 

Byggebo (Oskarshamn), Gotlandshem, Växjöbostäder, Tunabyggen (Borlänge), Bostads-

bolaget (Västervik), Uppsalahem och ÖrebroBostäder AB. De allmännyttiga bostadsföretagen 

kontaktades via mejl där vi framförde vad vår undersökning handlade om samtidigt som vi 

frågade om de kunde tänka sig att delta. För att få kontakt med de allmännyttiga bostads-

företagen var vi tvungna att gå via deras kundtjänst för att sedan bli vidarebefordrade till den 

person som kunde tänkas ha rätt kunskap för ämnet. 

 

2.5 Empiriinsamling genom semistrukturerade intervjuer 

Då vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod ansåg vi att det bästa tillvägagångssättet 

för att samla in empiri var genom intervjuer. En granskning av de allmännyttiga bostads-

företagens hållbarhetsredovisningar gjordes även för att få en djupare förståelse för ämnet. Vi 

valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som stöd för att få med viktiga områden 

för vår studie då de enligt Bryman och Bell (2017) bidrar med öppna frågor för respondenterna. 
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Möjligheten till följdfrågor var en stor anledning till varför vi valde att tillämpa semi-

strukturerade intervjuer, då vi ansåg att varje intervju skulle ha ett unikt inslag. Vi ansåg att det 

behövde finnas någon form av struktur för att kunna sammanställa och jämföra de olika 

intervjuerna. Genom det kunde allmänna slutsatser dras, vilket Davidson och Patel (2011) 

nämner som en viktig del. Därmed var de semistrukturerade intervjuerna ett lämpligt 

tillvägagångssätt. 

 

För att ha samma förutsättningar vid varje intervju valde vi att skapa en intervjuguide (se Bilaga 

1), då den enligt Jakobsson (2011) består av frågor som kan användas som en utgångspunkt. 

För att skapa intervjuguiden tog vi fram intervjufrågor som skulle hjälpa oss att besvara vår 

frågeställning. Genom att bryta ner frågeställningen i intervjufrågor skapades möjligheten att 

få en helhetsbild av informationen, något som Davidson och Patel (2011) benämner 

operationalisering. Frågorna vi ställde delades in i olika kategorier för att vi skulle kunna bryta 

ner begreppet i mindre delar och därigenom kunna besvara vår forskningsfråga. Vi valde 

dessutom att redan från början fundera över vilka teorier som skulle kunna kopplas till svaren 

från respondenterna. Genom att göra det var det lättare att upptäcka om det var viktiga delar 

som saknades innan intervjuerna startade.  

 

Vi anpassade intervjufrågorna till de olika respondenterna utifrån deras hållbarhets-

redovisningar för att intervjuerna skulle kännas specifika till varje allmännyttigt bostadsföretag. 

Genom det märkte respondenterna att vi var pålästa och intresserade av just deras svar. Enligt 

Wallén (2008) är det viktigt att vara medveten om att frågor och svar kan vara inspirerade av 

egna erfarenhet och därmed påverka resultatet. Utöver det måste intervjupersonen även se till 

att samtalet känns naturligt för att få bra svar av respondenten. Granskningen av hållbarhets-

redovisningarna bidrog även med validering av respondenternas svar. Då vi intervjuade 

personer med olika befattningar och ställning i företagen var vi medvetna om att det kan ha 

påverkat studien. Det på grund av att respondenterna hade varierande kunskaper om ämnet 

vilket gjorde att de påverkade studien i olika utsträckning. Då vi var medvetna om det är det 

någonting vi har tagit hänsyn till och haft i åtanke vid analys av respondenternas svar. 

 

2.5.1 Intervjuernas genomförande  

Innan intervjutillfället startade valde vi att inte skicka ut samtliga intervjufrågor till 

respondenterna. Anledningen var att vi ville undvika att respondenterna skulle förbereda svar 

de trodde vi var ute efter, något som Holme och Solvang (1997) menar är viktigt för att 
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respondenternas åsikter ska komma fram. Däremot valde vi att beskriva vad meningen med 

intervjun var samt vilka fokusområden vi skulle diskutera med respondenterna för att de skulle 

få en uppfattning om vad vi var ute efter. Några respondenter efterfrågade intervjufrågor för att 

kunna avgöra om deras medverkan var av betydelse. I de fallen valdes ett antal intervjufrågorna 

ut som symboliserade intervjun. Under våra intervjuer var samtliga forskare med för att kunna 

anteckna och komma med lämpliga följdfrågor. Däremot valde vi ut en av oss som skulle föra 

det huvudsakliga samtalet för att få en bättre dialog.   

 

Vi valde att genomföra intervjuerna via telefon då respondenterna som valdes ut till studien 

befann sig på olika platser i Sverige. Telefonintervjuer är enligt Bryman och Bell (2017) 

fördelaktigt då intervjuarens risk att påverka respondenten minskar i och med avsaknaden av 

fysisk närvaro. Dessutom ansåg vi att det var lättare att hålla intervjuerna då det inte krävde 

samma förberedelser från respondenternas sida som en fysisk intervju. Det finns däremot 

nackdelar med att ha en intervju via telefon, där den största är att intervjuaren inte ser 

kroppsspråket och på så sätt mister möjligheten att analysera hur vissa frågor påverkar 

respondenten (Krag Jacobsen, 1993). Trots nackdelarna ansåg vi att telefonintervjuer gav oss 

möjlighet att få en större geografisk spridning av respondenterna och därigenom ge en bättre 

analys, slutsats och generaliserbarhet.         

 

Under intervjun frågades samtliga respondenter om deras och företagets namn fick synas i 

uppsatsen, vilket alla var positiva till. Dessutom frågade vi om samtalen fick spelas in för att 

ha som stöd för våra analyser och slutsatser vilket alla respondenter godkände. Bryman och 

Bell (2017) nämner att det finns en risk vid inspelningar av intervjuer att respondenten känner 

sig obekväm. Vi ansåg att den risken minskade i och med att det inte blev lika påtagligt att en 

inspelning pågick då det skedde över telefon. Det finns även fördelar med att spela in 

intervjuerna då intervjuaren kan fokusera på att lyssna och vara uppmärksam istället för att ta 

anteckningar (Bryman & Bell, 2017). Vi ansåg att inspelningarna hjälpte oss genom att vi kunde 

gå tillbaka och se vad intervjupersonerna svarade och utifrån det göra en bättre analys.    

 

2.5.2 Sammanställning av empiri, analys och slutsats 

För att kunna sammanställa den insamlade empirin valde vi att utgå från inspelningarna som 

gjordes vid intervjutillfällena. Vi valde att skriva ut samtliga intervjuer, något som enligt 

Jakobsson (2011) kallas transkribering. Det gjordes för att på ett överskådligt sätt kunna 

jämföra respondenternas svar och därmed få ett bättre stöd för analys och slutsats. Bryman och 
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Bell (2017) påpekar att transkriberingar är tidskrävande och ger upphov till mycket text. 

Däremot ansåg vi att fördelarna övervägde nackdelarna. Genom att transkribera fick vi lyssna 

på intervjuerna igen och skriva ner respondenternas svar, vilket hjälpte oss att komma ihåg vad 

som sagts. Transkriberingarna var dessutom ett bra hjälpmedel för att sammanställa 

respondenternas svar som senare skulle skickas ut till dem för respondentvalidering. 

Respondentvalidering bygger på att respondenterna som har deltagit i undersökningen får se 

sina svar och därigenom få en möjlighet att försäkra sig om att forskarna har tolkat 

informationen på rätt sätt (Bryman & Bell, 2017). Många respondenter var intresserade av att 

ta del av sina sammanställda svar innan uppsatsen publicerades, vilket bidrog till att 

tillförlitligheten på uppsatsen ökade då resultaten kunde bekräftas.   

 

För att sammanställa empirin delade vi till en början upp respondenternas svar i olika områden 

för att kunna göra en jämförelse mellan dem. Det bidrog även till en mer lättöverskådlig 

presentation. Då det resulterade i mycket upprepningar och text valde vi att istället väva ihop 

respondenternas respektive svar under olika områden. På så sätt kunde en del av upp-

repningarna tas bort och samtidigt skapades en mer levande empiri. Empirin utgjorde grunden 

för analysen som fick stöd av den teoretiska referensramen för att kunna få en djupare förståelse. 

Utifrån det framkom egna reflektioner som sedan mynnade ut i slutsatser.     

 

2.6 Forskningens kvalitet  

Reliabilitet och validitet är begrepp som är vanliga för att beskriva vilken kvalité en forskning 

uppnår. Reliabiliteten är ett mått som beskriver forskningens trovärdighet och hur väl den går 

att använda och upprepa (Ejvegård, 2009). Enligt Ahrne och Svensson (2015) finns det olika 

sätt att förhålla sig till trovärdighet. Genom att metodkapitlet utarbetades skapades en 

transparens, vilket Ahrne och Svensson (2015) nämner som ett sätt att uppfylla studiens 

trovärdighet. Metodkapitlet ger läsaren en möjlighet att följa studiens alla delar och se till de 

val och motiveringar som har gjorts för att utifrån det skapa egna uppfattningar för att bedöma 

kvaliteten. Redogörelsen för metoden gör det även möjligt för någon annan att göra om studien 

med liknande resultat, något som Gummesson (2000) lyfter fram som ett kriterium för 

reliabilitet. Det är viktigt att poängtera att alla företag är unika, vilket kan komma att påverka 

resultatet vid upprepning av studien. En viktig del är även förförståelsen som gör det möjligt 

för läsaren att få en uppfattning om hur vi som forskare kan ha påverkat studien. Vi har i 
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metodkapitlet visat att vi är medvetna om de brister som finns i studien. Medvetenheten kring 

det bidrar till att studien har god kvalité och trovärdighet.  

 

Ejvegård (2009) beskriver validitet som ett sätt att visa på om det forskaren avser att studera är 

det som faktiskt studeras. För att uppfylla validitet i studien utformades intervjufrågorna med 

noggrannhet för att anpassas till problemdiskussionen och den teoretiska referensramen. 

Genom det säkerställdes att det som avsågs att undersökas var det som i själva verket 

undersöktes. Gummesson (2000) nämner att validitet även kan beskrivas som generaliserbarhet. 

Det handlar om att studien ska kunna anpassas till en större helhet. Vi anser att stora delar av 

resultatet är generaliserbart till andra allmännyttiga bostadsföretag såväl som andra branscher. 

Anledningen till det är att lagen om hållbarhetsredovisning riktar sig till stora företag generellt. 

Det finns dock element i uppsatsens resultat som inte är helt generaliserbara då allmännyttiga 

bostadsföretag skiljer sig från privata företag.  

 

2.6.1 Vilka typer av källor som tillämpats 

Under studien använde vi oss av både sekundärkällor och primärkällor. Utbudet av litteratur 

som gick att tillämpa på hållbarhetsredovisningsområdet var något begränsat. Trots det hittades 

några litteraturkällor och elektroniska källor, något som Davidson och Patel (2011) benämner 

som sekundärkällor. De användes för att sammanställa bakgrundsinformationen och för skapa 

en förståelse kring ämnet. För att använda källorna var vi tvungna att ha ett kritiskt förhållnings-

sätt. Vissa av de elektroniska källorna saknade datum vilket kan minska deras trovärdighet. 

Däremot ansåg vi att de bidrog med väsentlig information till uppsatsen och att de som är 

ansvariga för hemsidorna är trovärdiga organisationer. De primära källorna utgörs enligt 

Davidson och Patel (2011) av förstahandsinformation, i vårt fall var det intervjuerna samt de 

allmännyttiga bostadsföretagens hållbarhetsredovisningar. De utgjorde grunden i studien då vi 

undersökte huruvida lagen haft en inverkan på de allmännyttiga bostadsföretagens 

redovisningar. Den informationen gick inte att finna från tidigare forskning eller litteratur och 

därmed var den en viktig del i vår studie.  

 

Den teoretiska referensramen fastställdes utifrån litteratur på redovisningsområdet skrivna av 

certifierade forskare. Utöver det användes även lagtext som en normativ teori då vi ansåg att 

den var nödvändig för att få en förståelse för hållbarhetsredovisning. Teorierna användes för att 

få en större förståelse om redovisningsområdet i helhet samt för att stödja empirin. Davidson 

och Patel (2011) säger att triangulering sker när olika former av källor används för att 
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tillsammans skapa en ökad förståelse av ämnet. I vårt fall var det hållbarhetsredovisningen, 

intervjuer och litteratur som utgjorde källorna då de tillsammans användes för att besvara 

forskningsfrågan. 

 

2.7 Etiska överväganden vi tagit under studiens gång 

De etiska övervägandena är något som har funnits med genom hela uppsatsarbetet. Det är 

viktigt att se till att människor inte skadas och att respekten för dem inte förbises för att uppnå 

ett visst resultat (Holme & Solvang, 1997). En annan viktig aspekt som Holme & Solvang 

(1997) belyser är att de som överväger att delta i undersökningen ska veta vad det innebär och 

därigenom avgöra om de vill delta eller inte. Davidson och Patel (2011) förklarar att det finns 

fyra huvudsakliga krav inom de etiska aspekterna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   

 

För att tillgodose informationskravet skickade vi ut mejl till de allmännyttiga bostadsföretagen 

där det framkom vad studien ämnade att undersöka samt vad informationen skulle användas 

till, något Dalen (2015) menar är viktigt att klargöra. Genom det fick de tänkta respondenterna 

information kring studien och kunde utifrån det frivilligt välja om de ville delta i 

undersökningen. Det visar på att samtyckeskravet tillgodosågs, som enligt Davidson och Patel 

(2011) är det andra etiska kravet. För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet menar Bryman 

och Bell (2017) att respondenternas information ska hanteras varsamt, något vi gjorde genom 

att fråga samtliga respondenter om vi fick använda deras namn och företagets namn i uppsatsen. 

