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Bakgrund och problem: Miljöorganisationer och andra aktivister har i många år försökt 

driva på företagen att ta ett större ansvar för de effekter på miljö och människor som 

företagens verksamhet har. Investerarnas intresse för hur bolagen hanterar dessa 

hållbarhetsfrågor växer. Trots att mängden tillgänglig hållbarhetsinformation ökar med 

överlag förbättrad kvalitet på hållbarhetsredovisningen kvarstår frågetecken kring 

redovisningarnas användbarhet. 

 

Vår frågeställning lyder: 

 

Vilken syn har företag och intressenter på hållbarhetsredovisningen utifrån användbarheten? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån företagens och intressenters perspektiv beskriva 

synen på användbarheten i hållbarhetsredovisningen, och att analysera hur dessa två 

perspektiv överrensstämmer och hur det påverkar hållbarhetsredovisningens användning. 

 

Metod: Vi har använt oss av en abduktiv ansats och en kvalitativ forskningsmetod. Vår 

primärdata består av semistrukturerade telefonintervjuer med åtta respondenter som således 

skildrar  två olika perspektiv; intressenternas och företagens. 

 

Slutsats: Vår slutsats är att intressenter och företag har en analog syn på vad en användbar 

hållbarhetsredovisning är. Den generella uppfattningen kring en användbar 

hållbarhetsredovisning är att den ska kunna användas som beslutsunderlag, uppslagsverk samt 

kommunikationsverktyg. Vidare framkom det att intressenter och företag har skilda 

uppfattningar kring transparensen i en hållbarhetsredovisning. Detta påverkar användningen 

då intressenter vill använda redovisningen som ett beslutsunderlag. Vi har även funnit två 

motiv till en hållbarhetsredovisning; den kan göras för internt och externt bruk. Användningen 

påverkas genom att företag som gör redovisningen för internt bruk inte för dialoger med 

externa intressenter i samma utsträckning, och som följd blir inte hållbarhetsredovisningen 

användbar för alla. 

 

Nyckelord:  Användbar hållbarhetsredovisning, intressentdialog, transparens, 

 hållbarhetsarbete, hållbarhetsfrågor. 
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1. Inledningskapitel 
I det inledande kapitlet beskrivs hur det i dagens samhälle alltmer läggs fokus på hur företag 

hanterar frågor kring miljö och samhälle. Vi redogör för begreppet hållbar utveckling och 

vidare hållbarhetsredovisning, något som leder fram till problemdiskussionen som framhäver 

problematiken kring hållbarhetsredovisningens användbarhet. Utifrån denna diskussion 

härleds uppsatsens centrala forskningsfråga och syfte. 

Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning 

Enligt Lundberg (2008) har miljöorganisationer och andra aktivister i många år försökt driva 

på företagen att ta ett större ansvar för de effekter på miljö och människor som företagens 

verksamhet har. Att vara en ansvarsfull och professionell ägare i en verksamhet innebär bland 

annat att ta ansvar för de frågor som berör socialt ansvar och hållbar utveckling, de så kallade 

hållbarhetsfrågorna (Borglund et al. 2010). Hållbar utveckling myntades 1992 och definieras i 

den så kallade Brundtlandrapporten som; 

…en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande     

generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. 

(Brandt & Gröndal, 2002, s. 200) 

Med detta citat uttrycks att vi endast lyckas med en varaktig utveckling genom att skydda 

miljön (Larsson 1997).  Brundtlandrapporten presenterades i slutet på 1980-talet av FN:s 

miljö- och utvecklingskommission där det i rapporten påvisas förbindelsen mellan ekonomisk 

utveckling och miljöförstöring (Miljödepartementet, 2004). Vidare hölls det år 2002 ett 

världstoppmöte i Johannesburg där det fastställdes att alla länder från och med 2005 ska 

arbeta med nationella strategier för hållbar utveckling, som ska sträva efter att nå en global 

hållbarhet. Strategin för den hållbara utvecklingen som togs fram handlar om att skapa välfärd 

där ett ekonomiskt hållbart samhälle tas tillvara på med ett socialt och miljömässigt 

långsiktigt tänk. 

 

Andelen hållbarhetsredovisningar ökade markant bland världens 250 största företag från 52 

till 79 procent mellan åren 2005 och 2008 (Lennartsson, 2011). Detta enligt undersökningen 

International Survey of Corporate Responsibility gjord av KPMG och motsvarande utveckling 

” 



2 

 

syns även i Sverige. Däremot är det fortfarande enligt KPMG relativt få svenska bolag som 

hållbarhetsredovisar, men kvalitén på de som utformas är bra (Röhne, 2011).  

Även om svenska företag halkat efter i hållbarhetstoppen så är kvaliteten på den 

rapporterade informationen hög och de svenska bolagens bakomliggande processer är 

relativt mogna. Internationellt ser vi däremot att företag har problem med kvaliteten på 

sin hållbarhetsinformation. Mer än 30 procent av de största bolagen tvingas justera 

felaktigt rapporterade uppgifter. Det är lång väg kvar till dess att 

hållbarhetsinformationen håller samma höga kvalitet som den finansiella informationen.

    (Åse Bäckström se Röhne, 2011) 

 

Enligt den icke vinstdrivande organisationen Global Reporting Initiative (GRI), vilken har 

etablerats som den vedertagna internationella normen för separat hållbarhetsredovisning, är 

hållbarhetsredovisning en bred term. Den anses synonym med andra termer som används för 

att beskriva redovisning av ekonomisk, miljömässig och social påverkan. (Global Reporting 

Initiative, 2006) 

 

En hållbarhetsredovisning ska enligt GRI:s riktlinjer följa en del principer för att garantera 

kvalitén på den redovisade informationen samt fastställa redovisningens innehåll (Ljungberg 

& Barkland, 2010). Vidare menar Ljungberg och Barkland (2010) att riktlinjerna beskriver 

den information som är mest relevant och väsentlig för flertalet organisationer och 

intressenter. Den svenska regeringen beslutade i november 2007 att statligt ägda företag 

skulle presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s internationella riktlinjer (Borglund et 

al. 2010). Sverige blev därmed det första land i världen med att följa dessa riktlinjer. 

Ändamålet med detta var att öka ambitionsnivån för de statligt ägda företagens 

hållbarhetsarbete, öka insynen, det vill säga transparensen, samt att förbättra möjligheten för 

intressenter att följa upp  företagens arbete (Borglund et al. 2010). 

 

EU: s moderniseringsdirektiv i årsredovisningslagen som implementerats är även den en 

hjälpande faktor för företagen att fokusera sin redovisning på icke-finansiell information. I 

enlighet med denna lag ska icke-finansiell information redovisas i förvaltningsberättelsen för 

börsnoterade företag. Dessa upplysningar ska omfattas av sådana faktorer som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den 

aktuella verksamheten, inbegripet upplysningar om miljö- och personalfrågor. Vidare 

” 
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efterlyser även den finansiella marknaden krav på transparent icke-finansiell redovisning. 

(Larsson, 2008) 

 

Lundberg (2008) hävdar att investerare på senare år har börjat ställa krav och att sociala 

kriterier och miljökriterier i allt högre grad påverkar investeringsbeslut. För att tydligt och 

öppet kunna kommunicera hållbarhetsfrågor menar Lundberg (2008) vidare att det behövs ett 

globalt ramverk för innehåll, konsekvent språk och nyckeltal och målet är att GRI ska 

tillhandahålla ett accepterat och trovärdigt ramverk för hållbarhetsredovisning. Detta ramverk 

ska kunna tillämpas av alla typer av organisationer världen över. Utan ett internationellt 

ramverk får företagen själva utforma rapporteringens struktur och innehåll vilket innebär 

merarbete för företagen och svårigheter för omvärlden att utvärdera och jämföra (Florén, 

2008). 

Problematiken kring hållbarhetsredovisningars 

användbarhet 

Larsson (2007) hävdar att bidraget till utvecklingen av hållbarhetsredovisningen har 

framskridit mycket tack vare frågor från kapitalmarknaden, kunder och andra intressenter, 

samt ett visst grupptryck bland börsens företag. Ett skäl är att investerarnas intresse för 

bolagens hantering av frågorna växer. Vidare konstaterar Woodward (2008) att frågor 

gällande företagens ansvar för etiska, sociala och övrig hållbarhetsrelaterad information i 

större utsträckning påverkar de riskbedömningar och känslighetsanalyser som 

finansanalytiker  baserar  många  av sina ekonomiska beslut på.  

 

Trots att mängden tillgänglig hållbarhetsinformation ökar med överlag förbättrad kvalitet på 

hållbarhetsredovisningen kvarstår frågetecken kring redovisningarnas användbarhet 

(Ljungdahl, 2008). Vidare menar Ljungdahl (2008) att dessa frågor kvarstår främst för 

utomstående intressenter av hållbarhetsredovisningarna. Det är därför relevant att ställa 

frågan; hur användbara är egentligen dessa redovisningar? Larsson (2011) menar att det inte 

är särkilt många företag som idag gör användbara hållbarhetsredovisningar. Även Lundberg 

(2008) menar att analytiker klagar på svårigheten i att göra korrekta bedömningar av svenska 

börsföretags framtidsutsikter. Detta grundar sig i den otillräckliga informationen om hur 

miljö- och sociala frågor påverkar deras affärer. Lundberg hävdar vidare att det leder till att 

många företag som arbetar med hållbarhetsfrågorna informerar dåligt om deras konkreta 
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åtgärder. Vidare ifrågasätter Ljungdahl (2008) företagens motiv till upprättandet av 

hållbarhetsredovisningarna och ställer frågan om dessa fortfarande primärt betraktas som 

reklamskrifter, vars syfte är att förbättra företagens image.  

 

För att jämföra och bedöma företagens hållbarhetsprestanda gjorde Ljungdahl (2008) ett 

försök att aktivt använda innehållet i ett urval börsföretags hållbarhetsredovisningar. 

Undersökningen syftade till att granska huruvida det är möjligt att faktiskt använda 

hållbarhetsredovisningarna för att bedöma företagens hållbarhetsprestanda. För att kunna dra 

slutsatser om vilka företag som långsiktigt är hållbara och lämpliga som potentiella 

investeringsobjekt undersöktes 67 av de största börsföretagen. Det framgick att endast 19 av 

dem redovisade användbar data, samt att redovisningskvalitén visade sig vara högst 

varierande. De slutsatser som undersökningen genererade var att det är en bra bit kvar innan 

börsföretagens hållbarhetsredovisningar kan betraktas som redovisningar på samma sätt som 

deras årsredovisningar. Ett tydligt problem som återfanns i undersökningen var avsaknaden av 

tydliga redovisningsprinciper. Ytterst sällan framgår det vad som mäts, hur detta har uppmätts 

eller beräknats, och om uppgifterna omfattar hela eller endast delar av företaget i fråga. 

Ljungdahl (2008) hävdar att avsnittet om redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar i en 

årsredovisning är bland de viktigaste och mest användbara av externa analytiker. För att 

börsföretagens hållbarhetsredovisningar faktiskt ska användas och uppfattas som något mer 

än enbart reklamskrifter måste en betydlig förbättring ske gällande kvaliteten och 

genomsynligheten (Ljungdahl, 2008). 

 

Utifrån den betydelse och återkoppling användarna får när de tittar på 

hållbarhetsredovisningens innebörd kan det fastställas att den i allmänhet når ut till en bredare 

grupp av intressenter än vad den ekonomiska årsredovisningen gör (Dahlström, 2008). 

Hållbarhetsredovisningen tjänar som ett viktigt redskap för en bredare publik för att skapa ett 

intresse, engagemang och förståelse för vad ett företag gör och står för. Vidare menar Richert 

och Öien (2009) att hållbarhetsredovisningen utgör en plattform för vidareutveckling av 

målgruppsanpassad och träffsäker hållbarhetskommunikation. Genom att rätt information når 

rätt målgrupp av intressenter via rätt kommunikationskanal ger detta ett bättre beslutsunderlag 

för intressenterna, och därigenom ökad trovärdighet och starkare varumärke. Enligt Richert 

och Öien (2009) kan alltså redovisningen vara en utmärkt utgångspunkt för att utveckla 

kommunikationen med olika intressentgrupper. Dock menar Richert och Öien (2009) att 

intressenternas informationsbehov sällan möts då hållbarhetsredovisningarna ofta är väldigt 
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omfattande och att detta kan bli ett problem för användningen. Företag kan då missa att 

fokusera på den information som de viktigaste intressenterna efterfrågar (Richert & Öien, 

2009). 

Forskningsfråga - användbarhet ur två perspektiv 

Problematiken kring hållbarhetsredovisningens användbarhet kommer att beskrivas utifrån två 

perspektiv då det är ett mångfacetterat problem.  

 

Huvudfråga 

Hur ser företagen och dess intressenter på hållbarhetsredovisningens användbarhet? 

Syfte 

Syftet är att utifrån företagens och intressenters perspektiv beskriva synen på användbarheten 

i hållbarhetsredovisningen och att analysera hur dessa två perspektiv överensstämmer, och hur 

det påverkar hållbarhetsredovisningens användning. 

Begreppsförklaringar 

Hållbarhet: Begreppet beskriver en värld där resurserna åtminstone är bevarade, där kapitalet 

inte förbrukas, vare sig det handlar om miljökapitalet, det ekonomiska kapitalet, det sociala 

kapitalet eller det humankapitalet.  Näringslivet är med denna syn integrerad i samhället och 

naturen. (Larsson, 2009) 

 

Hållbar utveckling: Begreppet är inte entydigt definierat men det har gjorts åtskilliga försök 

för att konkretisera begreppet. Vidare är arbetet för hållbar utveckling en process utan färdig 

lösning som innefattar sociala, ekologiska samt ekonomiska aspekter. Hållbarhet kan uppnås 

och fortgå genom en demokratisk process innehållandes en helhetssyn, dialog och kritiskt 

tänkande. (Larsson, 2009)  

 

Hållbarhetsredovisning: Syftar till att ge en verklig bild av hållbarhetsresultatet i ett företag 

genom att redovisa hur företaget mäter och tar ansvar för sociala, ekonomiska och 

miljömässiga frågor (Ljungberg & Barkland, 2010). 
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Intressenter: Individer eller grupper som rimligen påverkar eller kan påverka ett företags 

verksamhet eller produkter, företagets förmåga att framgångsrikt genomföra sina strategier 

samt uppnå uppsatta mål. (Ljungberg & Barkland,  2010). 

 

Global Reporting Initiative: Organisationen är nätverksbaserad och har utvecklat det 

internationella ramverket för hållbarhetsredovisning. Med hjälp av internationella nätverk av 

olika intressenter har GRI utvecklat de riktlinjer som finns för en hållbarhetsredovisning, 

sedan  1997 (Ljungberg & Barkland, 2010). 

 

Ramverk: Grundläggande struktur med en uppsättning av begrepp, riktlinjer och praxis som 

stödjer en viss metod för ett särskilt syfte (FreeDictionary, 2009). 

 

NGO: Non Governmental Organisations såsom enskilda organisationer och fackliga 

organisationer (Nationalencyklopedin, 2012). 
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Dispositionsmodell PILAR!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Dispositionsmodell (Egen modell, 2012)  
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras tillvägagångssättet inför förberedelsen och genomförandet av 

studien. Först introduceras den valda metodansatsen och slutligen överläggs den eventuella 

inverkan som de olika metodvalen har haft för studiens reliabilitet och validitet. 

Förförståelse 

Enligt Gummesson (2000) innefattar förförståelse för ett ämne de förkunskaperna forskarna 

har om det studerade ämnet, som även kräver en viss attityd och engagemang. För att kunna 

samla in och analysera information är personliga erfarenheter en väsentlig aspekt, menar 

Gummesson (2000). En beskrivning av vår förförståelse kring forskningsämnet anser vi vara 

relevant eftersom vi genomgående under forskningsprocessen gör tolkningar och drar 

slutsatser. Vi har flera gånger under vår studietid kommit i kontakt med begreppet hållbar 

utveckling och att företag i sin årsredovisning kan ha en separat hållbarhetsredovisning där de 

redogör för hur de arbetar med hållbarheten. I samband med en förundersökning till uppsatsen 

fann vi olika debatter kring företagens hållbarhetsredovisning där det diskuterades om de var 

användbara för intressenterna eller inte. Intresset väcktes således för hur företag och 

intressenter ser på hållbarhetsredovisningar avseende användbarheten. För att få en djupare 

förförståelse kontaktade vi Mia Barkland, konsult i miljö- och hållbarhetsfrågor på 

konsultföretaget Trossa AB. Genom en diskussion kring hållbarhetsredovisningar fann vi 

ytterligare intressanta infallsvinklar för att studera ämnet. Med lite erfarenhet om 

hållbarhetsredovisningen och insikten om att problemet är mångfacetterat strävar vi efter att i 

fortsättningen ha en öppenhet och objektivitet till de teorier och den empiri vi samlar in. 

Forskningsansats 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) kan det vetenskapliga arbetet följa tre olika ansatser; den 

abduktiva, deduktiva  och induktiva ansatsen. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att 

den abduktiva ansatsen utgår från empirin och tillämpas successivt samtidigt som teorin 

justeras och förfinas. Eftersom vi vill beskriva hur företag och intressenter ser på 

hållbarhetsredovisningar avseende användbarheten tar vi utgångspunkt från våra empiriska 

data när vi sedan ska dra slutsatser. Utifrån våra observationer från intervjuerna, samt med 

stöd från befintliga teorier, kommer vi att kunna hitta samband och förståelse kring 

hållbarhetsredovisningen. Vi kommer således att arbeta efter den abduktiva ansatsen, där 
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teorier förstärker och bidrar till studiens resultat i samverkan med empiriskt material

 som utgångspunkt. 

 

Då forskaren strävar efter att få en djupare förståelse kring forskningsområdet med fallstudier 

är den abduktiva ansatsen lämplig att tillämpa (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta är något 

vi avser att göra med vår studie då våra empiriska data enbart baserar sig på fallstudier av 

företags och intressenters syn på användbara hållbarhetsredovisningar. 

 

Eftersom vi har haft tillgång till befintliga teorier och tidigare forskning inom området kunde 

vi undvika de risker som den abduktiva ansatsen innebar. Riskerna med den abduktiva 

ansatsen enligt Patel och Davidsson (2003) är att forskaren omedvetet väljer tidigare 

forskning och utesluter alternativa teorier då en hypotetisk teori formuleras. Om tidigare 

teorier kan användas som inspirationskälla för att öka förståelsen kring forskningsområdet kan 

forskaren upptäcka mönster som kan avspeglas i studien (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Anledningen till varför vi inte valde den deduktiva ansatsen till vår studie var för att vi i första 

hand utgått från vår empiriska data, som med teorin som stöd ska tolkas. Att arbeta efter den 

deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från allmänna principer och befintliga teorier 

för att dra slutsatser om enskilda företeelser (Olsson & Sörensen, 2007). Den redan befintliga 

teorin har således fått bestämma vilken information som samlas in, hur denna ska tolkas och 

hur resultaten ska relateras till den redan existerande teorin (Patel & Davidsson, 2003). Det är 

inom området hållbarhetsredovisning som kvalificerade personer har fått beskriva sin syn på 

ämnet, och det är denna syn som har fått fokus i denna studie. Det är således inte den 

befintliga teorin som har bestämt vilken information som ska samlas in. 

 

Den induktiva ansatsen lämpar sig inte heller för vår studie då vi inte avser att utveckla nya 

teorier. Med den induktiva ansatsen utgår forskaren från insamlad empiri för att utifrån denna 

utveckla teorier (Olsson & Sörensen, 2007). Det finns redan befintliga teorier inom området 

hållbarhetsredovisning och dessutom uppfattar vi inte att det behöver utvecklas nya, inte 

enligt vår mening. Det vi däremot anser vara av intresse är att kvalificerade personer med lång 

erfarenhet av hållbarhetsredovisning, såväl företag som intressenter, ska beskriva sin syn på 

redovisningen. Studien syftar alltså till att beskriva subjektiva uppfattningar, inte att 

introducera nya teorier. 
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Forskningsmetod 

Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två olika angreppssätt inom forskningsmetodiken; 

den kvalitativa och den kvantitativa. Gemensamt för dessa tillvägagångssätt är att de syftar till 

att skapa bättre förståelse för samhället och hur dess individer, grupper och institutioner 

agerar och påverkar varandra. Det finns dock skillnader mellan de två angreppssätten där 

Hartman (1998) menar att en av dem är att kvalitativa teorier är holistiska. Teorierna kan 

alltså inte isoleras från varandra utan att förlora sin mening och om en föreställning hos en 

person ändras, ändras också personens övriga föreställningar. 

