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questions:	 What	are	the	similarities	and	differences	in	the	annual	report	of	Swedish	state-owned	
companies	in	2016	compared	with	2008	from	a	sustainability	perspective?	

Purpose:		 The	purpose	of	the	study	is	to	compare	the	content	of	the	sustainability	reports	in	
state-owned	Swedish	companies	from	a	holistic	perspective	by	making	two	time	slots,	
2016	and	2008.	

Method:		 A	qualitative	study	was	conducted,	with	a	comparative	research	design.	The	study	
was	based	on	literature	and	earlier	studies	within	the	field	of	sustainability	reporting,	
CSR	and	Triple	Bottom	Line.	The	primary	data	was	collected	through	a	content	
analysis	of	eight	companies’	sustainability	reports	from	two	different	years	(2016	and	
2008).	

Conclusion:		 The	study	showed	that	a	similarity	between	the	years	is	that	the	guidelines	for	
sustainability	reports	are	still	not	sufficiently	clear	and	uniform.	Another	similarity	
between	2016	and	2008	is	that	stakeholders	remain	important	for	companies.	A	
difference	that	emerges	is	that	companies	can	more	easily	identify	and	reach	their	
stakeholders	in	2016	than	in	2008.	Another	difference	that	can	be	distinguished	is	
that	materiality	analyses	made	by	companies	increased	in	number	from	2008	to	
2016.	
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BEGREPP	OCH	DEFINITIONER 

CR,	Corporate	Responsibility 

SBAB	påbörjade	2008	att	utarbeta	en	ny	CR-strategi	där	syftet	är	att	externt	och	internt	tydliggöra	
arbetet	med	frågor	som	rör	samhällsansvaret	som	företaget	har	och	integrera	dessa	med	företagets	
övriga	affärsstrategier.	(SBAB,	2008) 

CSR,	Corporate	Social	Responsibility 

CSR	är	ett	begrepp	som	handlar	om	det	sociala	ansvaret	företagen	har.	Det	är	en	process	som	handlar	
om	att	integrera	mänskliga	rättigheter,	miljö,	socialt	ansvar	med	mera	i	strategi	och	verksamhet.	(CSR	
Sweden,	u.å.) 

Europeiska	kommissionen 

Europeiska	kommissionen	är	en	politiskt	oberoende	och	verkställande	EU-institution.	Det	inrättades	
1958	i	Bryssel	och	har	som	uppgift	att	arbeta	för	EU:s	gemensamma	bästa	genom	att	föreslå	och	
genomföra	EU:s	lagstiftning	och	politik.	(Europeiska	Unionen,	2017) 

GRI,	Global	Reporting	Initiative 

GRI	grundades	1997	och	är	en	ideell,	nätverksbaserad	organisation	med	säte	i	Amsterdam.	De	har	
utvecklat	ett	ramverk	för	hållbarhetsredovisning	som	företag	och	organisationer	kan	använda	sig	av	
när	de	vill	redovisa	sina	ekonomiska,	miljömässiga	och	sociala	resultat	i	en	rapport.	(Frostenson,	et	al.	
2015;	Boerner,	2013) 

TBL,	Triple	Bottom	Line 

Ett	begrepp	inom	hållbarhetsredovisning	som	handlar	om	att	företagen	inte	bara	ska	rapportera	de	
ekonomiska	resultaten	i	den	finansiella	rapporten	utan	även	redovisa	de	sociala/etiska	och	
miljömässiga	prestationerna.	(Norman	&	McDonald,	2004) 
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1.	INLEDNING	

I	det	inledande	kapitlet	skapas	en	förståelse	för	uppsatsens	innehåll	genom	att	först	presentera	
bakgrunden	till	det	valda	ämnet	i	undersökningen.	Kapitlet	avslutas	sedan	med	syfte	och	studiens	
problemfråga.	

1.1	BAKGRUND	

Uttrycket	hållbar	utveckling	myntades	redan	i	slutet	på	80-talet	då	miljökrisen	globalt	intensifierades	
och	fick	diskursen	kring	hållbarhet	och	hållbar	utveckling	att	ta	form	(Springett,	2003;	Carlson	Ingdahl	
&	Påhlsson,	2015).	 I	 samma	veva	skedde	även	 två	händelser	 som	Förenta	Nationerna	 [FN]	är	 starkt	
förenade	med;	Brundtlandrapporten	1987	och	FN-konferensen	i	Rio	de	Janeiro	1992	(Carlson	Ingdahl	
&	 Påhlsson,	 2015).	 Frostenson,	 Helin	 och	 Sandström	 (2015)	 säger	 att	 konferensen	 i	 Rio	 de	 Janeiro	
1992	 är	mer	 känd	 som	 Agenda	 21-konferensen,	 eftersom	 regeringschefer	 från	mer	 än	 170	 länder	
tillsammans	 formulerade	 en	 agenda	 inom	 miljö	 och	 utveckling	 för	 det	 tjugoförsta	 århundradet.	
Brundtlandrapporten	skrevs	för	att	införa	en	politik	i	världen	för	den	hållbara	utvecklingen,	för	att	lösa	
de	 miljöproblem	 som	 jorden	 påverkas	 av	 (Adams,	 2003;	 Frostenson	 et	 al.,	 2015).	 I	
Brundtlandrapporten	finns	en	bred	definition	av	begreppet	hållbar	utveckling:	“It	meets	the	needs	of	
the	present	without	compromising	the	ability	of	future	generations	to	meet	their	own	needs”	(World	
Commission	on	Environment	and	Development:	Our	Common	Future,	1987,	s.	6).	Som	en	följd	av	att	
mänskligheten	snabbt	förbrukar	icke	förnybara	naturresurser	på	ett	sätt	som	orsakar	negativ	inverkan	
på	klimat,	ekosystem	och	liv	behövs	nya	strategier	för	företagen	för	att	kunna	förändra	produktions-	
och	konsumtionsmönstret	(Svensson	&	Wagner,	2012).		

Begreppet	Corporate	 Social	 Responsibility	 [CSR]	 handlar	 om	det	 sociala	 ansvaret	 företagen	har	 och	
enligt	Carroll	(1999)	och	Windell	(2010)	har	begreppet	funnits	under	en	längre	tid	och	haft	en	varierad	
historia	med	 en	 skiftande	 innebörd	 av	 betydelsen.	 Carroll	 (1999)	 skriver	 att	 det	 har	 gått	 att	 spåra	
samhällets	intresse	för	näringslivet	i	hundratals	år	tillbaka	i	tiden,	det	är	dock	först	under	1950-talet	
som	 det	 formellt	 började	 skrivas	 om	 socialt	 ansvar.	 Under	 1970-talet	 skriver	 Carroll	 (1999)	 att	 då	
började	 definitionerna	 för	 CSR	 bli	 mer	 specifika,	 litteraturen	 använder	 sig	 av	 termer	 som	 social	
lyhördhet.	 Frostenson	 et	 al.	 (2015)	 nämner	 att	 CSR	 växte	 fram	 genom	 att	 ämnen	 som	 för-	 och	
nackdelar	med	globaliseringen	diskuterades	livligt	under	1990-talet.	Carroll	(1999)	och	Windell	(2010)	
skriver	 att	 konceptet	 CSR	 är	 en	 viktig	 del	 i	 samhället	 just	 för	 att	 den	 behandlar	 och	 fångar	 upp	
relationerna	 mellan	 samhälle	 och	 företag.	 Han	 fortsätter	 med	 att	 säga	 att	 det	 dock	 är	 svårt	 att	
definiera	vad	CSR	egentligen	innebär	och	att	det	har	lett	fram	till	tvister	angående	själva	definitionen.	
Enligt	Yang	&	Guo	(2014)	fastställdes	den	definition	som	oftast	används	om	CSR	av	Archie	B.	Carroll	
och	den	kan	utläsas	som	innebörden	av	CSR	är	summan	av	förpliktelser	som	samhället	förväntar	sig	
att	företaget	ska	uppfylla.		 

I	och	med	att	det	började	ställas	krav	på	näringslivet	angående	företagens	miljöskadliga	verksamhet	
började	 debatten	 ta	 fart	 om	 hållbar	 utveckling	 inom	 organisationer	 (Schwartz	 &	 Tilling,	 2009).	
Företagen	har	gått	från	att	ha	varit	relativt	tillbakadragna	angående	frågor	som	rör	miljön	till	att	jobba	
mer	förebyggande.	Tidigare	innebar	det	mer	eller	mindre	att	företagen	följde	de	lagar	som	fanns	för	
att	sedermera	kunna	följa	diverse	standarder	som	allt	eftersom	har	börjat	dyka	upp	(Frostenson	et	al.,	
2015).	De	skriver	att	i	och	med	att	fler	företag	började	med	miljöredovisningar	blev	det	ett	startskott	
för	etableringen	av	hållbarhetsredovisning.		

Begreppet	hållbarhetsredovisning	står	enligt	Frostenson	et	al.	(2015,	s.	8)	för	“en	ram	för	att	redovisa	
ekonomiska,	 sociala	och	miljömässiga	aspekter	av	 företagens	verksamhet”.	Frostenson	et	al.	 (2015)	
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skriver	 att	 hållbarhetsredovisning	 innebär	 den	 redovisning	 som	 har	 en	 miljömässig,	 social	 och	
ekonomisk	koppling	och	som	kopplar	ihop	frågorna	om	hållbar	utveckling	med	redovisningskonceptet.	
Gray	 (2001)	 tar	 upp	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 både	 den	 sociala	 och	 den	 miljömässiga	 redovisningen	
anpassas	till	och	blir	en	obligatorisk	del	 inom	organisationen,	 för	 intressenter	och	 i	 lagar.	Han	anser	
att	det	inte	bara	ska	vara	en	frivillig	del	från	företagens	sida.	Frostenson	et	al.	(2015)	skriver	vidare	att	
det	 idag	finns	andra	juridiska	ramverk	som	dock	inte	är	utformade	för,	eller	 inte	räcker	till	 för	att	ta	
hand	om	konsekvenserna	av	de	globala	förändringarna.	De	menar	att	genom	att	hållbarhetsredovisa	
går	 det	 att	 få	 en	 förståelse	 för	 dessa	 förändringar.	 Carlson	 Ingdahl	 och	 Påhlsson	 (2015)	menar	 att	
hållbarhetsredovisning	 som	 fenomen	visar	på	att	det	 idag	 inte	upplevs	 tillräckligt	av	 företagen	med	
endast	den	finansiella	redovisningen,	utan	företagens	ansvar	inför	sina	intressenter	sträcker	sig	längre	
än	så.	

The	Global	Reporting	 Initiative	 [GRI]	är	en	nätverksbaserad,	 icke-vinstdrivande	organisation	som	har	
utvecklat	ett	ramverk	för	hållbarhetsredovisning	(Boerner,	2013).	Han	skriver	även	att	ramverket	tas	
fram	genom	att	GRI	har	en	dialog	mellan	olika	 intressenter.	Vidare	menar	Boerner	på	att	detta	kan	
sedan	 alla	 typer	 av	 företag	 och	 organisationer	 använda	 sig	 av	 som	 vill	 redovisa	 sina	 ekonomiska,	
miljömässiga	och	 sociala	 resultat	 i	 en	 rapport.	GRI:s	 vision	är	 “A	 sustainable	global	 economy	where	
organizations	 manage	 their	 economic,	 environmental,	 social	 and	 governance	 performance	 and	
impacts	 responsibly,	 and	 report	 transparently”	 (GRI,	 2013,	 s.	 2).	 Genom	att	 rapportera	med	 ansvar	
och	 ärlighet	 kan	 företag	 och	 organisationer	 öka	 sina	 intressenters	 förtroende	 för	 dem	 (Wilburn	 &	
Wilburn,	2013).	

Isaksson	och	Steimles	(2009)	studie	visar	på	att	det	finns	problem	i	användningen	av	GRI:s	ramverk.	
De	kommer	fram	till	att	GRI:s	riktlinjer	inte	lyckas	säkerställa	att	rapporterna	svarar	på	hur	hållbart	ett	
företag	i	verkligheten	är.	Däremot	menar	Moneva,	Archel	och	Correa	(2006)	att	det	egentligen	inte	är	
GRI:s	 ramverk	 som	brister,	utan	att	det	är	 själva	 registrerandet	och	kontrollerandet	av	uppgifterna.	
Dessutom	är	det	vanligt	att	företag	försöker	“försköna”	eller	maskera	sina	brister	i	hållbarhetsarbetet	
för	att	framstå	som	bättre	än	vad	de	egentligen	är	(Moneva	et	al.,	2006;	Steinmeier,	2016).	

Enligt	Bowers	(2010)	har	hållbarhetsrapporteringen	ökat	bland	världens	företag	de	senaste	åren.	Han	
nämner	att	hållbarhetsredovisningar	nu	utfärdas	av	mer	än	tre	 fjärdedelar	av	de	största	 företagen	 i	
världen.	Även	Frostenson	et	al.	(2015)	tar	upp	den	ökade	andelen	hållbarhetsredovisningar,	de	menar	
att	en	orsak	kan	vara	att	regeringen	2007	utfärdade	riktlinjer	om	att	företag	som	är	statligt	hel-	eller	
delägda	skulle	hållbarhetsredovisa	enligt	GRI.	De	 fortsätter	med	att	det	 framför	allt	är	 företag	 inom	
branscher	 som	 sysslar	 med	 energi,	 finansiella	 tjänster,	 livsmedel	 och	 gruvindustrin	 som	
hållbarhetsredovisar.	 Bowers	 (2010)	 nämner	 dock	 att	 hållbarhetsrapporteringen	 har	 kritiserats	 från	
företagets	sida	både	externt	och	internt.	Han	menar	att	många	gånger	är	företagets	rapporter	alltför	
långa,	de	skulle	kunna	innehålla	mindre	upplysningar.	Istället	för	att	fokusera	på	de	stora	riktlinjerna	
täcker	 företagen	 upp	med	 vad	 som	 egentligen	 är	 onödig	 fakta	 (Bowers,	 2010).	 Guidry	 och	 Patten	
(2010)	 nämner	 att	 vissa	 företag	 till	 och	 med	 går	 ut	 med	 ett	 pressmeddelande	 i	 samband	 med	
upprättandet	 av	 hållbarhetsrapporten	 vilket	 tyder	 på	 att	 ledningen	 i	 företaget	 tycks	 tro	 att	 det	 ger	
dem	en	slags	förmån. 