På så sätt gavs möjligheten att vara anonym samtidigt som de när de sagt ja blev medvetna om 

att deras namn skulle synas i uppsatsen. Dessutom var vi tydliga med att berätta att in-

spelningarna som gjordes under intervjuerna enbart skulle användas av oss själva och skulle 

raderas efter uppsatsarbetet. Genom det tog vi hänsyn till respondenternas integritet och 

behandlade dem med respekt samtidigt som nyttjandekravet tillgodosågs.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens referensram. Den första delen av referensramen 

utgörs av de lagar och regler som finns kring hållbarhetsredovisningen. Det följs av 

redovisningsstandarder och förklarande teorier som kan tillämpas på redovisningsområdet. 

Teorierna syftar till att ge en fördjupad bild kring hållbarhetsredovisningen.  

 
 

3.1 Lagar och regler 

Lagen om hållbarhetsredovisning tillkom utifrån ett EU-direktiv (Rimmel, 2018). Lagen och 

dess proposition är en viktig del i uppsatsen för att få en förståelse för hållbarhetsredovisningen 

och dess syfte. Genom lagen fås en uppfattning om vad det är som krävs av de allmännyttiga 

bostadsföretagen vid redovisning av deras hållbarhetsarbete.   

  

3.1.1 Propositionen till lagen om hållbarhetsredovisning 

Det nya redovisningskravet ska göra informationen kring hur företag arbetar med hållbar 

utveckling mer jämförbar och öppen. Genom lagstiftningen har regeringen som syfte att stödja 

och utveckla hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor. För att få upplysningar om miljö, 

sociala förhållande, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption 

föreslog regeringen att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsredovisning. I 

redovisningen ska företagets policy och de väsentliga riskerna kopplade till företagets 

verksamhet även redovisas. (Prop. 2015/16:193). 

 

3.1.2 Lagen om hållbarhetsredovisning 

År 2016 beslutade riksdagen om att företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhets-

redovisning. Regeringen (B, 2019) ansåg att lagstiftningen skulle underlätta företagens 

hållbarhetsarbete. Enligt Årsredovisningslagen 6 kapitlet 12 § (SFS 2016:947) ska innehållet i 

redovisningen bestå av de hållbarhetsupplysningar som hjälper till att förstå ett företags 

utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Hållbarhets-

redovisningen ska även innehålla företagets affärsmodell samt att företagets policy i 

hållbarhetsfrågorna ska framkomma. Utöver det ska väsentliga risker som rör hållbarhets-

frågorna och är kopplade till företagets verksamhet förekomma. Hållbarhetsredovisningen kan 

presenteras i förvaltningsberättelsen, men enligt 6 kapitlet 11 § (SFS 2016:947, 
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Årsredovisningslagen) kan företagen även välja om de vill presentera materialet separat från 

årsredovisningen. 

 

Enligt Årsredovisningslagen 6 kapitlet 12 § (SFS 2016:947) kan hållbarhetsredovisningen delas 

in i fem olika huvuddelar: miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 

rättigheter och motverkande av korruption. Lagstiftningen riktar sig till stora företag. Enligt 6 

kapitlet 10 § (SFS 2016:947, Årsredovisningslagen) föreligger ett stort företag när medelantalet 

anställda är mer än 250 personer, den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 

miljoner kronor och/eller den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner 

kronor. 

  

3.2 Redovisningsstandarder 

Det har skett en stor tillväxt inom standarder av bland annat kvalitet, miljö och hållbarhet i 

världen (Rimmel, 2018). En standardisering kan ses som ett regleringsinstrument samt att det 

bidrar till samordningen. I dagsläget finns det flera olika nationella samt internationella 

standarder som t.ex. GRI (Rimmel & Sabelfeld, 2018) och Eurho-GR som är framtagen av 

Eurhonet (Eurhonet, A, u.å.). Standarderna blir viktiga för studien då det skapar en förståelse 

för respondenternas val av standard. I följande avsnitt tas även verktyget triple bottom line upp. 

Triple bottom line ansågs vara en bidragande faktor för att få en ökad förståelse för de tre 

dimensionerna. 

 

3.2.1 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative, mer känt som GRI, uppkom år 1997 i USA och är ett av de mest 

kända ramverken vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning (Rimmel & Sabelfeld, 2018). 

GRI var först med att upprätta en världsomfattande standard för hållbarhetsredovisning och den 

är dessutom den mest tillämpade standarden (Global Reporting Initiative, u.å.). Den uppkom 

då det fanns ett behov av att samla ihop olika riktlinjer och sätt att rapportera för att göra det 

möjligt att utforma ett tydligt ramverk för hållbarhetsredovisning (Rimmel & Sabelfeld, 

2018).        

 

Omvärlden är i ständig förändring och det krävs därför att riktlinjerna kontinuerligt ses över 

och utvecklas för att passa in i omgivningen och tillgodose olika behov (Frostenson m.fl., 

2015). Fler och fler intressenter ställer krav på företagen att de ska informera om deras 
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hållbarhetsarbete, något som har kommit att påverka uppkomsten av GRI (Rimmel & Sabelfeld, 

2018). I och med det ökade informationsbehovet ökar även nödvändigheten av en standard för 

att säkerställa att intressenterna får den information de kräver (Frostenson m.fl., 2015). Enligt 

Rimmel och Sabelfeld (2018) är syftet med de olika riktlinjerna som GRI tar fram att de ska ge 

en bättre möjlighet att jämföra olika företags hållbarhetsredovisningar och genom det göra det 

möjligt för företag att redovisa hållbarhet på ett liknande sätt. Dessutom arbetar GRI ständigt 

för att deras riktlinjer ska utvecklas och uppdateras. Det skapar därmed en möjlighet för 

hållbarhetsredovisningen att bli jämförbar, allmänt accepterad samt möta intressenternas 

behov. GRI arbetar kontinuerligt med att göra sina standarder mer lättförståeliga och dessutom 

ha stor åtskillnad mellan vad som är rekommendationer, krav och hjälpmedel (Rimmel & 

Sabelfeld, 2018).  

 

3.2.2 Eurhonet 

European Housing Network, förkortat Eurhonet skapades år 2006 och är ett nätverk som är 

speciellt utformat av och för offentliga och sociala bostadsföretag. Idag består det av drygt 30 

stycken allmännyttiga bostadsföretag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland 

(Eurhonet, B, u.å.). När Eurhonet skulle utforma sina riktlinjer fanns det inte någon som 

fokuserade på bostadsområdet. De flesta riktlinjerna var gjorda för stora multinationella företag 

vilket gjorde att det fanns ett intresse av att översätta dem till konkreta mål, åtgärder och 

nyckeltal som är relevanta för offentliga och sociala bostadsföretag och dess intressenter. 

Intressenter begär allt mer att bostadsföretag ska visa sina globala, sociala och ekonomiska 

prestationer. Det ansågs därmed behövas någon form av ansvarsskyldighet för att kunna bygga 

upp ett förtroende mot sina intressenter (Responsible Housing, u.å.). Över tid har Eurhonet 

genomarbetats för att successivt bli bättre och uppdateras med hänsyn till feedback från 

användarna. Eurhonets syfte är att arbeta för ett hållbart samhälle (Eurhonet, B, u.å.). 

 

European Housing - Global Reporting, förkortat Eurho-GR, är ett verktyg som är utformat av 

och för bostadsorganisationer för att hjälpa dem att definiera sin strategi (Responsible Housing, 

u.å.). Med en utgångspunkt i intressenternas engagemang identifierades viktiga frågor för 

bostadsområdet tillsammans med några nyckelaktörer såsom hyresgäster, aktieägare, anställda 

och finansinstitut. Processen säkerställde ramverkets relevans och lämplighet med hänsyn till 

intressenternas förväntningar (Responsible Housing, u.å.). År 2013 gjordes en förenkling av 

riktlinjerna som bygger på fem övergripande mål. Målen är att (1) främja lokal social hållbarhet, 
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(2) skydda miljön, (3) Stödja ekonomisk hållbarhet, (4) Bra styrelse och relationer till 

intressenter och (5) Ansvarsfull personalhantering (Responsible Housing, u.å.).  

 

3.2.3 Triple bottom line 

Triple bottom line är ett av de mest använda verktygen för redovisning över hela världen och 

har utgjort grunden vid upprättandet av redovisningsstandarden Global Reporting Initiative, 

GRI (Hartmann, 2018). Tanken var enligt Westermark (2013) att det skulle finnas ett sätt att 

koppla ihop hållbarhetsredovisningen med den finansiella externredovisningen. Triple bottom 

line är ett begrepp som har fått stor spridning och användbarhet genom att det visar en 

helhetsbild av organisationen och dess relation till omgivningen och miljön. Den bidrar även 

till att presentera och uttrycka begrepp som finns gällande de sociala och miljömässiga 

aspekterna på ett sätt som gör det möjligt för företag att förstå och använda. Det är inte bara 

företagen i sig som är intresserade av de nämnda aspekterna utan även andra intressenter såsom 

kunder och anställda. Skillnaden mellan intressenterna är att de kräver olika information. Triple 

bottom line ser till den information som är icke-finansiell och ger en möjlighet att förklara den, 

vilket leder till att många intressenters olika behov kan tillgodoses (Hartmann, 2018).       

 

De tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk som förekommer i samband med hållbar 

utveckling utgör grunden i triple bottom line. De tre dimensionerna har olika betydelse i 

redovisningen där den sociala ser till hur företag påverkar den sociala omgivningen de befinner 

sig i och tar dessutom hänsyn till människorna i verksamheten. Den ekologiska dimensionen 

lägger tonvikten på företags påverkan på miljön och dess resurser. Den ekonomiska består av 

olika finansiella resultat och mäts i monetära termer (Hartmann, 2018). 

 

Triple bottom line är inget färdigt verktyg, utan det måste göras om på ett sätt som gör att det 

tillgodoser varje enskilt företags behov. Det kan finnas olika behov för intern och extern 

användning. För det interna ändamålet används det för att informationen ska kunna samlas in 

på ett sätt som gör det möjligt att följa upp. Det externa ändamålet är istället kopplat till olika 

standarder för hållbarhetsredovisning där triple bottom line är grunden. På grund av avsaknaden 

av tvingande standarder gällande upprättandet av en hållbarhetsredovisning behöver varje 

företag själva finna ett passande mått för att kommunicera ut informationen (Hartmann, 2018). 

    

Syftet med triple bottom line är att vara ett hjälpmedel och göra det möjligt för företag att på 

ett helhetsövergripande sätt presentera sitt arbete. Det är ett bra stöd för företagens planering, 
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uppföljning och redovisning. Triple bottom line bidrar med systematik vid insamlandet av 

information och får företag att fokusera mer på den hållbara utvecklingen genom att skapa en 

struktur (Hartmann, 2018).  

 

3.3 Förklarande teori 

De förklarande teorierna består av agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin och 

jämförbarhet. Det är alla olika teorier som är vanliga på redovisningsområdet i allmänhet men 

även när det kommer till hållbarhetsredovisning. Nedan presenteras ett urval av teorier som 

utgör ett stöd för uppsatsen.    

  

3.3.1 Agentteori 

Agentteorin är en teori som används flitigt på redovisningsområdet och utgår från att det finns 

två olika parter, en principal och en agent. Principalen kan ses utgöra en uppdragsgivare medan 

agenten kan ses som en uppdragstagare (Rimmel & Jonäll, 2018). Det är relationen mellan de 

två parterna som är det huvudsakliga inom teorin (Artsberg, 2005). Agentteorin kan bidra med 

förståelse, förklaring och förutsägning av olika aspekter som sker på redovisningsområdet. Den 

har dessutom en förmåga att se hur de olika aspekterna förhåller sig till varandra och utvecklas 

över tid (Frostenson, 2015). 

 

Ett vanligt antagande inom agentteorin är att människor är egenintresserade och nytto-

maximerande, vilket betyder att de handlar efter vad som är bäst för dem (Frostenson, 2015). 

Det leder till konflikter mellan de olika parterna då agenten inte av sig själv ser till principalens 

bästa när den arbetar med att öka den egna nyttan (Artsberg, 2005). Därför behöver principalen 

ha uppsikt över agenten och styra den i rätt riktning. För att minska en eventuell konflikt mellan 

principal och agent kan principalen upprätta ett kontrakt som säkerställer att agenten agerar i 

principalens intresse (Frostenson, 2015). Det kan dessutom uppkomma svårigheter med agent-

teorin då agenten i många fall har mer information än vad principalen har. Om agenten tar 

hänsyn till sina egna intressen och samtidigt har mer information skapas det en motsättning mot 

principalens bästa (Rimmel & Jonäll, 2018).  

 

För att sticka ut från sina konkurrenter finns det en vilja hos företag att framhäva den positiva 

informationen i den grad det är möjligt. I det fallet kan agentteorin vara ett bra hjälpmedel för 

att i viss mån ge en förståelse för varför hållbarhetsinformationen lyfts fram av organisationer 
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(Rimmel & Jonäll, 2018). Rimmel och Jonäll (2018) nämner att företag som väljer att 

hållbarhetsredovisa visar på att de är medvetna om de risker som finns gällande hållbarhet och 

på så sätt ges en lägre investeringsrisk. Allmännyttiga bostadsföretag är, trots att de inte är 

vinstdrivande, intresserade av att hitta fler hyresgäster och hållbarhetsredovisningen kan vara 

ett verktyg som visar att de är medvetna om de risker som finns.          

 

3.3.2 Intressentteori 

Begreppet intressent kan definieras på olika sätt. Frostenson (2015) väljer att definiera 

intressent som en individ eller grupp som kan påverka eller påverkas av organisationen. 

Intressenterna kan sedan delas upp i två grupper, primära och sekundära. De primära 

intressenterna består av intressenter som organisationen inte skulle överleva utan. Det kan vara 

bland annat kunder, anställda, leverantörer och kommuner. Därmed blir organisationens värde 

beroende av hur väl de lyckas tillfredsställa sina primära intressenter. Den andra gruppen, 

sekundära intressenter, består av de intressenter som inte har någon direkt association med 

organisationen. Därmed påverkar de inte organisationens framgång eller framtid (Rimmel & 

Jonäll, 2018).  