 

Eftersom vi inte avser att kvantifiera den data vi samlat in från intervjuerna valde vi den 

kvalitativa studien. Syftet var att via samtal med företag och intressenter få en förståelse och 

en beskrivning om de olika personernas uppfattning om hållbarhetsredovisning och dess 

användning i olika avseenden. Med anledning av detta var det lämpligast att välja den 

kvalitativa forskningsmetoden. Hansson (2004) beskriver två syften med kvalitativ forskning; 

antingen vill forskaren studera sådant som inte går att studera kvantitativt, eller vill forskaren 

studera problemet ur ett annat perspektiv eller längs en annan dimension. Enligt Bryman och 

Bell (2005) läggs det i den kvalitativa studien tonvikt på hur individerna uppfattas och tolkar 

sin sociala verklighet. Författarna menar vidare att typiskt för den kvalitativa metoden är när 

forskaren vill förstå mänskligt beteende eller tolka innebörden av texter. Hansson (2004) 

menar också att kvalitativ forskning syftar till att upptäcka mening, och mening går inte att 

kvantifiera.  

 

Det kvalitativa tillvägagångssättet rymmer även en bild av den sociala verkligheten med 

egenskapen att den är ständigt föränderlig och att den hör till individernas skapande och 

konstruerande förmåga (Hansson, 2004). Detta stärkte ytterligare vårt val av metod då det var 

vid individernas uppfattning och tolkning av problemet vi ville lägga tonvikt vid. Eftersom vi 

utgick från att samtliga intervjudeltagare hade olika erfarenheter av hållbarhetsredovisningar 

var vi intresserade av deras individuella uppfattning av ämnet. Med den kvantitativa metoden 

skulle vi inte kunna ta del av varje enskild individs perception av hållbarhetsredovisningen 

och presentera det på ett sätt så att läsaren verkligen får en känsla av det vi vill lägga 

tonvikt  på. 
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Hållbarhetsredovisningen är som tidigare nämnt ett mångfacetterat problem och genom den 

kvalitativa metoden kan vi utifrån den empiriska insamlingen tolka och förstå ämnet. Den 

kvalitativa studien ger vidare enligt Denscombe (2009) forskarna möjligheten att redogöra för 

alternativa förklaringar och skapar goda förutsättningar att beskriva invecklade situationer. 

Detta eftersom arbetsprocessen inte nödvändigtvis behöver grundas på accepterad teori utan 

snarare på forskarnas tolkningsskicklighet, vilket ger en giltig förklaring till ett problem. 

Utifrån vår begränsade förkunskap ansåg vi det vara fördelaktigt att välja det kvalitativa 

angreppssättet eftersom vi strävar efter att vara öppna till de teorier och empirisk data vi 

kommer i kontakt med. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden ger forskare med 

begränsad förkunskap fördelar eftersom det skapar en öppenhet för oväntade situationer. Vi 

fick även under processens gång utveckla och förstärka forskningsfrågan, något som den 

kvalitativa metoden gav stöd åt. Jacobsen (2002) hävdar att i de fall där forskarens kunskap 

för ämnet är otillräcklig i den inledande forskningsprocessen kan problemställningen 

förstärkas och utvecklas. 

 

Den kvantitativa forskningen betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering 

vid insamling av analys och data (Bryman & Bell, 2005). Vidare införlivar denna 

forskningsmetod den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt och den 

rymmer en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att den består av en yttre 

och objektiv verklighet. 

Begränsningar i den kvalitativa metoden 

När vi valde den kvalitativa metoden undersökte vi även möjliga begränsningar som den 

kunde innebära. Detta för att skapa en medvetenhet och därmed undvika eventuella problem 

som kan uppstå på grund av begränsningarna. Det finns kritik riktat mot den kvalitativa 

metoden som pekar ut ett generaliseringsproblem, vilket enligt Denscombe (2009) innebär att 

insamlad data kan vara mindre representativ. Med mindre representativ menas att det i den 

kvalitativa studien kan vara svårt att göra generaliseringar. Med den kvantitativa metoden 

finns inte denna typ av problem, menar Denscombe (2009). Hartman (1998) hävdar också att 

den kunskap som utvinns i den kvalitativa forskningen inte är generaliserbar. Kunskapen kan 

användas till att förklara och förutsäga beteende hos de individer som undersöks, men det är 

svårt att se hur den generellt sätt ska tjäna som förklaring (Hartman, 1998). Det går dock att 

generalisera vissa teoretiska företeelser under förutsättningen att det inte gäller större 
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populationer (Yin, 2009). Eftersom vår studie inte består av en större population ser vi att vi  

inte kan generalisera resultatet. Vår forskningsfråga utgår dessutom från att beskriva en 

generell syn på hållbarhetsredovisningens användbarhet utifrån företagens och intressenternas 

perspektiv. 

Forskningsstrategi – fallstudier 

Forskare kan använda sig av olika forskningsstrategier vid insamling av det empiriska 

materialet. Detta kan vara i form av undersökningsenkäter, analys av källor och fallstudier. 

Val av forskningsstrategi baserar sig bland annat på vilken typ av forskningsfråga som är 

central för studien. (Yin, 2009) 

 

Vår studie baserar sig på fallstudier då vår forskningsfråga är av beskrivande karaktär. Syftet 

med fallstudierna är att vi vill redogöra för hur företag och intressenter ser på 

hållbarhetsredovisningar, och om företag samspelar med sina intressenter för att skapa en 

användbar hållbarhetsredovisning för dem. Merriam (2009) menar att styrkan med fallstudier 

är att denna forskningsstrategi belyser samspelet mellan olika faktorer och att detta kan göras 

med empiriska material som intervjuer och observationer. Samspelet anser vi är intressant att 

studera då företag lever som i en symbios med sina intressenter och är därför viktig att ta 

hänsyn till. Fallstudier kan beskrivas i form av enfallsstudier eller flerfallsstudier där det 

sistnämnda är av mer kvalitativ karaktär (Yin, 2009). Vi har använt oss av flerfallsstudier då 

vi valt en kvalitativ ansats samt att fokusera på fyra företag och fyra intressenter. Merriam 

(2009) menar att de situationer forskaren väljer att studera antingen kan skilja sig eller vara av 

samma karaktär. 

 

Angående de företag vi valt att studera har samtliga utmärkt sig inom hållbarhetsarbetet, och 

vi anser således att de är av samma karaktär. Intressenterna kan även de ses som av samma 

karaktär då samtliga har en gedigen bakgrund inom hållbarhetsfrågor samt värdefulla 

kunskaper inom hållbarhetsrapporteringen. Vi har valt företag från olika branscher samt 

intressenter med olika bakgrunder, vilket innebär att insikten och kunskapen kan skilja sig åt 

både företagen och intressenterna emellan. Detta ser vi dock som en styrka då alla har olika 

preferenser och kan därmed tillföra intressanta infallsvinklar till studien. 
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Fallstudiers begränsningar 

Det finns vissa begränsningar med fallstudier som Merriam (2009) pekar ut. En möjlig risk är 

att forskaren överdriver eller förenklar faktorer i de specifika situationer som studeras. Detta 

kan medföra att läsaren får felaktiga slutsatser men vi anser dock att vi undviker detta genom 

att använda oss av företag i olika branscher samt intressenter med olika bakgrunder. Detta ger 

oss fler infallsvinklar kring synsättet av hållbarhetsredovisningar som vi kan basera våra 

observationer och slutsatser på. 

Urval av företag och intressenter 

Begreppet urval i forskningsmetodikens sammanhang innebär att forskaren måste välja 

representativa personer till undersökningen som ska utföras (Rosenqvist & Andrén, 2006). 

Merriam (2009) menar att det finns två olika urval som är lämpliga för en fallstudie; 

sannolikhetsurval där varje respondent eller enhet väljs slumpmässigt och icke-

sannolikhetsurval där urvalet bestäms i förväg. Icke-sannolikhetsurvalet anses enligt Merriam 

(2009) vara det lämpligaste eftersom det inte finns några garantier på att all empiri kommer 

att användas. Eftersom vi valt kvalitativa intervjuer har det lämpat sig bättre att använda icke-

sannolikhetsurval då allt intervjudeltagaren säger under intervjun inte är relevant för studiens 

syfte. Därför har vi kunnat återberätta de mest väsentliga svaren från intervjuerna och de 

förklaringar som främst besvarar våra frågeställningar. 

 

Vårt urval av både företag och intressenter är ändamålsriktad, vilket innebär att syftet är att 

beskriva de kriterier som krävs för att bli inkluderad i urvalet. Vi har således utgått från vissa 

urvalskriterier när vi valt företag och intressenter. Företagen som uppnått våra urvalskriterier 

består av Vattenfall, Max, Electrolux och Holmen. Det som var viktigt för vår studie var att 

våra fallföretag skulle ha en flerårig erfarenhet av sitt hållbarhetsarbete och sin 

hållbarhetsredovisning. Detta anser vi vara en indikation på att respondenter som arbetar med 

dessa frågor från företagen är kvalificerade till att besvara våra frågeställningar och därmed 

tillföra viktig information för vår studie. Respondenterna fann vi i den litteratur som vi använt 

oss av. 

 

Samtliga respondenter från företagen arbetar med hållbarhetsfrågor och dessa är; 

 

Magnus Enell; Senior Advisor inom Sustainability, Vattenfall 
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Pär Larshans; Hållbarhetschef, Max 

 

Henrik Dahlström; Director Responsible Sourcing, Group Sustainability Affairs, Electrolux 

 

Lars Strömberg; Director of Sustainable and Environmental Affairs, Holmen 

 

Intressenterna har alla gedigen kunskap inom hållbarhetsfrågor och består av; 

 

Staffan Söderberg; tidigare biolog och chef för företagssamarbeten på WWF. Idag arbetar 

Söderberg som konsult inom hållbarhetsfrågor. 

 

Emma Ihre; forna finansanalytiker som tidigare arbetat på Ethix SRI Advisors som Head of 

Corporate Engagement. Hon har även arbetat för Amnesty Business Group. I dagsläget 

ansvarar hon för hållbart företagande på Finansdepartementet. 

 

Johan Florén; tidigare ordförande i Amnesty Business Group fram till 2009, nu 

kommunikationschef på 7:e AP-fonden 

 

Mia Barkland; konsult i miljö- och hållbarhetsfrågor på konsultföretaget Trossa AB. 

 

Datainsamling 

Vår forskningsstudie består av primär- och sekundärkällor där insamlingen även påverkats av 

tillgången till data som vi haft, vilket Gummesson (2007) benämner som access. 

Access 

Access syftar till de möjligheter forskaren har att hitta empirisk data som är av relevans och 

att använda metoder och tekniker som garanterar relevant information (Gummesson, 2007). 

För att komma nära forskningsobjektet har vi under forskningsprocessen tagit kontakt med 

representativa företag och intressenter som har många års erfarenhet av 

hållbarhetsredovisningar. Eftersom vårt urval består av personer med gedigen kunskap inom 

området har vi tagit del av värdefull information från samtliga deltagare. 
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Vidare menar Gummesson (2007) att på grund av brist på resurser måste forskaren begränsa 

sitt empiriska urval vilket innebär att begränsningen kan påverka forskningsresultatet. Vi har 

fått begränsa vårt urval av företag och intressenter men detta ser vi inte som något som kan 

påverka forskningsresultatet negativt. Väl i de sista intervjuerna med företagen och 

intressenter märkte vi ett mönster i de svar vi fick. Många hade samstämmiga åsikter vilket vi 

tolkar som en “mättnad” av empiriskt material. De sista intervjuerna bidrog alltså inte med 

mycket ny information till vår studie. Av denna anledning har vi valt bort två intervjuer; ett av 

företagen och en av intressenterna. Detta ser vi inte nödvändigtvis som något negativt 

eftersom vår studie bland annat syftar till att beskriva hur företag och intressenter ser på 

hållbarhetsredovisningen avseende användbarheten. Det är således varje persons subjektiva 

uppfattningar som är i fokus. 

Primär- och sekundärkällor 

Studiens primärdata består av kvalitativa intervjuer med representanter från fyra företag och 

fyra intressenter. Primärkällor består av ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar 

där intervjuer och observationer är exempel på insamlingsmetoder (Patel & Davidsson, 2003). 

Enligt Merriam (2009) anses primärdata vara mer trovärdig än sekundärdata eftersom 

informationen kommer direkt  från källan. 

 

Ett annat sätt att samla in information är genom sekundärdata vilket innebär att forskaren 

använder sig av redan existerande data som någon annan samlat in (Jacobsen, 2002). 

Användandet av sekundärdata har varit en förutsättning för vår studie eftersom vi främst valt 

material från författare som är förespråkare inom området, både ur företagens och 

intressenternas perspektiv. Det har hjälpt oss i vår tolkning av företagens och intressenternas 

syn på hållbarhetsredovisning och att hitta samband mellan detta och redan tillgänglig 

forskning. Genom att komplettera studien med sekundärdata har vi fått en mer heltäckande 

och ett mer tillförlitligt empiriskt underlag. 

 

Vi har använt oss av olika typer av material såsom litteratur, tidsskrifter, rapporter och artiklar 

som har varit relevant för vår studie. Då vi vill beskriva företag och intressenters syn på en 

användbar hållbarhetsredovisning valde vi att komplettera med ytterligare synsätt från andra 

aktörer med gedigen kunskap inom området. Dessa synsätt har vi valt att placera under den 

teoretiska referensramen för att vi vill ställa oss kritiskt till de normativa påståendena i 

relation till  teorin. Fördelarna med användandet av andras resultat är att forskaren sparar tid 
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och ekonomiska resurser (Bryman & Bell, 2005). Förutom fördelen med att spara tid och 

pengar menar Olsson och Sörensen (2007) att forskaren även för det mesta erhåller material 

av hög kvalitet. 

Kvalitativa intervjuer 

Datainsamlingen vi gjort baseras i första hand på primärdata som vi anskaffat genom 

telefonintervjuer med de valda företagen samt intressenter som presenterats ovan från vårt 

urval. Kvalitativa intervjuer har en tendens att vara mindre strukturerad (Bryman & Bell, 

2005). Frågeställningar i den mindre strukturerade intervjun är mer generella och därmed 

läggs större vikt vid intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. En mindre 

strukturerad intervju kallas för semistrukturerad där intervjun till större del är styrd till 

bestämda teman, och där frågorna används som riktlinjer (Merriam, 2009). Intervjuerna vi 

genomförde var semistrukturerade där frågeställningarna gav plats åt intervjupersonernas 

egna uppfattningar och synsätt gällande hållbarhetsredovisningar. Något som kännetecknar en 

kvalitativ intervju är att intresset ligger i intervjudeltagarnas ställningstagande till det 

studerade ämnet (Bryman & Bell, 2005). Genom att låta intervjun röra sig i olika riktningar 

kan forskaren urskilja vad intervjupersonen tycker är relevant och viktigt. Intervjudeltagarna 

fick innan varje intervjutillfälle välja om de ville ta del av huvudfrågorna som skulle 

behandlas vid telefonsamtalet. Vi upplever inte att intervjuerna med de som inte tog del av 

huvudfrågorna i förväg blev av sämre kvalitet än de som fick möjlighet att förbereda sig. 

Eftersom vi har valt personer med gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området gjorde 

vi den bedömningen att detta inte skulle påverka svaren vid intervjutillfället. 

 

I varje intervjusituation hade vi två frågeformulär som var anpassade till företagen och 

intressenterna. Under intervjuprocessens gång förekom det att vi ändrade ordningsföljd på 

frågorna då situationen krävde det. Med denna teknik blev varje intervju levande och kändes 

mer naturlig. För att försäkra oss om att inte gå miste om intressanta reflektioner spelades 

samtliga intervjuer in digitalt. Vi kunde på så vis vara mer närvarande och obundna till att 

anteckna under intervjutillfället. Varje intervju lyssnades igenom och transkriberades i 

efterhand. 

 

När vi bokade tid med samtliga personer informerade vi dem om forskningsstudiens syfte 

samt våra forskningsfrågor. På detta sätt gav vi varje potentiell deltagare en chans att bedöma 

om han/hon var lämplig för vår studie. Vid några tillfällen blev vi också hänvisade till någon 
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annan person som ansågs lämpligare för att svara på våra frågor. Att informera varje 

intervjuperson om forskningsstudiens syfte och forskningsfrågor kallas enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) för ett informerat samtycke. Med en medvetenhet om de risker och 

fördelar som medverkan i studien medför, får deltagarna möjlighet att frivilligt vara med i 

studien. 

 

Att vi enbart har telefonintervjuer beror på att det är tidssparande, både för oss forskare och 

intervjudeltagarna, samt att personliga intervjuer skulle innebära många och långa resor som 

vi inte har resurser för, tidsmässigt eller finansiellt. Med telefonbaserade intervjuer kunde vi 

genomföra fler per dag, vilket gjorde oss effektiva. Eftersom representanterna från företagen 

och intressenterna är väldigt upptagna underlättar det att göra telefonintervjuer då det skapar 

en flexibilitet i var och när telefonintervjun kan genomföras. Nackdelen med telefonintervjuer 

är att det är svårare att tyda personen eftersom den personliga kontakten tas bort. Dock anser 

vi att fördelarna överväger och att det lämpade sig väl att per telefon ta del av personernas syn 

på hållbarhetsredovisningar. 

Analysmetod 

All analys handlar om att klassificera insamlad empiri i avsikt att beskriva vad forskaren 

kommit fram till för resultat (Andersen, 1998). För att få ett trovärdighetsperspektiv är det 

viktigt att skillnaden mellan datasammanfattning och teoriutveckling redovisas djupgående 

(Johansson Lindfors, 1993). Vi arbetade fram analysen genom att koppla och dra paralleller 

mellan den empiriska studien med vår teoretiska referensram. I den teoretiska referensramen 

har vi presenterat några normativa synsätt om egenskaper som en hållbarhetsredovisning bör 

ha och kommer i analysen ställa oss kritiska till detta genom att ställa dessa påståenden i 

relation till vad våra respondenter säger. Väl i analysen kunde vi tydliggöra de kopplingar 

som fanns mellan primärdata och teoretisk referensram och kunde därmed framhäva viktiga 

aspekter, för att sedan komma fram till de viktigaste resultaten i studien. 
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Undersökningskvalitet 

Reliabilitet och validitet utgör de faktorer som stärker studiens resultat (Merriam, 1994). 

Reliabilitet 

Med begreppet reliabilitet menas följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos 

ett mått på ett begrepp, det vill säga reliabilitet mäter undersökningens pålitlighet och 

trovärdighet (Bryman & Bell, 2005). Yin (2009) menar att reliabiliteten avser om studiens 

resultat och slutsatser skulle kunna uppnås av andra forskare om de väljer samma 

tillvägagångssätt. 

 

Vår studie baseras på utvalda företag som kommit långt med hållbarhetsredovisningen samt 

intressenter som arbetat inom området under en längre period och som därmed är trovärdiga 

som källa. Med våra representanter vill vi beskriva hur dessa företag och intressenter ser på 

hållbarhetsredovisningen och dess användbarhet. I och med detta är varje intervjusituation 

unik och därmed svaren individuella. Med den kvalitativa ansatsen anser vi att vi kan ha en 

tillräckligt hög reliabilitet eftersom vi tar hänsyn till varje situation som råder vid samtliga 

intervjutillfällen. För att uppnå samma resultat och slutsatser då någon annan forskare väljer 

samma tillvägagångssätt tror vi att det är nödvändigt att välja samma representanter som vi 

använt till denna studie. För den typen av studie som vi vill göra anser vi inte att det är 

nödvändigt att få samma svar om någon annan forskare gör en liknande studie, för att uppnå 

hög reliabilitet. Detta eftersom det finns andra representativa företag och intressenter som 

skulle passa vår studie och som potentiellt skulle ha en annan syn på hållbarhetsredovisningar 

än de representanter vi valt. Vi anser således att ett identiskt resultat av andra forskare är 

relativt osannolikt och inte heller nödvändigt. Genom att använda oss av samma frågemall till 

intervjuerna för företagen och för intressenterna har vi förstärkt reliabiliteten. Detta anser vi 

ökar pålitligheten i studien eftersom vi kan jämföra och även se eventuella kopplingar mellan 

intervjudeltagarnas svar.   