Steinmeier	 (2016)	 menar	 att	 nackdelen	 med	 hållbarhetsredovisningen	 är	 den	 bristande	 kontrollen	
som	finns.	Han	menar	att	detta	gör	att	företagen	kan	manipulera	rapporterna,	då	till	exempel	tydliga	
definitioner	på	de	 indikatorer	 som	används	 saknas.	Han	menar	att	delvis	händer	detta	på	grund	av	
bristande	kunskap	 i	ämnet	hos	de	som	skriver	 rapporterna,	men	också	på	grund	av	oklara	mål	 från	
chefer	och	företagsledare.	Steinmeier	(2016)	säger	vidare	att	mer	kunskap	och	en	bättre	utformning	
av	vad	som	krävs	 inom	hållbarhetsredovisning	skulle	göra	dessa	rapporter	mer	trovärdiga	men	även	
användbara.	 Searcy	 och	 Buslovich	 (2014)	 och	 Guidry	 och	 Patten	 (2010)	 har	 studerat	 ett	 flertal	
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företags	 rapporter.	 Searcy	 och	 Buslovich	 (2014)	 undersökte	 35	 företag	 som	 var	 verksamma	 inom	
bland	annat	finans-,	försäkrings-,	service-	och	tillverkningssektorn.	De	menar	att	företagen	skrev	dessa	
rapporter	 på	 olika	 sätt,	 där	 vissa	 företag	 anställde	 skribenter	 och	 hade	 fullt	 utvecklade	 rapporter	
medan	andra	använde	 sina	 interna	 resurser	och	endast	nämnde	ett	 fåtal	 aspekter	 i	 rapporten.	Alla	
företag	 i	 Searcys	 och	 Buslovichs	 (2014)	 studie	 hade	 samma	mål	 med	 rapporten,	 att	 använda	 den	
internt	i	företaget	för	att	motivera	de	anställda,	öka	dess	engagemang	samt	medvetenhet.	Guidry	och	
Patten	(2010)	menar	att	ju	högre	kvalité	företagen	har	på	sina	hållbarhetsrapporter,	desto	bättre	och	
mer	positiva	 reaktioner	 får	 de	utav	de	externa	 intressenterna.	De	nämner	också	 att	 detta	 kan	 vara	
anledningen	till	att	fler	företag	hållbarhetsredovisar,	även	fast	lagen	inte	kräver	detta.	

Litteraturstudien	 visar	 att	 hållbarhetsredovisning	 är	 relativt	 nytt	 då	 det	 blev	 aktuellt	 i	 slutet	 av	 80-
talet.	 I	 Sverige	 infördes	 krav	 på	 att	 statligt	 ägda	 bolag	 ska	 som	 en	 del	 i	 årsredovisningen	 även	
hållbarhetsredovisa	 från	 och	 med	 2008.	 Tidigare	 studier	 som	 har	 jämfört	 olika	
hållbarhetsredovisningar	 har	 inte	 gjorts	 i	 Sverige,	 utan	 oftast	 i	 USA	 och	 Australien.	 Denna	 studie	
ämnar	 därför	 att	 utifrån	 ett	 helhetsperspektiv	 rikta	 in	 sig	 på	 svenska	 statligt	 ägda	 bolag	 som	 antas	
vara	mer	 reglerade	 än	 privata	 och	 därför	 inte	 lika	marknadsföringsinriktade.	 Statliga	 bolag	 är	 även	
bundna	 sedan	 2008	 att	 hållbarhetsredovisa	 (regeringen,	 u.å.a)	 och	 deras	 årsredovisningar	
offentliggörs	 vilket	 gör	 studien	 möjlig.	 Helhetsperspektivet	 innebär	 att	 trots	 att	
undersökningsområdet	 är	 stort	 och	 brett	 så	 kommer	 tendenser	 och	 utvecklingsriktningar	 att	
uppfattas.	Detta	i	samband	med	att	helhetsperspektivet	tillåter	en	bred	ingång	till	studien	leder	till	att	
likheter	och	skillnader	kommer	att	kunna	urskiljas.		

1.2	SYFTE	

Syftet	med	 studien	 är	 att	 utifrån	 ett	 helhetsperspektiv	 jämföra	 hållbarhetsredovisningens	 innehåll	 i	
statligt	ägda	svenska	bolag	genom	att	göra	två	tidsnedslag,	2016	och	2008.	

1.3	PROBLEMFRÅGA	

● Vilka	 likheter	 och	 skillnader	 finns	 det	 i	 årsredovisningen	 i	 svenska	 statligt	 ägda	 bolag	 2016	
jämfört	med	2008	utifrån	ett	hållbarhetsperspektiv?			 	
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2.	TEORETISK	REFERENSRAM	

I	detta	kapitel	redogörs	det	för	den	teoretiska	referensramen	som	ligger	till	grund	för	denna	studie.	De	
teoretiska	begreppen	som	presenteras	nedan	används	sedan	för	att	få	en	struktur	på	empirin	och	för	
att	kunna	göra	en	analys	som	sedan	leder	fram	till	studiens	slutsatser.	

2.1	CSR	

Enligt	Grankvist	 (2009)	 är	CSR	 företags	och	organisationers	 ansvarstagande	när	det	 gäller	 samhälls-	
och	 hållbarhetsutvecklingen.	 Grankvist	 (2009)	 menar	 att	 det	 finns	 flera	 olika	 definitioner	 av	 CSR,	
beroende	på	vem	som	använder	det	samt	i	vilket	sammanhang.	 

Begreppet	CSR	spreds	bland	allmänheten	tack	vare	att	fler	människor	fick	upp	ögonen	på	hur	andra	
människor	påverkades	av	vårt	västerländska	sätt	att	konsumera.	Det	vill	säga	att	varor	som	köps	har	
tillverkats	 och	 transporterats	 långväga	 och	 att	 de	 har	 framställts	 under	 förhållanden	 som	 inte	 är	
accepterade.	Allt	fler	verksamheter	i	företagen	kontrolleras	av	ett	större	antal	åskådare.	I	och	med	de	
diskussioner	som	fördes	under	1990-talet	om	de	för-	och	nackdelar	som	globaliseringen	innebar	fick	
CSR	ett	riktigt	uppsving.	(Frostenson	et	al.,	2015)		

Carroll	 (1979)	har	delat	upp	CSR	 i	 fyra	delar,	dessa	visar	han	 i	en	pyramid	(Figur	1).	De	fyra	delarna	
visar	grunden	på	företagens	totala	ansvar.	Han	beskriver	dessa	delar	som:	

	

	

FIGUR	1	EGEN	BEARBETNING	AV	CARROLLS	CSR	PYRAMID.	(CARROLL,	1979,	S.	499).	

Den	 första	 grundläggande	 delen	 i	 pyramiden	 är	 det	 ekonomiska	 ansvaret,	 som	 avgör	 om	 företaget	
kommer	att	gå	med	vinst,	 samt	om	 företaget	kommer	att	ha	möjlighet	att	överleva	 (Carroll,	1979).	
Han	 säger	 att	 den	 andra	 delen	 i	 pyramiden	 är	 legalt	 ansvar.	 Carroll	 (1979)	menar	 att	 även	 om	det	
ekonomiska	ansvaret	gör	att	företaget	går	med	vinst,	förväntas	det	att	företaget	följer	lagar	och	regler	
som	 finns	 i	 samhället.	 Vidare	 skriver	 han	 att	 det	 krävs	 att	 den	 ekonomiska	 och	 den	 juridiska	 delen	
samverkar	för	att	företagens	mål	ska	bli	uppfyllt	på	rätt	sätt.	Han	fortsätter	sedan	med	att	den	tredje	
delen	 i	pyramiden	är	 frivillig	och	det	är	det	etiska	ansvaret.	Denna	del	omfattar	standarder,	normer	
samt	förväntningar	som	samhället	har	på	företaget.	Enligt	Carroll	(1979)	är	dock	detta	någonting	som	
inte	 är	 obligatoriskt	 och	 som	 företagen	 själva	 får	 välja	 om	 detta	 är	 någonting	 de	 vill	 tillämpa.	 Han	
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skriver	att	den	fjärde	och	sista	delen	är	det	filantropiska	ansvaret	som	svarar	om	företaget	uppfyller	
kraven	för	att	anses	vara	goda	samhällsmedborgare,	detta	kan	till	exempel	vara	välgörenhet.	Trots	att	
pyramiden	 skapades	 av	 Carroll	 (1979)	 i	 slutet	 på	 70-talet	 så	 är	 den	 högst	 relevant	 fortfarande	 och	
förekommer	i	studier	som	Deigh,	Farquhar,	Palazzo	&	Siano	(2016).	

Carroll	(1999)	har	i	sin	studie	undersökt	hur	begreppet	CSR	har	utvecklats.	Från	att	på	1950-talet	då	
CSR	först	 framställdes	som	ett	begrepp	fram	till	1990-talet	då	CSR	har	utvecklats	till	att	ha	blivit	ett	
alternativt	 ramverk.	 1950	 skrev	 Howard	 R	 Bowen	 boken	 “Social	 Responsibilitys	 of	 a	 businessman”,	
som	 anses	 vara	 lite	 av	 startskottet	 inom	 litteratur	 om	 socialt	 ansvar.	 Det	 Bowen	 utgick	 från	 i	 sitt	
arbete	var	att	många	av	de	stora	företagen	hade	stor	makt	att	på	många	sätt	påverka	medborgarna	
genom	 de	 beslut	 som	 togs	 och	 de	 åtgärder	 som	 utfördes	 (Carroll,	 1999;	 Yang	 &	 Guo,	 2014).	
Fortsättningsvis	säger	Carroll	(1999)	att	Bowen	bör	kallas	för	fadern	av	CSR	på	grund	av	ett	uttalande	
han	 gjorde	 där	 han	 säger	 att	 socialt	 ansvar	 inte	 är	 något	 som	 löser	 alla	 världens	 problem	 men	
innehåller	en	viktig	sanning	som	i	framtiden	kommer	att	styra	verksamheten.		

Om	Carroll	 (1999)	ansåg	att	Howard	Bowen	var	 fadern	 till	CSR	så	beskriver	han	Keith	Davis	 som	en	
respektabel	efterträdare.	Davis	skrev	under	1960-talet	ett	flertal	läroböcker	och	artiklar	om	CSR.	Davis	
definition	på	socialt	ansvar	var	att	vissa	beslut	och	åtgärder	som	affärsmännen	vidtog	hade	skäl	som	
delvis	låg	utanför	det	ekonomiska	och	tekniska	intresset	företaget	hade.	Vidare	hävdade	Davis	att	på	
lång	sikt	kan	det	sociala	ansvaret	ge	företaget	ekonomisk	vinning.	(Carroll,	1999)	

Under	 1970-talet	 presenterades	 en	 rad	 olika	 definitioner	 och	 åsikter	 om	 det	 sociala	 ansvaret	
företagen	 hade,	 för	 att	 sedan	 under	 1980-talet	 lägga	 fokus	 på	 forskning	 om	CSR.	 Intresset	 för	 CSR	
avtog	inte	utan	istället	påbörjades	en	revidering	av	den	centrala	kärnan	av	företagens	sociala	ansvar.	
Inte	heller	 under	 1990-talet	 skapades	några	nya	definitioner	 av	CSR	utan	 konceptet	 CSR	 fungerade	
som	en	byggsten	 för	andra	 teman	och	begrepp	 som	 tagit	 till	 sig	CSR-	 tänket	 (Carroll,	 1999).	Carroll	
(1999)	 lade	 fram	 i	 en	 av	 sina	 studier	 att	 det	 mellan	 en	 organisations	 intressenter	 och	 i	 idén	 om	
företagens	sociala	ansvar	finns	ett	samband.		

Under	 början	 på	 2000-talet	 tenderade	 CSR	 att	 definieras	 med	 olika	 dimensioner	 av	 företagen.	
Europeiska	 kommissionen	 betonar	 den	 inre	 och	 yttre	 dimensionen	 där	 den	 inre	 består	 av	 relativa	
frågor	 som	 berör	 anställda	 samt	miljöfrågor	 som	 rör	 bland	 annat	 användningen	 av	 naturresurser	 i	
produktionen.	 De	 yttre	 dimensionerna	 rör	 intressenter	 där	 bland	 annat	 kunder,	 miljö	 och	
affärspartners	ingår.	(Yang	och	Guo,	2014)		

Windell	 (2010)	 genomförde	 en	 studie	 där	 hon	 deltog	 i	 ett	 flertal	 konferenser	 för	 företag,	 statliga	
organisationer,	 konsulter	med	 flera	 som	 hållits	 runt	 om	 i	 Europa	 under	 början	 på	 2000-talet.	 Hon	
menar	på	att	det	är	svårt	att	sätta	en	definition	på	CSR.	Hon	menar	vidare	att	åsikterna	om	betydelsen	
av	 CSR	 och	 sättet	 att	 ta	 itu	 med	 CSR	 är	 oklara	 och	 har	 en	 varierande	 innebörd,	 det	 finns	 inget	
samband	mellan	en	specifik	aktör	och	geografiska	sammanhang.	Det	 i	 sin	 tur	har	 lett	 till	oenigheter	
över	definitionerna.	Hon	säger	att	under	dessa	konferenser	har	även	 intressenter	från	olika	grupper	
deltagit	för	att	även	de	kunna	diskutera	och	utveckla	idéer	om	CSR.	Windell	(2010)	fortsätter	med	att	
förklara	att	målet	på	dessa	konferenser	var	att	diskutera	företagens	roll	i	samhället,	att	utveckla	CSR	
som	 praxis	 och	 att	 försöka	 komma	 fram	 till	 en	 gemensam	 definition.	 Hon	 nämner	 att	 trots	
diskussionerna	 som	 fördes	 angående	 hur	 CSR	 ska	 definieras	 kom	 de	 inte	 fram	 till	 någon	 slutlig	
definition	 utan	 CSR	 kan	 översättas	 till	 olika	 ramverk,	 företagspraxis	 och	 innebörd	 som	 passar	 olika	
intressen	och	geografiska	och	organisatoriska	sammanhang.	Även	Yang	och	Guo	(2014)	pekar	på	att	
CSR	 är	 ett	 kontroversiellt	 koncept	 under	 förändring.	 De	menar	 på	 att	 det	 fortfarande	 vid	 tiden	 för	
deras	studie	inte	finns	en	konsekvent	definition	av	CSR.	
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2.2	EXTERNREDOVISNING	