 

Enligt Rimmel och Jonäll (2018) har intressentteorin två perspektiv, ett normativt och ett 

positivt. Det normativa perspektivet utgår från att alla intressenter är lika värda, där ingen 

intressent prioriteras över en annan. Det positiva perspektivet skiljer sig från det normativa 

genom att det finns förhållanden där intressenterna behöver delas upp utifrån dess maktposition 

och inflytande i organisationen. Organisationen behöver arbeta för att behålla de intressenter 

som anses vara viktigast (Rimmel & Jonäll, 2018).  

 

Intressentteorin kan vara till stor nytta inom redovisningen om syftet är att ta reda på varför en 

redovisning ser ut som den gör samt vilka redovisningsval som gjorts. Utöver det är den även 

ett bra hjälpmedel för att förstå varför en viss standard och reglering har utvecklats på ett visst 

sätt. Intressentteorin kan även hjälpa till att förstå vad olika användare efterfrågar och på vilket 

sätt de använder redovisningen (Frostenson, 2015).  

 

3.3.3 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin handlar i grund och botten om att organisationer kontinuerligt strävar efter 

att uppfattas som verksamma inom de regler och normer som samhället har byggt upp. Det 
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innebär att de vill att verksamheten uppfattas som legitim av externa parter (Deegan & 

Unerman, 2011). Legitimitet uppstår när värdesystemet och värderingarna överensstämmer 

med det som existerar i det sammanhang som organisationen verkar i. Då normer ändras över 

tid krävs det av organisationer att de ständigt klarar av att reagera på omvärldsförändringar, 

annars riskerar de att förlora sin legitimitet trots att organisationen är oförändrad (Rimmel & 

Jonäll, 2018). I allmänhet kan legitimitet därmed definieras som en överensstämmelse mellan 

företags värderingar och värderingarna i samhället. Det indikerar att legitimitet kan erhållas av 

samhället genom att det godkänner organisationens värderingar (Ljungdahl, 1999). Enligt 

Rimmel och Jonäll (2018) uppstår det på så sätt ett socialt kontrakt mellan organisation och 

samhälle. Om kontraktet bryts kan organisationens överlevnad riskeras.  

 

Deegan och Unerman (2011) anser att legitimitet tilldelas en verksamhet av samhället och blir 

därmed en resurs som är nödvändig för att överleva. Legitimitet blir därmed något som 

verksamheter strävar efter att få. Genom att det kan ses som en resurs kan organisationer 

påverka eller till och med manipulera den. En organisation kan bibehålla legitimitet på fyra 

olika sätt. Det första är genom att utbilda och informera omgivningen om dess verksamhet. 

Organisationer kan även försöka ändra omgivningens syn på dem utan att själva ändra beteende. 

Det sista sättet som en organisation kan bibehålla legitimitet på är genom att arbeta för att ändra 

de externa förväntningarna på ett sådant sätt att de gynnar verksamheten (Ljungdahl, 1999). 

Organisationer kan öka sin legitimitet genom att anpassa verksamhetens mål och produktion så 

att de stämmer överens med omgivningens. Organisationer kan även kommunicera med 

omgivningen och på så sätt ändra dess värderingarna så att de överensstämmer med 

organisationens egna (Rimmel & Jonäll, 2018).  

 

3.3.4 Jämförbarhet 

En viktig princip är jämförbarhet mellan företags resultat över tid och mellan olika företag 

(Frostenson m.fl., 2015). Det tillvägagångssätt ett företag väljer att använda sig av behöver 

därmed kunna tillämpas konsekvent över olika perioder (Gröjer, 2002). Det blir därmed 

nödvändigt för att organisationer och intressenter ska kunna göra jämförelser och fatta beslut. 

Utöver det underlättar det för mottagaren om samma indikatorer mäts och redovisas för att få 

en bättre förståelse om förändringar (Frostenson m.fl., 2015).  

 

Det är önskvärt att kunna jämföra alla organisationer med varandra oavsett hur stora de är eller 

inom vilken bransch de är verksamma i. Det viktigaste är att åtminstone kunna jämföra mellan 
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organisationer i samma bransch. En organisation bör enligt Gröjer (2002) inte byta värderings-

principer utan mycket starka skäl. Skulle sådana skäl infinna sig ska förändringarna tas hänsyn 

till under de tidigare åren så att en jämförelse mellan år ännu är möjlig (Frostenson m.fl., 2015).  

 

3.3.5 Valet av våra förklarande teorier 

Agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin och jämförbarhet är teorier som använts som 

stöd för det empiriska materialet. De förklarande teorierna har en koppling till varandra då de 

kan användas för att förklara företeelser på redovisningsområdet. Genom den kopplingen kan 

de nämnda teorierna tillsammans bidra till en ökad förståelse och en helhetsbild. Utifrån dem 

har välgrundade analyser och slutsatser tagits.    

 

Agentteorin kan användas för att förklara sambandet och relationen mellan kommuner och 

allmännyttiga bostadsföretag. Teorin är en viktig del för att få en förståelse för vilken betydelse 

de allmännyttiga bostadsföretagen har i kommunerna och därigenom hur hållbarhets-

redovisningen påverkar dem båda. Dessutom används agentteorin för att få en förståelse för 

varför positiva delar i hållbarhetsredovisningen lyfts fram. Intressentteorin kan bidra med en 

ökad förståelse för vilket inflytande de olika intressenterna har över hållbarhetsredovisningen. 

Dessutom används teorin som stöd för att förklara hur de allmännyttiga bostadsföretagen ser 

till sina intressenter vid presentationen av hållbarhetsredovisningen.  

 

De allmännyttiga bostadsföretagen strävar likt andra företag efter att få legitimitet i samhället. 

Legitimitetsteorin används som stöd för att förklara hur de allmännyttiga bostadsföretagen kan 

uppnå legitimitet genom att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Jämförbarhet är ett bra komplement 

till legitimitetsteorin då den skapar en ökad förståelse för hur de allmännyttiga bostadsföretagen 

ser på jämförelser av hållbarhetsredovisningar. Jämförelsen kan ske mellan olika företag men 

även internt från år till år.   
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4. Hållbarhetsredovisning hos allmännyttiga bostadsföretag i 

praktiken 
 

Uppsatsens fjärde kapitel inleds med en tabell där respondenterna presenteras. Vi har valt att 

dela in empirin i olika avsnitt där alla respondenternas svar har sammanställts. Vi anser att 

det blir en mer levande empiri och att läsningen underlättas. Kapitlet avslutas med 

respondenternas förväntningar på hållbarhetsredovisningen i framtiden.  

 
 

Vi har intervjuat åtta personer hos olika allmännyttiga bostadsföretag runt om i Sverige där 

samtliga är ägda av kommunerna. Respondenterna presenteras nedan i form av en tabell.  

 

4.1 Allmännyttiga bostadsföretags syn på lagen om hållbarhetsredovisning 

Fyra av de allmännyttiga bostadsföretagen som intervjuades började hållbarhetsredovisa år 

2017 i och med att den nya lagen trädde i kraft. Samtliga av de företagen har haft ett hållbarhets-

tänk i organisationen sedan tidigare. Gotlandshem, Växjöbostäder och Tunabyggen hade 
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tidigare miljörapporter som liknade en hållbarhetsredovisning vilken enligt dem underlättade 

övergången. Byggebo i Oskarshamn valde att börja med hållbarhetsredovisning år 2018 då de 

enligt Benoni Ingelsjö förutser att de en dag kommer omfattas av lagstiftningen. De har därmed 

redan nu försök se till att deras hållbarhetsredovisning uppfyller de krav som finns. Alla de 

ovan nämnda respondenterna anser att hållbarhetsredovisningen har blivit en följd av att 

lagstiftningen infördes.  

 

Karolina Strid på Växjöbostäder säger att lagstiftningen har gjort att de behövt omvärdera sättet 

de arbetar med hållbar utveckling och att hållbarhetsredovisningen har tydliggjort arbetssättet. 

Jon Rytterbro på Gotlandshem nämner att en konsekvens av lagen blev att de lyfte hållbarhets-

frågorna till ledningsnivå vilket har lett till att de blivit en större del av Gotlandshems 

verksamhet. En annan konsekvens var att Rytterbro anställdes på Gotlandshem då de ansåg sig 

behöva en ansvarig för hållbarhetsarbetet. Anna Norén nämner att lagstiftningen av en händelse 

sammanföll med en verksamhetsutveckling i Bostadsbolaget, vilket gjorde att det förutom yttre 

påtryckningar fanns en intern vilja att börja arbeta mer systematiskt med hållbarhetsarbetet. 

Enligt Maria Bergfält har lagen gjort att Tunabyggen bättre dokumenterar och samlar det de 

gjort på ett och samma ställe. Tidigare anser hon att hållbarhetsarbetet varit mer utspritt i 

organisationen och därmed har de fått en bättre struktur på arbetet. 

 

Vätterhem har arbetat med hållbarhetsredovisning sedan år 2009. Christina Odén menar att 

anledningen till det var att de ville visa på vilket sätt de tog ansvar som hyresvärd, arbetsgivare 

och samhällsaktör. Idag omfattas Vätterhem av lagstiftningen men eftersom det redan fanns en 

metodik på plats har den inte ändrat det sätt som hållbarhetsredovisningen framställs på. Likt 

Vätterhem började Uppsalahem med hållbarhetsredovisning tidigare än de andra allmännyttiga 

bostadsbolagen. De började redovisa år 2015 då de enligt Maria Norlin ansåg att hållbarhets-

frågorna var så pass väsentliga att framföra. Hon anser att det var enklare att anpassa sig till 

lagens kriterier då Uppsalahem redan hade en tydlig bild över deras hållbarhetsarbete. Enligt 

Catarina Wennerlund har Örebrobostäder hållbarhetsredovisat sedan år 2008 men tillägger att 

de första upplagorna inte redovisades på samma sätt som de gör idag. Örebrobostäder innefattas 

av lagen om hållbarhetsredovisning men Wennerlund menar att de inte kände sig tvingade att 

hållbarhetsredovisa eftersom de gjort det under längre tid. Hon anser dock att lagen har hjälpt 

dem att fokusera på vilka deras risker är och hur de undviks och arbetas med på bästa sätt.  
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4.2 Allmännyttiga bostadsföretags tillämpning av redovisningsstandarder  

Idag använder sig Vätterhem, Gotlandshem, Bostadsbolaget och Örebrobostäder av Eurho-GR. 

Både Rytterbro på Gotlandshem och Norén på Bostadsbolaget valde att inventera marknaden 

och se hur andra allmännyttiga bostadsbolag gjorde när de framställde sin hållbarhets-

redovisning. Norén poängterar att de på Bostadsbolaget inte har följt standarden slaviskt då hon 

har sett till hur andra gjort snarare än att se till själva standarden. Rytterbro säger att han valde 

Eurho-GR då den var anpassad till branschen. Han nämner att vid inventeringen av marknaden 

kom han över GRI som ett förslag men ansåg att den inte kändes rätt i och med att Gotlandshem 

inte har något självändamål att certifiera sig. Hittills har Eurho-GR varit en bra utgångspunkt i 

deras hållbarhetsredovisning, dock säger Rytterbro att de behöver arbeta med hållbarhets-

frågorna på ett mer strukturerat och långsiktigt sätt. När lagen trädde i kraft var de på Vätterhem 

osäkra på om de kunde fortsätta att redovisa enligt Eurho-GR vilket gjorde att de valde att ta in 

Svensk Certifiering för att verifiera att den fungerade. Innan de gjorde det såg de över GRI som 

ett alternativ till Eurho-GR men när det framkom att Eurho-GR höll måttet ansåg Vätterhem att 

den var bättre. En av anledningarna till att de inte bytte anser Odén var att Eurho-GR redan var 

etablerad i organisationen och att en ändring skulle vara svår att genomföra. Utöver det anser 

Odén att GRI inte är branschorienterad vilket hade gjort det svårt för deras intressenter att ta 

till sig informationen som framkommer i hållbarhetsredovisningen.  

 

Enligt Wennerlund har Örebrobostäder varit med i Eurhonet nästintill sedan det grundades, 

något som har lett till att flera på Örebrobostäder har varit involverade i framtagningen av deras 

standard Eurho-GR. Då Eurho-GR är framtagen för allmännyttiga bostadsföretag anser 

Wennerlund att de kan jämföra sig med varandra och på så sätt motivera varandra till att arbeta 

mer hållbart. Utöver det menar hon att de indikatorer som tagits fram blivit relevanta för en 

sådan organisation som Örebrobostäder. Då Wennerlund inte varit på Örebrobostäder så länge 

vet hon inte om de funderade på någon annan standard när de började hållbarhetsredovisa men 

nämner att de sannolikt kommer att byta till GRI. Anledningen till det är att fler och fler väljer 

att frångå Eurho-GR, vilket gör att de tappar möjligheten att göra den jämförelse som 

efterfrågas. Hon tillägger även att Eurho-GR inte blivit uppdaterad på ett tag vilket har gjort 

den mindre aktuell under de senaste åren. 

 

Uppsalahem och Tunabyggen har valt att utgå från GRI vid framställandet av hållbarhets-

redovisningen. Norlin är osäker på varför de på Uppsalahem valde just GRI men antar att det 

beror på att GRI är en av de största och mest omfattande riktlinjerna inom hållbarhets-
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redovisning. Norlin menar att GRI kan vara väldigt komplex då den innehåller många olika 

delar men att det är en av sakerna hon gillar med GRI då det betyder att den är genomarbetad. 

Dessutom tillägger hon att GRI används i hela världen vilket gör det möjligt att jämföra sig 

med andra företag. Bergfält säger att de på Tunabyggen fick information om GRI när de först 

skulle börja hållbarhetsredovisa och ansåg att den skulle passa bra för deras organisation. 

Bergfält tillägger att Tunabyggen endast använder en del av de indikatorer som finns inom GRI 

då det finns en uppsjö av dem. Varken Uppsalahem eller Tunabyggen har funderat på att byta 

standard från GRI. Enligt Norlin beror det på att GRI varit ett bra verktyg från första början och 

ju mer hon arbetar med det desto mer självklart blir användandet.  