Validitet 

Något som är viktigt att uppnå i en studie är validitet som går ut på en bedömning av huruvida 

de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 

2005). Vidare, ska forskaren försäkra sig om att det undersökningen avser att undersöka också 

blir det för att en god validitet ska kunna uppnås (Patel & Davidsson, 2003). Validiteten kan 
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delas in i två olika delar; intern och extern validitet (Jacobsen, 2002).  

 

För att förstärka den interna validiteten kan forskaren använda sig av triangulering, vilket 

enligt Denscombe (2009) innebär att forskaren utnyttjar kontrasterande datakällor för att öka 

tilliten. Vi valde därför triangulering, eftersom en hög intern validitet är en förutsättning för 

att besvara vår forskningsfråga. Genom att vi använt oss av primär- och sekundärdata anser vi 

att studiens reliabilitet och validitet höjts och att det insamlade forskningsmaterialet ger en bra 

grund att basera våra slutsatser på. Vidare menar Denscombe (2009) att triangulering stärker 

studiens riktighet. Vid insamling av data används olika metoder, såsom intervjuer, dokument 

och observationer och den erhållna informationen ska sedan vid analysen vägas samman 

(Patel & Davidsson, 2003). 

 

Med den externa validiteten menas i vilken utsträckning ett utfall från en studie kan 

generaliseras till att vara giltigt även i andra sammanhang och situationer (Bryman & Bell, 

2005). I detta sammanhang avgörs frågan om hur individer och organisationer väljs ut för att 

delta i en undersökning. Vi anser att vi uppnått en hög extern validitet då utfallet i studien 

även kan generaliseras i andra kontexter. Trots att vi använt oss av fallstudier, och därmed 

erhållit enskilda individers uppfattningar om hållbarhetsredovisnings användbarhet, upplever 

vi inte att dessa personers tankesätt är isolerade från varandra. Med anledning av detta anser 

vi att vi kan generalisera resultatet till populationen. 

Källkritik 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att forskaren i källkritikprocessen måste kontrollera 

äktheten av olika källor. Därför är det viktigt att forskaren är observant med upphovsmannens 

avsikter med källan eftersom det förekommer förfalskningar. Vår studie baseras på både 

förstahandskällor i form av intervjuer med företag och intressenter och andrahandskällor i 

form av artiklar, rapporter och litteratur. Vi är medvetna om att upphovsmännen till vissa 

sekundärkällor har vinklat informationen efter deras egenintresse. Alvesson och Sköldberg 

(2008) hävdar att höga misstankar om att informationen är vinklad innebär att källan är 

mindre värd för forskaren. Dock är vårt syfte med denna studie att beskriva hur företag och 

intressenter ser på hållbarhetsredovisningar avseende användbarheten, vilket innebär att 

subjektiva uppfattningar är oundvikliga. Likväl kan en källa med svagt värde ha betydelse för 

forskningsproblemet och behöver således inte avfärdas (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi 
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anser därför att dessa sekundärkällor ändå ger oss en betydelsefull beskrivning av problemet 

och har därför valt att använda oss av dem, men haft dessa begränsningar i åtanke under 

studiens gång. För att förebygga en ensidig vinkling av problemet har vi valt att belysa ämnet 

utifrån olika perspektiv med representanter från olika typer av branscher med olika typer av 

intressen. 
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3. Hållbarhetsredovisning - motiv och 
perspektiv 
Följande kapitel kommer att behandla de teorier som är väsentliga för uppsatsens teoretiska 

referensram. Kapitlet inleds med begreppet Triple Bottom Line som syftar till att skapa en 

allmän förståelse för hållbarhetsbegreppet. Sedan följer två motiv för 

hållbarhetsredovisningen där intressentteorin och legitimitetsteorin presenteras. Kapitlet 

innehåller även en redogörelse för intressentperspektivet där samspelet mellan företaget och 

dess intressenter beskrivs. Kapitlet avslutas med GRI:s syn på hållbarhetsredovisning samt 

kritik mot ramverket. Detta avsnitt syftar även till att beskriva olika egenskaper i 

hållbarhetsredovisning som underlättar användbarheten för mottagaren. Detta ska skapa en 

förståelse för hållbarhetsredovisningen med utgångspunkt i användbarheten. Då området 

kring hållbarhetsredovisningen är mångfacetterat kommer den teoretiska referensramen att 

kompletteras med olika normativa synsätt och uttalanden gällande hållbarhetsredovisningen. 

Triple Bottom Line 

Hållbarhetsexperten John Elkington införde år 1994 begreppet Triple Bottom Line (TBL) 

(Redaktionen, 2010). TBL-modellen används oftast i samband med förklaring av 

hållbarhetsbegreppet vars syfte är att redovisa företagets prestationer i tre dimensioner; 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt (Olve & Samuelsson, 2008).  Detta är en 

redovisningsmodell som inte bara uppmärksammar företagets finansiella prestationer utan 

även det miljömässiga och sociala resultatet. Vidare menar Olve och Samuelsson (2008) att 

ståndpunkten för TBL är att företag har ett ansvar gentemot sina intressenter. Med intressenter 

menas alla som indirekt eller direkt påverkas av företagets verksamhet. Enligt Crane och 

Matten (2007) bör således ett företag värderas och granskas utifrån dessa tre parametrar. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 2 Triple Bottom line (Modifierad från Acara Institute, 2010) 

Det sociala och miljömässiga resultatet mäts utifrån hur väl företaget tar ansvar över anställda 

och samhället i vilket de verkar. Detta kan göras genom att företaget till exempel har bra 

arbetsförhållanden för de anställda och att de försöker arbeta bort riskfyllda arbetsmoment ur 

företagets arbete. Det miljömässiga resultatet värderas med hänsyn till hur företaget tar ansvar 

för miljön. Detta innebär hur företaget arbetar för att till exempel minska negativa 

miljöpåverkningar som förtaget kan bidra till. Exempel på detta är att företag börjar använda 

mer miljövänliga energikällor till sin produktion eller att produktionen omorganiseras för att 

få bort miljöfarliga ämnen som finns i företaget. Den ekonomiska dimensionen i TBL-

modellen handlar om att analysera och utvärdera om de ekonomiska målen i företaget har 

uppnåtts. Elkington (Elkington 1998 se Crane & Matten 2007) anser att resultatet för alla de 

tre dimensionerna tillsammans ska vägas in vid värderingen av ett företag och att teorin inte 

ska ses som endast ett verktyg för hur företagen ska redovisa sitt resultat. Teorin ska mer 

användas som ett hjälpmedel där företag kan se sin verksamhet från fler perspektiv, men 

också för att analytiker bättre ska kunna granska bolagets resultat på ett korrekt sätt. (Crane & 

Matten, 2007) 

Motiv för hållbarhetsredovisning 

Enligt Ljungdahl (1999) är det uppenbart att företag direkt eller indirekt utsätts för 

påtryckningar från miljömedvetna intressenter och även krav på miljöanpassning av 

verksamheten. Vidare menar han att företag därför arbetar internt med att ta hänsyn till och 
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bemöta påtryckningar, där strategier utvecklas för liknande situationer.  I denna bemärkelse 

menar Ljungdahl (1999) att hållbarhetsfrågorna inte är annorlunda från andra organisatoriska 

frågor. Det finns många teorier som kan användas för att förklara motiven för 

hållbarhetsredovisning och två av de vanligaste är legitimitetsteorin och intressentteorin 

(Unerman et al. 2007). Dessa två teoribildningar behandlar på ett eller annat sätt förhållandet 

mellan företag och samhället (Ljungdahl, 1999). 

Intressentteorin 

Intressentteorin har som syfte att sträva efter ett stabilt förhållande med omgivningen där ett 

beroendeförhållande skapas av företaget till dess intressenter (Ax et al. 2009). Vidare, menar 

Ax et al. (2009) att det är viktigt att relationen mellan företaget och dess intressenter är stabil 

där alla de involverade ska få något utav relationen. Det innebär att intressenterna begär 

någon form av kompensation som då måste överträffa resurserna de genererar till företaget, 

hävdar Ax et al. (2009). Vidare är detta ett villkor för att intressenterna ska vilja ingå i 

företagets intressentgrupp. Ax et al. (2009) menar även att då en intressents krav kan skilja sig 

åt avsevärt från en annans, är det uppenbart att ett företag inte kan tillfredställa alla de krav 

intressenterna kan ha. För att då försäkra fortsatt drift och utveckling av verksamheten sker 

olika kompromisser av hur företagsledningen uppträder mot de olika intressenterna, menar 

författaren. Detta kan innebära att företaget möter en intressents behov vid en tidpunkt och 

sedan en annan intressents behov vid ett annat tillfälle, fortsätter Ax et al. (2009). Det skapar 

en stabilitet i verksamheten och på längre sikt har företaget som strävan att kunna 

tillfredsställa de olika intressenternas behov (Ax et al. 2009). 

 

De resurser som ett företag är i behov av för att bedriva sin fortsatta verksamhet innehas av de 

primära intressenterna, vilka är väsentligt för företaget att hantera först och främst (Ljungdahl, 

1999). Vidare menar Ljungdahl (1999) att uteblivna resursbidrag från dessa intressenter på ett 

eller annat sätt orsakar ekonomiska konsekvenser för företaget, även om de bidragande 

resurserna inte alltid är likvida medel. Ljungdahl (1999) hävdar att en vanlig användning av 

intressentteorin är att bedöma intressenternas reaktioner. Företaget kan därmed avgöra vilka 

möjligheter samt potentiella hot som är kopplade till ett visst beslut. För att hantera 

intressenternas krav identifieras intressenterna och en analys av lämpliga strategier görs 

(Freeman 1984 se Ljungdahl 1999). Ljungdahl (1999) menar att strategierna bygger bland 

annat på ett omdöme av de hot mot företaget som intressenterna utgör, respektive vilka 

möjligheter till samarbete eller övertalning som kan förekomma. En övertalningsstrategi kan 
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Företag 

Intressent 

Intressent 

Intressent 

Intressent 

Intressent 

Intressent 

Intressent 

Intressent 

till exempel vara att med hjälp av miljö- och samhällsrelaterad information försöka influera 

uppfattningen som viktiga intressenter har om företagets samhällsansvar. Författaren påstår att 

beroende på den uppfattning företaget har om sin intressentgrupps intresse och relativa 

maktposition, kan företaget välja att redovisa särskild information för att försöka påverka 

intressenternas uppfattning om företaget. Ledningen kan på så vis påverka intressenterna att 

fortsätta stödja verksamheten på olika sätt (Ljungdahl, 1999). Med en intressentmodell (se 

figur 3) illustreras företagets kopplingar och relationer med dess intressenter (Ax et al. 2009). 

Vidare varierar företagets intressenter och här emellan finns ett beroendeförhållande som 

måste underhållas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Intressentmodell (Modifierad från Conciliate, 2009) 

 

Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin anses vara en systemorienterad teori precis som intressentteorin, där 

företaget enligt Deegan (2002) ses som en del av ett större socialt värdesystem. 

Legitimitetsteorin fokuserar på hur intressenterna och det omgivande samhället uppfattar 

företaget (Deegan, 2002). Legitimitetsteorin avser således att visa samspelet mellan företaget 

och samhället. Enligt Ljungdahl (1999) har begreppet legitimitet en nära anknytning till 

värderingar och normer. Med detta menar han att det ska finnas en nära anknytning mellan de 

värderingar som finns i ett företag och de värderingar som finns i samhället. Vidare menar 

Ljungdahl (1999) att det i många fall inte räcker med att ett företag visar god ekonomisk 
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ställning för att få legitimitet av intressenterna, utan företagets överlevnad är mer beroende av 

anpassningsförmågan. Otillräcklig legitimitet kan skapa följder i företaget; både finansiella 

och icke-finansiella (Karlsson, 1991). Därför drar företaget nytta av sin miljömässiga 

prestanda för att kommunicera deras ansvarstagande för att erhålla legitimitet av samhället 

(Ax et al. 2009).  

 

Enligt Deegan (2002) har intressenter idag högre förväntningar och ställer högre krav, bland 

annat på att verksamheter ska vara mer miljömedvetna, ta hand om sina anställda och om sina 

kunder samtidigt som de värnar om samhället. Det betyder således att om 

samhällsvärderingarna förändras bör även företagets värderingar ändras. Följer företaget inte 

de värderingar som samhället har kan stödet för företaget minska, vilket i sin tur kan leda till 

negativa påföljder (Deegan, 2002). Vidare menar Deegan (2002) att om företaget aktivt 

arbetar med att ta miljömässigt- och socialt ansvar bör det redovisas på något sätt. Samhället 

som företaget verkar i får då ta del av den redovisade informationen som kan påverka deras 

handlande och attityd gentemot företaget. Således, menar Deegan (2002) vidare att risken 

med denna typ av redovisning är att den inte stämmer samt att negativa effekter orsakat av 

företaget kommer i skymundan. Eléonore Elfström Fauré, verksamhetsansvarig, Fair Trade 

Center upplever följande; 

 

En hållbarhetsredovisning ska vara ett sätt att kommunicera utåt om sitt arbete… Den 

ska vara lätt att jämföra över tiden. Den ska inte bara ta upp framgångarna utan också 

de mindre lyckade situationerna som har uppstått och hur man hanterat dessa… Det är 

viktigt att vara transparent vad gäller de konkreta åtgärder företaget har vidtagit. 

Redovisningen bör omfatta såväl den egna organisation som leverantörer och hur 

arbetet med att förebygga och lösa problem sker i hela organisationen. 

(Elfström 2010 se Ljungberg och Barkland 2010, s. 21) 

 

Vidare anser Flemming Hedén, Product Manager and Senior Research Analyst - GES 

Investment Services följande; 

 

Det kan vara lockande… att krydda sina texter med många exakta procentsatser 

och andra fakta som ger intryck av ett omfattande hållbarhetsarbete. För en van 

läsare riskerar dock detta att orsaka irritation om det används som en 

avledningsmanöver. Den vane läsaren letar efter standardiserade nyckeltal… 

” 

” 
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Förutsättningarna för varje organisation är unika och väletablerade, och 

standardiserade nyckeltal kanske därför inte säger hela sanningen eller till och 

med är missvisande… Många av de organisationer som kommit längst med sitt 

hållbarhetsarbete… koncentrerar sig helt på några få men avgörande 

hållbarhetsfrågor. 

 (Hedén 2010 se Ljungberg & Barkland 2010, s. 115) 

 

Ljungberg och Barkland (2010) menar att organisationer ofta har svårt att våga vara ärliga och 

transparenta även om de flesta har goda ambitioner. De menar att det är av stor vikt att 

kommunicera både styrkor och svagheter på ett ärligt sätt. Detta för att det i dagens 

kommunikationssamhälle är lätt för andra att framförallt påpeka företagens svagheter 

(Ljungberg & Barkland, 2010). Sara Nordbrandt, researcher, Swedwatch hävdar följande; 

 

Många företag undviker att redovisa de frågor de inte kommit så långt med, till 

exempel genom att inte redovisa om verksamheten i nyförvärv eller hos 

leverantörer i högrisk länder, men som vi ser vinner man i trovärdighet när 

även detta tas upp, tillsammans med konkreta mål och tidsplaner. Det verkar 

finnas en allmän uppfattning att man förlorar på att redovisa sina 

tillkortakommanden... men vi är noga med att ge beröm för transparens i våra 

undersökningar. 

 (Nordbrandt 2010 se Ljungberg & Barkland 2010, s. 19) 

 

Således, kan hållbarhetsredovisningen fångas upp som en kommunikationsstrategi, vilken 

avser att återuppbygga eller bevara legitimiteten inom företaget (Ljungdahl, 1999). Karlsson 

(1991) menar att om företag ska kunna skapa legitimitet krävs bra kommunikation inom 

företaget, ledningen och omvärlden. 

 

Intressentteorin och legitimitetsteorin ska inte ses som två olika teorier utan bör ses som 

teorier som kompletterar varandra (Cunningham, 2002). Detta för att intressentteorin 

beskriver företagens förhållande till sina intressenter och omvärlden samtidigt som 

legitimitetsteorin syftar till att visa hur företaget ska få legitimitet av sina intressenter 

(Ljungdahl, 1999). 

 

” 
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Verktyg för hållbarhetsredovisning 

Maignan et al. (2005) menar att en verksamhet befinner sig i ett komplext system i deras 

relation med sina intressenter. Vidare, anser författaren att när förhållandet mellan dem är 

starkt, kommunikationen tydlig och klar samt när en hög grad av tillit och respekt 

förekommer i deras relation är det mer sannolikt att verksamheten uppnår en hållbar 

framgång. Om någon del i systemet skulle brytas ner är sannolikheten att misslyckas stor, 

menar Maignan et al. (2005). Således är det viktigt att i sin verksamhet ställa sig en del frågor 

vad gäller ens intressenter; Vilka är våra intressenter och vad är deras insatser och 

delaktighet? Vilka möjligheter och utmaningar ger våra intressenter till vår verksamhet? 

Vilket ansvar har verksamheten gentemot intressenterna vad gäller ekonomi, lagar och etiska 

frågor? Eftersom intressenter har ett visst inflytande och makt över en verksamhet, är det 

viktigt att beakta deras behov och önskan (Maignan et al. 2005). 

 

Isaksson et al. (2010) menar att det är nästintill omöjligt att bemöta alla intressen av en 

potentiell intressents behov i en värld med begränsade resurser. Först när ett företag är 

medveten om alla intressentgrupper de har i sin verksamhet kan de reflektera över påverkan 

av intressenterna mer genomgående (Isaksson et al. 2010). Vidare hävdar Isaksson et al. 

(2010) att aktörer som har ett direkt inflytande över organisationen är primära intressenter. 

Dessa aktörer är bland annat kunder, företagsledningar, medarbetare, leverantörer, regering 

och aktieägare. Sekundära intressenter är individer eller organisationer som på ett eller annat 

sätt kan påverka de primära intressenterna. Detta genom att dra in på nödvändiga resurser om 

deras önskemål eller förväntningar kränks (Isaksson et al. 2010). Detta kan innebära att de 

kan orsaka stora skador för företaget och rentav få dem att misslyckas. De sekundära 

intressenterna inkluderar bland annat icke-statliga organisationer, miljöorganisationer, 

akademiker och media (Isaksson et al. 2010). 

Väsentlighetsanalys 

Ljungberg och Barkland (2010) menar att en hållbarhetsredovisning som är trovärdig och är 

till nytta ska fokusera på det som är väsentligt. Vidare menar de att det ska vara väsentligt för 

både organisationen och för intressenterna. Detta för att företaget ska kunna kommunicera och 

avgöra de viktigaste frågorna. Anna Nilsson, analyschef ansvarsfulla investeringar, Swedbank 

Robur upplever följande; 
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 Vi använder hållbarhetsredovisningarna som underlag för investeringsbeslut… En 

konsekvent och ärlig redovisning år för år är avgörande för vårt förtroende för 

bolagets ambition i sitt hållbarhetsarbete… Utmaningen i vår analys är... att hitta 

svar på de väsentliga hållbarhetsfrågorna som bolaget valt att inte behandla i 

hållbarhetsredovisningen.  

(Nilsson 2010 se Ljungberg & Barkland 2010, s. 22) 

Enligt Ljungberg och Barkland (2010) ska följande två frågor ge vägledning gällande 

väsentliga frågor; 

 

1. Inom vilka hållbarhetsaspekter, det vill säga sociala, miljömässiga och ekonomiska, har 

 verksamheten en väsentlig påverkan? 

 

2. Vilka hållbarhetsaspekter är viktigast för våra prioriterade intressenter? 

 

För att besvara den första frågan kan en intern väsentlighetsanalys göras. Det innebär att 

workshops eller diskussioner med interna nyckelpersoner kan genomföras eller med 

representanter från olika områden. Det i sin tur kan bidra till att kompetensutveckla 

hållbarhetsfrågorna och hållbarhetsarbetet hos viktiga personer som finns i organisationen. 

Diskussionen bör inledas med vad organisationen har som verksamhets- och affärsmål. 

Handlar det om ett stort företag kan ett komplement vara en kvantitativ undersökning i form 

av enkäter som skickas ut till medarbetarna. I enkäterna kan varje medarbetare utifrån 

betydelsen för organisationens fortlevnad och framgång ranka olika hållbarhetsaspekter. 