2016	fanns	det	 i	svenska	näringslivet	cirka	1	miljon	företag	(Holmström,	2017),	utöver	dem	finns	de	
statliga	bolagen.	De	statliga	bolagen	kan	vara	hel-	eller	delägda	och	några	även	börsnoterade,	de	lyder	
under	 samma	 lagar	 som	 de	 privatägda	 bolagen,	 det	 vill	 säga	 årsredovisnings-,	 bokförings-	 och	
aktiebolagslagen.	Det	ställs	höga	krav	på	professionell	och	öppen	 informationsgivning	dels	på	grund	
av	att	företagen	står	för	stora	värden	och	i	slutändan	ägs	företagen	av	det	svenska	folket.	Den	externa	
rapporteringen	 som	bland	 annat	 innefattar	 årsredovisningen	och	hållbarhetsredovisningen	 ska	 vara	
lika	transparent	som	i	de	företag	som	är	börsnoterade.	Det	är	styrelsen	i	företagen	som	ska	se	till	att	
hållbarhetsredovisningen	följer	GRI:s	riktlinjer.	(Regeringen,	u.å.	a)	

För	 att	 överbrygga	 den	 informationsasymmetri	 som	 finns	 mellan	 de	 intressenter	 som	 befinner	 sig	
utanför	 företaget	 och	 som	 inte	 har	 tillgång	 till	 samma	 information	 som	 ledningen	 som	 finns	 i	
företaget	 och	 som	 oftast	 har	 mer	 information,	 existerar	 den	 externa	 redovisningen	 (Johansson,	
Johansson,	Marton	&	Pautsch,	2013).	De	skriver	även	att	redovisningen	sedan	ligger	som	grund	för	de	
ekonomiska	 besluten	 som	 ska	 tas.	Merkl-Davies	 och	 Brennan	 (2017)	 pratar	 om	 extern	 redovisning	
som	att	det	 inte	bara	handlar	om	att	mäta	utan	även	om	att	kunna	kommunicera	ut	 informationen	
som	 finns	 i	 bland	 annat	 årsredovisningar	 och	 pressmeddelanden	 på	 ett	 sätt	 som	 gör	 att	 den	 blir	
förståelig	 för	 alla	 intressenter.	 De	 menar	 att	 det	 blir	 komplicerat	 eftersom	 de	 som	 efterfrågar	
informationen	inte	bara	har	olika	användningsområden	utan	även	olika	kompetens.		

2.3	INTRESSENTTEORIN	

Begreppet	intressent	användes	första	gången	år	1963	vid	Stanford	Research	Institute.	Ordet	beskrevs	
som	de	grupper	utan	vars	 stöd	organisationer	 skulle	upphöra	att	existera	 (Freeman	&	Reed,	1983).	
Freeman	och	Reed	 (1983)	skriver	att	 företagen	tidigare	har	 lagt	 fokus	på	aktieägarna,	men	omkring	
tiden	då	deras	studie	gjordes,	började	det	istället	läggas	fokus	på	andra	intressenter. 

En	intressent	är	enligt	Frostenson	(2015,	s.	69)	och	Boiral	och	Heras-Saizarbitoria	(2017)	någon	som	
“kan	påverkas	av	eller	påverka	organisationen”.	Han	anser	vidare	att	inom	redovisningen	är	begreppet	
intressenter	etablerat.	Från	att	endast	bestå	av	 investerare	och	kreditgivare	kan	 intressenterna	 idag	
även	innefatta	leverantörer,	kunder,	personal,	statliga	myndigheter	med	flera.	Enligt	Clarkson	(1995)	
finns	det	två	typer	av	intressenter,	primära	intressenter	och	sekundära	intressenter.	Han	säger	att	de	
primära	 intressenterna	 är	 aktieägare,	 anställda,	 kunder,	 leverantörer	 samt	 samhället	 medan	 de	
sekundära	 intressenterna	 är	 till	 exempel	 media.	 Han	 menar	 dock	 att	 media	 är	 en	 intressent	 som	
påverkar	och	påverkas	av	organisationen,	men	avgör	inte	om	företaget	kommer	att	överleva	eftersom	
de	inte	ingår	i	några	transaktioner	med	företaget.	Media	kan	dock	påverka	de	primära	intressenterna	
genom	 att	 visa	 upp	 företaget	 på	 ett	 visst	 sätt,	 vilket	 är	 anledningen	 till	 att	 företagen	 och	
organisationerna	även	måste	ta	hänsyn	till	de	sekundära	intressenterna	till	viss	del	(Clarkson,	1995). 

Nedanstående	figur	(Figur	2)	visar	de	olika	relationerna	som	organisationerna	och	intressenterna	har	
mellan	 varandra.	 Den	 visar	 att	 intressenter	 påverkar,	 men	 även	 påverkas	 av	 företag	 och	
organisationer.	Enligt	figuren	kan	det	antas	att	alla	intressenter	påverkas	och	påverkar	lika	mycket	av	
en	organisation.	(Donaldson	och	Preston,	1995)	
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FIGUR	2	EGEN	BEARBETNING	AV	DONALDSON	OCH	PRESTONS	INTRESSENTMODELL.	(DONALDSON	&	PRESTON,	
1995,	S.	69).	

Steurer	(2006)	skriver	att	från	att	ha	varit	fokuserad	på	enbart	företag	har	intressentteorin	utvecklats	
till	 att	 innefatta	 forskning	 som	 även	 inkluderar	 relationer	mellan	 samhälle	 och	 företag.	 Dock	 anser	
Steurer	(2006)	att	det	fortfarande	saknas	vissa	aspekter	inom	intressentteorin	för	att	hela	spektret	av	
forskning	 inom	 teorin	 ska	 vara	 uppfyllt.	 I	 studien	 beskriver	 han	 en	 typlära	 med	 ett	 “trippel-
perspektiv”.	Dessa	tre	perspektiv	är:	Företagets	perspektiv	som	fokuserar	på	hur	företaget	handskas	
med	 intressenterna,	 intressenternas	 perspektiv	 som	 analyserar	 hur	 företagen	 påverkas	 av	
intressenterna	samt	det	begreppsmässiga	perspektivet.	Det	sista	perspektivet	menar	Steurer	 (2006)	
undersöker	 hur	 vissa	 specifika	 begrepp	 som	 “the	 common	 good”	 (det	 gemensamma	 bästa)	 och	
hållbar	utveckling	kopplar	ihop	agerandet	mellan	företag	och	intressenter.	

2.4	LEGITIMITETSTEORIN	

Legitimitet	 beskrivs	 som	 en	 relation	 mellan	 externa	 intressenter	 och	 företagen,	 där	 företagen	 är	
beroende	av	sina	intressenter.	Denna	relation	är	någonting	som	förändras	med	tiden,	i	samband	med	
att	samhällets	förväntningar	blir	annorlunda.	För	att	företagen	ska	kunna	behålla	sin	legitimitet	räcker	
det	inte	alltid	med	att	de	tillfredsställer	samhällets	förväntningar,	ibland	måste	företagen	även	förutse	
dessa	för	att	snabbt	kunna	leva	upp	till	de	förväntningar	och	krav	som	ställs.	Ju	bättre	ett	företag	är	på	
att	agera	snabbt	och	leva	upp	till	samhällets	förväntningar,	desto	större	förväntningar	och	högre	krav	
kommer	att	ställas	på	dessa.	(O’Donovan,	2002) 

Martinez-Ferrero,	 Garcia-Sanchez	 och	 Cuadrado-Ballesteros	 (2015)	 skriver	 att	 legitimitetsteorin	
baseras	 på	 att	 företag	 och	 organisationer	måste	 arbeta	 på	 ett	 tillfredsställande	 sätt.	 De	menar	 att	
företagen	måste	 utgå	 ifrån	 vissa	 gränser	 som	 samhället	 sätter,	 om	 vad	 som	 är	 socialt	 acceptabelt.	
Detta	 för	 att	 organisationen	 ska	 kunna	 fortsätta	 vara	 framgångsrik.	 De	 menar	 att	 om	 inte	
organisationens	värderingssystem	skulle	 stämma	överens	med	samhällets	 skulle	organisationen	 inte	
kunna	 fortsätta	utvecklas	på	marknaden.	Martinez-Ferrero	et	al.	 (2015)	menar	att	 legitimitetsteorin	
beskriver	organisationen	som	ett	socialt	kontrakt.	De	anser	att	det	sociala	kontraktet	består	av	både	
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samhällets	 och	 företagens	 intressen	 och	 båda	 bör	 bli	 uppfyllda.	 De	 säger	 att	 legitimitetsteorin	 tar	
hänsyn	till	mer	än	endast	ekonomiska	mål	hos	företag	och	organisationer.	Frostenson	(2015)	anser	att	
legitimitetsteorin	lägger	tonvikten	på	att	legitimitet	ofta	är	en	resurs	som	företagen	är	i	behov	av	för	
att	få	tillträde	till	andra	resurser.	Han	menar	att	företagen	är	beroende	av	omvärldens	resurser	för	att	
kunna	sköta	sin	egen	verksamhet. 

Legitimitetsteorin	 kan	 kopplas	 till	 intressentteorin.	 Företagens	 sätt	 att	 sprida	 information	om	bland	
annat	 miljöarbete	 och	 upplysningar	 gör	 att	 alla	 externa	 intressenter	 har	 möjligheten	 att	 se	 hur	
företaget	 arbetar	 internt.	 Informationen	 om	 miljöarbetet	 innehåller	 olika	 strategier	 som	 företaget	
eller	 organisationen	 jobbar	 efter,	 åtgärder	 som	 vidtas	 om	 någonting	 inte	 är	 som	 det	 ska	 samt	 om	
sättet	de	agerar	på	är	inom	de	gränser	som	samhället	kräver.	(Ahmad	&	Sulaiman,	2004)	

Hedberg	och	von	Malmborg	(2003)	menar	att	legitimitetsteorin	syftar	till	att	CSR:s	riktlinjer	ska	kunna	
användas	av	organisationer	och	 företag	 som	en	 typ	av	 strategi	 för	att	 antingen	 få	eller	behålla	den	
legitimitet	 företagen	och	organisationerna	 redan	har.	 Sedan	år	2000	väljer	 fler	 företag	 i	 världen	att	
upprätta	 någonting	 liknande	 en	 hållbarhetsrapport	 för	 att	 stärka	 sin	 legitimitet	 på	 marknaden	
(Hedberg	 &	 von	 Malmborg,	 2003;	 O’Donovan,	 2002).	 Vid	 tiden	 O’Donovan	 (2002)	 gör	 sin	 studie	
skriver	 han	 att	 miljöaspekter	 är	 någonting	 som	 blivit	 alltmer	 populärt	 att	 nämna	 i	 de	 frivilliga	
rapporterna,	anledningen	till	detta	är	att	miljöaspekter	blivit	en	viktig	fråga	bland	 intressenter	vilket	
gör	att	legitimiteten	stärks	på	detta	sätt.	Han	tycker	också	att	det	är	viktigt	att	veta	att	legitimiteten	
kommer	från	de	externa	intressenterna,	men	företagen	kan	påverka	det	själva	genom	att	välja	hur	de	
vill	visa	sig	utåt.	O’Donovan	(2002)	fortsätter	med	att	företag	redovisar	sina	CSR-aktiviteter	främst	för	
de	intressenter	som	utgör	lönsamhet	för	företaget	samt	har	ett	stort	inflytande,	detta	gör	de	för	att	
behålla	sin	legitimitet.	Vidare	menar	han	att	genom	att	företag	har	en	stark	legitimitet	kan	detta	leda	
till	 lönsamhet.	 Han	 skriver	 att	 när	 företagen	 redovisar	 sina	 CSR-aktiviteter	 i	 antingen	
hållbarhetsredovisningen	 eller	 i	 årsredovisningen,	 bidrar	 detta	 till	 företagens	 legitimitet	 som	 sedan	
kan	göra	att	företagens	försäljning	ökar,	vilket	i	sin	tur	gör	att	företagets	resultat	ökar.	

2.5	TRIPLE	BOTTOM	LINE	

Triple	 Bottom	 Line	 [TBL]	 är	 enligt	 litteraturundersökningen	 ett	 utbrett	 begrepp	 inom	
hållbarhetsredovisning,	speciellt	i	forskningen	inom	hållbar	utveckling	i	företagsvärlden.	Grundtanken	
bakom	 TBL	 är	 enligt	 Norman	 och	 McDonald	 (2004)	 att	 förutom	 det	 vanliga	 slutresultatet	 i	 den	
finansiella	 rapporten	 (dvs.	 “the	 bottom	 line”)	 ska	 liknande	 resultat	 även	 redovisas	 för	 företagets	
sociala/etiska	och	miljömässiga	prestation.	Norman	och	McDonald	(2004)	nämner	vidare	att	 företag	
har	 olika	 åtaganden	och	 förpliktelser	mot	 sina	 olika	 intressenter	 och	 ett	 företag	 som	 inte	 uppfyller	
sina	skyldigheter	mot	sina	viktigaste	intressenter	inte	kommer	att	vara	ett	långsiktigt	hållbart	företag.	
Det	 som	 anhängarna	 av	 TBL	 menar	 på	 är	 att	 uppfyllandegraden	 av	 skyldigheterna	 gentemot	 till	
exempel	samhället,	de	anställda,	kunderna	och	leverantörerna	ska	kunna	mätas,	beräknas,	revideras	
och	rapporteras	(Norman	&	McDonald,	2004).		