 

Byggebo och Växjöbostäder använder sig varken av Eurho-GR eller GRI. Växjöbostäder 

använder ingen uttalad standard då hållbarhetsredovisningen utgår från deras affärsidé och 

vision. Ingelsjö säger att de på Byggebo tar stöd av olika ledningssystem som skapats av ISO, 

Internationella standardiseringsorganisationen, när de upprättar sin hållbarhetsredovisning. 

Precis som Växjöbostäder använder de sig inte av någon uttalad standard. Då hållbarhets-

redovisning ännu är så pass nytt inom Byggebo har de inte beslutat sig för att tillämpa en uttalad 

hållbarhetsstandard men Ingelsjö nämner att det förts diskussioner kring det.  

 

4.2.1 Allmännyttiga bostadsföretags åsikter om en gemensam standard  

Alla respondenter säger att det finns en fördel med en gemensam standard eller riktlinje. De 

menar att de gemensamma riktlinjerna skulle underlätta en jämförelse mellan företagen samt 

att de lättare kan inspirera varandra. Utöver det uttrycker respondenterna att riktlinjerna skulle 

underlätta arbetet med att hitta rätt indikatorer och nyckeltal. Rytterbro menar att det skulle 

göra att alla allmännyttiga bostadsföretag får samma förutsättningar när de hållbarhets-

redovisar. Henriksson påstår att riktlinjerna skulle medföra en struktur som hjälper de 

allmännyttiga bostadsföretagen i arbetet framåt. Norén tillägger även att det är en balansgång 

mellan struktur och kreativitet men att riktlinjerna endast skulle utgöra en grund för vad 

redovisningen bör innehålla. Henriksson anser att det ligger hos SABO att utveckla riktlinjer 

då det är de som når ut till de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige. Strid anser att 

jämförelsen av nyckeltal hjälper företagen att få en indikation på om de är på rätt spår med sitt 

hållbarhetsarbete. Wennerlund tillägger även att det skulle göra arbetet med hållbarhets-

redovisningen mindre resurs- och tidskrävande. Dock anser Wennerlund att jämförelsen mellan 

de olika företagen inte är det viktigaste, utan mer jämförelsen från år till år internt.   
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Norlin menar att det mesta ligger i hur företag själva väljer att redovisa och att en standard inte 

kan göras för utformad då den ska kunna anpassas till de olika organisationerna. Hon hade 

därmed hellre sett att lagstiftningen var mer ingående. Bergfält anser att det skulle behövas ett 

minimikrav på innehållet av hållbarhetsredovisningen där företagen kan välja att expandera 

frågorna om de skulle vilja. Ingelsjö tillägger att standarder har olika fokusområden och att det 

därmed inte alltid är fördelaktigt att endast följa en standard.  

 

4.3 Prioriteringar mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling 

Något alla respondenter är eniga om är att hållbar utveckling är viktigt för deras organisationer 

samt att hållbarhetsredovisningen i viss utsträckning har hjälpt dem att ha ett hållbarhetstänk i 

organisationen. Enligt de allmännyttiga bostadsföretagen som intervjuades går det inte att 

prioritera mellan de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Odén säger 

att de på Vätterhem arbetar mycket med synergieffekter mellan dem samt att dimensionerna 

framkommer på olika sätt i verksamheten, något Rytterbro instämmer i. Han tillägger dock att 

ekonomi är avgörande i alla beslut som tas i Gotlandshem då de alltid måste kunna täcka sina 

kostnader samt leverera den avkastning de utlovar. Norén nämner att de under hennes tid på 

Bostadsbolaget lagt stort fokus på den sociala och ekonomiska aspekten på lång sikt. Hon 

förklarar att inom den ekologiska hållbarheten har det funnits mål som inte setts som 

hållbarhetsmål tidigare. Norén menar att de idag arbetar mer systematiskt med den ekologiska 

hållbarheten vilket har gjort att fokus har ökat för den dimensionen. Bergfält anser att det i stor 

utsträckning handlar om att hitta balansen mellan dimensionerna för att lyckas med hållbar 

utveckling. Avsaknaden av en hållbarhetsavdelning på Växjöbostäder har gjort att hållbarhets-

frågorna blivit uppdelade på olika avdelningar i organisationen.  

 

Utifrån en granskning av respondenternas hållbarhetsredovisningar framkommer det att den 

sociala hållbarheten ofta ges större utrymme. I den del där social hållbarhet presenteras kan det 

även förekomma fler nyckeltal och indikatorer än vad det gör i övriga delar av hållbarhets-

redovisningen. Norlin menar att Uppsalahem är verksam i en sådan bransch där social 

hållbarhet står i fokus då deras främsta uppgift är att bidra till samhällsnyttan. Norlin nämner 

därmed att de flesta allmännyttiga bostadsföretagen förmodligen har ett lite större fokus på den 

sociala dimensionen något som Ingelsjö instämmer i. Ingelsjö säger att de på uppdrag från 

kommunen ska bidra till att alla ska ha ett boende. Han anser även att den sociala aspekten är 

viktig för att arbetsmiljön ska fungera för medarbetarna. Örebrobostäder har sedan länge arbetat 
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med den ekologiska hållbarheten men idag anser Wennerlund att den sociala hållbarheten 

kommer högre på agendan hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Enligt henne har den sociala 

aspekten varit med sedan grundandet av Örebrobostäder och är därmed väl inarbetad i 

organisationen. Trots det anser Wennerlund att dimensionerna inte bör skiljas åt och att lika 

mycket engagemang ska läggas på alla tre.   

 

4.4 Kommunernas inflytande och krav på hållbarhetsredovisningen 
Ingen av kommunerna ställer några direkta krav på hållbarhetsredovisningen i de allmännyttiga 

bostadsföretagen. Det finns dock ägardirektiv hos allmännyttiga bostadsföretag som säger att 

de aktivt ska arbeta med hållbar utveckling men de ger inga indikationer på hur. Enligt Ingelsjö 

upprättar kommunen i Oskarshamn ägardirektiv till styrelsen som talar om hur Byggebo ska 

arbeta. På samma sätt säger Rytterbro att det framkommer från ägardirektiven att det finns en 

förväntning från regionen på Gotland att Gotlandshem aktivt arbetar med hållbarhetsfrågorna. 

Enligt Odén på Vätterhem har det under det senaste året framkommit ett önskemål från 

kommunen i Jönköping att det ska finns någon form av hållbarhetsredovisning men inget mer 

specifikt om innehåll och utseende. Odén menar att många av deras uppdrag andas hållbarhet. 

Ett exempel är att Vätterhem ska vara framstående när det gäller integration samt främjandet 

av hållbara boendemiljöer vilket visar en medvetenhet i företaget. Rytterbro säger även att det 

i ägardirektiven står att de ska ta ett bostadssocialt ansvar och ligga miljömässigt i framkant. 

Norén säger att kommunen i Västervik vill att Bostadsbolaget ska vara ledande när det kommer 

till att göra Västervik till ett mer hållbart samhälle. Norlin och Bergfält menar att så länge de 

på Uppsalahem och Tunabyggen skickar in hållbarhetsredovisningarna i tid lägger sig inte 

kommunerna i. Wennerlund säger att kommunen i Örebro vill att Örebrobostäder ska följa de 

styrande dokument de ligger under såsom ägardirektiven men att de inte tar upp hållbarhets-

redovisningen.  

 

4.4.1 Vem riktar sig hållbarhetsredovisningen till?  

Allmännyttiga bostadsföretag har många olika intressenter som de försöker nå med sina 

hållbarhetsredovisningar. De främsta intressenterna är hyresgäster, ägare, politiker och 

anställda. De flesta av respondenterna anser att hållbarhetsredovisningen även har ett internt 

syfte genom att den ska reflektera hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar med hållbar 

utveckling. Odén menar att Vätterhem har en stor strategisk betydelse för Jönköpings kommun 

då de når ut till många olika människor och har en möjlighet att påverka dem. Även om inte 
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alla intressenter läser redovisningen ska möjligheten till att göra det finnas. Wennerlund tror 

inte att det är speciellt många som läser hållbarhetsredovisningen. Rytterbro instämmer i det 

Wennerlund tror och menar att det inte är många utöver de själva, deras styrelse och ägare som 

läser hållbarhetsredovisningen. Han uttrycker dock att det finns ett önskemål inom 

Gotlandshem att den ska fungera som ett verktyg för hur de kommunicerar ut hur de arbetar 

med hållbar utveckling. Strid säger att hållbarhetsredovisningen visar att hållbarhetsfrågorna 

kan ses på från olika perspektiv. Norén påstår att hållbarhetsredovisningar görs av samma 

anledningar som det görs årsredovisningar, nämligen för att visa hur ett företag arbetar. Norlin 

tillägger även att det är viktigt att hållbarhetsredovisningen är så pass lättläst att vem som helst 

kan förstå den och ta till sig informationen.  

 

4.5 Hur presenteras hållbarhetsredovisningens material? 

Materialet och informationen i en hållbarhetsredovisning kan presenteras på olika sätt, antingen 

i form av siffror eller i löpande text. De flesta av de allmännyttiga bostadsföretagen väljer en 

kombination av dem. Wennerlund på Örebrobostäder menar att intressenterna tar till sig 

informationen på olika sätt. Därmed anser Wennerlund att det behöver finnas inslag av båda 

för att kunna nå ut till så många som möjligt. Ingelsjö anser att materialet i en hållbarhets-

redovisning ska vara presenterat på ett sådant sätt att det går att jämföra resultaten mellan åren 

vilket kräver att materialet är mätbart. Texten som presenteras ska enligt Odén ge en förklaring 

till de siffror och indikatorer som finns. Hon säger även att för mycket text kan göra att 

hållbarhetsredovisningen upplevs rörig. Hos Gotlandshem presenteras informationen i 

hållbarhetsredovisningen i former av nyckeltal. Rytterbro anser att det krävs förklaringar till 

nyckeltalen för att förstå tanken bakom dem samt för att visa vilka åtgärder som vidtas.  

 

Växjöbostäder har försökt göra sin hållbarhetsredovisning så lättläst som möjligt. För att lyckas 

med det säger Strid att de försökt ta fram bilder för att kunna lyfta fram siffrorna i 

hållbarhetsredovisningen mer grafiskt. Genom att blanda de olika sätten anser Norén att läsaren 

lättare kan följa trender och utvecklingen. Hon tycker att enbart siffror i hållbarhets-

redovisningen kan göra det svårt att ta till sig informationen samt att helhetsbilden försvinner. 

Bergfält anser att hållbarhetsredovisningen inte blir lika långrandig om materialet presenteras 

genom siffror, bilder och text. Hon säger även att de på Tunabyggen valt att ta med deras mål i 

redovisningen vilket har gjort att siffror blivit ett måste för att lättare kunna se vad som 

förändrats samt vilka åtgärder de ska vidta. På Uppsalahem har de valt att presentera materialet 
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främst i den löpande texten. Norlin anser att hållbarhetsredovisningen kan upplevas som tung 

om det presenteras för mycket siffror.  

 

4.5.1 Vem ansvarar för hållbarhetsredovisningen?  

Växjöbostäder har ingen separat hållbarhetsavdelningen och därför är det  

kommunikationsavdelningen som ska se till att en hållbarhetsredovisning framställs. Det gör 

att olika avdelningar i organisationen har ansvar över att samla in den information som behövs. 

Exempelvis så ansvarar Strid för att siffror och indikatorer som rör den ekologiska aspekten 

kommer in till kommunikationsavdelningen. Främst fokuserar Växjöbostäder på att samla in 

de delar som är obligatoriska i lagen. På Tunabyggen är det ledningsgruppen som ansvarar för 

hållbarhetsredovisningen, dock påpekar Bergfält att den delas upp mellan de olika avdelnings-

cheferna. Varje avdelningschef tar sedan hjälp av de medarbetare som de anser är lämpliga. 

Sammanställningen av materialet görs sedan av Tunabyggens marknadsavdelning.  

 

Övriga respondenter är själva ansvariga för att en hållbarhetsredovisning upprättas. Varje 

ansvarig har även tagit hjälp av andra anställda för att få fram ett så bra resultat som möjligt. 

Odén på Vätterhem menar att de olika avdelningarna är med och tar fram de siffror och 

indikatorer som behövs för att framställa hållbarhetsredovisningen, något som har både sina 

för- och nackdelar. Hon menar att det kan bli svårt att få ihop allt då många olika människor 

behöver komma samman. Samtidigt är det en viktig del då alla indikatorer och siffror behöver 

sättas in i någon form av sammanhang. Ingelsjö anser att det är viktigt att medarbetarna i 

Byggebo känner sig inkluderade eftersom det skapar ett engagemang i organisationen. 

Rytterbro anser att det är viktigt att ta in de medarbetare som har kännedom om det ämne som 

ska belysas i hållbarhetsredovisningen för att kunna få den information som är nödvändig. 

Wennerlund har till sin hjälp en kärngrupp från de olika avdelningarna i Örebrobostäder som 

representerar de tre dimensionerna av hållbarhet.  

 

Uppsalahem tog hjälp av ett externt företag vid framtagningen av hållbarhetsredovisningen. 

Det externa företaget hjälpte Norlin att upprätta en väsentlighetsanalys samt kvalitetsgranska 

redovisningen under arbetets gång. I och med att anställda utgör en intressentgrupp i 

väsentlighetsanalysen anser Norlin att de får vara med och bestämma vad som tas upp i 

redovisningen.  

 



 33 

4.5.2 Integration med förvaltningsberättelsen eller inte? 

Av de åtta allmännyttiga bostadsföretag som ingått i undersökningen hade samtliga valt att 

placera sin hållbarhetsredovisning som en separat del i årsredovisningen. Odén menar att 

förvaltningsberättelsen anses vara helig och att den därmed inte ska innehålla något annat. 