Vidare kan den andra frågan besvaras genom att utföra en extern väsentlighetsanalys. Här ska 

istället intressenterna svara på vilka frågor de anser vara viktigast och som de önskar få mer 

information om. Utifrån de prioriterade intressenterna bestäms sedan vilka intressenter som 

ska tillfrågas, vad det ska frågas om, hur dialogen ska genomföras samt hur många 

intressenter som ska få förfrågan. (Ljungberg & Barkland, 2010)  

 

När de två frågorna är besvarade vägs de samman i en så kallad sammanvägd 

väsentlighetsanalys, där både interna och externa intressenter har rankat hållbarhetsfrågorna 

(Ljungberg & Barkland, 2010). När detta genomförts visas det tydligt vilka gemensamma 

frågor som är mest väsentliga samt vilka frågor som är betydelsefulla internt och externt. 

Svårigheter med att ha tydligt fokus och väsentlighet i sin hållbarhetsredovisning är att 

” 
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mycket information efterfrågas från olika typer av intressenter som finns (Ljungberg & 

Barkland, 2010). Det är således svårt att tillgodose alla intressenters behov, men en 

vägledning är att hålla fast vid sin prioritering och väsentlighetsanalys. Företaget kan även 

utnyttja olika kanaler för sin hållbarhetsredovisning genom exempelvis internet (Ljungberg & 

Barkland, 2010).  

 

Ett motiv till varför en väsentlighetsanalys bör göras är bland annat för att hålla 

intressenternas förväntningar i fokus och sträva efter ett utifrån-och-in-perspektiv. En av 

grundstenarna i företags hållbarhetsarbete är att göra en väsentlighetsanalys av de ämnen som 

betyder mest för intressenterna. För att en väsentlighetsanalys ska bli framgångsrik är den 

viktigaste faktorn att använda den tillsammans med flera metoder för att föra en kontinuerlig 

intressentdialog. Väsentlighetsanalysen är således ett bra undersökningskomplement till de 

övriga relationer ett företag har till sina intressenter. En fördel är att svaren kan analyseras och 

sammanställas kvantitativt, vilka ska ge överskådlig bild av prioriteringar och förväntningar. 

Det är viktigt att sätta väsentlighetsanalysen i en större kontext och möjligtvis bjuda in 

intressenterna till en dialog där det diskuteras om viktiga frågor på ett djupare plan. 

(Fahnestock 2010 se Redaktionen 2010) 

Intressentdialog 

Ljungberg och Barkland (2010) hävdar att en förutsättning för att hållbarhetsarbetet ska skapa 

värde för alla parter och bidra till en hållbar utveckling är att ha en genuin intressentdialog. 

Vidare menar författarna att en intressentdialog i grund och botten handlar om att förstå och 

vårda sina relationer med andra aktörer på bästa möjliga sätt. I många organisationer är vissa 

typer och former av intressentdialoger väl förankrade och etablerade, såsom medarbetar – och 

kunddialoger, lobbying i vissa sakfrågor och myndighetskontrakt av olika slag (Ljungberg & 

Barkland, 2010). Eléonore Elfström Fauré, verksamhetsansvarig, Fair Trade Center påstår 

följande; 

 

 Ofta upplever vi att vi blir kontaktade av ett företag för att det är ett krav i GRI att 

man ska ha en intressentdialog… Idag blir det ofta en envägskommunikation istället 

för en dialog…  

(Elfström 2010 se Ljungberg & Barkland 2010, s. 74) 
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Ljungberg och Barkland (2010) menar att inom hållbarhetsområdet har många 

intressentdialoger genomförts endast för att kunna ”bockas av” men för att dialogerna ska ha 

ett värde behövs ett tydligt syfte samt uppföljning. Vidare menar de att det är viktigt att 

intressenterna ska uppleva att de har möjlighet att framföra sina åsikter och att de ska kunna 

påverka. Ljungberg och Barkland (2010) menar alltså att intressenterna med sina krav och 

förväntningar avgör vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga för företagen att hantera och 

kommunicera kring. Författarna hävdar således att hållbarhetsredovisningen ska vara ett 

beslutsunderlag för  de identifierade och prioriterade intressenterna.  

 

Ljungberg och Barkland (2010) hävdar att syftet med att ha en intressentdialog är att på olika 

sätt skapa nya perspektiv på organisationens styrkor och svagheter, få ny kunskap som 

möjligtvis inte finns inom organisationen, öka företroendet för organisationen, skapa nya 

affärsmöjligheter samt att ha en generell beredskap mot negativ publicitet. De menar även att 

intressentdialogen är viktig för att värna om sitt handlingsutrymme, men intressenters 

ställningstagande kan skilja sig från organisationens. Författarna hävdar vidare att detta kan 

medföra att dialogen inte leder till samförstånd i frågan. En dialog måste dock inte alltid syfta 

till att alla parter ska tycka likadant utan den kan ha ett stort värde för att skapa ömsesidig 

förståelse och respekt (Ljungberg & Barkland, 2010). Sara Nordbrandt, researcher, 

Swedwatch menar följande; 

 

En bra intressentdialog behöver inte innebära att deltagarna i slutändan håller med 

varandra, men den ska ge inblick i båda sidors resonemang och perspektiv. När vi 

deltar i intressentdialoger får vi ibland känsla av att företag i fråga mest är ute efter att 

bocka av en uppgift på en att göra-lista…   

(Nordbrandt 2010 se Ljungberg & Barkland 2010, s.74) 

 

Ljungberg och Barkland (2010) menar att intressentdialogen kan ge möjlighet att hålla sig 

uppdaterad om varandras ståndpunkter och arbete i de olika frågorna. Det kan alltså löna sig 

att även bjuda in intressenter till samtal som inte har samma ståndpunkt som organisationen. 

 

GRI:s syn på hållbarhetsredovisning 

Syftet med hållbarhetsredovisningen är att mäta, presentera och ta ansvar, i förhållande till 

både interna och externa intressenter, för det organisationen åstadkommit i sitt arbete mot en 
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hållbar utveckling. Vidare ska det i en hållbarhetsredovisning ges en rimlig och balanserad 

bild av den redovisande verksamhetens resultat vad gäller hållbarhet, positiv som negativ. 

(Global Reporting Initiative, 2006) 

 

Enligt GRI-ramverket är redovisning av miljömässig, ekonomisk och social prestanda det som 

tillsammans utgör grunden i en hållbarhetsredovisning. GRI:s vision är att 

hållbarhetsredovisningen ska bli lika accepterad och standardiserad som finansiell 

redovisning. I en relevant och tillförlitlig hållbarhetsredovisning ser GRI potentiella fördelar, 

bland annat effektiviseringsmöjligheter, identifiering av nya affärsrisker, ökad trovärdighet 

och bättre rykte. Det leder i sin tur till starkare intressentrelationer och kan ha 

konkurrensfördelar på marknaden. GRI menar att hållbarhetsredovisningen inte är det 

slutgiltiga målet utan istället ett medel som bidrar till att få igång en förändringsprocess 

inriktad mot hållbar utveckling. GRI:s ramverk och riktlinjer kan bidra till att strukturera 

skapandet av en hållbarhetsredovisning, som i sig är en process. (Larsson & Ljungdahl, 2008) 

 

Enligt Woodward (2008) är GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning de enda 

redovisningsrekommendationerna inom hållbarhetsområdet som har internationell spridning. 

Med riktlinjerna som stöd kan rapporteringen bli mer standardiserad vilket underlättar externa 

bedömningar av företagets hållbarhetsarbete (Hassel, 2008). Vidare börjar GRI bli den 

vanligaste grunden för företag att upprätta en hållbarhetsredovisning på. Hassel (2008) menar 

att enligt GRI-riktlinjernas rekommendation ska företagen prioritera företagsspecifika 

nyckelfrågor om risker och möjligheter i hållbarhetsarbetet. Detta med relevans för det 

långsiktiga strategiarbetet, hantering av konkurrens och med hänsyn till både kvantitativa och 

kvalitativa drivare av företagets finansiella värde. Englén (2008) som är VD på Samhällsnytta 

AB menar att GRI-redovisningen innebär en stor möjlighet och påstår följande; 

 

Det är inte en ny pålaga, utan något som ger förutsättningar att lätta på andra... Den 

intressentdialog som sker i GRI-processen kan i bästa fall vända kritiker och belackare 

till bundsförvanter... 

 

                                           (Englén 2008, s. 60) 

 

Många företag har engagerat sig i utvecklingen av GRI eftersom det ger möjlighet att 

standardisera svaren på icke-finansiella frågor. Vidare underlättar också GRI-processen 
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prioriteringen av vilka sociala och miljöfrågor som företaget ska arbeta med i sin 

kärnverksamhet. GRI-processen föreskriver även att mer systematiskt och omfattande 

identifiera och kontakta intressenterna, vilket öppnar möjligheter till dialog, samverkan och 

förståelse med fler aktörer. (Englén, 2008) 

 

När man i arbetet med GRI-redovisningen  sätter sig ner med anställda, ägare, forskare, 

berörda folkrörelser, framtida kunder, lokala opinioner eller hemkommuner uppstår 

ofelbart samtal om vart verksamheten är på väg och hur den kan utvecklas. 

(Englén 2008, s. 61) 

 

Organisationers ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan är vad GRI:s 

redovisningsramverk har som funktion att utgöra. Ramverket är utarbetat så att det ska kunna 

användas för att beskriva vilken typ av organisation som helst, oavsett storlek eller var 

organisationen befinner sig geografiskt. Vidare tar ramverket hänsyn till möjliga praktiska 

omständigheter som olika organisationer kan stöta på inom de många olika verksamheter som 

finns. (Global Reporting Initiative, 2006) 

 

För att GRI ska bli det effektiva verktyg som det har förutsättningar att bli, är det viktigt att 

företagen får ut det mesta möjliga av intressentdialogen (Englén, 2008). Vidare menar Englén 

(2008) att en bra intressentdialog ska fånga upp systematisk kritik, förslag och perspektiv som 

är av betydelse för dem som berörs av verksamheten och som i många fall kan påverka hur 

den upplevs och lyckas. Han hävdar att företag bör samla ihop och komplettera alla de 

kundundersökningar, medarbetarenkäter och ägardialoger, som redan görs idag av många. 

Detta bör göras i en systematisk intressentdialog för att få ett större utbyte på flera sätt; det går 

att använda i hållbarhetsredovisningar, mer strukturerad kunskap, fler tillfrågade och 

framförallt får ledningen tillgång till den. 

 

En framgångsrik intressentdialog är inte en engångsföreteelse utan ett cykliskt förlopp. 

                                         

(Englén 2008, s. 62) 

 

Att hållbarhetsredovisa hör ihop med investerares behov att se hur företag hanterar risker och 

möjligheter inom organisationen. Dock, är det många företag som brottas med att 

kommunicera sitt agerande och sina resultat på ett effektivt sätt till investerare, så att det kan 

” 

” 



33 

 

integreras i deras beslut. I kommunikationen mellan företag och investerare finns det ett 

tomrum vilket är vad en hållbarhetsredovisning avser att fylla. Vikten av att kommunicera 

sina hållbarhetsresultat och de affärsmässiga resultaten på ett integrerat sätt är vad 

hållbarhetsredovisningens mest centrala punkt är. I sin tur, måste hållbarhetsfrågorna och 

organisationens resultat kopplas till det koncept och strategier som används för att därmed 

förklara hur affärsmodellen fungerar samt hur organisationen är framgångsrik. (GRI 2009 se 

Ljungberg & Barkland 2010) 

Kritik mot GRI 

Ihrén (2012) riktar kritik mot GRI som enligt honom överfokuserat på rapportkvalitet och de 

parametrar som är lika för alla verksamheter, snarare än de parametrar som mäter själva 

kärnverksamheten. Han påpekar också att utgångspunkten är vad som görs i företaget och inte 

på vad effekten på samhälle eller miljö blir, det vill säga ett inifrån-och-ut-perspektiv. Istället 

förespråkar han att utveckla ett mer utifrån-och-in-perspektiv, det vill säga att ställa sin egen 

påverkan i relation till samhällets och planetens kapacitet. Utvecklingen av detta perspektiv, 

som redan är under process, kommer att förändra kompetenskraven hos dem som utformar 

hållbarhetsredovisningarna. Detta menar Ihrén (2012) beror på att hållbarhetsredovisningen i 

framtiden inte bara kommer att handla om vad företag gör, utan också ställas i relation till 

omvärldsberoende både gällande miljö och sociala aspekter. Det kommer således att krävas en 

djupare kunskap kring hållbar utveckling. 

 

En siffra som inte sätts i relation till vad kollegor och konkurrenter i samma bransch gör 

kommer alltid att förbli bara en siffra. 

 

                                                                                                           (Ihrén, 2012) 

En annan brist med GRI:s ramverk, enligt Ljungberg och Barkland (2010), är att få 

organisationer använder det som just ett ramverk i sina hållbarhetsredovisningar. Många 

användare blir väldigt noggranna eftersom det handlar om redovisning, istället för att tolka 

GRI utifrån sin verklighet (Ljungberg & Barkland, 2010). Författarna menar att GRI här kan 

bli tydligare på att klargöra utrymmet för tolkning. Vidare menar de att det ofta blir ett 

problem för stora koncerner eftersom de lätt drunknar i arbetsbördan. Samtidigt finns samma 

dilemma i mindre företag som inte har de resurser som krävs för att använda GRI:s ramverk 

till punkt och pricka (Ljungberg & Barkland, 2010). Författarna menar att en fråga som både 
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stora och små företag bör ställa sig är om alla delar i ramverket efterfrågas av intressenterna. 

Dock kan det också vara en svaghet i de fall en hållbarhetsredovisning inte har några externa 

referenspunkter, där GRI är ett exempel (Ljungberg & Barkland, 2010). Det blir då svårt att 

jämföra olika prestandanivåer med liknande organisationer. Vidare anser Ljungberg och 

Barkland (2010) att det inte framgår tydligt att ramverket även ska fungera som ett verktyg för 

att utveckla, införa och vidareutveckla processen för arbete med hållbar utveckling. Många 

användare upplever även att den senaste versionen av GRI är för detaljerad och komplex 

(Ljungberg & Barkland, 2010).  
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4. Företagens perspektiv 
Detta kapitel innehåller i huvudsak primärdata från de undersökta fallföretagen; Vattenfall, 

Max, Electrolux och Holmen. Kapitlet är utformat efter uppsatsens huvudsakliga 

forskningsfråga och syftar till att beskriva vilken syn representanter från fallföretagen har på 

användbarheten i hållbarhetsredovisningar. 

Vattenfall 

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag. Deras huvudprodukter är el och värme. 

Idag levererar Vattenfall energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa 

(Vattenfall, 2012). 

Magnus Enell är Senior Advisor inom Sustainability på Vattenfall och är adjungerad 

professor inom industriell ekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Enell var 

med och startade GRI 1997 och skrev sin första hållbarhetsredovisning redan 1999. 

Enells syn på användbar hållbarhetsredovisning 

Enell förklarar att det finns flera skäl till varför Vattenfall hållbarhetsredovisar och ett av dem 

är ett “måste-skäl” eftersom företaget är ett statligt bolag och det finns ett direktiv som säger 

att dessa bolag ska hållbarhetsredovisa. Det viktigaste skälet är att hållbarhetsredovisningen är 

en viktig informationskanal ut till intressenterna och samhället och även att visa att Vattenfall 

arbetar med dessa frågor. 

När hållbarhetsredovisningen görs för någon typ av intressent som ska bläddra och läsa i den 

för att sedan återkomma till företaget med frågor och kommentarer tycker Enell att den är 

användbar. Vidare kan hållbarhetsredovisningen användas som uppslagsbok där företaget ofta 

kan hänvisa till hållbarhetsredovisningen när de får frågor och enkäter som ska besvaras från 

olika håll. Således är en hållbarhetsredovisning användbar när den kan användas som en 

uppslagsbok där intressenterna kan finna svar på sina frågor, som de annars skulle ställa i 

enkäter. På detta sätt får företaget kontakt med läsarna, det vill säga olika typer av 

intressenter, menar Enell. 
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Företagets förhållande till dess intressenter 

Genom hållbarhetsredovisningen öppnas en bättre dialog mellan Vattenfall och dess 

intressenter, menar Enell. Vidare hävdar Enell att de ofta hänvisar till 

hållbarhetsredovisningen när olika intressenter ställer frågor kring detta vilket även gör 

hållbarhetsredovisningen till ett marknadsföringsmaterial. Dialogen med intressenterna sker 

några månader efter dem presenterat sin hållbarhetsredovisning. Representanter från företaget 

går ut till olika intressenter och ber om att få feedback på både det som uppfattades bra och 

dåligt i redovisningen. Enell menar att Vattenfalls hållbarhetsredovisning både får ris och ros. 

WWF och Greenpeace pekas inte ut som primära intressenter men företaget vet att 

organisationerna läser hållbarhetsredovisningen och de håller många möten med dem. 

Organisationerna är inte lika positiva till innehållet och sättet Vattenfall framför sina siffror på 

som ägarna och de anställda är, därav finns det en stor bredd på kommentarer företaget får på 

sin hållbarhetsredovisning. 

Enell berättar att Vattenfall har en utbildning för intressenter om hur hållbarhetsarbetet går till 

på företaget. När intressenterna läser hållbarhetsredovisningen kan de upptäcka saker som de 

inte visste. Förutsättningen för detta är att hållbarhetsredovisningen är ärlig och tar upp alla 

väsentligheter. Hade hållbarhetsredovisningen bara berättat hur duktigt företaget är på allting 

blir det väldigt fel, säger Enell. Vidare menar han att hållbarhetsredovisningen också ska 

berätta om de svårigheter företaget har och vad de behöver förbättra. Det skapar nya 

möjligheter med intressenterna genom att locka till sig nya kunder eller åtminstone få behålla 

befintliga kunder. Stora kunder, som exempelvis massa- och pappersfabriker, ställer också 

krav på Vattenfall, säger Enell. Det kan röra sig om hållbarhetsåtgärder som kunden vill att 

Vattenfall ska genomföra för att stanna som kund. För att behålla de stora kunderna och få 

flera årskontrakt med dem måste företaget göra det de ber om. Samtidigt ställer Vattenfall 

krav inom hållbarhetsområdet på sina kunder, berättar Enell. 

Hur företaget bemöter intressenternas behov vad gäller användbarhet 

Enell hävdar att Vattenfalls hållbarhetsredovisning kan vara användbar för alla typer av läsare 

men företaget har vissa prioriterade intressenter. Eftersom Vattenfall har prioriterade 

intressenter anpassas innehållet i redovisningen efter den information som dessa 

primärintressenter efterfrågar. Enell skrev sin första hållbarhetsredovisning redan 1999 och då 

var ambitionen att ha så många läsare och intressenter som möjligt, men han insåg snabbt att 
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detta var fel sätt att arbeta på. Detta för att intressenter är olika och har olika kunskap och 

erfarenheter vilket innebär att Vattenfall måste tänka till vid utformningen av redovisningen, 

säger Enell. Genom att ta hänsyn till sina viktigaste intressenter vid utformningen av 

hållbarhetsredovisningen kan företaget skriva för de på ett sätt så att dem förstår och gillar det 

samtidigt som nivån inte ska vara för hög eller för låg. Vattenfalls primära intressenter är 

ägaren, det vill säga staten, politiker, kunderna, de anställda och investerare. Språket och 

innehållet kommer därför att kopplas till dem. Enell menar att de vill att leverantörer, 

entreprenörer och andra företag ska läsa hållbarhetsredovisningen men att den i första hand är 

målgruppsanpassad. Med en målgruppsanpassad hållbarhetsredovisning måste företaget enligt 

Enell i ett tidigt skede bestämma sig för vilka de viktigaste intressenterna är för att kunna 

anpassa språket till deras nivå och därmed skapa en användbar redovisning för dem. 

Vattenfall kommer mer och mer gå över till en elektronisk version av 

hållbarhetsredovisningen vilket innebär att dem kommer kunna nå en bredare intressentgrupp. 

På detta sätt menar Enell att det blir lättare att uppdatera informationen oftare och inte bara en 

gång per år. 

Enell tycker att frågan bör ställs om hur lång livslängd den tryckta hållbarhetsredovisningen 

har efter att den publicerats. Han menar att livslängden är ungefär sex månader. Därför 

kommer Vattenfall från och med nästa år att ha en elektronisk hållbarhetsredovisning. Enell 

tycker att detta är helt rätt utveckling då företaget kan nå ut och kommunicera sin 

hållbarhetsredovisning på ett helt annat sätt. Åtta sidor kommer dock att tryckas och 

återfinnas i årsredovisningen och blir därmed integrerad. Dessa sidor ska innehålla rena 

miljödelar, sociala delar och tydlig koppling mellan miljö- och sociala aspekter till ekonomin. 

Det ska beskriva vad företaget tjänar och sparar på genom att arbeta med detta, säger Enell. 