Redovisning	 enligt	 TBL	 ska	 tydliggöra	 hur	 företagen	 kan	 hållas	 ansvariga	 inför	 olika	 intressenter	 att	
fullgöra	sin	ansvarsskyldighet	och	förtydliga	hur	hållbara	företagens	prestationer	är	 (Deegan,	1999a,	
se	 Wang	 &	 Lin,	 2007).	 Wang	 och	 Lin	 (2007)	 skriver	 att	 genom	 att	 identifiera	 de	 tre	 faktorerna	
ekonomisk	 framgång,	kvalité	på	miljö	och	social	 rättvisa	kan	ett	 företag	nå	hållbar	utveckling,	vilket	
även	Hammer	och	Pivo	(2017)	tar	upp	i	sin	studie.	Tack	vare	TBL	kan	då	ekonomiska,	miljömässiga	och	
sociala	 faktorer	 vägas	 in	 i	 företagens	 beslutsprocesser	 och	 utvärderingar	 (Wang	 &	 Lin,	 2007).	 När	
Wang	 och	 Lin	 gjorde	 sin	 studie	 var	 dock	 arbetet	 med	 att	 hitta	 sätt	 att	 redovisa	 miljömässiga	 och	
sociala	faktorer	fortfarande	alldeles	nytt,	varför	de	menar	på	att	stora	hinder	fortfarande	fanns	för	att	
införliva	dessa	begrepp	 i	den	 traditionella	 redovisningen.	Dessutom	menar	Wang	och	Lin	 (2007)	att	
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avsaknaden	av	optimerande	hållbarhetsmodeller	innebär	ett	hinder	för	företagen	att	kunna	integrera	
de	ekonomiska,	miljömässiga	och	sociala	kostnaderna	och	tillgångarna	i	förvaltningen	av	företagen.	

Även	 fast	koncepten	är	ganska	klara	och	 lätta	att	 förstå	 i	TBL-modellen;	ekonomiskt	välstånd,	social	
rättvisa	och	miljökvalitet,	är	de	alla	begrepp	som	är	svåra	att	mäta	och	kvantifiera.	Det	är	här	som	de	
riktiga	 problemen	 med	 TBL-modellen	 dyker	 upp	 enligt	 Wang	 och	 Lin	 (2007).	 Vidare	 menar	 de	
dessutom	att	begreppen	även	är	sammankopplade	med	varandra	och	påverkar	varandra	i	olika	grad,	
vilket	 presenterar	 ytterligare	 svårigheter	 när	 begreppen	 ska	 kvantifieras	 och	mätas	 för	 att	 få	 fram	
“bottom	lines”	(dvs.	slutresultat).	

2.6	GRI	

Enligt	 Kundid	Novokmet	 och	Rogosic	 (2016)	 är	GRI:s	 riktlinjer	 för	 hållbarhetsredovisning	de	 som	är	
mest	användbara	och	utvecklade	för	att	företag	ska	på	ett	relativt	enkelt	sätt	kunna	fastställa	mätbara	
värden	på	deras	påverkan	på	miljön,	ekonomin	och	samhället.	 	Vidare	menar	de	att	eftersom	GRI:s	
riktlinjer	 är	 så	 pass	 objektiva	 kan	 företagen	 anpassa	dem	efter	 just	 sin	 verksamhet	och	 ändå	 få	 ett	
samband	 som	 passar	 både	 internt	 och	 externt.	 Det	 finns	 dock	 vissa	 principer	 som	 ska	 följas,	
Frostenson	et	al.	(2015)	skriver	att	när	hållbarhetsredovisning	upprättas	enligt	GRI	ska	företaget	utgå	
från	 kvalitativa	 och	 innehållsmässiga	 principer.	 De	 säger	 att	 de	 kvalitativa	 principerna	 är	 tydlighet,	
tillförlitlighet,	balans,	jämförbarhet,	precision	och	när	redovisningen	ska	avges.	De	fortsätter	med	att	
principer	 som	 väsentlighet,	 kommunikation	 med	 intressenter,	 fullständighet	 och	
hållbarhetssammanhang	tillhör	det	innehållsmässiga.	

Kundid	Novokmet	och	Rogosic	(2016)	beskriver	att	fördelarna	med	att	använda	sig	av	GRI:s	riktlinjer	
är	flera.	Genom	att	regelbundet	samla	in	data,	kommunicera	och	återkoppla	kommer	det	att	gynna	de	
rapporterande	företagen	både	externt	och	internt.	Vidare	lyfter	Kundid	Novokmet	och	Rogosic	(2016)	
fram	 att	 de	 interna	 fördelarna	 kan	 till	 exempel	 vara	 att	 kostnaderna	 kommer	 att	 minska	 och	
effektiviteten	 kommer	 att	 förbättras,	 sambandet	 mellan	 finansiella	 och	 icke-finansiella	 resultat	
betonas	 samt	 ge	 en	 ökad	 förståelse	 för	 risker	 och	 möjligheter.	 Även	 de	 externa	 fördelarna	 med	
hållbarhetsredovisning	 lyfts	 fram	 av	 Kundid	 Novokmet	 och	 Rogosic	 (2016),	 de	 kan	 till	 exempel	
omfatta	 en	 förbättring	 av	 varumärkeslojalitet	 och	 rykte.	 Det	 kan	 i	 sin	 tur	 innebära	 att	 de	 externa	
intressenterna	 får	 en	 förståelse	 för	 företagets	 verkliga	 värde	 och	 immateriella	 och	 materiella	
tillgångar	(Kundid	Novokmet	&	Rogosic,	2016).		

Moneva	et	al.	(2006)	anser	att	det	i	GRI:s	riktlinjer	saknas	vissa	definitioner	och	tolkningar	på	termer	
som	används	 inom	hållbarhetsredovisning.	Han	menar	att	det	 finns	en	ordlista	som	förklarar	en	del	
uttryck	 och	 termer,	 dock	 finns	 inga	 tolkningar	 av	 till	 exempel	 begreppet	 hållbarhet	 eller	 hållbar	
utveckling.	 Moneva	 et	 al.	 (2006)	 menar	 också	 att	 vissa	 av	 principerna	 som	 de	 rapporterande	
företagen	använder	för	att	påvisa	en	hög	kvalitet	i	hållbarhetsredovisning	är	svåra	att	sätta	ord	på	för	
de	företag	som	har	en	mängd	olika	intressenter.	Många	gånger	har	intressenterna	svårt	att	förstå	det	
företaget	vill	förmedla.	

GRI:s	 riktlinjer	 har	 utvecklats	 och	 år	 2013	 kom	den	 senaste	uppdateringen	 av	 ramverket:	G4.	 I	 och	
med	 introduktionen	 av	 den	 fjärde	 generationens	 riktlinjer	 har	 GRI	 lagt	 fokus	 på	 väsentlighet	 och	
hållbarhetssammanhang.	 Innebörden	 av	 väsentlighet	 syftar	 på	 att	 företagens	 ekonomiska,	
miljömässiga	och	sociala	påverkan	har	en	stor	betydelse	samtidigt	som	det	är	viktigt	för	bedömningar	
som	 intressenterna	gör	av	 företaget.	Hållbarhetssammanhang	handlar	om	att	ge	 svar	på	 frågan	om	
företaget	 bidrar	 till	 en	 försämring	 eller	 förbättring	 av	 de	 miljömässiga,	 ekonomiska	 och	 sociala	
förhållanden	i	den	omgivning	både	lokalt	och	globalt	som	de	verkar	i.	Företagen	ska	kunna	redogöra	
för	sin	huvudsakliga	påverkan	inom	miljö,	det	sociala	och	det	ekonomiska	området	och	kunna	uppvisa	
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vilket	 sammanhang	 de	 är	 i.	 Även	 principer	 som	 fullständighet,	 det	 vill	 säga	 hur	 omfattande	
redovisningen	 ska	 vara	 för	 att	 ge	 tillräckligt	med	 information	 till	 läsaren,	 samt	 den	 fjärde	 och	 sista	
byggstenen	 inom	hållbarhetsredovisning	 som	är	 kommunikation	med	 intressenterna.	Den	principen	
innebär	att	 företaget	ska	ha	 identifierat	de	som	 i	huvudsaklig	mening	påverkas	av	verksamheten	till	
exempel	som	aktieägare,	kund,	anställd	med	flera	och	på	ett	bra	sätt	kunnat	kommunicerat	med	dem.	
(Frostenson	et	al.,	2015)	

2.7	ANALYSMODELL	

Litteraturgenomgången	tyder	på	att	GRI:s	riktlinjer	i	stor	utsträckning	kan	härledas	från	TBL-modellen.	
Eftersom	många	av	de	hållbarhetsrapporter	som	kommer	att	undersökas	i	stora	drag	bygger	på	GRI:s	
rekommendationer	 kommer	 TBL	 att	 vara	 en	 av	 hörnstenarna	 i	 analysen.	 De	 tre	 grundläggande	
begreppen	 i	 modellen	 är	 ekonomiskt	 välstånd,	 social	 rättvisa	 och	 miljökvalitet,	 där	 de	 två	 senare	
kommer	att	ligga	som	grund	för	arbetet	med	att	koda	ut	lämpliga	ord	och	fraser.	Både	CSR	(se	Figur	1)	
och	TBL	kommer	att	användas	för	att	 jämföra	 innehållet	 i	hållbarhetsrapporterna	2016	jämfört	med	
2008.	 I	 förlängningen	 kommer	 paralleller	 att	 dras	 till	 övriga	 teorier,	 som	 till	 exempel	
legitimitetsteorin,	 för	 att	 kunna	 visa	 på	 varför	 företagen	 använder	 sig	 av	 vissa	 begrepp.	
Intressentteorin	 kommer	 att	 användas	 för	 att	 lämpligt	 kunna	 avgöra	 vilka	 intressenter	 som	 är	
relevanta	 att	 lägga	 vikt	 vid	 i	 själva	 analysen	 av	 rapporterna.	 GRI	 kommer	 att	 användas	 för	 att	
analysera	 utifrån	 GRI:s	 innehållsmässiga	 principer	 om	 väsentlighet,	 fullständighet	 samt	
kommunikation	till	intressenter.	I	figur	3	nedan,	visas	en	analysmodell	som	baseras	på	den	teoretiska	
referensramen.		

	

FIGUR	3	ANALYSMODELL	BASERAD	PÅ	DEN	TEORETISKA	REFERENSRAMEN	(EGEN	BEARBETNING,	2017).	
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3.	METOD	

I	den	här	delen	presenteras	tillvägagångssättet	för	denna	studie.	Ansatsen,	litteraturinsamling,	val	och	
analys	av	hållbarhetsrapporter,	definition	av	begreppen	och	slutligen	presenteras	en	metoddiskussion.	

3.1	FORSKNINGSANSATS		

Studien	inleddes	med	en	litteraturgenomgång	med	ämnet	hållbar	utveckling	som	utgångspunkt.	I	den	
organiserades	vetenskapliga	artiklar	 i	en	tabell	där	artiklarnas	teman	och	slutsatser	 lyftes	fram.	Från	
den	 gick	 det	 att	 utläsa	 att	 hållbarhet	 och	 hållbar	 utveckling	 är	 ett	 ämne	 som	 har	 studerats	 sedan	
slutet	 på	 80-talet.	 Idag	 har	 allt	 fler	 forskare	 börjat	 undersöka	 kopplingen	 mellan	 hållbarhet	 och	
företag	 (se	 1.1	 Bakgrund).	 Detta	 ledde	 fram	 till	 valet	 att	 jämföra	 hållbarhetsrapporter	 vid	 två	 olika	
tidpunkter,	eftersom	det	upplevdes	finnas	ett	forskningsgap	och	studien	vill	bidra	med	ny	kunskap	på	
området.	Enligt	Bryman	och	Bell	(2013,	s.	111)	är	det	viktigt	med	den	inledande	litteraturstudien	där	
det	 tas	 reda	 på	 vad	 som	 redan	 finns	 skrivet	 om	 ämnet	 för	 att	 på	 så	 sätt	 fylla	 på	 den	 befintliga	
kunskapen	med	ny	vetskap.	Eftersom	studien	syftar	till	att	jämföra	innehållet	i	hållbarhetsrapporterna	
ur	ett	helhetsperspektiv	mellan	två	tidsnedslag,	upplevdes	en	kvalitativ	studie	passande.	En	kvalitativ	
metod	 är	 en	 typ	 av	 forskningsstrategi	 (Bryman	&	 Bell,	 2013;	 Cumming-Potvin,	 2013).	 Vidare	 säger	
forskarna	 att	 det	 går	 att	 utläsa	 att	 den	 kvalitativa	 forskningens	 strategi	 lägger	 vikten	 på	 ord	 vid	
insamling	 och	 analysering	 av	 data.	 Gobo	 (2005)	 skriver	 att	 de	 kvalitativa	 forskarna	 tänker	 sig	 sin	
forskning	som	ett	hjälpmedel	för	att	nå	sitt	mål,	det	vill	säga	kunskapen	och	inte	som	ett	mål	i	sig.		

Studien	 utgick	 ifrån	 ett	 deduktivt	 synsätt,	 eftersom	 litteraturen	 och	 tidigare	 forskning	 har	 legat	 till	
grund	för	de	kategoriseringar	och	teman	som	hämtats	 från	den	teoretiska	referensramen.	Eftersom	
syftet	är	att	jämföra	hållbarhetsrapporterna	var	det	passande	att	utgå	från	tidigare	studier,	litteratur	
samt	även	teori	för	att	kunna	analysera	och	kategorisera	hållbarhetsrapporterna	på	ett	optimalt	sätt.	
Enligt	 Hyde	 (2000)	 innebär	 en	 deduktiv	 tankegång	 att	 en	 redan	 erkänd	 teori	 eller	 generalisering	
prövas	för	att	se	om	den	går	att	applicera	på	ett	specifikt	fall.	Vid	ett	deduktivt	synsätt	utgås	det	ifrån	
studier	 och	 teorier	 som	 redan	 finns	 för	 att	 sedan	 samla	 in	 empiriska	 data	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013).	
Vidare	 nämner	 de	 att	 empirin	 kopplas	 till	 de	 befintliga	 teorierna	 för	 att	 se	 om	 empirin	 stämmer	
överens	eller	avviker	från	tidigare	forskning.	