Henriksson tillägger att kravet på innehållet såsom indikatorerna och information kommer att 

öka om hållbarhetsredovisningen blir integrerad i förvaltningsberättelsen. Genom att 

hållbarhetsredovisningen är en separat del kan den enligt Strid nå ut till fler intressenter. Hon 

tillägger även att det finns en risk att den upplevs rörig om den är integrerad. Wennerlund menar 

även att det krävs mindre arbete av organisationen om de är separata. Rytterbro tillägger även 

att det minskar risken att redovisa samma sak flera gånger. Ingelsjö påpekar dock att det finns 

vissa indikatorer som är gemensamma för förvaltningsberättelsen och hållbarhetsredovisningen 

vilket gör att de förekommer på två ställen. 

  

Förvaltningsberättelsen och hållbarhetsredovisningen var från början samma sak på 

Uppsalahem. De presenterade vad som hänt under året samtidigt som de vävde in hållbarhets-

frågorna. Trots att de nu är två separata delar anser Norlin att tänket från när de var integrerade 

finns kvar i organisationen. Hon menar att en överblick över vad som hänt under året skapar 

mervärde för läsaren. Henriksson menar att hållbarhetsredovisningen blir mer överskådlig om 

den är separat. Utöver det uttrycker hon att hållbarhetsredovisningen endast når ut till en 

begränsad krets när den ligger i årsredovisningen. Henriksson menar att hållbarhets-

redovisningen innehåller intressant information som skulle vara nyttig för fler att ta del av och 

att årsredovisningen hämmar spridningen av innehållet. Norén säger att de på Bostadsbolaget 

har haft dialoger med deras kommunikatörer om att skriva om deras hållbarhetsarbete i 

kundtidningen för att lättare nå ut till hyresgästerna. Odén tror dock att årsredovisningen och 

hållbarhetsredovisningen kommer bli ännu mer integrerade i framtiden, eftersom det blir lättare 

att påvisa den affärsmässiga delen i samhällsansvaret. 

 

4.6 Målet med hållbarhetsredovisningen 

Målet med hållbarhetsredovisningen är enligt Odén på Vätterhem att visa hur de bidrar till en 

mer hållbar stad. Hon anser att de via hållbarhetsredovisningen kan visa på vilket sätt de tar 

hänsyn till miljö och hur de bidrar till jämställdhet i samhället samt en bra arbetsmiljö för med-

arbetarna. Odén nämner även att tanken med hållbarhetsredovisningen är att inspirera andra till 

att arbeta mer hållbart. Norlin säger att hållbarhetsredovisningen i Uppsalahem ska visa att de 
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har ett genomtänkt och systematiskt hållbarhetsarbete. Bergfält på Tunabyggen anser att syftet 

med hållbarhetsredovisningen är att visa att de tänker på de olika dimensionerna av hållbarhet 

samt att det är medvetna om att det kan uppstå konsekvenser om någon av dem prioriteras bort. 

Wennerlund på Örebrobostäder anser att allmännyttiga bostadsföretag runt om i Sverige kan 

inspireras av varandras hållbarhetsredovisningar. Hon tillägger även att begreppet hållbarhet 

har exploderat de senaste åren och att hållbarhetsredovisningen tidigare använts mycket i ett 

marknadsföringssyfte. Wennerlund anser dock att fokus nu har skiftat till att beskriva vilka 

risker och svagheter som finns i företaget och hur de arbetar för att motverka dem.  

 

År 2016 valde Vätterhem att starta en ny avdelning vars arbete skulle vara att aktivt arbeta med 

hållbarhet. Uppsalahems hållbarhetsarbete utgår från deras hållbarhetsavdelning. Avdelningen 

arbetar aktivt med att fånga upp tips och önskemål från verksamheten genom träffar med med-

arbetare. Därmed anser Norlin att hållbarhetsarbetet drivs från hållbarhetsavdelningen och hela 

organisationen. Trots att det finns en hållbarhetsavdelning på Uppsalahem säger Norlin att det 

inte går att isolera hållbarhetsarbetet till en enda avdelning. Hon menar att allt arbete utgår från 

hållbarhetsavdelningen för att sedan föras ut till resten av organisationen.  

 

4.6.1 Förändringar mellan åren i hållbarhetsredovisningens innehåll 

Ingelsjö anser att hållbarhetsredovisningens största fokus bör vara att visa intressenter hur 

företag arbetar med kvalité, klimat och miljöfrågor. Han säger även att den ska visa hur de 

arbetar med den sociala utvecklingen samt hur de hjälper Oskarshamns kommun att bli en bra 

plats att leva och bo på. Odén nämner att när hon först började på Vätterhem var det marknads-

avdelningen som ansvarade för hållbarhetsredovisningen. Hon säger att det då lades mycket 

fokus på att visa allt det bra Vätterhem gjort under året. Något som Wennerlund även har kunnat 

se i Örebrobostäders tidigare hållbarhetsredovisningar. Odén anser att det även är viktigt att 

framföra de delar som är mindre positiva för att hållbarhetsredovisningen ska kunna återspegla 

verkligheten.  

 

Strid anser att Växjöbostäder har haft samma fokus i hållbarhetsredovisningen under åren. 

Anledningen till det beror mycket på att de utgår från sin affärsplan vid framtagningen av 

hållbarhetsredovisningen och att affärsplanen inte har ändrats under de senaste åren. Norlin 

säger att hållbarhetsfrågorna har blivit större och bredare än vad de var från början. Det har 

gjort att Uppsalahem kan rikta in sig på det de anser är viktigt i hållbarhetsarbetet. Rytterbro 

anser att fokus i hållbarhetsredovisningen har ändrats mellan de två år de gjort en redovisning 
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på Gotlandshem. Han säger att de nu arbetar med hållbarhetsområdet mer övergripande i 

verksamheten. Rytterbro menar att det har gått från att vara en inriktning eller del av 

verksamheten till att bli en förutsättning. Enligt Henriksson har fokus även hos Bostadsbolaget 

skiftat under de första två åren. Hon säger att de under det första året utgick från de lagkrav 

som fanns och syftar då främst till de fem huvudkategorierna. Under 2018 års hållbarhets-

redovisning valde de istället att utgå från de tre dimensionerna av hållbarhet. Norén menar att 

de under år 2018 arbetat med att ta fram den strategi de vill arbeta utifrån vilket de inte hade 

under det första året. Hon beskriver det som att den första hållbarhetsredovisningen 

Bostadsbolaget gjorde bestod av lösryckt information som sedan försökte kopplas till 

hållbarhetsarbetet. Idag anser Norén att de styr sitt arbete mer utifrån ett hållbarhetstänk.  

 

Precis som i Bostadsbolaget fanns det en osäkerhet i Tunabyggen första gången de skulle 

upprätta en hållbarhetsredovisning. De valde, enligt Bergfält, att se till deras gamla års-

redovisningar för att se hur de uttryckt sig om deras hållbarhetsarbete tidigare. Det gjorde att 

de lätt kunde få fram informationen på ett mer övergripande sätt. Bergfält säger att tanken var 

att de skulle arbeta mer noggrant med hållbarhetsredovisningen under år 2018 men att om-

organisationer i Tunabyggen gjort att tiden inte funnits. Hon anser att de finns mer att utveckla 

i hållbarhetsredovisningen men att det nuvarande sättet att redovisa ändå känns bra.  

 

4.7 Användningen av hållbarhetsredovisningen i allmännyttiga bostadsföretag 

Bergfält på Tunabyggen anser att det är lätt hänt att själva hållbarhetsredovisningen enbart blir 

en pappersprodukt. Rytterbro på Gotlandshem och Strid på Växjöbostäder säger att deras 

hållbarhetsredovisningar inte används mycket i organisationerna. Strid säger att den fått 

karaktären av ett uppslagsverk något som även Rytterbro anser. Han säger att hållbarhets-

redovisningen används när frågor om hållbarhetsarbetet uppstår. Ingelsjö har sedan tidigare 

erfarenheter varit med om att produkter endast blivit “bokhyllevärmare” och inte bidragit till 

verksamheten. Det är något han inte vill se hända med hållbarhetsredovisningen i Byggebo. 

Målsättningen är att den ska användas kontinuerligt i verksamheten och att det är utifrån den 

som strategier och mål ska utformas. Wennerlund önskar att hållbarhetsredovisningen ska 

användas mer i Örebrobostäder än vad den gör idag. Hon säger att planen är att den ska vara 

mer framträdande i organisationens arbete genom att hållbarhetsmålen ska samverka med 

affärsmålen. Även Bergfält anser att det är viktigt att det finns en koppling mellan hållbarhets-

redovisningen och affärsplanen för att det enkelt ska kunna följas ut i organisationen. 
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Wennerlund menar att det ska finnas en tydligare koppling mellan målen samt att de ska 

redovisas på samma ställe, nämligen i hållbarhetsredovisningen. Om hållbarhetsredovisningen 

skulle vara invävd i affärsplanen från början tror Wennerlund att den skulle användas mer i 

verksamheten.  

 

Norlin säger att Uppsalahems hållbarhetsredovisning tas med på olika möten under årets gång. 

Norlin anser därmed att hållbarhetsredovisningen är ett dokument som de på Uppsalahem 

arbetar med under året. Enligt Norén är hållbarhetsredovisningen ett dokument som tas fram en 

gång per år och att det därmed är viktigare att lägga fokus på arbetet bakom hållbarhets-

redovisningen. Norén anser att hållbarhetsarbetet är aktivt inom Bostadsbolaget och menar att 

alla chefer i verksamheten förväntas ta upp hållbarhetsaspekterna på deras enhetsmöten, för att 

alla i organisationen ska få en bättre förståelse för deras hållbarhetsarbete. Bergfält anser att 

hållbarhetsredovisningen blir en sammanställning av Tunabyggens hållbarhetsarbete. Hon 

nämner även att hållbarhetsredovisningen i sig inte används så mycket men att affärsplanen 

som är en del av den används. Bergfält tillägger även att det är viktigt att hållbarhets-

redovisningen är något som kan arbetas vidare med och inte bara en produkt som finns i 

Tunabyggen. Enligt Odén använder Vätterhem sin hållbarhetsredovisning i olika sammanhang 

samt att den ofta refereras till för att hela organisationen ska få en övergripande bild av vad som 

sker i Vätterhem. Odén menar att hållbarhetsredovisningen summerar vad de arbetar med och 

varför på ett bra sätt. Hon anser därmed att den används i rätt stor utsträckning internt i 

verksamheten men Odén skulle vilja att den används ännu mer. 

 

4.8 Förväntningar på hållbarhetsredovisningen i framtiden  
Ingelsjö anser att hållbarhetsredovisningen är en viktig del av arbetet idag. Odén anser att den 

bidrar till en ökad medvetenhet hos deras intressenter om Vätterhems hållbarhetsarbete. 

Rytterbro säger att hållbarhetsredovisningen fått dem att fundera på hur de strukturerar och 

förklarar vissa aspekter av hållbarhet. Strid anser att hållbarhetsredovisningen bidrar till att de 

på Växjöbostäder får en helhetsbild över deras hållbarhetsarbete. Enligt Norén har hållbarhets-

redovisningen bidragit till en större förståelse och struktur över hur arbetet med hållbarhet kan 

bedrivas. Henriksson tillägger att hållbarhetsredovisningen i Bostadsbolaget har bidragit till att 

de arbetar mer systematiskt med hållbarhet än vad de tidigare gjort. Norlin säger att hållbarhets-

redovisningen har blivit ett kvitto på vad Uppsalahem gör för hållbar utveckling något Bergfält 

på Tunabyggen instämmer i. Norlin menar att den visar vad de gör bra och vad de behöver 
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lägga ner mer tid på. Wennerlund anser att hållbarhetsredovisningen tydliggör hur de tre 

dimensionerna av hållbarhet är kopplade till varandra samt att den tvingar verksamheten att 

tänka på dem när de arbetar med hållbarhet. Hon menar att det finns en tendens att de arbetar 

med dimensionerna separat och att det kan leda till att helheten försvinner.  

 

Odén hoppas på att transparensen i redovisningen ökar i framtiden så att fler visar upp sin 

verklighet och inte bara en förskönad bild av verksamheten. Norén tillägger att Bostadsbolaget 

är inne i en förändringsprocess där de försöker koppla sättet de arbetar på till hållbarhet. Norén 

anser att de inte är helt klara över hur hållbar utveckling ska bli en naturlig del i organisationen 

men poängterar att det är något de redan nu behöver fundera över. Strid och Norlin anser att 

hållbarhetsredovisningen kommer att få en ännu större roll i organisationer i framtiden i och 

med att hållbarhetsfrågorna kommer utvecklas. Bergfält anser att tankesättet i Tunabyggen 

kommer att ändras så att allt genomsyras av ett hållbarhetstänk. Hon anser även att det är viktigt 

att se till att hållbarhetsredovisningen inte endast blir en pappersprodukt. Den behöver bidra 

med någonting till organisationen. Bergfält tror att hållbarhetsredovisningen kommer få ett 

större användningsområde om den vävs ihop med mål och affärsplan. 

 

Enligt Wennerlund behöver Örebrobostäder i framtiden se över vilka de vill nå med hållbarhets-

redovisningen och på vilket sätt de ska uppnå det. Idag når de sina hyresgäster via sociala 

medier vilket har resulterat i diskussioner kring att publicera en del av hållbarhetsredovisningen 

via en sådan plattform. Det skulle enligt Wennerlund sannolikt leda till att fler tar del av den. 

Hon säger även att Örebrobostäder i framtiden kommer att försöka väva ihop hållbarhets-

redovisningen med årsredovisningen i större utsträckning än vad de är idag. Wennerlund menar 

att anledningen till det beror på att årsredovisningen presenterar den ekonomiska delen av 

hållbarhet och att den därmed borde ingå i hållbarhetsredovisningen. Örebrobostäder arbetar 

mot att hållbarhetsprinciperna i framtiden ska bli mer styrande men Wennerlund anser att 

ekonomi i dagsläget styr mycket vilket är orsaken till att hållbarhets- och årsredovisningarna 

inte är mer integrerade idag. Ingelsjö tror att hållbarhetsredovisningen kan komma att bli ett 

sätt att peppa och sporra organisationer sinsemellan. Han är även övertygad om att hållbarhets-

redovisningen inte kommer att försvinna. 
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5. Förhållandet mellan teoretisk referensram och praktik 
 

I uppsatsens femte kapitel görs en analys av den insamlade empirin för att sedan styrkas med 

hjälp av teorin. Det kompletteras sedan med egna reflektioner och tankar. Kapitlet inleds med 

att diskutera lagens påverkan för sedan gå in på behovet av en gemensam standard. Därefter 

förs en diskussion kring hållbarhetsdimensionerna för att sedan mynna ut i hållbarhets-

redovisningens framställande och användbarhet i de allmännyttiga bostadsföretagen.  