Enell fortsätter att trots att den elektroniska hållbarhetsredovisningen kommer att nå en 

bredare grupp av intressenter kommer den fortfarande kunna vara målgruppsanpassad. Genom 

att läsa hållbarhetsredovisningen i elektronisk form kommer läsaren kunna göra ett antal val, 

så att systemet kan identifiera vilken typ av intressent det är som behöver information, menar 

Enell. Hållbarhetsredovisningen kommer därmed att bli målgruppsanpassad för den 

intressenten då systemet tar fram anpassad information från redovisningen. Vidare säger Enell 

att innehållsmässigt kommer den tryckta redovisningen inte skilja sig åt från den elektroniska 

men nivån på språket kommer att göra det i form av exempelvis enklare diagram om det är en 

grupp som inte har samma höga kunskap inom området. 
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Max 

Max är Sveriges äldsta och mest omtyckta hamburgerkedja som startade redan 1968. Deras 

ambition är den samma som för 40 år sedan - “med de bästa råvarorna ska vi servera de 

godaste hamburgarna”. De verkar för en hållbar utveckling och har tydliga miljömål. Hos 

Max ska gästen äta god mat med gott samvete. (Max, 2012) 

Pär Larshans är hållbarhetschef på Max där han ansvarar för hållbarhetsarbetet som 

innefattar både deras värdegrund samt hur Max arbetar med sociala och ekologiska frågor. 

Detta innebär att Larshans ansvarar för att undersöka vilken påverkan företaget har på 

samhället, både socialt och miljömässigt. 

Larshans syn på användbar hållbarhetsredovisning 

Larshans tycker att en hållbarhetsredovisning ska vara användbar ur flera perspektiv. Att 

bestämma vart företaget är någonstans med hjälp av en konsult samt att peka ut var företaget 

är på väg. Vidare säger Larshans att företagets målsättning bör finnas med. 

Hållbarhetsredovisningen ska vara kommunikativ och bidra till intresse både internt och 

externt. Larshans anser att många hållbarhetsredovisningar har börjat innehålla mycket siffror 

på detaljnivå med risk för att läsaren tappar intresset, men det beror också på vem läsaren är. 

Larshans vill att hållbarhetsredovisningarna görs mer publika men att djupet fortfarande ska 

finnas kvar. 

Larshans menar att de största skälen till varför Max gör en hållbarhetsredovisning är för den 

interna verksamheten och att de vill utmana sig själva. Samtidigt ska hållbarhetsredovisningen 

vara kommunikativ och dem vill kunna berätta för sina intressenter vad dem gör. Ur ett 

trovärdighetsperspektiv är det nödvändigt att Max berättar om allt de gör och är öppna och 

transparenta med det, hävdar Larshans. Max redovisar således även hållbarhetsfrågor som 

företaget brottas med, vilket är viktigt ur ett förtroendeperspektiv. Ur befintlig data som finns 

internt väljs det som är relevant att redovisa för att skapa en enkel och gripbar 

hållbarhetsredovisning för intressenterna. På så sätt blir det lättare att hitta i 

hållbarhetsredovisningen, säger Larshans. 
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Företagets förhållande till dess intressenter 

Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg för Max själva men intressenterna är även delaktiga 

menar Larshans. I deras kommande klimatbokslut kommer tre av företagets leverantörers 

hållbarhetsarbete att inkluderas. Desto fler åtgärder leverantörerna gör desto större del 

kommer de att få i hållbarhetsredovisningen, menar Larshans. Vidare säger han att tanken är 

att kunna nyttja hållbarhetsredovisningen bättre och därmed få ut mer värde från den, vilket 

påverkar båda parter positivt. Max har inte analyserat kring vad deras intressenter anser om 

företagets hållbarhetsredovisning men har samtidigt inte fått någon negativ respons utan 

snarare tvärt om. Vidare, har de inte funderat kring om hur deras intressenter använder deras 

hållbarhetsredovisning. Orsaken till detta är att det inte är den drivande faktorn, menar 

Larshans. För Max är det intressant att visa upp vad de åstadkommit och vad dem gjort under 

året. Åtgärderna som görs är inte centrala för andra utan bara för leverantörerna, menar 

Larshans. Övriga intressenter tror Larshans inte är så intresserade av redovisningen. De är 

däremot intresserade av vad Max gör med sina hamburgare. Larshans menar att kunden inte 

kommer in och säger: ”Jaha ni är ISO certifierade, det ska jag väga in i mitt köpbeslut”. 

Kunderna undrar istället om Max tar ansvar då de tillverkar produkten och det är den frågan 

de ställer, inte hur miljöredovisningen eller hållbarhetsredovisningen ser ut, säger Larshans. 

Hållbarhetsredovisningen riktar sig både internt och externt och drömmen är att Max gäster 

också ska läsa rapporten säger Larshans. De som läser in sig på hållbarhetsredovisningen är 

ofta opinionsbildare som är intresserade av Max, och vad de gjort under årets gång. Larshans 

tror att en del även använder delar av hållbarhetsredovisningen som underlag för intervjuer, 

exempelvis journalister. 

Hur företaget bemöter intressenternas behov vad gäller användbarhet 

Larshans menar att Max hållbarhetsredovisning inte är användbar för alla intressenter, men är 

det för de flesta. Vidare, tycker han att företag ska ha en populärversion vilket innebär att 

hållbarhetsredovisningen ska vara lätt att ta till sig och lättförståelig avseende helheten. 

Larshans påpekar även att företagen inte behöver lyfta fram alla siffror utan lyfta fram dem 

som skapar en påverkan och ha resterande siffror lite mer i bakgrunden. Detaljer är viktiga för 

ekonomer men Larshans saknar enkelheten i hållbarhetsredovisningen. Han menar att 

hållbarhetsredovisningen måste lyfta fram påverkan på ett positivt sätt då det blir roligare 

läsning. 
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Electrolux 

Electrolux är världsledande inom hushållsapparater och apparater för professionellt bruk . 

Varje år säljer de mer än 40 miljoner produkter till kunder i 150 länder. Electrolux strävar 

efter att säkerställa att företagets produkter, tjänster och tillverkning bidrar till att bevara 

 miljön. Vidare arbetar företaget aktivt för en bra miljölagstiftning och uppmanar sina 

leverantörer att följa samma miljöprinciper som de följer. (Electrolux, 2012) 

Henrik Dahlström arbetar på Electrolux inom avdelningen Sustainability Affairs som är en 

koncernfunktion. På avdelningen sker arbetet för hela hållbarhetsagendan för företaget vilket 

innebär att de bland annat upprättar hållbarhetsredovisningen. Sustainability Affairs ser också 

över leverantörskedjan och om de upprätthåller de krav som Electrolux ställer vad gäller miljö 

och etik. 

Dahlströms syn på användbar hållbarhetsredovisning 

Dahlström menar att de absolut viktigaste skälen varför Electrolux upprättar en 

hållbarhetsredovisning är för att de måste återrapportera till deras intressenter. Det handlar 

bland annat om hur de arbetar med hållbarhetsfrågorna, vilket ansvar de tar och om de lever 

upp till intressenternas förväntningar, menar Dahlström. Vidare handlar det också om hur 

arbetet utvecklas, hur Electrolux uppfattar att framtiden ter sig samt vilka prioriteringar de 

har. Detta är ett mycket viktig verktyg, hävdar Dahlström. 

För att hållbarhetsredovisningen ska vara användbar ska intressenterna kunna använda 

informationen som finns till sitt beslutsfattande, säger Dahlström. Vidare menar Dahlström att 

utgångspunkten hela tiden är deras viktigaste intressenter och att hållbarhetsredovisningen är 

riktad till dem. En del intressenter hör av sig med frågor angående hållbarhetsarbetet då de 

oftast har missat att läsa hållbarhetsredovisningen. Företaget hänvisar då till 

hållbarhetsredovisningen och hör de inte ifrån intressenterna igen, tolkar Electrolux det som 

att all information finns i hållbarhetsredovisningen som intressenterna efterfrågade, säger 

Dahlström. 

Electrolux har mycket information om hållbarhetsarbetet på deras hemsida som är en 

kompletterande kanal för dem som vill läsa om ytterligare information, säger Dahlström. Han 

menar att det finns lagar och regler som tydligt reglerar att informationen ska hållas 

tillgänglig för alla intressenter, bland annat finansiell information som kan påverka 
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aktiekursen. Det är en viktig princip för ett börsbolag som Electrolux där informationen måste 

hållas tillgänglig för alla intressenter samtidigt, hävdar Dahlström. 

Företagets förhållande till dess intressenter 

Dahlström hävdar att Electrolux har identifierat de viktigaste intressenterna genom hur de 

själva uppfattar sin roll och vem det är som påverkar Electrolux framgång. Kunderna är 

otroligt viktiga för hur företaget utvecklar sina produkter och positionerar varumärket och inte 

bara genom hållbarhetsarbetet, menar Dahlström. Även tillgången på kapital är viktigt där 

aktieägarna och andra finansiärer är betydande. De anställda är också viktiga för utan dem har 

vi ingen verksamhet, hävdar Dahlström. Dessa tre grupper blir de viktigaste intressenterna per 

automatik fortsätter han. Dahlström menar att utgångspunkten är vad intressenterna tycker är 

viktigt för Electrolux att arbeta med när det kommer till hållbarhet. Vidare, säger han att 

intressenterna uttrycker förväntningar och krav på Electrolux när det gäller deras 

hållbarhetsarbete. De frågor som det finns förväntningar kring hos intressenterna är det som 

företaget arbetar vidare med, säger Dahlström. 

Hur företaget bemöter intressenternas behov vad gäller användbarhet 

Enligt Dahlström får företaget reda på vad intressenterna efterfrågar i deras 

hållbarhetsredovisning på många olika sätt. Electrolux för ständigt dialoger med deras 

intressenter i olika forum. Det finns en hel del olika sätt att ta reda på vad intressenterna 

tycker är viktigt, beroende på om det exempelvis är en finansanalytiker eller ägarna. Därför 

sker dialogerna på olika sätt för att tillhandahålla de olika intressenternas behov av 

information. Dahlström menar att hållbarhetsredovisningen inte kan användas för exakt alla 

intressenter. Olika intressenter har olika behov och olika intressen, och det beror alltså på hur 

hållbarhetsredovisningen är anpassad. Den tryckta hållbarhetsredovisningen är begränsad vad 

gäller utrymme och inom Electrolux har de kommit fram till slutsatsen att 

hållbarhetsredovisningen måste kompletteras på andra sätt. Hemsidan är ett utmärkt verktyg 

för de som vill ha ytterligare information, säger Dahlström. 

Möjligheter som hållbarhetsredovisningen bidrar med är att den fungerar som en viktig kanal 

vilket påvisar att Electrolux arbetar och ansvarar för frågor kring hållbarhetsarbetet, säger 

Dahlström. Vidare menar han att hållbarhetsredovisningen får dem att fundera i ett större 

perspektiv gällande hur Electrolux verksamhet påverkar både miljö och människor. 
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Hållbarhetsredovisningen leder alltså till hur företaget ser att detta sker på ett så positivt sätt 

som möjligt, med så lite miljöpåverkan som möjligt, säger Dahlström. När Electrolux ska låna 

kapital har finansiärer en stor del och med hållbarhetsredovisningen får vi bättre lånevillkor, 

säger Dahlström. Dow Jones gör årligen värderingar av globala företag och tittar på hur de 

arbetar med hållbarhetsfrågorna. Kvalar företag in i Dow Jones Sustainability Index öppnar 

det upp för ytterligare kapital som exempelvis etiska fonder och då investerar folk i Electrolux 

tack vare att vi finns med där, säger Dahlström. Det finns både möjligheter och utmaningar 

med hur företag kan mäta och kvantifiera värdet av hållbarhetsarbetet eller vilket bidrag till 

värdet som hållbarhetsarbetet medför. Det är otroligt svårt att kvantifiera värdet då det finns 

så många olika delar, menar Dahlström. Många forskare försöker hitta modeller till detta men 

det blir väldigt svårt fortsätter Dahlström. 

Holmen 

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och 

bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi (Holmen, 2012). 

Lars Strömberg är sedan elva år tillbaka miljöchef och hållbarhetsansvarig för Holmen. När 

det gäller hållbarhetsredovisningen är Strömberg koordinator av allt arbete som har med 

redovisningen att göra, där han under några månaders tid sammanställer det som hänt under 

det passerade året, vad gäller främst miljö. Strömberg samlar även in texter från Human 

Resources där han ser till att få texterna på plats i Holmens hållbarhetsredovisning. 

Strömbergs syn på användbar hållbarhetsredovisning 

Strömberg menar att en användbar hållbarhetsredovisning ska visa hur Holmen arbetar med 

dessa frågor, vilka mål företaget har och hur de arbetar med målen, hur företaget uppnått sina 

mål, problem och risker företaget stött på. Strömberg belyser vikten av att inte bara tala gott 

om det arbete företaget gör utan också berätta om de problem företaget jobbar med och frågor 

företaget måste arbeta vidare med. Det innebär att Holmens hållbarhetsredovisning ses som 

användbar för medarbetarna där de får en klar bild av hur företaget arbetar med frågorna. 

Strömberg menar att förhoppningen är att medarbetarna ska kunna vara ambassadörer och 

kommunicera ut Holmens hållbarhetsarbete till människor ute i samhället samt kunder och 

potentiella kunder. Strömberg menar att det är ett sätt för Holmen att marknadsföra de 

produkter företaget producerar. Vidare menar Strömberg att en användbar 
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hållbarhetsredovisning ska kunna användas som ett uppslagsverk, både gällande den tryckta 

versionen och den nätbaserade versionen. 

Företagets förhållande till dess intressenter 

Strömberg säger att hållbarhetsredovisningen i dagsläget riktar sig till en bred målgrupp och 

det har framförts några synpunkter om detta internt. Det är enligt Strömberg viktigt att 

hållbarhetsredovisningen ska kunna användas i kontakten med den breda kundkretsen. 

Vidare säger Strömberg att företagets primära målgrupper som hållbarhetsredovisningen 

riktar sig till är medarbetarna, kunder, och aktieägare så att de får en fullständig bild av hur 

Holmen arbetar, Samhället i övrigt är också viktig och myndigheter. 

Hållbarhetsredovisningen skickas ut till fabrikerna så att en kontaktyta skapas mellan 

fabrikerna och samhället. 

Med den redovisning Holmen har, som Strömberg anser vara bred och fyllig, använder de 

olika marknadsorganisationerna från olika affärsområdena den i sin kontakt med kunder och 

potentiella kunder. Det i sig bör stärka Holmens affär och det ger ett bra underlag för att 

Holmen ska kunna sälja sina produkter, menar Strömberg. En annan viktig grupp är 

finansanalytiker som plockar långsiktigt hållbara företag och som granskar Holmen. 

Strömberg berättar att Holmen finns med i många olika hållbarhetsindex, vilket innebär att de 

har blivit utvalda för att vara ett bra företag och det i sig öppnar upp för potentiella investerare 

att investera i företaget genom att köpa aktier. Det är aspekter som är viktiga för både 

varumärket och företagets goodwill, konstaterar Strömberg. 

 

Den här redovisningen som vi har är en bärare av ett väldigt viktigt budskap för vår affär. 

 

Kunderna, som är en viktig intressentgrupp, har inte framfört några speciella krav på vad 

Holmen ska redovisa, menar Strömberg. Holmen försöker dock fånga upp alla de olika 

aspekterna som bör vara av intresse för olika intressenter. Dock menar Strömberg att företaget 

inte behövt ha en aktiv dialog med sina intressenter för att kunna välja ut den information som 

ska redovisas gällande miljö- och personalfrågor. Detta eftersom det har varit självklart på 

” 
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grund av de lagkrav företaget har gällande verksamheten i stort. Alltsedan miljöskyddslagen 

kom 1969 är Holmen, och andra kollegor i miljöpåverkande industrier, således under ständig 

granskning av miljömyndigheter. Holmens fabriker kan inte drivas utan att ha ett speciellt 

tillstånd som då är kopplat till vissa utsläppsvillkor. Det är både miljö- och personalrelaterade 

siffror som ska redovisas och rapporteras till miljömyndigheterna. Därför blir det per 

automatik så att Holmen inte kan fuska, menar Strömberg. Det som Holmen redovisar till 

myndigheter är också det som kommer att redovisas i hållbarhetsredovisningen, berättar han 

vidare. 

Strömberg såg även en trend där fler och fler företag började följa GRI:s rekommendationer 

för hållbarhetsredovisningen. Där såg Strömberg att Holmen hade goda chanser, då företagets 

redovisning redan täckte in många av GRI:s rekommendationer och därför var det inte svårt 

att tillämpa ramverket. En annan viktig indikator på att Holmens intressenter, främst 

finansanalytiker, tycker att hållbarhetsredovisningen är bra är det pris Holmen fick för bästa 

hållbarhetsredovisning 2010. Priset tilldelades företaget utav Föreningen auktoriserade 

revisorer Sverige, berättar Strömberg. 

Hur företaget bemöter intressenternas behov vad gäller användbarhet 

Orsaken till att Holmen började hållbarhetsredovisa var att de tidigare har haft en separat 

miljöredovisning som funnits i flera år. Denna miljöredovisning fortsatte Strömberg att jobba 

med i några år men upptäckte att det ställdes alltfler frågor ifrån externa intressenter. 

Strömberg menar att det främst var analytiker, som bedömde olika företag med avseende på 

miljö- och personalfrågor för att kunna plocka ut de som arbetade bra med dessa frågor och 

därigenom leda till att en investering i företaget. På detta vis byggdes etik- och miljöfonder 

upp. För att kunna bygga upp dessa fonder utsattes Strömberg för ett stort antal utfrågningar i 

form av enkäter och intervjuer. När Strömberg och hans medarbetare märkte att enkäterna 

började innehålla frågor om personal och hur styrelsen och koncernledningen arbetar med 

hållbarhetsfrågor och vilken strategi som fanns kring detta, beslutades det om att samla all 

information i en redovisning. Detta då företaget redan hade många svar på frågor som 

ställdes. 

Vidare menar Strömberg att med hållbarhetsredovisningen och kompletterande information på 

nätet har analytiker själva ett underlag så att de kan göra en utvärdering av Holmen. Istället 

får Holmen granska deras utvärderingar för att säkerställa att de har uppfattat saker rätt. 
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Strömberg hävdar att företaget inte kan svara på allt eftersom detta är ett område som ständigt 

förändras och det ställs många olika typer av frågor, men för att Holmen ska komma med i 

etik- och miljöfonderna har företaget tvingats att sätta igång med vissa åtgärder och 

aktiviteter. Det kan handla om att ta fram en extra policy för att kunna svara upp till detta. Det 

innebär i sin tur att hållbarhetsredovisningen inte bara är ett verktyg för att visa omvärlden 

vad Holmen gör, utan det har också blivit så att hållbarhetsredovisningen, och allt arbete med 

att ta fram informationen, används som ett verktyg för att kunna bli bättre i själva 

hållbarhetsarbetet, menar Strömberg. 

Förra året lanserade Holmen en ny hemsida som är utformad efter ett ”hållbarhetsstuk” och 

detta ska vidareutvecklas. Tanken är att intressenter ska kunna plocka ut den information som 

de efterfrågar på ett enkelt sätt via nätfunktioner. Om en intressent vill veta hur Holmen 

arbetar med mänskliga rättigheter ska just denna information kunna plockas fram genom bara 

några musklick. Via hemsidan ska alltså målgruppsanpassad information tillgodoses till 

intressenterna. Det är utvecklingsvägar som Holmen ser fram emot. Det är också en anledning 

till varför den tryckta tjocka hållbarhetsredovisningen valdes bort. 

 

Man kan göra så mycket mer och målgruppsanpassa information ifrån nätet. 

  
” 
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5. Intressenternas perspektiv 
Följande kapitel innehåller i huvudsak primärdata från de undersökta intressenterna; Staffan 

Söderberg, Sustainability Advisor, Emma Ihre, ansvarig för hållbart företagande på 

Finansdepartementet, Johan Florén, Kommunikationschef på Sjunde AP Fonden samt Mia 

Barkland, konsult i miljö- och hållbarhetsfrågor på konsultföretaget Trossa AB. Kapitlet är 

strukturerat efter tre huvudsakliga frågor, vilka syftar till att beskriva de kriterier 

intressenterna har för att hållbarhetsredovisningen ska bli användbar, intressenters 

förhållande till företagen samt deras uppfattningar om företagens hållbarhetsredovisningar. 