I	studien	jämfördes	hållbarhetsrapporter	från	två	tidsnedslag	i	åtta	statligt	ägda	företag.	En	jämförelse	
valdes	 för	 att	 få	 ett	 bredare	 perspektiv	 på	 vilka	 likheter	 och	 skillnader	 hållbarhetsrapporterna	 har	
2016	jämfört	med	2008.	En	jämförande	studie	kallas	även	för	en	komparativ	design.	Bryman	och	Bell	
(2013)	 skriver	 att	 genom	 att	 använda	 sig	 av	 den	 komparativa	 designen	 går	 det	 att	 få	 en	 bättre	
förståelse	för	en	viss	händelse	genom	att	jämföra	olika	situationer.	Fransson	(2006)	säger	att	poängen	
med	komparativa	studier	är	att	få	ett	bredare	perspektiv	och	en	referensram.	Han	menar	att	det	som	
avgör	vad	resultatet	blir	är	det	som	 jämförs	och	på	vilket	sätt.	Genom	att	göra	komparativa	studier	
finns	 möjligheten	 att	 ändra	 kontrasterna	 på	 vad	 som	 ska	 framträda	 och	 på	 vilket	 sätt.	 Detta	 ger	
möjligheten	att	uppnå	en	djupare	och	bredare	analys	i	det	som	forskas.	(Fransson,	2006)		

3.2	LITTERATURINSAMLING	

Litteraturinsamlingen	 i	 arbetet	 bestod	 av	 sökningar	 efter	 vetenskapliga	 artiklar	 i	 databaserna	
Discovery	samt	ABI/INFORM	Global.	De	sökord	som	användes	var;	sustainability	reporting,	GRI,	CSR,	
sustainability,	 sustainable	 development,	 sustainability	 accounting.	 De	 vetenskapliga	 artiklar	 som	
hittades	fanns	publicerade	i	dessa	vetenskapliga	tidskrifter,	se	tabell	nedan.	Siffrorna	i	tabellen	anger	
antal	artiklar	som	använts	från	varje	journal.	
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TABELL	1.	TABELL	ÖVER	ANVÄNDA	JOURNALER	(EGEN	BEARBETNING,	2017).	

	

De	vetenskapliga	artiklarna	som	valdes,	bidrar	alla	med	 information	på	olika	sätt.	Enligt	Bryman	och	
Bell	 (2013)	 görs	 en	 litteraturgenomgång	 av	 redan	 existerande	 litteratur	 för	 att	 ta	 reda	 på	 vad	 som	
gjorts	 tidigare,	 vilka	 tidigare	 kunskaper	 som	 redan	 existerar	 om	 det	 utvalda	 ämnet,	 samt	 vilka	
metoder,	begrepp	och	litteratur	som	är	relevanta.	De	menar	att	genom	att	tolka	det	som	redan	finns	
skrivet	och	ha	det	som	stöd	 för	argument	och	egna	åsikter	stärker	det	ens	egna	trovärdighet.	Även	
databasen	DiVA	användes,	där	det	 söktes	efter	 andra	uppsatser	 samt	avhandlingar	 som	skrivits	om	
liknande	ämnen.	

3.3	VAL	AV	HÅLLBARHETSRAPPORTER	

För	 att	 samla	 in	 empiri	 utgicks	 det	 från	 regeringens	 hemsida	 där	 en	 rapport	 över	 statliga	 bolag	 i	
Sverige	återfanns	(regeringen,	u.å.b).	Orsaken	till	att	statliga	bolag	valdes	istället	för	privata	är	att	de	
har	andra	 förutsättningar.	Statliga	bolag	har	haft	krav	på	sig	 längre	att	hållbarhetsredovisa	men	det	
antogs	 även	 att	 privata	 bolag	 kunde	 använda	 hållbarhetsrapporterna	 för	 att	 öka	 sina	 intressenters	
förtroende	för	dem.	Flera	studier	(Guidry	&	Patten,	2010;	Wilburn	&	Wilburn,	2013)	har	lyft	fram	att	
bolag	 kan	 använda	 sina	 hållbarhetsredovisningar	 för	 att	 påverka	 intressenter	 och	 använder	 dem	 i	
marknadsföringssyfte.	Därför	upplevdes	 statliga	bolag	som	mer	 lämpliga	 studieobjekt	då	det	antogs	
att	de	var	reglerade	på	ett	annat	sätt.	Därefter	valdes	8	av	de	cirka	40	företag	som	finns	presenterade	
i	rapporten	(se	figur	4).	Åtta	företag	ansågs	vara	tillräckligt	för	att	studera	likheterna	och	skillnaderna	
inom	 hållbarhetsrapporterna.	 Hållbarhetsredovisningarna	 från	 2008	 och	 2016	 hämtades	 från	
respektive	 företags	 hemsidor.	 Anledningen	 till	 att	 år	 2008	 valdes	 var	 eftersom	 det	 var	 året	 då	
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regeringen	beslutade	om	att	ersätta	de	tidigare	riktlinjerna	som	gällde	extern	rapportering	för	statligt	
ägda	 bolag.	 De	 nya	 riktlinjerna	 har	 kompletterats	 med	 tydligare	 informationskrav	 och	 utökats	
avseende	 hållbarhetsinformation.	 Regeringen	 skriver	 att	 företagen	 ska	 senast	 från	 och	 med	 det	
räkenskapsår	som	inleds,	den	1	januari	2008	rapportera	enligt	de	nya	riktlinjerna	(regeringen,	u.å.a).	
År	 2016	 valdes	 eftersom	 det	 är	 det	 senaste	 året	 som	 hållbarhetsredovisningarna	 är	 upprättade.	
Hållbarhetsrapporterna	är	 en	del	 av	 årsredovisningen	 vilket	 innebär	 att	 det	 är	offentliga	handlingar	
vilket	gjorde	det	lätt	att	hitta	dessa.	

	

FIGUR	4	DE	ÅTTA	UTVALDA	FÖRETAGEN	SAMT	VILKEN	BRANSCH	DE	TILLHÖR	(EGEN	BEARBETNING,	2017).	

3.4	OPERATIONALISERING	

Genom	att	hämta	olika	teman	och	begrepp	från	den	teoretiska	referensramen	låg	dessa	till	grund	för	
innehållsanalysen.	 Operationalisering	 innebär	 enligt	 Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 att	 de	 begrepp	 en	
forskare	är	intresserad	av	utformas	från	teorin	till	att	bli	mätbara.	De	skriver	vidare	att	begreppet	från	
början	kom	 från	 fysiken	där	det	beskrev	de	 tillvägagångssätt	 som	användes	 för	 att	mäta	begrepp.	 I	
figur	5	nedan	följer	en	presentation	av	utvalda	teman:	
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FIGUR	5	OPERATIONALISERING	(EGEN	BEARBETNING,	2017).	

Utifrån	den	teoretiska	referensramen	plockades	dessa	delar	ut	för	att	ligga	till	grund	för	de	aspekter	
som	 studerades	 i	 innehållsanalysen.	 Teman	 som	 valdes	 ut	 var	 ganska	 spridda	 och	 täcker	 olika	
koncept,	men	det	ansågs	bidra	till	det	helhetsgrepp	som	studien	ämnar	ta.	CSR	består	av	fyra	delar,	
det	ekonomiska	ansvaret,	legala	ansvaret,	etiska	ansvaret	och	filantropiska	ansvaret.	I	studien	valdes	
att	inte	ha	med	det	ekonomiska	ansvaret,	eftersom	det	syftar	till	att	företaget	ska	gå	med	vinst,	vilket	
inte	 var	 poängen	med	 studien	 eftersom	årsredovisningen	 inte	 granskades.	 Intressentteorin	 tar	 upp	
intressenterna,	 i	 studien	 söktes	 efter	 primära	 intressenter	 samt	 vilka	 av	 de	 företagen	 väljer	 att	 ta	
hänsyn	 till	 mest.	 Legitimitetsteorin	 handlar	 om	 samhällets	 förväntningar	 på	 företagen	 och	 att	
företagen	 gör	 allt	 för	 att	 få	 bekräftelse	 av	 samhället,	 genom	 det	 får	 de	 legitimitet.	 I	 studien	
studerades	 om	 företagen	 nämnde	 vad	 de	 gjorde	 för	 att	 uppfylla	 samhällets	 förväntningar.	 Triple	
Bottom	 Line	 tar	 upp	 ekonomiska	 förväntningar,	 social	 rättvisa	 samt	 kvalité	 på	 miljö.	 I	 innehållet	
letades	efter	vad	företagen	gör	för	social	rättvisa	och	kvalité	på	miljö.	De	ekonomiska	förväntningarna	
kommer	 det	 inte	 att	 tas	 hänsyn	 till	 eftersom	det	 inte	 är	 intressant	 i	 studien	 då	 studien	 syftade	 på	
hållbarhetsredovisningens	 utformning.	 Under	 GRI	 låg	 fokus	 på	 väsentlighet,	 fullständighet	 och	
kommunikation	med	intressenter.	Med	väsentlighet	menas	att	företagens	ekonomiska,	miljömässiga	
och	 sociala	 påverkan	 har	 en	 stor	 betydelse	 samtidigt	 som	 det	 är	 viktigt	 för	 bedömningar	 som	
intressenterna	gör	av	företaget.	Även	här	uteslöts	företagens	ekonomiska	del.	Fullständighet	innebär	
hur	 omfattande	 redovisningen	 ska	 vara	 för	 att	 ge	 tillräckligt	 med	 information	 till	 läsaren.	 Med	
kommunikation	till	intressenter	menas	det	sätt	som	företaget	når	ut	till	sina	intressenter	på.		
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3.5	ANALYS	AV	HÅLLBARHETSRAPPORTER	

Empirin	bestod	av	hållbarhetsrapporter	som	skulle	undersökas	utifrån	den	teoretiska	referensramens	
operationaliserade	 begrepp.	 Därför	 valdes	 en	 kvalitativ	 innehållsanalys	 som	 forskningsmetod,	
eftersom	 den	 framstod	 som	 den	 bäst	 lämpade	 metoden	 för	 att	 både	 få	 fram	 i	 vilket	 omfång	
begreppen	 användes,	 men	 också	 få	 fram	 de	 mer	 kvalitativa	 tendenserna	 i	 texten.	 Rapporterna	
genomlästes	 ett	 flertal	 gånger	 och	 färgmarkerades	 efter	 de	 teman	 som	 finns	 i	 referensramen.	
Innehållsanalys	är	en	metod	 som	används	 inom	 forskningen	 som	gränsar	mellan	det	 kvalitativa	och	
det	kvantitativa	synsättet	(Duriau,	Reger	&	Pfarrer,	2007).	De	tar	upp	att	den	passar	speciellt	bra	till	
många	 av	 de	 problem	 som	 uppstår	 inom	 organisationsforskning	 som	 annars	 är	 svåra	 att	 studera.	
Duriau	et	al.	(2007)	skriver	att	de	använder	sig	av	Shapiro	och	Markoffs	definition	på	innehållsanalys	
från	1997,	som	förenklat	uttryckt	menar	på	att	innehållsanalys	är	alla	sorters	mätande	av	skriven	text	i	
forskningsändamål.	

I	 studien	 genomfördes	 en	 innehållsanalys	 som	 dock	 var	 mer	 åt	 det	 kvalitativa	 hållet	 eftersom	
underliggande	 teman	och	 att	 “läsa	mellan	 raderna”	 var	mer	 i	 fokus.	Meningar,	 ord	 och	 fraser	 som	
styrker	den	empiriska	tolkningen	av	texten	plockades	ut	och	presenteras	i	tabeller	under	varje	företag	
i	 kapitel	 4.	 Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 menar	 på	 att	 innehållsanalys	 historiskt	 sett	 är	 en	 kvantitativ	
forskningsmetod	 även	 fast	 vissa	 stickspår	 in	 på	 mer	 kvalitativa	 vägar	 också	 finns.	 De	 menar	 att	
innehållsanalys	är	ett	sätt	att	analysera	dokument	och	texter	på	ett	objektivt	och	replikerbart	sätt,	för	
att	kunna	kategorisera	innehållet	utifrån	förutbestämda	kategorier.	Enligt	Denscombe	(2009)	så	är	ett	
typiskt	sätt	att	presentera	data	i	kvalitativa	studier	genom	att	göra	en	skriftlig	tolkning	av	fynden,	samt	
illustrera	poänger	genom	att	använda	citat.	

3.6	METODDISKUSSION	

De	 vetenskapliga	 artiklar	 som	 använts	 till	 denna	 studie	 hade	 som	 krav	 att	 de	 skulle	 ha	 blivit	 “peer	
reviewed”,	översatt	till	svenska	blir	det	kollegialt	granskade.	Enligt	Bryman	och	Bell	(2013)	innebär	det	
att	 de	 artiklar	 som	 blivit	 kollegialt	 granskade	 ska	 ha	 genomgått	 granskningar	 av	 expertis	 inom	 det	
område	 artikeln	 handlar	 om	 och	 när	 artiklarna	 till	 slut	 publiceras	 är	 det	 ett	 resultat	 av	 en	 ibland	
flerårig	process	med	återkoppling	 som	till	 slut	når	 sin	kulmen	på	en	 forskningsprocess.	Även	denna	
studie	 har	 blivit	 granskad	 i	 flera	 omgångar,	 på	 ett	 sätt	 som	 kan	 liknas	 vid	 kollegial	 granskning,	 av	
opponenter	på	 fyra	 seminarier.	Opponenterna	har	 kritiskt	 granskat	 studiens	 innehåll	 och	utförande	
samt	 lämnat	 förbättringsförslag.	 Tack	 vare	detta	påverkas	 studiens	 trovärdighet	på	ett	positivt	 sätt.	
Enligt	Denscombe	(2009)	innebär	trovärdighet	att	forskare	ska	kunna	visa	att	deras	resultat	är	exakta	
och	 träffsäkra.	 Utöver	 de	 vetenskapliga	 artiklarna	 har	 även	 relevanta	 webbsidor	 samt	 litteratur	
använts	 till	 studien.	 Här	 var	 kriterierna	 att	 webbsidorna	 var	 publicerade	 av	 trovärdiga	 källor	 som	
regeringens	hemsida,	företagens	hemsidor	samt	organisationernas	officiella	hemsidor.	Det	lades	även	
vikt	 vid	 att	 informationen	 var	 uppdaterad.	 Litteraturen	 som	 användes	 till	 studien	 var	 dels	
kurslitteratur	 samt	 litteratur	 skriven	 av	 forskare	 inom	 det	 valda	 ämnet	 och	 den	 hittades	 genom	
sökorden	som	användes	och	även	genom	tidigare	forskning.	