 

 

5.1 Hållbarhetsredovisningslagens påverkan på allmännyttiga bostadsföretag 
Av åtta respondenter omfattas alla utom en av lagstiftningen, varav fyra började hållbarhets-

redovisa i samband med att den uppkom. Meningen med lagstiftningen var enligt Regeringen 

(C, 2019) att hjälpa företag att arbeta mer aktivt med deras hållbarhetsarbete. En intressant 

aspekt är att Byggebo som inte omfattas av lagen väljer att hållbarhetsredovisa. Det kan tyda 

på att lagstiftningen gjorde att allt fler insåg vikten av att ha ett bra hållbarhetsarbete. Då det 

finns allmännyttiga bostadsföretag som hållbarhetsredovisade redan innan lagstiftningen kom 

till tyder det på att hållbarhetsfrågorna har varit viktiga under en längre tid. Rimmel och Jonäll 

(2018) anser att organisationer behöver förmedla sitt arbete till intressenterna för att överleva, 
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något Odén säger att de gör genom att hållbarhetsredovisa det ansvar de tar som hyresvärd, 

arbetsgivare och samhällsaktör. Dessutom kan Vätterhem och övriga allmännyttiga bostads-

företag genom att åskådliggöra sitt ansvar skapa legitimitet, vilket Deegan och Unerman (2011) 

förklarar är en viktig del för organisationens överlevnad. Lagen om hållbarhetsredovisning har 

hjälpt de allmännyttiga bostadsföretagen att göra informationen kring deras hållbarhetsarbete 

mer öppen för deras intressenter. Norlin framhäver att lagen om hållbarhetsredovisning har 

bidragit till ett mer strukturerat hållbarhetsarbete. Bergfält anser att det beror på att de blivit 

bättre på att dokumentera och sammanställa det som görs i organisationerna.   

 

5.2 Eurho-GR och GRI:s tillämpning  

I dagsläget går det inte att identifiera något krav på de allmännyttiga bostadsföretagen att 

använda en viss standard eller riktlinje i framtagandet av en hållbarhetsredovisning. Det går att 

utläsa att de två mest använda redovisningsstandarderna hos respondenterna är GRI och Eurho-

GR. Trots att Global Reporting Initiative (u.å.) påstår att GRI är den mest använda i världen 

väljer endast två av respondenterna, Tunabyggen och Uppsalahem, att tillämpa den. Rimmel 

och Sabelfeld (2018) menar att GRI:s riktlinjer ger företag en bättre möjlighet att redovisa på 

liknande sätt, något som förutsätter att alla allmännyttiga bostadsföretag väljer att redovisa 

utifrån GRI. Norlin antyder att GRI är komplex vilket hon anser innebär att den är genom-

arbetat. Komplexiteten kan även tyda på att den är för stor att tillämpa på en mindre skala då 

den enligt Rimmel och Sabelfeld (2018) främst riktar sig till multinationella företag.   

  

Den dominanta redovisningsstandarden bland de undersökta allmännyttiga bostadsföretagen är 

Eurho-GR. Det kan bero på att Eurho-GR enligt Eurhonet (A, u.å.) är framtagen av och för 

bostadsföretag runt om i världen och många av respondenterna är medlemmar i Eurhonet:s 

nätverk. När de allmännyttiga bostadsföretagen först började hållbarhetsredovisa valde många 

av dem att inventera marknaden för att få tips och inspiration kring hur framställandet kunde 

gå till. Då de flesta av respondenterna landade i Eurho-GR är det en indikation på att många 

allmännyttiga bostadsföretag runt om i Sverige använder sig av den. Rytterbro och Norén 

nämner att Eurho-GR har varit en bra utgångspunkt i arbetet med hållbarhetsredovisningen men 

att ingen av dem följer den slaviskt. Det tyder på att det finns brister i Eurho-GR som gör att 

den inte kan följas till punkt och pricka. 
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En annan intressant aspekt som Wennerlund tar upp är att Eurho-GR tappar användare samt att 

den inte längre uppdateras lika kontinuerligt som tidigare. Om inte Eurho-GR kontinuerligt 

uppdaterar sina riktlinjer finns det en risk att relevansen försvinner. Wennerlunds påstående 

tyder därmed på att Eurho-GR inte klarar av att stå emot omvärldsförändringar. Enligt Rimmel 

och Sabelfeld (2018) uppdaterar GRI sina standarder genom att kontinuerligt skapa nya rikt-

linjer som ska möta intressenternas olika krav, något som Frostenson m.fl. (2015) framhäver i 

sitt påstående om att riktlinjer och standarder kontinuerligt behöver uppdateras för att stå emot 

omvärldsförändringar. Wennerlunds konstaterande om Eurho-GR har gjort att Örebrobostäder 

funderar på att lämna riktlinjerna för att istället använda sig av GRI. Utifrån Wennerlunds 

argumentation kan det utläsas att uppdateringar av riktlinjer är en väsentlig del för valet och 

tillämpandet av dem, något även Frostenson m.fl. (2015) tar upp.  

 

Byggebo och Växjöbostäder har valt att varken tillämpa GRI eller Eurho-GR. Ingelsjö 

framhäver att det beror på att de inte är tillräckligt insatta i arbetet med hållbarhets-

redovisningen för att kunna ta ett beslut om vilken som är mest lämplig. Det går även att utläsa 

att Växjöbostäder väljer att fokusera på det lagen om hållbarhetsredovisning specificerar och 

väljer därmed att utgå från sin affärsmodell. Det framträder att en standard i första hand kan bli 

aktuellt när företagen är klara över vad de vill att hållbarhetsredovisningen ska reflektera.    

 

5.2.1 Vikten av en gemensam standard  

Rimmel och Sabelfeld (2018) menar att syftet med standarder är att kunna göra jämförelser 

mellan företag inom samma bransch möjlig. Det är något som brister när de allmännyttiga 

bostadsföretagen väljer att tillämpa olika standarder. Samtliga respondenter framhäver att det 

finns fördelar med en gemensam standard för de allmännyttiga bostadsföretagen. De menar att 

en gemensam standard skulle hjälpa dem att få en uppfattning om hur de ligger till på 

marknaden samt att den skulle bidra med inspiration i hållbarhetsarbetet. Rytterbro framhäver 

även att det skulle underlätta arbetet med hållbarhetsredovisningen då de allmännyttiga bostads-

företagen inte längre skulle behöva hitta vilka indikatorer och nyckeltal som är relevanta. 

Wennerlund understryker även att det arbetet skulle bli mindre tids- och resurskrävande vilket 

Rimmel (2018) anser är den största anledningen till varför inte fler hållbarhetsredovisar idag. 

En intressant aspekt Henriksson framför är att det bör vara SABO:s ansvar att utveckla en 

gemensam riktlinje för de allmännyttiga bostadsföretagen. 
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Respondenterna och Frostenson m.fl. (2015) anser att möjligheten till jämförelser är en viktig 

aspekt i hållbarhetsredovisningsarbetet. Enligt Gröjer (2002) är det önskvärt att kunna jämföra 

sig med andra företag inom samma bransch något som Wennerlund till viss del säger emot. 

Wennerlund framhäver att det är jämförelsen över tid som är det väsentliga. Om de allmän-

nyttiga bostadsföretagen konsekvent använder sig av samma indikatorer och nyckeltal över tid 

kan intressenterna få en större förståelse över vilka åtgärder som vidtas samt vilka förändringar 

som uppstått mellan åren. Utifrån det ökar trovärdigheten i hållbarhetsredovisningen eftersom 

det tydligt går att se hur de allmännyttiga bostadsföretagen förbättrar sitt hållbarhetsarbete.  

 

Det är värt att reflektera över huruvida en gemensam standard är fördelaktig eller inte. 

Frostenson (2015) påstår att det ökade informationsbehovet gjort att efterfrågan på en standard 

har ökat. Trots det finns det en risk i att de allmännyttiga bostadsföretagen förlitar sig för 

mycket på standarden vilket i sin tur kan leda till att hållbarhetsarbetet hämmas. Därmed kan 

en standardisering av hållbarhetsredovisningen leda till att även hållbarhetsarbetet blir 

standardiserat. Norén framhäver att det är en balansgång mellan struktur och kreativitet medan 

Henrikson påstår att en standard skulle medföra struktur vilket kan hjälpa företagen att komma 

framåt i hållbarhetsarbetet. Norlin påpekar att en gemensam standard inte bör göras för utförlig 

då den behöver kunna anpassas utifrån de olika verksamheterna. Även om respondenterna vill 

ha en gemensam standard vill de ha frihet att framställa hållbarhetsredovisningen utifrån deras 

förutsättningar. Det kan därmed göras liknelser till triple bottom line verktyget. Hartmann 

(2018) menar att verktygen inte kan vara helt kompletta då det ska kunna användas utifrån olika 

företagens behov. Det går att identifiera att en gemensam standard för hållbarhetsredovisning 

inom allmännyttiga bostadsföretag endast skulle utgöra en grund för hur hållbarhets-

redovisningen ska se ut. Ljungdahl (1999) menar att riktlinjerna behöver vara utformade på ett 

sådant sätt att de kan anpassas till de olika verksamheterna för att ses som legitima. De 

gemensamma riktlinjerna skulle därmed kunna vara en utgångspunkt för de allmännyttiga 

bostadsföretagen att utgå ifrån vid framställandet av en hållbarhetsredovisning, där det mest 

basala nämns för att sedan kunna förstoras utifrån organisationernas fokus och hållbarhets-

arbete. 

 

5.3 Är det balans mellan dimensionerna?  

I hållbarhetsarbetet kan de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ses 

som byggstenar. Samtliga respondenter framhäver att de allmännyttiga bostadsföretagen har en 
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stor inverkan på samhällets hållbarhetsarbete. Det visar på att hela organisationen behöver 

genomsyras av ett hållbarhetstänk. Kungliga Tekniska högskolan (2019) resonerar att det inte 

går att prioritera mellan dimensionerna då de bygger på varandra något respondenterna även 

uttryckt. Utifrån dispositionen i de allmännyttiga bostadsföretagens hållbarhetsredovisningar 

går det att identifiera att den sociala hållbarheten är mer framträdande. Det pekar på att det är 

den sociala hållbarheten som väger tyngre vilket kan förklaras utifrån Norlins påstående om att 

allmännyttiga bostadsföretag verkar i en sådan bransch där social hållbarhet ska ligga i 

framkant. SABO (A, 2018) poängterar att allmännyttiga bostadsföretags främsta syfte är att 

bidra till samhällsnyttan, vilket enligt Wennerlund gör det naturligt att den sociala dimensionen 

kommer högt upp på agendan. Det kan därmed uppfattas som att de allmännyttiga bostads-

företagen prioriterar den sociala hållbarheten framför de andra. Däremot nämner Norén att 

fokus på den ekologiska hållbarheten har ökat sedan de började hållbarhetsredovisa. De 

allmännyttiga bostadsföretagen har behövt se över hur de arbetar med den ekologiska 

hållbarheten då den fått större uppmärksamhet i och med att lagen trädde i kraft. Den 

ekonomiska dimensionen har arbetats med sedan länge och Rytterbro poängterar att den är 

avgörande för att ta beslut. Det pekar på att samtliga dimensioner är viktiga för att kunna främja 

hållbar utveckling. Det behöver finnas en balans mellan dem, något Bergfält uttrycker är en 

svårighet med dimensionerna. 

 

De allmännyttiga bostadsföretagen använder sig indirekt av verktyget triple bottom line som 

enligt Hartmann (2018) baseras på dimensionerna. Det kan ses som fördelaktigt för de allmän-

nyttiga bostadsföretagen att använda sig av verktyget i större utsträckning. Det kan hjälpa de 

allmännyttiga bostadsföretagen att presentera och uttrycka dimensionerna på ett sådant sätt att 

de blir lättare att förstå. Genom det kan de få en bättre förståelse för den information som 

uppstår om insamlandet av den sker systematiskt.  

 

5.4 Relationen mellan kommun och allmännyttiga bostadsföretag  
Utifrån agentteorin kan kommuner identifieras som en principal medan de allmännyttiga 

bostadsföretagen är agenter. Artsberg (2005) menar att det är relationen mellan dem som är det 

väsentliga. Det framkommer att alla undersökta allmännyttiga bostadsföretag ägs av 

kommunerna till hundra procent. En intressant aspekt är att kommunerna inte lägger sig i hur 

de allmännyttiga bostadsföretagen väljer att hållbarhetsredovisa, vilket kan bero på att lagen 

indirekt gör det åt dem.  
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Artsberg (2005) påstår att människor är egenintresserade och nyttomaximerande vilket kan 

komma att skapa konflikter då agenten inte av sig själv ser till principalens bästa. Då allmän-

nyttiga bostadsföretag är en del av kommunerna ser de indirekt alltid till vad som är bäst för 

kommunen. Dock är det viktigt att poängtera att de allmännyttiga bostadsföretagen först och 

främst ser till sin egen utveckling och överlevnad. Frostenson (2015) säger att ett sätt att hantera 

eventuella konflikter är att upprätta ett kontrakt som säkerställer att agenten agerar i 

principalens intresse. Alla kommuner upprättar ett ägardirektiv till de allmännyttiga bostads-

företagen som de behöver följa. Ägardirektiven kan ses som ett kontrakt mellan kommunen och 

bostadsföretagen för att se till att de allmännyttiga bostadsföretagen agerar i linje med 

kommunens värderingar och intresse. Rimmel och Jonäll (2018) menar att svårigheten i agent-

teorin ligger i att agenten har mer information än principalen vilket gör att agenten tar större 

hänsyn till sitt eget intresse något som kan skada principalens bästa. Det kan argumenteras att 

ägardirektiven minskar den risken i och med att kommunerna garderar sig mot att utelämnas 

från de allmännyttiga bostadsföretagens verksamhet. Däremot verkar de allmännyttiga bostads-

företagen i kommunerna och därmed är kommunens välbefinnande en nödvändighet för att de 

ska överleva.  