Staffan Söderberg, Sustainability Advisor 

Staffan Söderberg har en bakgrund som biolog och han har arbetat inom Skanska under tio 

år. Söderberg har även varit chef för företagssamarbeten på WWF under sex år och varit med 

och utformat ISO 26 000 standarden, som är en internationell standard för socialt 

ansvarstagande. Idag arbetar Söderberg som Sustainability Advisor. 

Kriterier för användbar hållbarhetsredovisning 

Enligt Söderberg finns det tre kriterier som ska vara uppfyllda för att 

hållbarhetsredovisningen ska vara användbar. Det första är att det ska stå textat att 

hållbarhetsredovisningen är gjord i förhållande till en standard, till exempel GRI. Den andra 

punkten tycker Söderberg är att försöka få med annan data som kan vara av intresse för 

intressenter för att undvika onödiga enkäter och frågor i efterhand. Den tredje punkten består 

av två saker; den första är att tydligt visa vilken intressentbas företaget använt sig av. Han 

menar att om företaget bara har använt sig av sin Human Resource- avdelning för insamling 

av information är det inte samma sak som att de har använt sig av de intressenter som skulle 

vara intresserade av informationen som skrivs. Söderberg anser att företaget även bör tala 

med sina kunder, leverantörer och ideella föreningar för att få in deras synpunkter. Enligt 

Söderberg bör denna insamlingsprocess ske kontinuerligt under året. Den sista delen som 

Söderberg belyser är att företaget bör redovisa i vilka länder de verkar och se vad företaget 

gjort i relation till situationen i det samhället. 

Söderberg menar att hållbarhetsredovisningarna är bra att använda sig av om företag vill hålla 

koll på vad konkurrenterna gör. Vissa bitar förklarar och beskriver vad företaget planerar att 
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göra och vad de har gjort, säger Söderberg. Vidare menar han att detta gäller kunder, 

leverantörer och samarbetspartners. Det ger företaget en bild av vad intressenterna har för 

åsikter och planer i samband med hållbarhetsredovisningen, som är en bra källa till denna 

information. 

Söderberg är självklart intresserad av hållbarhetsredovisningen då den är en form av ett 

värdedokument i värdekedjan, som bland annat består av leverantörer och kunder, och finns 

för att bedöma risker och möjligheter. Söderberg tycker att hållbarhetsredovisningen ska 

kunna användas som ett uppslagsverk och det är så han använder den i de fall han vill veta 

vad företag arbetar med. En hållbarhetsredovisning anses även vara användbar om den är 

publik och har en gemensam referenspunkt för samtliga intressenter istället för att ha 

intressentanpassad information, menar Söderberg. 

Söderbergs uppfattningar om intressenternas förhållande till företagen 

Söderberg säger att hållbarhetsredovisning är något företagen gör en gång om året och att 

företagen borde bli bättre på att kontinuerligt redovisa sitt hållbarhetsarbete. De intressenter 

som är intresserade av de finansiella ställningarna i ett företag kan gå in på företagets hemsida 

och få ut en verifierad kvartalsrapport, där läsaren kan ta del av mycket information. Vad 

gäller tillgängligheten på information gällande hållbarhetsarbetet så är det en stor skillnad. 

Där måste intressenter vänta ett helt år på att hållbarhetsredovisningen ska komma ut, säger 

Söderberg. 

Tankar kring företagens hållbarhetsredovisningar 

Söderberg tycker att företagen gör relativt breda hållbarhetsredovisningar som både företag 

och konsumenter kan läsa. De intressenter som är intresserade av en djupare information har 

personliga möten med företagen. Vidare ser inte Söderberg något negativt med att 

hållbarhetsredovisningarna riktas till en bred målgrupp. 

Söderberg anser att fler delar av samhället bör hållbarhetsredovisa för att möjligheter ska 

skapas med den. Han tycker att det är konstigt att olika sektorer, såsom kommuner, inte 

arbetar med standarder, styrning och redovisningar som bidrar till ett hållbart samhälle på 

samma sätt som företagen gör. Dessutom tycker Söderberg att hållbarhetsredovisningen kan 

användas till mycket mer men att det idag inte är många som får betalt för det. Han säger att 

de som får betalt för att granska hållbarhetsredovisningar framförallt består av 
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finansanalytiker eller de som kan göra konkurrensanalyser. Även konsulter som gör olika 

typer av sammanställningar för att förstå sina kunder gynnas av att använda 

hållbarhetsredovisningar. 

Enligt Söderberg har kvalitén på de hållbarhetsredovisningar han har läst varierar. Vissa litar 

han inte alls på medan andra är mer trovärdiga. Han menar att det gäller att bevisa och 

återbevisa för att informationen ska vara trovärdig. Idag finns det inte många platser 

privatpersoner kan gå till och jämföra olika företags prestanda, säger Söderberg. För att en 

hållbarhetsredovisning ska bli så användbar som möjligt måste den även bidra med 

jämförbarhet. Finansiärerna ska och vill jämföra resultat mellan olika företag, men idag är 

detta svårt, menar Söderberg. 

Emma Ihre, ansvarig för hållbart företagande 

Emma Ihre arbetar på Finansdepartementet där hon har ansvar för hållbart företagande. I 

grunden är hon nationalekonom och har tidigare verkat inom rådgivningsföretaget Ethix SRI 

Advisors som Head of Corporate Engagement. Hon har även arbetat för Amnesty Business 

Group samt arbetat som finansanalytiker. 

Kriterier för användbar hållbarhetsredovisning 

Kriterier Ihre anser ska vara uppfyllda för att hållbarhetsredovisningen ska vara användbar är 

att hållbarhetsredovisningen ska ta upp det som är relevant. För de statligt ägda bolagen krävs 

det att de utför sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer, säger Ihre. Vidare, säger hon 

att affärsutmaningar och hållbarhetsutmaningar bör tas upp i det stora hela samt att det ska 

vara kvalité på den data bolagen rapporterar. Ihre framför också att hållbarhetsredovisningen 

ska vara lättillgänglig och skriven på ett sätt så att alla intressenter förstår, inte bara 

hållbarhetsexperter. Hon avslutar med tre nyckelord hon tycker är viktigast för 

användbarheten i en hållbarhetsredovisning vilka är: relevans, kvalité samt transparens. Om 

företag publicerar falska uppgifter skadar det företaget med all säkerhet. Det är inte lika 

allvarligt om de undanhåller information, men det innebär att förtroendet sjunker kring annat 

företaget gör, säger Ihre. Ihre tror det är smartare att vara transparent med allt som görs i ett 

företag. Ihre menar att intressenter får förtroende för bolag som vågar kommunicerar ut sina 

brister. 
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Ihres uppfattningar om intressenternas förhållande till företagen 

Som intressent ska inte för höga krav ställas på företagen, enligt Ihre. Istället bör 

utgångspunkten vara var företagen befinner sig i dagsläget. En annan viktig aspekt gällande 

att öppna upp för dialog mellan företaget och dess intressenter är att intressenterna säljer in 

sig själva, vad de arbetar för och varför information som de efterfrågar i 

hållbarhetsredovisningen är viktig. När intressenter tar upp hållbarhetsarbetet med ett företag 

är det naturligt för företaget att hänvisa till sin hållbarhetsrapport, vilket är syftet med en 

hållbarhetsredovisning – att kommunicera kring hållbarhetsfrågorna, tror Ihre. Vidare, menar 

hon att det inte alltid behöver sättas i folks händer eller erbjuda hållbarhetsredovisningen som 

PDF på sin hemsida, utan att redovisningen istället ska användas som en 

kommunikationsplattform. Det leder vidare till att företagen kan konstruera kommunikationen 

på ett helt annat sätt vad gäller hållbarhetsredovisningen, menar Ihre. 

När Ihre kommit i kontakt med bolag som inte har en pålitlig hållbarhetsredovisning har hon 

fört en dialog med dem, och i vissa fall har det framkommit att bolagen inte redovisat rätt. Det 

visar sig exempelvis då en ideell organisation eller media granskat företagets 

hållbarhetsredovisning, där incidenter uppkommit och företagen valt att inte kommentera det. 

Ihre menar att i vissa fall kan företagen missa att kommunicera ut affärsmöjligheter som är 

kopplat till hållbarhet i och med att det är självklart för själva företaget. Vidare, menar hon att 

det inte alltid handlar om att företag mörkar saker utan att de ibland inte ser kopplingen till 

hållbarhetsfrågorna i sin redovisning. 

Tankar kring företagens hållbarhetsredovisningar 

Ihre tror att företags hållbarhetsredovisningar ofta riktar sig till smala målgrupper. Hon menar 

också att företag redovisar sina hållbarhetsfrågor för att de förväntas göra det eller att de 

måste. Ihre påpekar att människor som arbetar inom bolagen och intressenter borde läsa 

hållbarhetsredovisningen i större utsträckning än vad de kanske gör idag då de är välskrivna 

och intressanta. Vidare menar hon att det finns många som inte känner till 

hållbarhetsredovisningarna eller att de tycker att det är tung och överflödig information, vilket 

resulterar i att många inte orkar läsa dem. 

Ihre tror att dialogen med intressenterna företagen har kan effektivisera, istället för att svara 

alla enskilt. Hon menar att företagen istället kan erbjuda ett färdigt paket, en rapport där 
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kommunikationen sker. Genom detta kan det tydliggöras vad företaget faktiskt gör bra, både i 

riskhantering och bra projekt och hur det kan kopplas till affären, vilket blir ett bra 

marknadsföringsmaterial, menar Ihre. 

Ihre tror att företag utformar sina hållbarhetsredovisningar av olika anledningar, men säger att 

detta egentligen inte är intressant att veta. Hon drar paralleller till bilkörning och undrar varför 

bilförare inte kör 60 på en 30-väg. Är det för att inte få böter, köra över ett barn, eller följa 

lagen? Det intressanta enligt Ihre är inte varför människor gör det utan att de gör det och gör 

det på riktigt. Detsamma gäller för företag som hållbarhetsredovisar; det intressanta är om de 

gör skillnad och om det är resultat som görs, menar Ihre. Om företag gör en 

hållbarhetsredovisning av icke-kommersiella skäl men inte gör någon skillnad, är det inte 

värdefullt. Om hållbarhetsredovisningen däremot utformas av rena kommersiella skäl 

samtidigt som företaget gör skillnad, är detta bättre menar Ihre. 

Johan Florén, kommunikationschef 

Johan Florén arbetar som kommunikationschef på Sjunde AP Fonden där hans uppgift att 

förvalta premiepensionsmedel för svenska folket. Florén har tidigare varit ordförande i 

Amnesty business group. 

Kriterier för användbar hållbarhetsredovisning 

Florén använder sig av hållbarhetsredovisningar i sitt arbete genom att de i sin förvaltning tar 

hänsyn till miljö och etik. Med detta menar han att de bolag som inte lever upp till den 

internationella lagen som Sverige har skrivit på exkluderas från Sjunde AP Fondens 

förvaltning. Vidare arbetar han mycket med att föra dialoger med bolag angående 

utvecklingen av deras miljö och etik arbete där hållbarhetsredovisningen bidrar som en 

informationskälla och ligger till grund för besluten som fattas inom företaget. 

Florén anser att det är ovanligt att företag ljuger om sitt hållbarhetsarbete i sina 

hållbarhetsredovisningar. Däremot tycker han att intressenter bör tänka på att företagen väljer 

det som ska redovisas och att det på så sätt blir aningen missvisande. 

Man kan utelämna en tiondel av det som man inte tycker ska framgå men den tiondelen 

kan vara den viktigaste delen i hela hållbarhetsredovisningen. ” 
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Med detta sagt menar Florén att det finns en tendens till att företag utelämnar viss information 

som kan uppfattas negativ eftersom de flesta företag vill visa upp vad de är bra på. 

Marknadsföringsmässigt vill alla företag visa upp vad de är bra på, det blir nästan som 

en skönhetstävling där man på något sätt får högsta betyg. 

Floréns uppfattningar om intressenternas förhållande till företagen 

Dialogen som förs mellan Sjunde AP Fonden och företagen anser Florén tas på Sjunde AP 

Fondens initiativ. Han tycker att det är väldigt olika från företag till företag på hur öppna de är 

för en dialog med intressenter. En del bolag är helt meningslösa att kontakta medan andra är 

väldigt lyhörda och beredda att göra förändringar för att Sjunde AP Fonden som ägare ska bli 

nöjda med deras hantering av dessa viktiga frågor. Florén tror att orsaken till att vissa bolag 

väljer att öppna sig för dialog är en kombination av flera saker. En av orsakerna är om 

företaget är exponerat för sina konsumenter. Stora företag som har många konsumenter där 

konsumentvaror säljs är ofta mottagliga för olika påtryckningar och de vet att de tappar 

kunder om de får ett dåligt rykte, säger Florén. Är det däremot ett företag som är långt från 

konsumentmarknaden och bedriver verksamheten under svåra förhållanden är de mindre 

mottagliga för en dialog. 

Florén säger att vissa branscher är okänsliga ur hans perspektiv. Vissa företag går det bra för 

och de är då inte beroende av aktieägare utan klarar sig på egen hand. På grund av detta är 

företagen inte heller intresserade av vad intressenterna tycker. Florén anser även att mycket 

handlar om vilken anda som finns inom företaget. Tycker ledningen att det är onödigt med 

hållbarhetsredovisning medan en mellanchef brinner starkt för dessa frågor, blir det svårt att 

genomsyra hållbarhetstänket inom företaget. 

Florén anser att det är viktigt att tänka på varför företag arbetar med hållbarhetsredovisningar 

och menar att det i teorin är ett perfekt sätt att informera intressenter på, samt att föra en 

intressentdialog med dem. Dock menar Florén att det i praktiken inte är många företag som 

för en dialog med sina intressenter. Han anser att företag offentliggör mycket information 

men att det inte reflekteras över vem mottagaren av hållbarhetsredovisningen är. Vidare 

tycker Florén att många hållbarhetsredovisningar görs som någon sköld för att visa att 

hållbarhetsarbete sker och ingen kontrollerar arbetet vidare. 

” 



52 

 

Hållbarhetsredovisningarna blir väldigt omfångsrika och kommunikationen är egentligen 

dålig, och som kommunikatör tycker Florén att företagen inte förstår att ingen orkar läsa all 

information som trycks. Han säger att många finansiärer och finansanalytiker vill ha nyckeltal 

och det finns sällan med sådana i hållbarhetsredovisningen. Det Florén anser behövs är en 

standardisering av hållbarhetsredovisningen då det idag inte går att jämföra och analysera 

företag. 

Tankar kring företagens hållbarhetsredovisningar 

Floréns allmänna uppfattning kring att hållbarhetsredovisningar idag riktar sig till en bred 

målgrupp är att hållbarhetsredovisningen inte har någon verkligt formaliserad del som är 

nischad för någon särskild målgrupp. Han tycker att många hållbarhetsredovisningar har blivit 

väldigt omfångsrika med mycket löptext där företagen vill berätta allt om sitt arbete. Vidare, 

blir det svårt att peka på vilken intressentgrupp som verkligen vill ha den informationen och 

hållbarhetsredovisningen blir ogenomtänkt på så vis, säger Florén. 

Florén anser att hållbarhetsarbetet är en utvecklingsprocess och att det är så den måste ses. 

Han tycker att det har hänt mycket på de få åren som gått och han ser att det finns en 

utveckling mot mer meningsfulla och användbara produkter där GRI finns. Standardiseringen 

är en del av denna process för utan det går det inte att jämföra ett företag med ett annat som 

många vill göra, säger Florén. 

Trots att Florén är positivt inställd till hållbarhetsredovisningar menar han att många företag 

inte känner att massa tid och resurser ska läggas på den. Dock hävdar han att den icke-

finansiella informationen går hand i hand med den finansiella. Vidare anser Florén att 

hållbarhetsarbetet är en mognadsfråga och ju mognare företagen blir desto lättare kan arbetet 

utvecklas.  

Mia Barkland, konsult inom miljö- och hållbarhetsfrågor 

Mia Barkland arbetar som konsult i miljö- och hållbarhetsfrågor, med fokus på strategi och 

kommunikation, där hållbarhetsredovisningen är en viktig del. Idag arbetar Barkland på 

Trossa AB, ett mindre konsultföretag som hon var med och startade upp för cirka två år 

sedan. Barkland har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i dryga tolv år och har en 

bakgrund som biolog och marknadskommunikatör. 
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Kriterier för användbar hållbarhetsredovisning 

En bra hållbarhetsredovisning ska fungera som ett beslutsunderlag, anser Barkland. Läsaren 

av hållbarhetsredovisningen ska få en sann och trovärdig helhetsbild av verksamheten. Det 

ska framgå vilka företaget är och vad de vill vara och hur långsiktigt hållbara de är. Detta är 

viktigt för att mottagaren av redovisningen ska kunna ta ställning till olika typer av beslut. 

Exempelvis är potentiella investerare som utifrån underlaget i redovisningen tar beslut om de 

ska satsa på företaget eller inte samt föra en dialog med dem. 

Det är viktigt att hållbarhetsredovisningen ska ge ett helhetsperspektiv av företagets 

verksamhet och här menar Barkland att GRI:s ramverk är en bra vägledning inom sina 

principer. Här måste företagen fundera kring frågor som; vad är väsentligt för vår 

organisation, vad har vi för påverkan utifrån ett miljömässigt och socialt perspektiv och vilka 

frågor är viktiga för våra intressenter? Barkland understryker vikten av att vara trovärdig och 

att i sin redovisning redogöra för sin prestanda på ett transparant sätt. Företagen ska således 

inte bara berätta om sina styrkor och framsteg utan också om vilka utmaningar som är kvar att 

hantera. Vidare menar Barkland att en bra hållbarhetsredovisning inte bara ska vara 

beskrivande och berättande utan även jämförbar från år till år genom mål och nyckeltal, samt i 

möjligaste mån jämförbar med andra organisationer. På detta sätt är det möjligt att som 

intressent följa företagets utveckling och en möjlighet för företaget att ge en bild av; hit vill vi 

och så här långt har vi kommit. 

Barklands uppfattningar om intressenternas förhållande till företagen 

Enligt Barkland för företagen en dialog med sina intressenter men menar att många skulle 

tjäna på att ha en mer strukturerad process och ett kontinuerligt sätt för det. Många stora 

organisationer har etablerade sätt att föra dialog med sina intressenter, genom exempelvis 

medarbetarundersökningar, men hållbarhetsfrågorna är inte en naturlig del i det, menar 

Barkland. Företagen har inte ett systematiskt sätt att fånga upp dessa frågor och ta vara på 

resultatet från dialogerna. Företagen har alltså ett sätt att prata med intressenter på men de har 

inte tagit ett helhetsgrepp om det och de har inte integrerat hållbarhetsfrågorna i det fullt ut. 

Dialogen med intressenter anser Barkland är en central del för att kunna skapa en användbar 

hållbarhetsredovisning. Företagen har ett syfte med att göra detta för att få ett värde av att föra 

dialoger med sina intressenter. De vill förankra sina idéer och sin strategi framåt för 
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verksamheten men de vill även få input från intressenterna om vad de tycker att företaget ska 

ta hänsyn till. Barkland anser det viktigt att faktiskt fråga sina intressenter vad de tyckte om 

hållbarhetsredovisningen och om de fick svar på den information som de behövde. Även 

utveckling av redovisningen till nästa gång är värdefull information som Barkland anser att 

intressenterna kan bidra med. Barkland menar att många företag ser och är medvetna om 

värdet av att göra detta men att företagen ganska ofta inte gör det fullt ut. 

Fortfarande är det ofta att man kanske gör sin hållbarhetsredovisning, och sen finns den 

där, och sen ser man inte till att använda den fullt ut. 

Barkland tror att det beror på att hållbarhetsredovisningen fortfarande för många företag är ett 

separat spår och inte fullt ut integrerad i övrig kommunikation. Även att hon ser att 

utvecklingen går mot en mer integrerad redovisning anser Barkland att företagen kan bli 

bättre på att i sin interna och externa kommunikation med medarbetare och kunder bli bättre 

på att nyttja hållbarhetsinformationen. Detta genom att integrera den med sin övriga 

kommunikation, antingen på sitt intranät eller på hemsidan. 

Om man inte tänker till på kommunikationsplanet för hållbarhetsredovisningen från 

början finns risken att man gör en hållbarhetsredovisning och sen när den är klar så 

orkar man inte riktigt ta det vidare. Då får den finnas och användas efter behov och sen 

maxar man inte nyttan av den. Jag tror att man kan få ut mer värde av den. 