Det	var	viktigt	 i	denna	studie	att	mer	än	en	person	 läste	varje	hållbarhetsrapport,	 för	att	på	så	sätt	
kunna	få	fram	ett	mer	generellt	och	allmänt	uppfattat	resultat.	Annars	finns	det	risk	att	denna	studie	
om	 den	 genomfördes	 av	 någon	 annan	 inte	 skulle	 få	 fram	 samma	 empiriska	 data	 från	
hållbarhetsredovisningarna.	 På	 grund	 av	 att	 många	 av	 företagens	 hållbarhetsredovisningar	 ligger	
integrerade	i	årsredovisningen	kan	det	vara	lätt	att	missa	relevant	information	till	studien	vilket	gjorde	
det	 nödvändigt	 att	 rapporterna	 genomlästes	 av	 fler	 än	 en	 person.	 Eftersom	 den	 kvalitativa	
innehållsanalysen	 i	 stort	 bygger	 på	 tolkningen	 av	 den	 som	 genomför	 undersökningen	 uppfattar	
innebär	det	att	två	olika	forskare	med	olika	bakgrund	kan	lägga	vikt	och	uppfatta	texten	på	helt	olika	
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sätt.	 Detta	 eftersom	 den	 bygger	 på	 tolkningar.	 Enligt	 Denscombe	 (2009)	 innebär	 tillförlitlighet	 att	
forskare	ska	få	fram	samma	resultat	andra	gången	som	de	genomför	en	studie	som	första	gången	de	
gjorde	 det	 utan	 att	 ändra	 någonting.	 Han	 menar	 att	 en	 hög	 tillförlitlighet	 innebär	 att	 studien	 ger	
samma	resultat	gång	efter	gång,	eventuella	variationer	som	uppkommer	i	resultaten	ska	endast	bero	
på	variationerna	i	det	som	mäts.	

Denna	studie	genomfördes	med	en	grundtanke	om	objektivitet.	Det	har	varit	väsentligt	att	bibehålla	
ett	 avstånd	 till	 själva	 studien,	 samt	 att	 närma	 sig	 dataanalysen	 med	 ett	 öppet	 sinne.	 När	
hållbarhetsrapporterna	lästes	bortsågs	själva	företagets	namn,	och	fokus	låg	endast	på	vilken	bransch	
företaget	 verkade	 i.	 Till	 exempel	 när	 SAS	 rapporter	 studerades,	 noterades	 endast	 att	 det	 var	 ett	
företag	inom	flygindustrin	och	sedan	lades	fokus	på	de	teman	som	skulle	undersökas.	Detta	nämner	
Denscombe	 (2009)	 i	 sin	 bok,	 men	 tillägger	 även	 att	 fullständig	 objektivitet	 är	 omöjligt	 att	 uppnå.	
Vidare	 tar	 han	 upp	 att	 frågan	 om	objektivitet	 gäller	 i	 den	mån	 studien	 kan	 producera	 fynd	 som	 är	
opåverkade	av	de	forskare	som	genomför	studien.		
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4.	HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR	HOS	ÅTTA	STATLIGA	BOLAG	

I	det	här	avsnittet	presenteras	de	utvalda	företagen	först	 lite	kort	och	sedan	redovisas	den	data	och	
utvalda	 citat	 som	 framkommit	 från	 de	 utvalda	 företagens	 hållbarhetsredovisningar	 från	 båda	 åren	
uppdelade	i	teman	från	den	teoretiska	referensramen.	

4.1	SJ	AB	

SJ	 grundades	 år	 1856	och	 är	 ett	 aktiebolag	 som	ägs	 av	 svenska	 staten	 (SJ,	 u.å.).	 Vidare	 förklarar	 SJ	
(u.å.)	att	företaget	har	som	uppdrag	att	bedriva	persontrafik	på	järnväg.	SJ	(u.å.)	lyfter	fram	att	de	dels	
erbjuder	 tågresor	 i	 egen	 regi	 men	 även	 andra	 tågresor	 på	 uppdrag	 av	 nationella	 och	 regionala	
trafikmyndigheter.	

CSR	-	Varken	2008	eller	2016	nämner	SJ	ordet	CSR	i	deras	hållbarhetsrapporter	(SJ	2008,	2016).	2008	
säger	 företaget	 att	 de	 nu	 börjar	 hållbarhetsredovisa	 på	 grund	 av	 den	 nya	 lagen	 som	 började	 gälla	
detta	 år	 (SJ,	 2008).	 Båda	 åren	 nämner	 företaget	 etik	 för	 sina	 medarbetare.	 Det	 är	 endast	 någon	
enstaka	mening	 i	båda	rapporterna	 (SJ	2008,	2016).	2008	skriver	 företaget	att	de	vill	visa	att	de	tar	
socialt	 ansvar,	 genom	 att	 vara	 goda	 samhällsmedborgare	 men	 även	 arbetsgivare	 (SJ,	 2008).	 Detta	
nämner	de	även	2016,	men	där	 lägger	de	 till	 att	 stort	 fokus	 ligger	på	mångfald	och	de	kommer	att	
utgå	från	olika	diskrimineringsgrupper	(SJ,	2016).	

Intressentteorin	 -	SJ	pratar	ungefär	 lika	mycket	samt	även	på	ett	 likartat	 sätt	om	deras	 intressenter	
båda	åren	(SJ,	2008,	2016).	De	tycker	bland	annat	att	intressenterna	är	mycket	viktiga	eftersom	det	är	
de	som	styr	SJ:s	verksamhet.	2016	nämns	att	några	av	deras	viktigaste	 intressenter	är	deras	kunder	
och	resenärer,	detta	för	att	kunder	och	resenärer	är	avgörande	för	företagets	framgång	(SJ,	2016).	SJ	
har	även	med	en	intressentmodell	båda	åren	där	inte	själva	intressenterna	har	förändrats.	Modellens	
utformning	har	dock	genomgått	 en	 förändring	mellan	åren	 (SJ,	 2008,	 s.5,	 2016,	 s.	 16).	 2008	 visade	
modellen	 med	 streck	 hur	 varje	 intressent	 var	 beroende	 av	 en	 annan	 intressent	 (SJ,	 2008).	 2016	
bestod	intressentmodellen	istället	av	olika	rutor	för	varje	intressent	där	det	tydligare	framgick	varför	
det	är	en	 intressent	och	hur	man	för	dialoger	med	just	denna	intressent	(SJ,	2016).	För	att	nå	ut	till	
sina	 kunder	 genomför	 SJ	 bland	 annat	 kundundersökningar	 ombord	 på	 tågen	 löpande.	
Kundundersökningarna	hjälper	 SJ	 att	 identifiera	 prioriterade	områden	där	 förbättringar	 kan	 ske	 (SJ,	
2008).	

Legitimitetsteorin	 -	 SJ	 (2008)	 tar	 upp	 att	 de	 vill	 uppfattas	 som	en	 eftertraktad	 arbetsplats.	Både	 år	
2008	 och	 2016	 pratar	 företaget	 spritt	 om	 hur	 de	 vill/förväntar	 sig	 att	 de	 ska	 bli	 uppfattade	 av	
allmänheten.	 De	 flesta	meningarna	 där	 företaget	 diskuterar	 om	hur	 de	 vill	 bli	 uppfattade	 är	 under	
rubrikerna	 som	handlar	om	hur	 samhället	 kommer	att	 se	på	 företaget	 i	 framtiden	 (SJ,	2008,	2016).	
Dessa	 rubriker	 är	 väldigt	 tydliga	 i	 båda	 rapporterna,	 innehållet	 är	 inte	 likadant	 båda	 åren	 eftersom	
företaget	trycker	på	samhällets	förväntningar,	vilka	ändras	genom	åren.	2016	skriver	de	även	vad	de	
gör	för	att	leva	upp	till	samhällets	förväntningar,	detta	genom	att	hålla	sig	uppdaterade	om	vad	det	är	
som	driver	intressenterna	(SJ,	2016).	

Triple	Bottom	Line	-	Både	2008	och	2016	tar	SJ	upp	miljön	(SJ,	2008,	2016).	2008	tillägnas	ett	kapitel	
på	åtta	sidor	åt	miljöfrågor	(SJ,	2008),	medan	de	2016	skriver	mindre,	mer	utspritt	samt	att	läsaren	får	
tolka	lite	mer	mellan	raderna.	2008	tar	SJ	upp	att	som	tågoperatör	är	de	medvetna	om	att	företaget	
har	många	fördelar	 inom	området	miljö	(SJ,	2008).	2016	nämner	SJ	att	samtidigt	som	järnvägen	kan	
transportera	 människor	 och	 stora	 mängder	 gods	 är	 den	 också	 klimatsmart	 och	 energieffektiv	 (SJ,	
2016).	SJ	visar	att	de	är	väl	medvetna	om	den	fördelen	de	har	vad	det	gäller	miljön	och	betonar	det	
flera	gånger	i	båda	rapporterna	(SJ,	2008,	2016).	
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GRI	 -	 I	hållbarhetsrapporterna	 från	både	2008	och	2016	 finns	under	varje	 intressent	en	 förklarande	
text	om	varför	företaget	anser	att	just	detta	är	en	intressent	samt	på	vilket	sätt	det	förs	en	dialog	med	
den	 intressenten.	Sättet	att	 föra	en	dialog	på	med	dessa	 intressenter	har	 förändrats	under	dessa	år	
(SJ,	2008,	2016).	SJ	(2008)	menar	att	möten	och	dialoger	är	viktiga	med	alla	intressenter	för	att	kunna	
förbättra	 arbetet.	 SJ	 (2016)	 tar	 upp	 att	 de	 har	 kontinuerliga	 dialoger	med	 sina	 intressenter	 genom	
bland	 annat	 kundtjänst,	 ombord	 på	 tågen	 men	 även	 på	 sociala	 medier.	 2008	 var	
hållbarhetsredovisningen	 en	 fristående	 rapport	 jämfört	 med	 2016	 där	 den	 var	 integrerad	 i	
årsredovisningen.	

Nedan	visas	en	tabell	med	citat	hämtade	från	SJ:s	årsredovisningar.	

TABELL	2	CITAT	HÄMTADE	FRÅN	SJ	AB:S	ÅRS-	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR	(SJ	AB	
HÅLLBARHETSREDOVISNING,	2008;	SJ	AB	ÅRS-	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNING,	2016).	

CSR	 2008	 "Vi	vill	också	visa	att	vi	tar	ett	socialt	ansvar,	både	som	samhällsmedborgare	och	
arbets-givare"	s.2	

	 2016	 "ökat	fokus	på	mångfald	med	utgångspunkt	från	samtliga	diskrimineringsgrunder"	s.11	

Intressentteorin	 2008	 "Kundundersökningar	genomförs	löpande,	bland	annat	ombord	på	våra	tåg.	Dessa	hjälper	oss	
att	identifiera	prioriterade	områden	där	vi	kan	förbättra	oss"	s.6	

	 2016	 "kunder	och	resenärer	är	SJ:s	viktigaste	intressenter"	s.16	

Legitimitetsteorin	 2008	 "SJ	ska	kännetecknas	av	att	vara	en	attraktiv	arbetsplats"	s.22	

	 2016	 "För	att	kunna	leva	upp	till	förväntningarna	är	det	avgörande	att	vi	känner	till	och	förstår	vad	
som	driver	intressenterna."	s.17	

Triple	Bottom	Line	 2008	 "Vi	är	väl	medvetna	om	att	vi	som	tågoperatör	har	mycket	gratis	inom	miljöområdet"	s.2	

	 2016	 "Järnvägen	är	unik	i	sin	kombination	av	att	vara	såväl	energieffektiv	som	klimatsmart	och	
samtidigt	kunna	transportera	många	människor	och	stora	mängder	gods"	s.6	

GRI	 2008	 "Möten	och	dialoger	är	viktiga	verktyg	i	arbetet	och	kan	leda	till	att	förbättringsmöjligheter	
identifieras	och	tas	till	vara"	s.5	

	 2016	 "Kontinuerlig	dialog	genom	SJ:s	försäljningsorganisation,	kundtjänst,	medarbetare	ombord	
och	sociala	medier"	s.16	

4.2	SAS	

SAS	startades	år	1918	och	är	Skandinaviens	ledande	flygbolag	(SAS,	u.å.).		

CSR	-	I	SAS	hållbarhetsrapport	från	2008	nämns	inte	CSR	bokstavligen	mer	än	att	Danmark	har	en	lag	
som	 är	 CSR-inspirerad	 (SAS	 2008,	 s.	 115).	 Däremot	 tar	 SAS	 upp	 i	 årsredovisningen	 (2008)	 vilka	
certifieringar	de	har,	vilken	fördelning	mellan	kvinnor	och	män	det	är	på	företaget,	vilket	hjälparbete	
de	 har	 utfört	 samt	 att	 SAS	 förbundit	 sig	 att	 främja	 mänskliga	 fri-	 och	 rättigheter,	 agera	 mot	
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korruption,	diskriminering	och	tvångsarbete.	 I	hållbarhetsrapporten	från	2016	är	CSR	betydligt	mer	i	
fokus	 (SAS,	 2016).	 Bland	 annat	 finns	 rubriker	 som	 handlar	 om	 de	 lagstadgade	 kraven	 där	 stycket	
handlar	om	SAS	 legala	ansvar	att	 följa	gällande	 lagar	och	 regler,	både	nationellt	och	 internationellt.	
Några	 exempel	 är	 SAS	 ansvar	 att	 förhålla	 sig	 till	 lagar	 och	 regler	 kring	 anställning,	 finansiella	
förpliktelser	samt	miljön.	Därefter	följer	textstycken	som	handlar	om	miljö	och	CSR-arbete	på	SAS	där	
både	hållbarhetsagendor	och	certifieringar	tas	upp.	De	säger	vidare	om	hur	till	exempel	barnarbete	är	
en	 faktor	 som	 tas	 hänsyn	 till	 när	 leverantörer	 av	 produkter	 och	 tjänster	 i	 försörjningskedjan	 väljs.	
Senare	 i	 rapporten	 får	 CSR	 ännu	 mer	 plats	 när	 företagsetik,	 antikorruption,	 arbetsförhållanden,	
mänskliga	rättigheter	samt	mångfald	och	jämställdhet	avhandlas.	Någonting	som	SAS	framhäver	både	
år	2008	och	2016	är	att	de	till	 fullo	stödjer	PPP,	“Polluter	Pays	Principle”	som	direkt	översatt	menar	
att	 förorenaren	betalar.	Rent	generellt	pratas	det	mer	om	just	ansvar	 i	 rapporten	från	2016	än	från	
2008.	