 

5.5 Intressenterna inverkan på hållbarhetsredovisningen  
Målet med en hållbarhetsredovisning är att visa intressenter och allmänheten hur de allmän-

nyttiga bostadsföretagen bidrar till en mer hållbar stad. Ett allmännyttigt bostadsföretag ska 

bidra till samhällsnyttan vilket inkluderar att se till att samhället är jämställt samt att det finns 

en bra arbetsmiljö för medarbetare. Ett stort fokus i hållbarhetsredovisningen är att visa hur 

företag systematiskt arbetar med hållbarhet.  

 

Allmännyttiga bostadsföretags intressenter utgörs av hyresgäster, ägare, politiker och anställda 

vilket utifrån Frostenson (2015) kan identifieras som primära intressenter. Det är de primära 

intressenterna som avgör de allmännyttiga bostadsföretagens överlevnad. Då allmännyttiga 

bostadsföretag hållbarhetsredovisar för att möta intressenternas efterfrågan pekar det på att 

redovisningens innehåll påverkas av dem. Rimmel och Jonäll (2018) delar in intressentteorin 

utifrån två perspektiv, det normativa och det positiva. Respondenterna menar att ingen av deras 

intressenter prioriteras över någon annan vilket utifrån Rimmel och Jonäll (2018) tyder på att 

det normativa perspektivet används.  
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Det framkommer från respondenterna att hållbarhetsredovisningen bör vara lättläst för att alla 

intressenter ska kunna ta till sig informationen. Det framhävs genom att deras hållbarhets-

redovisningar till stor del består av en blandning av siffror, text och bilder något Norén påstår 

ökar förståelsen av materialet. Något som framträder är att redovisningen behöver struktureras 

på ett sådant sätt att de olika intressenterna kan få en överskådlig bild. Frostenson (2015) menar 

att intressentteorin kan skapa en förståelse för varför en redovisning är utformad på ett visst 

sätt, vilket styrks av antagandet om att det är intressenterna som påverkar innehållet. 

Wennerlund påstår att intressenter tar till sig informationen på olika sätt, vilket kan styrkas av 

Frostenson (2015) som menar att intressentteorin är tillämpbar för att se hur intressenter 

använder sig av hållbarhetsredovisningen. Siffrorna i hållbarhetsredovisningarna kan tänkas 

rikta sig till ägarna medan den löpande texten är mer till för hyresgäster som vill få en inblick i 

hållbarhetsarbetet.  

 

5.6 Vart är det optimalt att placera en hållbarhetsredovisning? 
Utifrån lagstiftningen framkommer det att hållbarhetsredovisningen ska ligga i års-

redovisningen, antingen i förvaltningsberättelsen eller som en separat del (SFS 2016:947, 

Årsredovisningslagen). Det går att identifiera utifrån empirin att samtliga allmännyttiga 

bostadsföretag väljer att inte integrera den med förvaltningsberättelsen något Strid resonerar 

beror på att det upplevs rörigt. Henriksson anser att kravet på informationen blir större om 

hållbarhetsredovisningen integreras, något Odén menar beror på att förvaltningsberättelsen 

betraktas som helig. Det framhävs dock fördelar i att ha dem integrerade då Norlin menar att 

de tillsammans ger en tydligare överblick över vad som hänt under året, vilket Deegan och 

Unerman (2011) påstår kan stärka verksamhetens legitimitet.    

 

En aspekt av intresse är huruvida det finns en poäng för de allmännyttiga bostadsföretagen att 

dela med sig av en förenklad version av hållbarhetsredovisningen via andra kanaler för att 

kunna nå ut till fler. Sannolikheten att alla intressenter läser hållbarhetsredovisningen när den 

ligger i årsredovisningen är mycket liten. Norén uttryckte en tanke om att dela med sig av 

hållbarhetsredovisningen i den kundtidning som når ut till intressenterna medan Wennerlund 

diskuterar möjligheten att använda sig av sociala medier. Baserat på Wennerlunds resonemang 

skulle sociala medier förmodligen fungera bäst om det är hyresgästerna som är det primära 

intresset att nå. Dock är det viktigt att de allmännyttiga bostadsföretagen har i åtanke att hyres-
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gästerna kanske inte är intresserade av hela hållbarhetsredovisningen, utan endast de delar de 

påverkas av. Om hållbarhetsredovisningen i stället riktar sig till ägare och styrelse, som är 

intresserade av nyckeltal och indikatorer, är ändå placeringen i årsredovisningen optimal då 

ägarna och styrelsen kan få hållbarhetsinformationen tillsammans med det finansiella.  

 

5.7 Avspeglar hållbarhetsredovisningen verkligheten? 

Det går att identifiera att de allmännyttiga bostadsföretagen som började hållbarhetsredovisa 

redan innan lagens uppkomst har sett ett behov av en hållbarhetsavdelning. De allmännyttiga 

bostadsföretagen som har en egen hållbarhetsavdelning såsom Vätterhem, Örebrobostäder och 

Uppsalahem ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsredovisningen. Redovisningen i 

sig är mer övergripande samt att respondenterna har en klar uppfattning om varför deras 

organisationer väljer att framställa hållbarhetsredovisningen på det sätt de gör. I och med att de 

inte hade några krav på vad som skulle vara med i hållbarhetsredovisningen kunde de själva ta 

reda på vad deras intressenter efterfrågade. Det tyder på att redovisningen är utformad på ett 

sådant sätt att den uppfyller intressenternas behov, vilket Frostenson (2015) påpekar är en viktig 

aspekt. Vätterhem, Örebrobostäder och Uppsalahem har insett vikten av en hållbarhets-

avdelning för att kunna arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna. Norlin menar att hållbarhets-

arbetet behöver ha en utgångspunkt, såsom en hållbarhetsavdelning, för att på ett mer 

strukturerat sätt förmedla arbetet ut i organisationen. 

 

När arbetet med hållbarhetsredovisningen saknar struktur anser Frostenson m.fl. (2015) att det 

kan leda till att hållbarhetsredovisningen endast blir en produkt som framställs för att visa allt 

bra som händer i organisationen. Det är något som framkommer har varit fallet i Vätterhem när 

marknadsavdelningen hade ansvaret för redovisningen. Frostenson m.fl. (2015) menar att 

hållbarhetsredovisningen riskerar att ge en missvisande bild av företaget om det inte finns några 

direktiv på framställandet. Rimmel och Jonäll (2018) påstår att det blir fallet när företag vill 

utmärka sig från konkurrenterna. Den aspekten kan inte tillämpas i så stor utsträckning när det 

kommer till konkurrensen mellan de allmännyttiga bostadsföretagen. Allmännyttiga bostads-

företag står aldrig i direkt konkurrens med varandra då de är verksamma i olika kommuner. 

Dock kan de uppstå en konkurrens mellan allmännyttiga och privata bostadsföretag då de båda 

vill få in nya hyresgäster, vilket innebär att Rimmel och Jonälls (2018) påstående blir relevant. 

Då det finns konkurrens på marknaden kan det motivera de allmännyttiga bostadsföretagen att 

endast visa upp det positiva som sker i organisationen.  
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Det kan ses ett samband mellan en förskönad hållbarhetsredovisning och marknads-

avdelningen. När marknadsavdelningen är ansvarig är risken att verkligheten avspeglas 

inkorrekt större, något som styrks av Odén. Det beror på att marknadsavdelningens 

huvudsakliga ansvarsområde är att marknadsföra företaget. En redovisning kan användas som 

ett marknadsföringsverktyg för att locka in nya hyresgäster och anställda. Wennerlund 

framhäver att hållbarhetsredovisningen till en början användes mycket i ett marknadsförings-

syfte men att lagen till viss del har förhindrat det. I och med att lagen uttryckligen säger att 

företag ska ta upp vilka risker som rör hållbarhetsfrågorna har de allmännyttiga bostads-

företagen blivit tvungna att reflektera över de negativa aspekterna och bristerna i deras 

hållbarhetsarbete. Ytterligare en aspekt till varför allmännyttiga bostadsföretag väljer att 

försköna sina hållbarhetsredovisningar kan bero på att de eftersträvar legitimitet, vilket enligt 

Deegan och Unerman (2011) kan fås genom att manipulera eller försköna hållbarhets-

redovisningen.  

 

I och med att omvärlden blir mer och mer medvetna om klimatpåverkan och hållbarhet i stort 

måste de allmännyttiga bostadsföretagen arbeta med hållbarhetsfrågor för att ses som legitima. 

Då det enligt Ljungdahl (1999) är samhället som avgör huruvida något är legitimt måste 

allmännyttiga bostadsföretag och företag i stort ta hänsyn till det ändrade synsättet i samhället. 

Rimmel och Jonäll (2018) påstår även att ett företag kan öka sin legitimitet genom att anpassa 

verksamheten så att den stämmer överens med omgivningens mål. Det är något som fram-

kommer att de allmännyttiga bostadsföretagen behövt göra, vilket framhävs av Rytterbro 

genom att han säger att hållbarhetsfrågorna behövt bli en del av ledningsfrågorna.  

 

5.8 Är hållbarhetsredovisningen endast ett dokument? 

Det framkommer av respondenterna att hållbarhetsredovisningens största användningsområde 

är att internt kommunicera ut hur verksamheten arbetar med hållbar utveckling. Trots det går 

det att identifiera att risken att hållbarhetsredovisningen endast blir en pappersprodukt är stor. 

Enligt Rytterbro beror det på att hållbarhetsredovisningen är tillbakablickande, samtidigt menar 

Norén att det inte är hållbarhetsredovisningen i sig som är det viktiga utan processen bakom 

den. Hon framhäver att det är under processen att ta fram hållbarhetsredovisningen som 

hållbarhetsarbetet i organisationen blir tydligt. Av resultaten framkommer det att allmännyttiga 

bostadsföretag genom att hållbarhetsredovisa arbetar mer systematisk och strategisk.  
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6. Lagstiftningens inverkan på allmännyttiga bostadsföretags 

redovisningar 
 

I uppsatsens sjätte och sista kapitel redovisas resultatet av studien. Här besvaras även våra 

frågeställningar: på vilket sätt lagen har haft en inverkan på redovisningen i allmännyttiga 

bostadsföretag och om det är balans mellan hållbarhetsdimensionerna. Kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning där funderingar som uppstått utifrån studiens resultat presenteras.  

 
 

6.1 Lagstiftningen ändrar de allmännyttiga bostadsföretagens hållbarhetsarbete 

Utifrån studiens resultat har vi kunnat identifiera att lagstiftningen har haft en stor inverkan på 

de allmännyttiga bostadsföretagens redovisning och hållbarhetsarbete. Det framhävs i och med 

att flera av de representerade allmännyttiga bostadsföretagen började hållbarhetsredovisa då 

lagstiftningen trädde i kraft. En aspekt som är av intresse är att lagstiftningen avser att hjälpa 

företag att arbeta mer aktivt med deras hållbarhetsarbete, vilket har bidragit till ändringar hos 

de allmännyttiga bostadsföretagen. Ett exempel på det är att allmännyttiga bostadsföretag 

anställt hållbarhetsansvariga, såsom Rytterbro på Gotlandshem, och lyft hållbarhetsfrågorna till 

ledningsnivå. Även de som har hållbarhetsredovisat under en längre tid har behövt se till att de 

uppfyller lagkraven. Respondenterna framhäver att lagen om hållbarhetsredovisning gjort att 

dokumentation har blivit nödvändig vilket i sin tur bidrar till en tydligare struktur i hållbarhets-

arbetet. Något som framträder i studiens resultat är att hållbarhetsredovisningen hjälper de 

allmännyttiga bostadsföretagen att kommunicera ut hållbarhetsarbetet i organisationen. 

Dokumenteringen av hållbarhetsarbetet har gjort att alla medarbetare kan ta del av vad som 

görs i organisationerna.  

 

6.2 Hållbarhetsredovisningen kräver flexibla standarder 

Lagens införande har ställt större krav på de undersökta allmännyttiga bostadsföretagen vilket 

har gjort att de behövt se över hur de hållbarhetsredovisar. Respondenterna antyder att arbetet 

med hållbarhetsredovisningen kan underlättas om det finns en gemensam standard som tar upp 

vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla. Däremot framhäver Norlin på Uppsalahem att en 

gemensam riktlinje inte kan vara för specifik då den ska kunna anpassas till varje enskilt allmän-

nyttigt bostadsföretag och deras samhällsstruktur. Det kan tilläggas att standarder behöver vara 

flexibla om de ska fungera kontinuerligt över tid och samtidigt främja den hållbara 
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utvecklingen. Genom att utveckla flexibla standarder minskar risken för att den innovativa 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningen försvinner. Utifrån studiens resultat framkommer det 

att standarder och riktlinjer måste utvecklas på ett sådant sätt att de är aktuella och möter 

omvärldens krav då omvärldsförändringar sker.  