Kommunikationslandskapet har utvecklats de senaste åren det är väldigt öppet och globalt i 

dagsläget. Det finns många kommunikationskanaler vilket gör att företag inte kan undanhålla 

sina brister och utmaningar. Om intressenten upplever en icke trovärdig kommunikation eller 

om de tycker att det saknas fakta som de vet finns, finns risken att det blommar ut i sociala 

medier eller att det ifrågasätts på olika sätt. Därför råder Barkland företag som 

hållbarhetsredovisar att vara så fullständigt öppna som möjligt och tala i egen sak. 

 Hellre driva kommunikationen själv än att andra gör det åt en så att säga. 

 

 

 

” 

” 

” 
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Tankar kring företagens hållbarhetsredovisningar 

Barkland ser att det har gått framåt med företagens hållbarhetsredovisningar de senaste åren 

och att mycket beror på att intressenterna blir alltmer kunniga och medvetna. Hon anser även 

att de har mer granskande ögon, samt att fler följer givna ramverk när de redovisar. Dock, 

hävdar hon att det fortfarande är blandad kvalitet på redovisningarna. Hon stöter fortfarande 

på hållbarhetsredovisningar som är ”reklamiga” eller där hon anar att företaget inte berättar 

allt, vilket innebär att läsaren inte får den helhetsbild av företaget som Barkland menar är 

viktig. Ibland kan det bero på att företaget inte vill berätta allt men det kan även handla om att 

informationen inte är tillänglig eller svår att få fram på grund av att arbetet inte är tillräckligt 

moget eller utvecklat än. Generellt anser Barkland att det inte finns någon anledning till att 

vara misstänksam gentemot hållbarhetsredovisningarna eller att känna sig lurad av dem. 

Snarare att läsaren vill ha ytterligare information. Det är också en utmaning för företagen att 

bestämma hur öppna och transparenta de ska vara. Ibland kan det vara information som 

tangerar affärshemligheter som företagen inte vill kommunicera ut. En annan utmaning är att 

mäta värdet av hållbarhetsredovisningen. Om det stärker företagets varumärke, hur ska det då 

mätas? Det handlar ofta om indirekta värden som är svåra att sätta fingret på, menar Barkland. 

Barkland upplever att hållbarhetsredovisningar ofta riktar sig till en bred målgrupp och att det 

är en utmaning som många brottas med. I dagsläget är det inte många som läser 

hållbarhetsredovisningar i sin helhet. Företagen vill ändå kommunicera ut sin 

hållbarhetsredovisning till olika grupper, såsom anställda, kunder, ägare och så vidare, men 

dessa grupper har olika behov av information.  

Detta gör att hållbarhetsredovisningen tenderar till att bli till för alla, och därmed inte 

riktigt anpassad för någon. 

Detta är ett område som Barkland ser kan utvecklas mer och som alltfler börjar fundera över; 

vilka som är företagens viktigaste målgrupper och hur anpassas hållbarhetsredovisningen för 

dem? Ett sätt är att göra olika anpassade kommunikationsmaterial för att verkligen kunna föra 

denna kommunikation med olika grupper på bäst lämpat sätt. 

Enligt Barkland är hållbarhetsredovisningen en trovärdig plattform för bra kommunikation 

och en plattform för att föra en systematisk dialog med olika intressenter. Genom att aktivt 

föra en dialog med sina intressenter och att vara lyhörd tror Barkland att företaget utvecklas. 

” 
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Företag får ett bättre handlingsutrymme genom att ta in intressenternas syn, vilket kan bidra 

till en bättre verksamhetsutveckling. När företagen börjar redovisa mål och nyckeltal anser 

Barkland att det är en motor i sig att fortsätta utvecklas och bli bättre samt att stärka sitt 

varumärke. 
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6. Analys och slutsats 
I följande kapitel sammanlänkas den teoretiska referensramen med uppsatsens empiriska 

kapitel. En redogörelse för uppsatsens resultat utifrån analysens diskussion kommer även att 

göras där uppsatsens huvudfråga besvaras. Kapitlet presenterar även egenutformade 

modeller som ska förtydliga och illustrera de resultat vi kommit fram till. 

Synen på användbarhet 

Med hänsyn till det empiriska materialet kan vi urskilja företagens och intressenternas syn på 

en användbar hållbarhetsredovisning. Det som framförallt har framkommit är att 

hållbarhetsredovisningen ska innehålla information som ger en bra grund för beslutsfattande.  

Vi upplever att respondenterna från både företagen och intressenterna belyser vikten av att en 

hållbarhetsredovisning ska kunna användas som ett beslutsunderlag för intressenterna. För att 

detta ska vara möjligt anser båda perspektiven att hållbarhetsredovisningen ska ge en 

helhetsbild av verksamheten och att den ska vara enkel i sin utformning. Även transparensen 

blir viktig där företag ska våga kommunicera ut sina brister. Detta ser vi skapar förtroende 

och hållbarhetsredovisningen blir på så sätt mer användbar för intressenterna. Vi har även 

utifrån företagens perspektiv tolkat att en hållbarhetsredovisning ska kunna användas som ett 

uppslagsverk, då det ökar användbarheten. För att detta ska vara möjligt tolkar vi att 

enkelheten i redovisningen är central. Är den inte enkel och lätt att förstå kommer detta enligt 

oss försvåra användningen för företagets  intressenter. 

 

Även den teoretiska och normativa referensramen har en analog syn på användbar 

hållbarhetsredovisning där Ljungberg och Barkland (2010) menar att 

hållbarhetsredovisningen ska vara ett beslutsunderlag för de identifierade och prioriterade 

intressenterna. Vidare menar Elfström (Elfström 2010 se Ljungberg & Barkland 2010) att 

transparensen är viktig gällande de konkreta åtgärder som ett företag vidtagit för att en 

hållbarhetsredovisning ska fungera som ett bra  beslutsunderlag. 

 

Det vi även upplevt är att både företag och intressenter ser hållbarhetsredovisningen som en 

kommunikationskanal. Många företag har uttryckt att ett viktigt skäl till varför de 

hållbarhetsredovisar är att redovisningen är en informationskanal ut till intressenterna och 

samhället. Även intressenter menar att hållbarhetsredovisningen är ett verktyg för att 
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kommunicera ut dessa frågor till omvärlden. Hållbarhetsredovisningen ska således enligt både 

företag och intressenter vara en trovärdig plattform för bra kommunikation. Vi har således 

gjort tolkningen att det är viktigt att från början tänka till på kommunikationsplanet för 

hållbarhetsredovisningen för att få ut mer värde av den. Risken är annars att informationen om 

företagens hållbarhetsarbete inte når ut till intressenterna, vilket enligt oss är synd eftersom 

företagen lägger ner mycket resurser för att utforma redovisningen. Dock är det enligt 

Ljungberg och Barkland (2010) många företag som brottas med att kommunicera ut sitt 

agerande och sina resultat på ett effektivt sätt till sina intressenter. Ett möjligt problem med 

detta kan enligt oss vara att intressenter inte får någon möjlighet att beakta dessa frågor i sina 

beslut. Därför menar Ljungberg och Barkland (2010) att företagens sätt att kommunicera sina 

hållbarhetsresultat och de finansiella resultaten på ett integrerat sätt är vad 

hållbarhetsredovisningens mest centrala punkt är. 

 

Vi ser således en samstämmig syn på hållbarhetsredovisningens användbarhet, både vad 

gäller företagen och intressenter. Slutsatsen är därför att hållbarhetsredovisningen ska kunna 

användas som ett uppslagsverk och som ett beslutsunderlag för företagets intressenter. För att 

detta ska vara möjligt är transparensen viktig eftersom det utan en ärlig redovisning blir svårt 

för intressenter att använda den som just ett underlag för beslut. Vidare anser vi att det är 

viktigt att uppmärksamma detta eftersom användningen är en vital del i 

hållbarhetsredovisningen.  Därför anser vi att om företagen vet hur deras intressenter vill 

använda hållbarhetsredovisningen kan de också utforma den så att den kan användas som ett 

beslutsunderlag och ett uppslagsverk. Följden av detta blir enligt vår bedömning att 

användningen av hållbarhetsredovisningen kommer att öka. Vi har även utifrån det empiriska 

materialet funnit att många företag använder sin hållbarhetsredovisning som en 

kommunikationskanal. Detta är något som även intressenterna anser vara viktigt, med stöd 

från den teoretiska referensramen. Att företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete via en 

redovisning anser vi vara en central del för att intressenterna ska kunna fatta beslut utifrån 

information som rör hela verksamheten. På så vis blir kommunikationen av 

hållbarhetsredovisningen viktig för användbarheten. 

 

 



59 

 

Samspel 

Enligt den empiriska datan upplever vi att det finns företag som tillgodoser intressenternas 

informationsbehov, men också de som inte gör det i samma utsträckning. Ur företagens 

perspektiv kan vi urskilja olika syner på hur de samspelar med sina intressenter och däribland 

hur hållbarhetsredovisningen används. Två av fyra vill få återkoppling på sin 

hållbarhetsredovisning genom att föra en aktiv intressentdialog. Detta är en förutsättning för 

att de ska kunna ha ett fortsatt samarbete med stora kunder. De företag som beaktar sina 

intressenters önskemål gör detta för att de ska kunna använda informationen i sitt 

beslutsfattande, som kan handla om möjlig investering eller liknande. Vår tolkning är att 

hållbarhetsredovisningen i dessa fall används för externt bruk. En annan syn är att 

intressenterna inte är den drivande faktorn vid utformningen av hållbarhetsredovisningen. Det 

kan vara andra faktorer som är drivande, såsom rådande lagstiftning i form av miljölagar. I 

dessa fall är det sådana aspekter som i första hand beaktas, inte intressenternas önskemål. Det 

kan också vara interna intressenter som är den drivande faktorn, såsom medarbetare och 

aktieägarna. Vår uppfattning i detta fall är att hållbarhetsredovisningen används främst för 

internt bruk. 

 

Enligt Ljungberg och Barkland (2010) är en trovärdig hållbarhetsredovisning till nytta när den 

fokuserar på frågor som är viktiga både internt och externt. Detta för att kommunicera och 

avgöra de väsentligaste frågorna både för interna och externa intressenter. Vår tolkning av 

detta är att oavsett om företaget riktar sin hållbarhetsredovisning internt eller externt är det 

viktigt att ta fram väsentlig information till båda parterna. Genom den väsentlighetsanalys 

som Ljungberg och Barkland (2010) beskriver kan både interna och externa intressenter få sitt 

informationsbehov uppfyllt. Detta är enligt vår uppfattning något som därmed ökar 

trovärdigheten i hållbarhetsredovisningen och således användbarheten. För att undvika att 

tappa fokus, då det är svårt att tillgodose alla intressenters behov, menar Ljungberg och 

Barkland (2010) att företagen ska hålla fast vid sin prioritering och väsentlighetsanalys 

gällande  hållbarhetsredovisningen. 

 

Gällande intressentdialogen ser vi inte att företagen och intressenterna har överenstämmade 

syn. Två av företagen beskriver att de har väl förankrade dialoger med sina intressenter men 

vi har fått en annan bild utifrån intressenternas perspektiv. Enligt intressenternas syn sker det 

inte en effektiv intressentdialog, där vi tolkat det som att företagen inte har ett systematiskt 
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sätt att fånga upp hållbarhetsfrågorna på. Vidare har det också framkommit att 

intressentdialogerna inte tas tillvara på. De problem som vi ser med intressentdialogerna är 

inte att företagen inte genomför dem, utan att de egentligen inte tillför med så mycket. 

Emellertid hävdar intressenter att intressentdialogen är en central del för att skapa en 

användbar hållbarhetsredovisning. Enligt vår tolkning beror dock vikten av en aktiv 

intressentdialog på vilken bransch företagen befinner sig i. I vissa branscher är inte företag 

beroende av sina intressenter utan klarar sig på egen hand, vilket innebär att det inte finns 

något intresse för vad intressenterna tycker. Om ett företag inte är nära konsumentmarknaden 

är vår uppfattning att de inte är lika mottagliga för en dialog, medan de som är nära 

marknaden får utstå en helt annan påtryckning, där värdet av dialogen därmed blir 

annorlunda. Att inte beakta vad intressenterna tycker i ett företag nära konsumentmarknaden 

kan få negativa konsekvenser i form av ett skadat rykte för företaget. 

 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi uppfattat att samspelet mellan företag och dess 

intressenter är viktig. Maignan et al. (2005) menar att en hållbar framgång uppnås genom att 

förhållandet mellan intressenter och företag är starkt med en bra och tydlig kommunikation. 

Han hävdar också att intressenter har ett visst inflytande och makt över verksamheten vilket 

innebär att det är viktigt att beakta deras behov och önskan. Detta ser vi stämmer överens med 

intressenternas uttalanden samt två av företagens. Ljungberg och Barkland (2010) menar att 

en intressentdialog har som syfte att bland annat öka förtroendet för företaget och skapa nya 

affärsmöjligheter. Vår uppfattning är således att intressentdialogen på så vis underlättar för 

företagen att skapa en användbar hållbarhetsredovisning, och detta i sin tur genererar ökat 

förtroende. Således underlättar det för användbarheten då intressenterna får vara delaktiga i 

framtagningsprocessen av hållbarhetsredovisningen. Vi anser att i de fall företagen utifrån 

intressentdialogerna identifierar vad intressenterna efterfrågar i redovisningen leder detta till 

ett bättre  beslutsunderlag samt till eventuella investeringar.  

 

Som tidigare nämnt har vi uppfattat att intressenterna tycker att dialogen mellan dem och 

företagen inte följs upp. Detta också enligt Ljungberg och Barkland (2010) som hävdar att det 

inom hållbarhetsområdet har genomförts många intressentdialoger endast för att kunna 

”bockas av”. I deras fortsatta resonemang menar de att dialogerna endast har ett värde om det 

finns ett tydligt syfte och en uppföljning. Englén (2008) tycker också att det är viktigt att 

företag får ut det mesta möjliga av sina intressentdialoger. Vi ser några möjliga problem i att 

inte utnyttja intressentdialogerna fullt ut till sin hållbarhetsredovisning. Intressenterna har en 
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viss makt över företaget där företagets överlevnad, enligt oss, dels är beroende av dem. Ett 

scenario kan vara att företaget med sina dialoger ger sken av att lyssna på sina intressenter 

men att det i hållbarhetsredovisningen syns att företaget inte tagit till sig deras önskemål. 

Enligt vårt resonemang kan detta möjligen genomskådas genom att hållbarhetsredovisningen 

inte är det beslutsunderlag som intressenterna önskade, vilket i sin tur kan påverka 

användbarheten. Ax et al. (2009) menar dock att företag inte kan tillfredställa alla de krav som 

intressenterna har. Även Ljungberg och Barkland (2010) hävdar att det är svårt att tillgodose 

alla intressenters behov, men att en uppskattning av de intressenter som påverkar och 

påverkas av verksamheten ska vara  utgångspunkten. 

 

Utifrån ovanstående kan följande slutsatser dras; Det som kan urskiljas från den empiriska 

studien är således att företagen samspelar och involverar intressenterna på olika sätt gällande 

hållbarhetsredovisningen, vilket illustreras i figur 4 och figur 5. Vissa utgår från sina 

intressenter genom att samspela med dem medan andra inte ser samma nytta med det. 

Slutsatsen är således att företag ser olika på användningen av hållbarhetsredovisningen. 

Somliga använder den för externt bruk medan andra för internt och detta påverkar hur 

företagen väljer att samspela med sina intressenter. Om det är för intern användning som 

företaget främst ser med sin hållbarhetsredovisning behövs inte samma samspel med externa 

intressenter, eftersom den inte främst riktas mot dem. De heldragna pilarna mellan företaget 

och dess interna intressenter, som visas i figur 5, illustrerar detta. I denna figur visas även att 

de externa intressenterna inte får samma fokus i de fall företaget riktar sin 

hållbarhetsredovisning internt, vilket de streckade pilarna ska representera. Då företaget riktar 

sin hållbarhetsredovisning för externt bruk, som figur 4 visar, fokuserar företaget sitt samspel 

med de externa intressenterna. Möjliga problem med att företagen riktar sin 

hållbarhetsredovisning internt eller externt är att vissa intressentgrupper kan bli lidande 

informationsmässigt. De streckade pilarna i figur 5 och 6 innebär att samspelet inte är lika 

starkt mellan företaget och respektive intressentgrupp, intern som extern. Risken finns att 

företaget missar att redovisa det de viktigaste intressenterna frågar efter, vilket kan påverka 

hållbarhetsredovisningens användning negativt då intressenter använder 

hållbarhetsredovisningen som ett beslutsunderlag. 
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Figur 4 Intressentmodell, starkt samspel med externa intressenter (Egen modell, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5  Intressentmodell, starkt samspel med interna intressenter (Egen modell, 2012) 
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En annan slutsats som vi kan dra är att intressentdialogen är ett viktigt verktyg för att skapa en 

användbar hållbarhetsredovisning. Eftersom företagen har många olika typer av intressenter är 

det utan intressentdialogen svårt att kartlägga vilken information som ska presenteras i 

hållbarhetsredovisningen. Intressentdialogen är inte bara värdefull för användbarheten i 

redovisningen utan också för att skapa förtroende mellan företaget och dess intressenter. Dock 

har det visat sig att det råder meningsskiljaktigheter mellan intressenter och företag gällande 

intressentdialogen. Företagen tror att de för en bra intressentdialog men denna uppfattning 

delas inte med intressenterna. Det intressenterna problematiserar är att informationen från 

intressentdialogerna, som ofta är omfattande, blir svåra att bearbeta eftersom det är en 

tidsödande process. Intressenterna menar även att företagen missar syftet med 

intressentdialogerna och det sker inte heller en uppföljning. Därför är slutsatsen att 

intressentdialogerna, som ska bidra till en mer användbar hållbarhetsredovisning, i dagsläget 

inte sker på ett effektivt sätt och att detta är något som företagen bör lägga fokus på. Utan 

intressentdialogen är det svårt att veta vad de olika intressentgrupperna efterfrågar i en 

hållbarhetsredovisning. Följden av detta är att hållbarhetsredovisningen inte kan användas 

som ett beslutsunderlag fullt ut, vilket i sin tur påverkar hållbarhetsredovisningens 

användbarhet. 

Transparens 

I studiens empiriska data framkommer det att företagen inte bara framhäver positiva aspekter i 

hållbarhetsredovisningen utan även de utmaningar de ställs inför. Företagen menar att det är 

viktigt att inte bara lyfta fram positiva aspekter i hållbarhetsarbetet. Det är således också 

viktigt att berätta om de problem och utmaningar som företaget arbetar med för att ge en 

helhetsbild av företaget. Ett möjligt problem med transparensen enligt vår tolkning är att 

bestämma hur öppet företaget ska vara. Det kan finnas viss information som tangerar 

affärshemligheter som företaget inte vill kommunicera ut. Intressenterna upplever att de kan 

lita på företagens hållbarhetsredovisningar men att de ibland utelämnar viss information som 

kan vara avgörande för användbarheten. Vi upplever att företagen har goda ambitioner med 

sina hållbarhetsredovisningar men att det i vissa fall blir svårt att avgöra hur öppna och 

transparenta de ska vara. Intressentdialogen kan då fungera som ett viktigt verktyg för att hitta 

balans mellan det intressenterna vill veta och det företaget inte vill berätta. Vi anser således 

att företaget kan förebygga problem kring otillräcklig och orrelevant information i 
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hållbarhetsredovisningen, som kan leda till att redovisningen blir ett ofullständigt 

beslutsunderlag för intressenterna. 

 

Utifrån den teoretiska referensramen och normativa uttalanden är det viktigt att företagen är 

öppna och transparenta i sin hållbarhetsredovisning. Elfström (Elfström 2010 se Ljungberg & 

Barkland 2010) menar att transparensen är viktig och att hållbarhetsredovisningen inte bara 

ska ta upp framgångarna, utan även det företaget lyckats mindre bra med och hur detta har 

hanterats. Detta blir viktigt för att hållbarhetsredovisningen ska fungera som ett bra 

beslutsunderlag. Ljungberg och Barkland (2010) anser även att företagen ska kommunicera 

både styrkor och svagheter på ett ärligt sätt för att skapa förtroende till sina intressenter. 

Nordbrandt (Nordbrandt 2010 se Ljungberg & Barkland 2010) menar dock att många företag 

undviker att redovisa de frågor de inte kommit långt med men att företag bör ta upp dessa 

frågor för att vinna trovärdighet.  