Intressentteorin	 -	 SAS	 primära	 intressenter	 som	 de	 tar	 upp	 i	 sina	 hållbarhetsrapporter	 är	 deras	
medarbetare	samt	deras	kunder	(SAS,	2008).	I	rapporten	från	2008	tar	de	även	upp	att	deras	främsta	
marknad	 är	 Norden.	Målgrupperna	med	 hållbarhetsrapporten	 från	 2008	 är	 enligt	 SAS	 bland	 annat	
finansanalytiker,	kunder,	leverantörer	och	medarbetare	(SAS,	2008).	De	skriver	vidare	att	SAS	ska	föra	
dialoger	 med	 berörda	 intressentgrupper	 angående	 miljöfrågor	 (SAS,	 2008,	 s.	 105).	 2016	 är	 det	
fortfarande	medarbetarna	 samt	 kunderna	 som	är	 de	 intressenterna	 som	nämns	mest,	men	här	 tas	
även	upp	att	SAS	är	en	stor	kund	som	har	många	leverantörer	(SAS,	2016).	Det	uttrycks	då	att	SAS	är	
ansvarig	att	även	här	säkerställa	för	sina	kunder	att	hållbarhetstänket	upprätthålls	oavsett	vem	som	är	
leverantör	av	varan	eller	tjänsten.	

Legitimitetsteorin	-	SAS	(2008)	tar	upp	en	del	om	sina	mål	med	miljöarbetet,	till	exempel	att	uppfattas	
som	det	mest	miljömedvetna	flygbolaget	i	Europa.	De	nämner	även	att	ha	en	trovärdig	grund	för	all	
kommunikation	 i	miljöfrågor	samt	att	bibehålla	omvärldens	acceptans	och	förtroende	genom	att	ha	
öppna	dialoger	med	sina	intressenter.	I	hållbarhetsrapporten	från	2016	menar	SAS	att	de	önskar	vara	
en	 del	 av	 det	 långsiktigt	 hållbara	 samhället	 och	 att	 de	 stödjer	 The	 International	 Air	 Transport	
Associations	(IATA)	vision	om	att	flygtransporter	ska	ske	utan	växthusgasutsläpp	år	2050	(SAS,	2016).	
De	 tar	även	upp	att	de	 jobbar	 tillsammans	med	andra	 intressenter	på	att	hållbarare	 flygbränsle	 ska	
utvecklas	och	kommersialiseras	snabbare.	

Triple	Bottom	Line	-	I	rapporten	från	2008	spaltas	de	tre	delarna	ur	TBL-modellen	upp	på	sidan	108.	
Lite	 senare	 skrivs	 det	 mer	 utförligt	 om	 varje	 del	 i	 modellen.	 I	 rapporten	 från	 2016	 finns	 denna	
uppställningen	 endast	 som	 underrubriker	med	 korta	 stycken.	 Gemensamt	 för	 båda	 åren	 är	 att	 det	
fokuseras	på	att	utförligt	diskutera	och	avhandla	miljöfrågor.	Inom	miljöbegreppet	tar	SAS	till	exempel	
upp	 båda	 åren	 hur	 de	 jobbar	 med	 att	 minska	 utsläppen	 från	 flygplanen	 som	 är	 deras	 största	
utsläppskälla,	 hur	 de	 ska	 begränsa	 bullernivåerna	 vid	 flygplatserna	 samt	 hur	 de	 ska	 vara	 drivande	 i	
utvecklingen	av	flygbränsle	som	är	gjort	på	förnyelsebara	råvaror	(SAS,	2008,	2016).	Flertalet	mätbara	
begrepp	 togs	 upp	 båda	 åren,	 som	 till	 exempel	 koldioxidutsläpp	 i	 ton	 och	 sjukfrånvaro	 bland	
medarbetarna	(SAS,	2008,	2016).	

GRI	-	Rapporterna	från	båda	åren	skiljer	sig	något	åt,	2008	ligger	hållbarhetsrapporten	som	en	egen	
del	 fast	 i	 samma	dokument	som	resten	av	årsredovisningen,	medan	den	2016	finns	som	en	separat	
rapport	(SAS,	2008,	2016).	Både	2016	och	2008	nämns	intressentdialoger,	även	fast	det	uttrycks	lite	
annorlunda	 i	 rapporten	 som	 är	 på	 engelska	 från	 2016;	 “prioritizes	 dialog	 with	 parties”/”all	
stakeholders	 seeking	 contact	 are	 offered	 dialog”.	 SAS	 tar	 inte	 upp	 närmare	 på	 vilket	 sätt	 dessa	
dialoger	ska	ske	(SAS,	2008,	2016).	

Nedan	följer	en	tabell	med	citat	hämtade	från	SAS:s	årsredovisningar.	
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TABELL	3	CITAT	HÄMTADE	FRÅN	SAS:S	ÅRS-	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR	(SAS	KONCERNENS	
HÅLLBARHETSREDOVISNING,	2008;	SAS	SUSTAINABILITY	REPORT,	2016).	

CSR	 2008	 “SAS	koncernens	sociala	ansvar	omfattar	i	första	hand	de	egna	medarbetarna	och	den	
omvärld	som	är	beroende	av	och	påverkas	av	SAS”	s.	115	

	 2016	 “Environment	and	CSR	work	at	SAS”	s.	7	"SAS	aims	to	follow	applicable	national	and	
international	legal	requirements	and	legislation	...	Examples	are	legal	requirements	
connected	to	employment,	financial	obligations	and	environment."	s.	7	

Intressentteorin	 2008	 “finansanalytiker,	kunder,	leverantörer,	medarbetare,	myndigheter,	politiker	och	ägare"	s.	
102	“föra	en	öppen	dialog	rörande	miljöfrågor	med	alla	berörda	intressentgrupper”	s.	105	

	 2016	 "SAS	is	a	large	employer.	The	responsibility	associated	with	labor	practices	and	work	
conditions	is	very	important."	s.	16	

Legitimitetsteorin	 2008	 "SAS	ska	uppfattas	som	det	mest	miljömedvetna	flygbolaget	i	Europa"	s.	106	

	 2016	 "intends	to	be	a	part	of	the	future	long-term	sustainable	society"	s.	8	

Triple	Bottom	Line	 2008	 “miljöansvar,	socialt	ansvar	och	ekonomiskt	ansvar”	s.	108	"ska	ha	branschens	mest	
effektiva	bränslebesparingsprogram"	s.	106	

	 2016	 "SAS	continues	to	replace	older	aircrafts	with	newer"	s.	13	"Sustainability-related	issues	are	
included	in	SAS's	purchasing	policy"	s.	8	

GRI	 2008	 "SAS	hållbarhetsredovisning	följer	riktlinjerna	i	Global	Reporting	Initative	(GRI)	och	granskas	
av	koncernens	revisorer"	s.	109	"Intressentdialoger	bidrar	till	att	identifiera,	definiera	och	
utveckla	koncernens	högst	prioriterade	hållbarhetsfrågor."	s.	108	

	 2016	 "prioritizes	dialog	with	parties	that	want	knowledge,	drive	change	or	support	SAS	in	
different	ways,	for	instance,	employees,	partners,	experts..."	s.	8	"all	stakeholders	seeking	
contact	with	SAS	are	offered	the	opportunity	of	a	dialog"	s.	8	

4.3	VATTENFALL	

Vattenfall	 ägs	 av	 svenska	 staten	 och	 är	 en	 av	 Europas	 största	 elproducenter	 och	 den	 största	
värmeproducenten.	 Vattenfall	 har	 en	 historia	 som	 sträcker	 sig	 mer	 än	 100	 år	 tillbaka	 i	 tiden.	
(Vattenfall,	2016a)	

CSR	 -	Det	går	att	koppla	mycket	 till	det	 legala	ansvaret	 som	 företaget	har	eftersom	de	verkar	 inom	
områden	där	det	ställs	miljömässiga,	sociala	och	ekonomiska	krav.	2008	skriver	de	om	att	Vattenfalls	
verksamheter	 är	 strängt	 reglerade	 av	 lagar,	 föreskrifter	 och	 tillstånd	 på	 olika	 nivåer.	 De	 nämner	
skattepolicyn	som	handlar	om	att	företaget	betalar	skatt	 i	det	 land	där	vinsten	genereras	och	att	de	
följer	de	 lagar	och	regler	som	gäller	 för	det	 landet	 (Vattenfall,	2008).	2008	går	det	att	utläsa	att	de	
sponsrar	ett	flertal	projekt	inom	humanitet	och	etik,	miljö,	kultur	och	idrott	samt	samhälle.	2016	har	
de	 minskat	 ner	 informationen	 och	 fokuserar	 endast	 på	 ett	 fåtal	 större	 organisationer	 (Vattenfall,	
2008,	 2016b).	 2008	 trycker	 de	 på	 om	 de	 mänskliga	 rättigheterna,	 att	 Vattenfall	 har	 väletablerade	
regler	 och	 föreskrifter	 i	 de	 regioner	 de	 bedriver	 sin	 verksamhet.	 Även	 2016	 tar	 de	 upp	mänskliga	
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rättigheter,	 det	 har	 under	 2016	 varit	 ett	 fokusområde	 för	 företaget	 och	 de	 har	 vidtagit	 ett	 antal	
åtgärder	för	att	stärka	skyddet	av	mänskliga	rättigheter	genom	hela	värdekedjan	(Vattenfall,	2016b).	

Intressentteorin	 -	 	De	har	 ingen	riktig	 intressentmodell	något	av	åren.	Företaget	nämner	både	2008	
och	2016	att	deras	 intressenter	kommer	från	alla	delar	av	samhället.	Där	 ingår	bland	annat	kunder,	
medarbetare	samt	ägare	(Vattenfall,	2008,	2016b).	Om	sina	medarbetare	skriver	de	2016	att	de	är	en	
mycket	 värdefull	 tillgång	och	 att	 Vattenfalls	 viktigaste	 framgångsfaktor	 är	 att	 ha	 personer	med	 rätt	
kompetens	 (Vattenfall,	 2016b).	 2008	 kommunicerar	 de	 till	 sina	 kunder	 via	 kundtjänstsamtal	 och	
annan	 kundservice	 för	 att	 2016	 nämna	 att	 de	 via	 digitala	 plattformar	 når	 sina	 kunder	 och	 att	 de	
jobbar	på	att	kunder	ska	få	information	via	mobilappar	(Vattenfall,	2016b).	

Legitimitetsteorin	-	I	2008	års	hållbarhetsredovisning	under	rubriken	samhällspåverkan	skriver	de	att	
det	 finns	 ett	 ansvar	 att	 kunna	 leverera	 den	 energi	 som	 behövs	 för	 att	 samhället	 ska	 fungera	 och	
utvecklas	och	att	Vattenfall	har	ett	ansvar	att	kunna	bidra	till	en	hållbar	samhällsutveckling	(Vattenfall,	
2008,	s.62).	2016	tar	de	upp	om	att	de	fortsätter	sitt	arbete	till	en	fossilfri	produktion,	de	vill	skapa	ett	
mer	 hållbart	 energisystem.	 Vidare	menar	 de	 att	 de	 vill	 vara	 ledande	 inom	 hållbar	 konsumtion	 och	
ledande	 inom	hållbar	produktion	och	 för	att	 vara	det	 krävs	en	effektiv	 verksamhet	och	engagerade	
och	motiverade	medarbetare	(Vattenfall,	2016b).	

Triple	 Bottom	 Line	 -	 I	 hållbarhetsrapporten	 från	 2008	 tar	 de	 upp	miljön	 i	 större	 utsträckning	 än	 i	
årsredovisningen	 från	 2016.	 2008	 ligger	 fokus	 på	 Vattenfalls	 miljöpolicy	 och	 de	 viktigaste	
miljöaspekterna	 vad	 gäller;	 energieffektivitet,	 utsläpp,	 material-	 och	 vattenanvändning	 med	 mera	
(Vattenfall,	2008).	2016	förklarar	de	mer	kortfattat	hur	de	ska	gå	tillväga	för	att	minska	utsläppen	av	
koldioxid	och	övriga	utsläpp.	2008	skriver	de	om	produktansvar	som	handlar	om	att	Vattenfall	vill	att	
deras	 produkter	 ska	 ha	 så	 liten	 direkt	 negativ	 påverkan	 på	 både	människor	 och	miljö	 som	möjligt	
(Vattenfall,	2008).	2016	skriver	de	i	ett	avsnitt	om	ansvarsfulla	inköp	som	handlar	om	samarbete	och	
partnerskap	med	leverantörer	som	kan	leva	upp	till	Vattenfalls	krav	vad	gäller	hållbarhet	(Vattenfall,	
2016b).		

GRI	-	2008	är	rapporten	mer	omfattande	och	ligger	som	en	fristående	hållbarhetsredovisning	jämfört	
mot	2016	då	ligger	rapporten	som	en	integrerad	del	i	årsredovisningen	och	är	mer	utspridd	och	inte	
lika	utförlig.	2008	har	de	delat	upp	rapporten	i	tre	huvudrubriker	som	handlar	om	vad	de	vill,	vad	de	
gör	 samt	 vad	 de	 har	 uppnått	 (Vattenfall,	 2008).	 2008	 ligger	 fokus	 på	 att	 få	 information	 genom	
undersökningar	från	sina	intressenter	hur	viktiga	olika	frågor	är	för	hållbarhetsredovisningen.	Svaren	
sammanställs	i	en	väsentlighetsanalys	och	2008	var	den	viktigaste	frågan	kärnavfall	(Vattenfall,	2008).	
Även	2016	görs	en	väsentlighetsanalys	och	då	anlitar	företaget	en	extern	part	för	att	få	 information	
från	 sina	 intressenter	 och	 olika	marknader	 om	hur	 de	 anser	 att	 Vattenfall	 påverkar	 omvärlden	 och	
vilka	 förväntningar	 som	 finns.	 Företaget	 har	 tre	 viktiga	 aspekter	 de	 utgår	 från;	 fokusområde	 för	
utveckling,	leda	med	ansvar	samt	säkerhetsställa	efterlevnad.	Några	av	de	viktiga	frågorna	handlar	om	
att	 minska	 klimatpåverkan,	 respektera	 mänskliga	 rättigheter	 samt	 att	 vara	 mer	 öppna	 och	
transparenta	(Vattenfall,	2016b).		