 

Studiens resultat pekar på att allmännyttiga bostadsföretag har en möjlighet att själva bestämma 

om de vill utgå från en standard vid framställandet av en hållbarhetsredovisning. Vi kan 

identifiera att en gemensam standard skapar en möjlighet för de allmännyttiga bostadsföretagen 

att jämföra sig med varandra. När allmännyttiga bostadsföretag väljer olika standarder finns det 

en risk att den möjligheten försvinner. En jämförelse av hållbarhetsredovisningar ger en 

indikation på hur de ligger till i förhållande till andra allmännyttiga bostadsföretag. Jämförelsen 

kan även bidra till inspiration i hållbarhetsarbetet. Vi kan utifrån vår studie se att en gemensam 

standard skulle göra att företagen kontinuerlig redovisar samma indikatorer och nyckeltal, 

vilket gör jämförelsen mellan olika år lättare. Genom det kommer trovärdigheten för 

hållbarhetsredovisningen att öka, vilket i sin tur kan leda till legitimitet i organisationen. Utifrån 

studiens resultat kan vi identifiera att det är jämförelsen mellan år som är det väsentliga och 

inte jämförelsen mellan de allmännyttiga bostadsföretagen. Det beror på att de undersökta 

allmännyttiga bostadsföretagen uttrycker att de inte står i direkt konkurrens med varandra, 

vilket tyder på att behovet av en jämförelse mellan varandra inte blir lika stort. Det kan dock 

vara värt att fundera över huruvida en jämförelse mellan allmännyttiga och privata bostads-

företag kan bli nödvändig då de är varandras konkurrenter när det kommer till att attrahera nya 

hyresgäster.  

 

En övervägande andel av respondenterna anser att Eurho-GR är en bra utgångspunkt för 

hållbarhetsredovisningen. Trots det tillämpas Eurho-GR inte fullt ut vilket tyder på att den har 

brister. Några av de undersökta allmännyttiga bostadsföretagen väljer istället att tillämpa GRI. 

Då GRI är en världsomfattande standard ska den kunna tillämpas i många olika branscher något 

som antyder att den kan vara för komplex att anpassa på en mindre skala. För att en standard 

ska kunna vara branschorienterad mot allmännyttiga bostadsföretag har vi utifrån studien 

kunnat utläsa att den behöver tas fram av någon som har kunskap om hur den typen av 

organisation fungerar. Vi kan identifiera SABO som en sådan aktör då det är en organisation 

som ska ge stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige. SABO har på så sätt en 

uppfattning om vilka indikatorer och nyckeltal som kan vara lämpliga för ett allmännyttigt 

bostadsföretag att redovisa. 
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6.3 Den sociala dimensionen väger tyngre 

Hållbar utveckling bygger på de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

vilket innebär att en prioritering mellan dem skulle kunna skapa en obalans i hållbarhetsarbetet. 

Allmännyttiga bostadsföretag är betydande verksamheter i samhället och en del av deras syfte 

är att främja samhällsnyttan. Respondenterna framhäver att det inte finns någon prioritering 

mellan dimensionerna då de är beroende av varandra. Däremot påpekar vi att lagstiftningen har 

gjort att den ekologiska hållbarheten fått ett större genomslag i de allmännyttiga bostads-

företagen. Tidigare tänkte inte de allmännyttiga bostadsföretagen vi studerade på miljöfrågorna 

i termer av hållbarhet, dock ansågs de vara viktiga frågor för organisationerna något som fram-

kommer av Norén. Vi kan identifiera att lagen gör att de allmännyttiga bostadsföretagen 

behöver rikta ett större fokus på den ekologiska dimensionen, då lagstiftningen valt att göra 

miljöansvar till en huvuddel i hållbarhetsredovisningen. Den ekonomiska aspekten har alltid 

varit en del av de allmännyttiga bostadsföretagens verksamheter då den är viktig för företagens 

överlevnad. Det innebär att den ekonomiska dimensionen är avgörande för att de allmännyttiga 

bostadsföretagen ska kunna arbeta med de övriga. I slutändan är det alltid de ekonomiska 

aspekterna som avgör huruvida en åtgärd eller ett beslut kan genomföras. Vi tycker oss kunna 

se att den sociala aspekten väger tyngre hos de allmännyttiga bostadsföretagen som undersökts 

utifrån deras hållbarhetsredovisningar. Det resonemanget förs även av Norlin som påpekar att 

den sociala dimensionen är en del av det allmännyttiga syftet. Därmed kan vi utifrån resultatet 

identifiera en obalans mellan dimensionerna där den sociala väger tyngre än de övriga två.    

 

Utifrån studiens resultat kan vi spekulera kring huruvida balansen mellan dimensionerna 

påverkas av samhället och det politiska läget vid en specifik tidpunkt. Vi kan tänka oss att ett 

skifte av regering i Sverige kan komma att vara en bidragande faktor till vilket fokus samhället 

har på dimensionerna och därmed indirekt på hållbarhetsredovisningarna. I nuläget kan vi 

identifiera att den sociala aspekten är den övervägande i de allmännyttiga bostadsföretagen. 

Anledningen till det kan vara att de sociala frågorna under en längre tid varit aktuella i 

samhället, vilket kan vara en förklaring till varför den sociala dimensionen är mer framträdande 

i hållbarhetsredovisningarna. Vi kan även identifiera att en skiftning av fokus i samhället är på 

väg att ske då klimat och miljö har blivit mer uppmärksammat.  
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6.4 Hållbarhetsredovisningen anpassas efter intressenterna 
Något som framträder utifrån vår studie är att kommunerna vill att allmännyttiga bostadsföretag 

arbetar aktivt med hållbarhet. Lagen om hållbarhetsredovisning gör att kommunerna inte själva 

behöver ställa några krav på hur redovisningen ska utformas. Hållbarhetsredovisningen riktar 

sig, utöver kommunerna, till hyresgäster, styrelse och anställda i de allmännyttiga bostads-

företagen. Lagen specificerar att hållbarhetsredovisningen ska framkomma i årsredovisningen. 

Vi kan utifrån våra respondenter identifiera att placeringen av hållbarhetsredovisningen bör 

vara beroende på vilken intressent den riktar sig till. Om det är hyresgästerna som står i fokus 

kan det med fördel förmedlas ut en förenklad version av hållbarhetsredovisningen via sociala 

medier. Anledningen till det resonerar Wennerlund är att det är sådana kanaler som hyresgäster 

oftast besöker. När hållbarhetsredovisningen riktar sig till ägare och styrelse finns det en fördel 

i att integrera hållbarhetsredovisningen med årsredovisningen då all information är samlad. En 

viktig aspekt studien fastställer är att hållbarhetsredovisningen ska vara lättläst vilket kan 

uppnås genom en blandning av siffror och text. Även här blir framställningen av materialet 

beroende på vilken intressent det riktar sig till. Det visar på att intressenterna är en viktig aspekt 

när materialet sammanställs. Vi uppfattar att siffrorna är viktiga för styrelsen för att få en snabb 

överblick över företagets ställning. Hyresgästerna tar däremot del av den löpande texten för att 

se hur det allmännyttiga bostadsföretaget arbetar med hållbarhetsfrågorna samt hur de bidrar 

till samhällsnyttan.  

 

6.5 Lagen minskar risken för en missvisande bild av verkligheten 

De undersökta allmännyttiga bostadsföretagen har olika avdelningar och personer som ansvarar 

för hållbarhetsredovisningen. Vi tycker oss kunna se att det har påverkat hur redovisningen 

används i företaget. I de fall där marknadsavdelningen tidigare hade huvudansvaret för 

hållbarhetsredovisningen kan vi utifrån studiens resultat se att det har funnits en tendens att 

använda hållbarhetsredovisningen i ett marknadsföringssyfte. När hållbarhetsredovisningen har 

ett marknadsföringssyfte har vi identifierat att det finns en risk att verkligheten inte avspeglas 

korrekt. Något lagstiftningen framhäver är att allmännyttiga bostadsföretag, eller företag i 

allmänhet, ska visa vilka risker som finns kopplade till deras hållbarhetsarbete. Det har gjort att 

allmännyttiga bostadsföretag inte längre kan skönmåla sin hållbarhetsredovisning i samma 

utsträckning. Genom granskning av hållbarhetsredovisningarna kan vi se att företagen tar upp 

de brister som förekommit under hållbarhetsarbetet. Lagen har på så sätt försvårat det för 
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företagen att använda hållbarhetsredovisningen i ett “rent” marknadsföringssyfte, dock kan 

ännu delar av den användas som ett verktyg för att locka nya hyresgäster och anställda. Det går 

därför inte att utesluta att delar av hållbarhetsredovisningen används som ett marknadsförings-

verktyg då även den finansiella externredovisningen i viss mån kan användas som det. 

 

6.6 Framtagningsprocessen är det väsentliga 

Vi tycker oss kunna se, utifrån respondenternas resonemang, att redovisningen har gjort 

hållbarhetsarbetet i organisationerna tydligare då det sker mer systematiskt och strukturerat. Vi 

har utifrån studiens resultat kunnat identifiera att hållbarhetsredovisningen riskerar att endast 

bli en pappersprodukt i de allmännyttiga bostadsföretagen. Det innebär att de inte används efter 

att den tagits fram. Trots det anser representanterna för de allmännyttiga bostadsföretagen att 

det finns ett behov av en hållbarhetsredovisning då den tvingar företag att reflektera och 

sammanställa hållbarhetsarbetet i organisationen. Det är under processen som de allmännyttiga 

bostadsföretagen kan hitta förbättringsområden som gör att de kan bidra till hållbar utveckling 

på ett bättre sätt. Därmed är det processen i hållbarhetsredovisningsarbetet som blir det 

väsentliga.  

 

6.7 Förslag på framtida forskning 

Vår studie har kommit fram till att lagen om hållbarhetsredovisning har haft en stor inverkan 

på redovisningen i de allmännyttiga bostadsföretagen vi studerat. Implementeringen av lagen 

har bidragit till att synliggöra ett behov av en gemensam standard för att underlätta arbetet med 

hållbarhetsredovisningen i allmännyttiga bostadsföretag. I och med att lagen om hållbarhets-

redovisning riktar sig till stora företag generellt kan stora delar av studiens resultat överföras 

på företag i andra branscher. Ett av resultaten som framkom av studien var att det finns en 

obalans mellan de tre dimensionerna av hållbarhet inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Det 

resonemanget kan vara svårt att överföra på övriga branscher då vi inte vet hur de fungerar och 

därmed hur dimensionerna blir påverkade. Det kan därmed vara intressant att studera vilka 

konsekvenser som uppstår i samhället när obalans infinner sig. Det kan även vara av intresse 

att studera huruvida samma obalans uppstår hos exempelvis de privata bostadsföretagen. Det 

sociala övertaget i de allmännyttiga bostadsföretagen beror till stor del på det allmännyttiga 

syftet, vilket inte finns i samma utsträckning hos de privata bostadsföretagen i och med att de 

har ett vinstsyfte. Det kan dock vara av intresse att se om någon av de andra dimensionerna har 
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en större betydelse hos de privata och om de påverkas av samhället i samma utsträckning som 

de allmännyttiga.   

 

Under studiens gång har det även blivit tydligt att de allmännyttiga bostadsföretagen inte står i 

direkt konkurrens med varandra då de verkar inom olika samhällen och kommuner. Därför kan 

jämförelse med privata bostadsföretag vara av intresse då de är verksamma inom samma 

bransch men har olika syften. Det skulle därmed finns en poäng i att undersöka vilka skillnader 

som finns mellan allmännyttiga och privata bostadsföretag när det kommer till hållbarhets-

redovisningarna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

Inledande frågor 

• Får vi använda ditt namn och företagets namn? 

• Får vi spela in? 

Allmänt arbete, lagen och standarder 

• I vilken utsträckning har du arbetat med hållbarhet innan? 

• Hur länge har ni arbetat med hållbarhetsredovisning?  

• Innefattas ni av den nya lagen eller hållbarhetsredovisar ni frivilligt?  

• Om inte, varför gör ni det? 

• Känner ni att lagen har hjälpt er att arbeta mer aktivt med hållbarhet? 

• Följer ni någon standard som exempelvis GRI eller EURHONET? 

• Om de inte använder standarder: Har ni funderat på att använda någon standard? 

• Varför valde ni att använda er av just den? 

• Funderade ni på att använda er av någon annan standard? 

• Har ni funderat på att byta standard?   

• Känner ni att man borde ha gemensamma riktlinjer och standarder för hur redovisningen 

ska ske inom er bransch? Vilka fördelarna och nackdelar skulle det medföra tror du? 

• Anser ni att det är viktigt med en gemensam standard eller kan det hämma 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningen?  

• Hur viktigt är hållbar utveckling för organisationen som helhet? Arbetar hela 

organisationen med det eller bara delar?  

 

Fokusområden och krav från intressenter 

• Vilka krav ställer intressenterna (ex. kommunerna) på hållbarhetsredovisningen? 

• För ni är 100% ägda av kommunen? 

• Hur prioriterar ni när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, anser ni 

dem vara lika viktiga eller lägger ni mer fokus på någon? 

• För vem gör ni hållbarhetsredovisning och vem vill ni nå?  

• Vad vill ni att hållbarhetsredovisningen ska visa?  

 

Utformning och innehåll 
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• Vi har sett att man kan göra på olika sätt, antingen väva in hållbarhetsrapporten i 

förvaltningsberättelsen eller ha den som en egen del. Varför har ni valt att göra på det 

sättet? Vilka för och nackdelar ser ni med de olika tillvägagångssätten? 

• Har fokuset i hållbarhetsredovisningen sett likadant ut under åren?  

• Hur tänker ni kring presentationen av materialet i redovisningen? Fördelar och 

nackdelar? Vi har sett att man kan välja att uttrycka det i löpande text eller siffror vilket 

tillvägagångssätt anser du är fördelaktigt?  

• Vem är det som ansvar för hållbarhetsredovisningen och upprättar den? Är det många 

eller endast någon? Får medarbetarna vara med och påverka?  

• Diskuterar ni något med andra allmännyttiga bostadsföretag?  

 

Användbarhet 

• På vilket sätt använder ni hållbarhetsredovisningen? Är den en stor del i organisationens 

arbete? 

• Hur följer ni upp er hållbarhetsredovisning?  

• Hur arbetar ni med uppföljningen av termer som inte uttrycks i siffror? 

• Vad bidrar den till? Anser ni att den bidrar till hållbar utveckling?  

• Hur ser ni på framtiden? På vilket sätt tänker ni använda er av hållbarhetsredovisningen?  

 

Får vi återkomma om vi har fler frågor? 

 

 

 

 

 

 