 

Det verkar finnas en allmän uppfattning att man förlorar på att redovisa sina 

tillkortakommanden... men vi är noga med att ge beröm för transparens i våra 

undersökningar.  

(Nordbrandt 2010 se Ljungberg & Barkland 2010, s. 19) 

Vi tolkar förtroendet som något centralt och en förtroendeingivande hållbarhetsredovisning 

blir också användbar. En hållbarhetsredovisning som intressenter inte litar på anser vi inte kan 

vara till stor användning och därmed inte heller till ett bra beslutsunderlag. Genom förtroende 

anser vi även att företaget får legitimitet av sina intressenter, vilket enligt Ljungdahl (1999) är 

viktigt. Karlsson (1991) menar att otillräcklig legitimitet kan skapa följder i företaget; både 

finansiella och icke-finansiella. Vi tolkar att om företaget har otillräcklig legitimitet kan bland 

annat deras goda renommé skadas, vilket kan innebära att företagets förhållande till sina 

intressenter också gör det. Därför är transparensen viktig och hållbarhetsredovisningen kan 

vara ett sätt för företagen att upprätthålla sitt rykte. Legitimitetsteorin fokuserar enligt Deegan 

(2002) på hur intressenterna och det omgivande samhället uppfattar företaget, och det anser vi 

att företaget också ska göra. Ljungdahl (1999) hävdar att det inte bara räcker med att visa god 

ekonomisk ställning för att få legitimitet, och enligt Deegan (2002) beror detta på att 

intressenter idag ställer allt högre krav på företagen, krav som också ställs på 

hållbarhetsfrågor.  

” 
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Slutsatsen som vi kan härleda utifrån ovanstående diskussion är att transparensen är ett viktigt 

nyckelord för en användbar hållbarhetsredovisning. Då ambitionen är att 

hållbarhetsredovisningen ska användas som ett beslutsunderlag är det viktigt att relevant och 

sanningsenlig information levereras av företagen. Vi uppfattar att vissa företag idag är rädda 

för att göra fel och undviker därför att redovisa det som kan uppfattas negativt av 

allmänheten. En aspekt är att det i den svenska kulturen anses vara onödigt att kommunicera 

ut sina svagheter och brister. Både utifrån den teoretiska referensramen och den empiriska 

datan har det framkommit att om inte företagen berättar om sina brister så kommer någon 

annan göra det. Därför tycker vi att det är viktigt att företagen kontinuerligt redovisar sina 

utmaningar och brister då risken blir mindre att hamna i blåsväder. Vidare anser vi att 

företagen lättare kan samarbeta med sina intressenter genom att kommunicera ut sina 

utmaningar för att med gemensam kraft kunna arbeta med frågorna. Eftersom många 

intressenter använder hållbarhetsredovisningen som ett beslutsunderlag kan detta få negativa 

konsekvenser för användningen. Därför ser vi att den transparanta hållbarhetsredovisningen är 

ett måste för att öka användbarheten både för interna och externa intressenter, samt att skapa 

och bibehålla förtroendet. 

 

Beroende på hur långt företagen har kommit med sitt hållbarhetsarbete och sin 

hållbarhetsredovisning ju mer transparenta blir de, vilket innebär att öppenheten ökar och 

därmed också användningen. Det är enligt oss en mognadsfråga och ju längre tid företagen 

arbetar med hållbarhetsredovisningen desto mer förstår de vikten av att skapa och bibehålla 

förtroendet till sina intressenter. 

Standardisering 

Utifrån den empiriska datan framkommer det att det idag inte finns en fullständig 

standardisering kring hållbarhetsredovisningen. Det har således visat sig att intressenterna inte 

anser att företag i dagens läge följer en standard kring sitt hållbarhetsarbete. Dock anser de 

flesta intressenter att en hållbarhetsredovisning är användbar när den följer en standard, 

exempelvis GRI. Detta är för att då kunna jämföra ett företags hållbarhetsarbete med andra 

organisationer för att sedan använda det som ett beslutsunderlag. Hedén (Hedén 2010 se 

Ljungberg & Barkland 2010) hävdar att en van läsare letar efter nyckeltal som är 

standardiserade för att kunna uppskatta en organisations hållbarhetsarbete. 
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En siffra som inte sätts i relation till vad kollegor och konkurrenter i samma bransch gör 

kommer alltid att förbli bara en siffra. 

 

                                                                                                       (Ihrén, 2012) 

 

Vidare, hävdar även intressenterna att en jämförelse ligger till stor grund för beslutsfattande 

och att det idag inte är möjligt. Detta för att standardiseringen, och således även 

hållbarhetsredovisningen, fortfarande är under process. Intressenter i form av analytiker och 

dylikt önskar gärna nyckeltal vad gäller hållbarhetsredovisningen men menar att det inte 

finns. Således önskar de att en mer utarbetad standardisering behövs. Företagen menar att det 

är en utmaning med hur mätningen och kvantifieringen av hållbarhetsarbetet ska 

standardiseras och värderas.  Frågor kring hållbarhetsarbetet ser vi vara komplexa, vilket 

försvårar arbetet för företaget med att ta fram jämförbara nyckeltal.  Detta menar företagen är 

svårt eftersom hållbarhetsredovisningen ofta handlar om indirekta värden som är svåra att 

sätta fingret på. 

 

GRI:s vision är att hållbarhetsredovisningen ska bli lika accepterad och standardiserad som 

finansiell redovisning (Global Reporting Initiative, 2006). Larsson och Ljungdahl (2008) 

menar att riktlinjerna i ramverket ska bidra till att strukturera arbetet med 

hållbarhetsredovisningen och Englén (2008) hävdar att GRI ger möjlighet att standardisera 

svaren på icke-finansiella frågor. Eftersom GRI:s riktlinjer är de enda 

redovisningsrekommendationerna inom hållbarhetsområdet som har internationell spridning 

är det många företag som använder sig av ramverket. Dock har vi presenterat den kritik som 

ramverket har fått då både företag och intressenter framhäver olika problem med det. Här ser 

vi återigen att kritiken som riktas mot GRI:s riktlinjer är befogad. Detta eftersom den tunga 

arbetsbördan som företagen får när de tolkar GRI till punkt och pricka försvårar för företagen 

att utgå från den egna verksamheten. Vi har även kunnat skönja att intressenterna uppfattar 

företagens hållbarhetsredovisningar som långa och traggliga, som blir en konsekvens av att 

följa ramverket för noggrant. Det är mycket material vilket gör att läsaren kan tappa intresset 

och därmed missa viktig information. Vi anser att den tunga arbetsbördan i sin tur 

komplicerar arbetet för varje företag att ta fram en egen standard, som vidare ska underlätta 

användningen i form av branschspecifika nyckeltal. Dessa nyckeltal ska intressenterna kunna 

jämföra och basera sina beslut på tillräcklig fakta, precis som i den finansiella rapporten. 

Hedén (Hedén 2010 se Ljungberg & Barkland 2010) menar dock att organisationer som 

” 
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kommit långt med sin hållbarhetsredovisning har lärt sig att skala bort det oväsentliga och 

koncentrerar sig istället helt på några få, avgörande hållbarhetsfrågor. Detta tolkar vi som att 

det även här handlar om en mognadsfråga. Ju längre tid företagen har arbetat med 

hållbarhetsfrågor och sin redovisning upplever vi att kunskapen ökar att ta fram en egen 

standard som utgår från den egna verksamheten. Således bedömmer vi att en standard av 

branschspecifika nyckeltal underlättar för hållbarhetsredovisningens användning. Vi ser även 

att komplexiteten i GRI:s ramverk försvårar för företagen att skapa en enkel och lättförståelig 

redovisning, vilket också påverkar användbarheten för mottagaren av redovisningen. Här vill 

vi återigen belysa vikten av att företagen i sin hållbarhetsredovisning ska presentera en 

helhetsbild av verksamheten och utan en standard upplever vi att detta är svårt.  

 

Utifrån ovanstående diskussion kan vi dra följande slutsatser; Standardiseringen av 

hållbarhetsredovisningen har en stor betydelse för jämförbarheten mellan olika företag och 

därmed användbarheten. Vår slutsats är även att företag och intressenter har en 

överensstämmande syn på att standardiseringen av hållbarhetsredovisningen underlättar för 

användbarheten. Vi anser att för att hållbarhetsredovisningen ska kunna vara användbar måste 

den också kunna jämföras med andras hållbarhetsarbete och att standarden ska göra detta 

möjligt. Eftersom standarden är vital för användbarheten är det enligt vår uppfattning viktigt 

att företagen börjar arbeta med att utgå från den egna verksamheten istället för att följa GRI 

slaviskt. Utifrån intressenternas syn på standarden och användningen anser vi att detta blir 

betydande för företagen att beakta. 

Utveckling 

De undersökta företagen i studien har ett gemensamt mål vad gäller utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen. Ett problem både intressenterna och företagen lyfter fram är att 

hållbarhetsredovisningen inte når ut till alla intressentgrupper. Ett annat problem som 

framförallt intressenterna framfört är att den tryckta hållbarhetsredovisningen riktar sig till en 

för bred målgrupp. Barkland säger; 

Detta gör att hållbarhetsredovisningen tenderar till att bli till för alla, och därmed inte 

riktigt anpassad för någon.                                 

 

Intressentteorin beskriver att en intressents krav kan skilja sig åt från en annans, vilket således 

försvårar för företagen att tillfredställa allas krav (Ax et al. 2009). Vidare menar Ax et al. 

” 
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(2009) att företaget måste kompromissa av hur företagsledningen uppträder mot de olika 

intressenterna för att försäkra fortsatt drift och utveckling av verksamheten. Vi bedömer att 

detta problem kan undgås genom att företaget börjar använda andra kanaler för att 

kommunicera ut sin hållbarhetsredovisning. 

 

Det vi kunnat urskilja från det empiriska materialet är att samtliga företag mer och mer börjat 

gå över till en elektronisk version av hållbarhetsredovisningen. På detta sätt kommer 

företagen kunna nå ut till en bredare intressentgrupp, samtidigt som redovisningen är 

målgruppsanpassad. Vidare menar Ax et al. (2009) att det skapar en stabilitet i verksamheten 

och på längre sikt har företaget som strävan att kunna tillfredsställa de olika intressenternas 

behov. Detta upplever vi inte hade varit möjligt med den tryckta redovisningen. Företagen har 

även presenterat andra fördelar med en elektronisk version av hållbarhetsredovisningen. 

Häribland menar företagen att informationen kan uppdateras kontinuerligt på internet precis 

som den finansiella informationen. Företagen menar att med hållbarhetsredovisningen på 

nätet tillgodoses många fler intressenters informationsbehov och framför allt blir det en 

kompletterande kanal för detaljer till de som är intresserade. Av ovanstående anledningar 

menar företagen att den tryckta hållbarhetsredovisningen alltmer väljs bort. 

 

De slutsatser vi kan dra är att utvecklingen mer och mer går mot att hållbarhetsredovisningen 

blir internetbaserad. Att redovisningen kommuniceras genom denna kanal ser vi är något 

positivt och ett steg i rätt riktning, både för företagen och intressenterna gällande 

användbarheten. Eftersom den tryckta redovisningen uppfattas som lång och 

svårgenomtränglig av intressenterna kan detta enligt oss lösas med den nätbaserade 

redovisningen. Här kan intressenter genom bara några musklick få den information som de 

specifikt efterfrågar. Detta minimerar risken för att de tappar intresset och  

dessutom ökar användbarheten i hållbarhetsredovisningen när den är målgruppsanpassad.  
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7. Avslutande reflektioner 
I denna avslutande del avser vi att sammanfatta de viktigaste resultaten från studien. Vi 

presenterar även en egen utformad modell som ska illustrera hur samspelet mellan företagets 

interna och externa intressenter kan förändras genom att kommunicera 

hållbarhetsredovisningen via internet och vad detta har för konsekvenser för användningen. 

Modellen är en vidareutveckling av figur 4 och 5 från kapitlet ovan och baseras på de 

slutsatser vi kan dra från studiens resultat. 

Den generella synen på användbarheten, både för företagen och dess intressenter, är att 

hållbarhetsredovisningen ska kunna användas som ett uppslagsverk och beslutsunderlag samt 

även som ett kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet skildrar således en analog syn 

på användbarheten. Detta innebär att ju bättre företagens hållbarhetsredovisningar är desto 

mer kommer de att användas av intressenterna. Hållbarhetsredovisningen kommer följaktligen 

ses som en självklar del när intressenterna bedömer företaget utifrån olika aspekter. Det är 

också därför det blir viktigt för företagen att hitta bra kommunikationskanaler så att 

redovisningen når ut till målgruppen. All den tid som företagen lägger ner på insamling, 

bearbetning och sammanställning av hållbarhetsredovisningen måste tas tillvara på. Vi 

upplever emellertid att det fortfarande är många företag som gör sina 

hållbarhetsredovisningar, som sedan får ligga där för att ingen orkar ta det vidare. På detta sätt 

maximeras inte användningen av hållbarhetsredovisningen fullt ut, vilket får negativa 

konsekvenser i form av mindre frekvent användning av den.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi även se att användbarheten i hållbarhetsredovisningen handlar 

om en mognad, sett utifrån företagens perspektiv. Detta är en process som tar lång tid innan 

hållbarhetsarbetet kan förankras i företagets verksamhet. Då hållbarhetsfrågor är komplexa är 

det svårt att mäta och kvantifiera olika icke-finansiella variabler. Därför anser vi att det också 

handlar om en mognad att som intressent veta vad en användbar hållbarhetsredovisning är och 

hur den ska användas och jämföras. Dialogen och samspelet mellan företaget och dess 

intressenter är på så vis viktig enligt vår tolkning eftersom dessa parter tillsammans ska driva 

utvecklingen mot en bättre och mer användbar hållbarhetsredovisning. En annan viktig aspekt 

som vi uppmärksammat och som är betydande för hållbarhetsredovisningens användbarhet, 

både utifrån företagens och intressenternas perspektiv, är en ärlig redovisning. Ju mer öppna 

och transparenta företagen är desto större blir användbarheten då intressenterna får ett ökat 
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förtroende. Här har vi funnit en analog syn mellan företagen och intressenterna vilket vi tolkar 

har sin förklaring i att hållbarhetsredovisningen ska kunna användas som ett beslutsunderlag. 

 

Vi har även funnit att hållbarhetsredovisningen kan göras utifrån två motiv; för internt och 

externs bruk. Beroende på hur företaget ser på hållbarhetsredovisningen och vilket motiv de 

har med den kommer detta påverka användningen för företagets intressenter, interna som 

externa. I de fall företaget främst utformar sin redovisning för internt bruk har vi upptäckt att 

dialogen med externa intressenter inte är lika viktig som för företag som riktar sin 

hållbarhetsredovisning utåt. Möjliga konsekvenser enligt vår uppfattning kan vara att 

hållbarhetsredovisningen inte blir användbar för alla. Då vi har fått blandade åsikter om hur 

intressenterna upplever hur företagen beaktar deras önskemål gällande 

hållbarhetsredovisningen, är vår tolkning att detta kan bero på om företagen använder det för 

internt eller externt bruk. Vår slutsats är dock att det är viktigt att hållbarhetsredovisningen 

ska kunna användas både för internt och externt bruk och att företagen ska kombinera dessa 

två motiv för att få ut den maximala nyttan med den. Vi ser tendenser till att utvecklingen går 

mot att företagen börjar göra det möjligt via internet, där de kan nå både interna och externa 

intressenter. Med internet som kommunikationsverktyg gör vi bedömningen att företagen inte 

behöver kompromissa i lika stor grad som i den tryckta redovisningen, där de styrs av både en 

deadline och ett begränsat antal sidor. Figur 6 illustrerar detta och är även en utveckling av 

figurerna 4 och 5, där företagen är tvungna att med den tryckta hållbarhetsredovisningen 

kompromissa mellan interna och externa intressenter. Figur 6 exemplifierar således en 

situation där företaget använder internet som kommunikationskanal och därmed slipper 

eventuella problem med att vissa intressenter får otillräcklig information. Detta påverkar i sin 

tur hållbarhetsredovisningen som ett beslutsunderlag, som vi tidigare visat resultat på. 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Intressentmodell med internet som kommunikationskanal (Egen modell, 2012) 

 

Vi har även upptäckt att företag tenderar att tolka GRI:s riktlinjer till punkt och pricka vilket 

försvårar arbetet med att utforma en användbar hållbarhetsredovisning. Utifrån vår empiriska 

studie har vi sett att både företag och intressenter anser att detta leder till en lång och 

svårgenomtränglig redovisning, vilket enligt oss leder till en svårgenomtränglig 

hållbarhetsredovisning. Detta i sin tur kan göra att intressenter tappar fokus och intresse och 

därmed blir redovisningen inte lika användbar. Vi har dock även upptäckt att detta är en 

mognadsfråga och att företag med lång erfarenhet har lärt sig att bara ta upp väsentliga 

hållbarhetsfrågor. Genom att utgå från den egna verksamheten upplever vi att företagen på så 

vis kan skapa en koncis hållbarhetsredovisning. Detta kan i sin tur leda till en ökning av 

branschspecifika nyckeltal, som det idag finns en brist på. Intressenter och företag kan då 

jämföra verksamheter med varandra, vilket bidrar till att användningen således ökar för båda 

parterna. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Under ett intervjutillfälle med en av representanterna från vår studie diskuterades det huruvida 

olika sektorer, såsom kommuner och landsting, hållbarhetsredovisar. Ur diskussionen 

framkom det att kommuner och landsting inte arbetar med standarder, styrning och 

redovisningar som bidrar till ett hållbart samhälle på samma sätt som företagen gör. Detta 

fann vi vara intressant med tanke på att även kommuner måste ta ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvar gentemot samhället. Därför vill vi gärna se vidare forskning kring; 

 Hur det kommer sig att alla statligt ägda bolag måste hållbarhetsredovisa men att 

kommuner och landsting ”kommer undan”. 

 

 Vilka konsekvenser en hållbarhetsredovisning skulle få för kommuners och landstings 

arbete för hållbar utveckling. 

 

 Att eventuellt följa upp för att granska hur användbara kommuners och landstings 

hållbarhetsredovisningar är. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide fallföretag 

Vad innebär det att en hållbarhetsredovisning ska vara användbar? 

 

Vilka är de största skälen till att företaget gör en hållbarhetsredovisning? 

 

Hur arbetar ni för att säkerställa att hållbarhetsredovisningen håller en hög kvalitet? 

 

Vilka riktar ni er hållbarhetsredovisning till först och främst? 

 

Anser du att hållbarhetsredovisningen kan vara användbar för alla typer av intressenter? För 

och nackdelar med detta? 

 

Vad anser era intressenter om er hållbarhetsredovisning? 

 

Funderar ni på hur era intressenter använder hållbarhetsredovisningen? Om ja: Hur påverkar 

det innehållet i hållbarhetsredovisningen? Om nej: Varför inte? 

 

För ni dialoger med externa intressenter gällande hållbarhetsredovisningen? Om ja: varför? 

Om nej: varför inte? 

 

Vilka möjligheter tror du hållbarhetsredovisningen skapar för er? 

 

Vilka möjligheter tror du er hållbarhetsredovisning skapar för era intressenter? 

 

Önskar ni ytterligare kunskap för att förbättra er hållbarhetsredovisning? 

 

Vilka svårigheter ser du med arbete med hållbarhetsredovisningen i framtiden? 

 

 

 



 
 

Bilaga 2: Intervjuguide intressenter 

 

Vad har du för användning av hållbarhetsredovisning? Tittar ni på hela redovisningen eller  

bara den del som är relevant för er? 

 

Vilka kriterier tycker du att hållbarhetsredovisningen ska uppfylla för att vara användbar? 

Litar du på företagens hållbarhetsredovisningar? 

– Vad är det som gör att du kan lita på den? Vad är det som gör att du inte litar på den? 

 

Upplever du att hållbarhetsredovisningar riktar sig till en smal målgrupp eller till en bred 

målgrupp? 

– Vilka fördelar/nackdelar ser du med smal målgrupp/bred målgrupp? 

I vilken omfattning för företagen idag en dialog med er kring sin hållbarhetsredovisning? 

 

Är det viktigt att företagen för en dialog med er om sin hållbarhetsredovisning för att den ska 

bli så användbar som möjligt? 

 

Hur hanterar ni en situation där företagen inte tillmötesgår ert behov av användbar 

information i hållbarhetsredovisning? 

 

Vilka möjligheter skapas med hållbarhetsredovisningen? 

 

Ser du några svårigheter när det gäller att företagen skapar sina hållbarhetsredovisningar? 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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