Nedan	visas	en	tabell	med	hämtade	citat	från	Vattenfalls	årsredovisningar.	

TABELL	4	CITAT	HÄMTADE	FRÅN	VATTENFALLS	ÅRS-	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR	(VATTENFALLS	
HÅLLBARHETSREDOVISNING,	2008;	VATTENFALLS	ÅRS-	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNING,	2016B).	

CSR	 2008	 “Vattenfall	strävar	efter	att	vara	en	god	samhällsmedborgare,	vilket	manifesteras	genom	
sponsring	och	stödjande	aktiviteter”,	s.81	
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	 2016	 “stärka	skyddet	för	mänskliga	rättigheter	genom	hela	värdekedjan”,	s.161	

Intressentteorin	 2008	 “Vattenfall	för	en	ständig	dialog	med	olika	intressenter,	som	en	naturlig	del	av	bolagets	
dagliga	verksamhet”,	s.40	

		

	 2016	 “vi	för	en	aktiv	dialog	med	våra	intressenter”,	s.157	

Legitimitetsteorin	 2008	 "Energi	är	ett	grundläggande	behov	i	det	moderna	samhället",	s.62	

	 2016	 "Mot	en	klimatsmart	framtid",	s.4	

Triple	Bottom	Line	 2008	 "Vattenfalls	viktigaste	miljöaspekter	är	energi-	och	resurseffektivitet",	s.46	

	 2016	 “Ansvarsfulla	inköp”,	s.159	

GRI	 2008	 “Det	här	vill	vi,	det	här	gör	vi	och	det	här	har	vi	uppnått”,	s.1	

"Avfall	från	kärnkraftsproduktion	är	en	viktig	fråga	för	

många	intressenter",	s.40	

	 2016	 "Allt	viktigare	frågor	omfattar	att	värna	om	mänskliga	rättigheterna,	kommunikation	med	
lokalsamhällen,	investeringar	i	innovation	och	ökad	öppenhet	och	transparens",	s.158	

4.4	POSTNORD	

Verksamheten	 startades	 år	 1620	 och	 är	 idag	 den	 ledande	 leverantören	 av	 kommunikations-	 och	
logistiklösningar	till,	från	och	inom	Norden	(PostNord,	u.å.).	

CSR	 -	 PostNord,	 som	 år	 2008	 fortfarande	 hette	 Posten,	 nämner	 nästan	 inte	 alls	 CSR	 i	
hållbarhetsrapporten	från	2008.	En	rubrik	heter	socialt	ansvar,	men	det	skrivs	nästan	uteslutande	om	
kunder	och	medarbetare	under	den	rubriken.	Det	som	går	att	koppla	ihop	direkt	med	CSR-begreppet	
är	en	mening	i	slutet	av	rapporten	som	nämner	att	Posten	är	med	i	CSR	Sweden	(s.	27).	Däremot	finns	
det	andra	delar	 i	 texten	som	hör	hemma	under	CSR.	Till	exempel	de	olika	certifieringar	som	Posten	
uppnått	standarderna	för	i	sin	verksamhet	samt	ett	välgörenhetsprojekt	kallat	Post	Pals	som	kopplar	
ihop	skolklasser	 i	Sverige	med	vänklasser	 i	utvecklingsländer.	Det	 finns	även	andra	delar	som	ingår	 i	
CSR,	även	fast	det	inte	uttryckligen	nämns	som	CSR,	till	exempel	en	ruta	på	sidan	14	där	jämställdhet	
och	mångfald	avhandlas.	År	2016	går	det	att	se	CSR-tänket	i	flera	delar,	bland	annat	eftersom	ansvar	
nämns	 fler	 gånger	 än	 tidigare	 (PostNord,	 2016).	 Precis	 som	 i	 rapporten	 från	 2008	 nämns	 alla	
certifieringar	 som	 PostNord	 uppnår,	 däremot	 fokuseras	 betydligt	 mer	 på	 samhället	 i	 den	 nyare	
hållbarhetsredovisningen	 (PostNord,	 2016).	 Till	 exempel	 hur	 PostNord	 (2016)	 kan	 ge	 ökad	
samhällsnytta	 och	 hur	 de	 är	 en	 stor	 aktör	 i	 samhället,	 däremot	 beskrivs	 jämställdhets-	 och	
mångfaldsarbetet	 på	 betydligt	 mindre	 utrymme	 än	 tidigare.	 CSR	 nämns	 alltså	 fler	 gånger	 i	
hållbarhetsredovisningen	2016	än	2008,	men	det	skrivs	mer	vagt	och	inte	lika	konkret	och	tydligt	som	
2008	om	de	olika	delarna	i	CSR	(PostNord,	2016).	
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Intressentteorin	 -	 Posten	 nämner	 först	 och	 främst	 kunder	 och	 medarbetare	 som	 intressenter	 och	
dedikerar	 varsitt	 avsnitt	 i	 hållbarhetsrapporten	 från	 2008	 åt	 dem.	De	 pratar	 sedan	 även	 om	 ägare,	
leverantörer,	ombud,	opinionsbildare	och	lokala	beslutsfattare.	Ägarna	nämns	ofta	i	samband	med	att	
Posten	 har	 ett	 ansvar	 att	 leverera	 avkastning	 och	 ekonomisk	 tillväxt	 till	 sina	 ägare.	 2016	 är	 deras	
intressenter	oförändrade	men	mer	fokus	 läggs	nu	på	att	kommunicera	med	bland	annat	kunder.	En	
del	 av	 kommunikationen	med	 kunderna	 sker	med	hjälp	 av	det	 nylanserade	 “PostNord	 Lyssnar”	där	
PostNord	ämnar	att	aktivt	lyssna,	agera	och	leverera	med	målet	att	förbättra	slutkundens	upplevelse	
(PostNord,	2016).	PostNord	tar	vidare	upp	att	även	dialog	med	medarbetarna	är	en	viktig	del	för	att	
kunna	behålla	konkurrensfördelar.	

Legitimitetsteorin	 -	 Enligt	 Postens	 hållbarhetsredovisning	 från	 2008	 är	 Postens	 viktigaste	
samhällsbidrag	att	se	till	att	en	effektiv	infrastruktur	för	både	brev-	och	paketdistribution	upprätthålls	
samt	 att	 hållbara	 kommunikations-	 och	 logistiklösningar	 tillhandahålls	 samhället	 (Posten,	 2008).	 De	
skriver	 även	 i	 rapporten	 från	 2008	 att	 allmänhetens	 förtroende	 för	 Posten	 ökar	 eftersom	 att	
privatpersoner	upplever	ökad	tillgänglighet	till	posttjänster.	PostNords	strategi	från	2016	ska	leda	till	
att	stärka	deras	position	som	ledande	nordiska	logistik-	och	kommunikationsföretag,	enligt	PostNords	
årsredovisning	 2016	 (s.	 8).	 De	 skriver	 vidare	 att	 göra	 om	 deras	 erbjudande	 till	 ett	 gemensamt	
kommunikations-	och	logistikerbjudande	för	att	generera	kundvärde.	

Triple	Bottom	Line	-	TBL-modellens	tre	hörnstenar	som	är	social	påverkan,	ekonomisk	påverkan	och	
miljöpåverkan	nämns	 i	 rapporten	 från	2008,	men	själva	utformningen	av	 rapporten	bygger	ändå	på	
TBL-modellen.	 Enligt	 Posten	 består	 deras	 främsta	 miljöpåverkan	 av	 utsläpp	 av	 växthusgaser	 från	
transporter	 (Posten,	 2008).	 I	 årsredovisningen	 från	 2016	 finns	 en	 figur	med	 på	 sidan	 7	 som	 tydligt	
härrör	från	TBL-modellen,	med	nyckelorden	“finansiellt	ansvar,	socialt	ansvar	och	miljöansvar”.	

GRI	 -	 Hållbarhetsredovisningen	 från	 2008	 är	 utformad	 i	 enlighet	 med	 GRI:s	 riktlinjer	 för	
hållbarhetsredovisning	och	upprättad	som	en	separat	rapport	(Posten,	2008).	Vidare	tas	upp	att	i	linje	
med	kravet	på	väsentlighet	har	endast	de	miljöaspekter	som	Posten	ansett	vara	väsentliga	tagits	upp	i	
rapporten.	 I	 2016	 års	 årsredovisning	 är	 hållbarhetsrapporten	 integrerad	 i	 hela	 årsredovisningen	
istället	(PostNord,	2016).	Däremot	finns	det	en	sammanfattande	väsentlighetsanalys	med	i	rapporten	
från	2016,	där	de	ingående	delarna	i	hållbarhetsarbetet	rangordnas	av	olika	intressenter.	Det	nämns	
även	 en	 del	 om	 dialoger	 med	 kunder	 och	 medarbetare	 i	 rapporten	 från	 2016,	 där	 den	 årliga	
medarbetarundersökningen	 (FOCUS)	 är	 en	 stor	 del	 (PostNord,	 2016).	 Båda	 åren	 är	 dessutom	
hållbarhetsrapporten	oberoende	granskad	och	bestyrkt	av	auktoriserade	revisorer.	

Nedan	följer	en	tabell	med	hämtade	citat	från	PostNords	årsredovisningar.	

TABELL	5	CITAT	HÄMTADE	FRÅN	POSTNORDS	ÅRSREDOVISNINGAR	2008	OCH	2016	(POSTEN	
HÅLLBARHETSREDOVISNING,	2008;	POSTNORD	ÅRS-	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNING,	2016).	

CSR	 2008	 “Posten	är	medlem	i	CSR	Sweden	som	är	ett	företagsnätverk	som	fokuserar	på	företagens	
samhällsansvar	och	samhällsengagemang”	s.	27.	

	 2016	 "PostNord	spelar	en	viktig	roll	för	näringsliv	och	samhälle.	Med	en	långsiktigt	stabil	och	
lönsam	affär	som	bedrivs	miljöriktigt	och	med	ett	socialt	ansvarstagande	stärks	
konkurrenskraften	samtidigt	som	förväntningarna	på	ansvarstagande	möts."	s.	6.	

Intressentteorin	 2008	 "Postens	tjänster	och	produkter	ska	utgå	från	kundernas	behov"	s.	10.	"Medarbetarna	är	
betydelsefulla	ambassadörer"	s.	12.	"Posten	ställer	bland	annat	krav	på	att	de	leverantörer	
som	tecknar	avtal	med	Posten	har	kontroll	på	att	deras	utfästelser	efterlevs	även	när	de	i	
sin	tur	anlitar	underleverantörer."	s.	16.	
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	 2016	 "Syftet	är	att	förbättra	slutkundens	upplevelse	genom	att	aktivt	lyssna,	agera	och	leverera."	
s.	11.	

Legitimitetsteorin	 2008	 “tillhandahålla	hållbara	kommunikations-	och	logistiklösningar	och	upprätthålla	en	effektiv	
infrastruktur	för	brev-	och	paketdistribution”	s.	15.	

	 2016	 "PostNords	strategi	syftar	till	att	förstärka	positionen	som	det	ledande	nordiska	logistik-	och	
kommunikationsföretaget."	s.	8.	

Triple	Bottom	Line	 2008	 "Som	ett	transportintensivt	företag	har	Posten	ett	särskilt	ansvar	att	arbeta	med	
klimatfrågan."	s.	7.	

	 2016	 “finansiellt	ansvar,	socialt	ansvar	och	miljöansvar”	s.	7.	"Utsläpp	av	koldioxid	från	egna	
fordon	och	inköpta	transporttjänster	utgör	koncernens	största	miljöpåverkan."	s.	13.	

GRI	 2008	 "ska	bidra	till	förståelsen	av	koncernens	verksamhet	och	tydliggöra	koncernens	långsiktiga	
och	väl	integrerade	hållbarhetsarbete."	s.	18.	

	 2016	 "samt	strategiskt	viktiga	frågor	från	intressentdialogerna	som	utgångspunkt	skapades	under	
2014	en	bruttolista	med	aktuella	hållbarhetsfrågor"	s.	79.	"Dialogen	med	medarbetare	förs	
bland	annat	i	den	årliga	medarbetarundersökningen"	s.	12.	

4.5	SVENSKA	SPEL	

Svenska	Spel	bildades	år	1997	och	erbjuder	idag	olika	typer	av	spel,	bland	annat	lotto,	triss	och	kasino	
(Svenska	Spel	2016a).	

CSR	-	2008	använder	sig	Svenska	Spel	av	begreppet	CSR	i	hållbarhetsredovisningen	vilket	de	inte	gör	
2016	(Svenska	Spel,	2008,	2016b).	2016	står	det	skrivet	om	CSR	även	fast	företaget	inte	nämner	själva	
ordet,	här	får	 läsaren	själv	tolka	detta	(Svenska	Spel,	2016b).	2008	tar	de	upp	mycket	om	det	 legala	
ansvaret,	 eftersom	 lagen	om	att	 hållbarhetsredovisa	började	gälla	då.	Här	 var	det	 tydlig	 skrivet	om	
åldersgränsen	för	spelande	samt	det	etiska	ansvaret,	att	uppfylla	samhällets	förväntningar,	genom	att	
skriva	 om	dess	 brister	 samt	 vilka	 åtgärder	 som	 ska	 göras	 för	 att	 förbättra	 dessa,	 inom	bland	 annat	
miljö,	 medarbetaransvar	 och	 socialt	 ansvar	 (Svenska	 Spel,	 2008).	 2016	 nämner	 de	mindre	 om	 det	
legala	ansvaret,	här	skrivs	det	mer	om	det	etiska	och	 filantropiska	 istället.	De	menar	att	de	vill	vara	
goda	samhällsmedborgare,	 försöker	bekämpa	spelmissbruk	bland	kunderna	och	utbildar	personalen	
extra	på	den	fronten	(Svenska	Spel,	2016b).	Svenska	Spel	tar	upp	att	de	har	ett	brett	erbjudande	av	
spel	som	ger	kunder	spänning	och	underhållning	varje	år.	I	och	med	de	storvinster	som	de	levererar	
ut	vill	företaget	ta	hand	om	sina	vinnare	och	de	har	juridisk	och	ekonomisk	rådgivning	att	erbjuda	för	
de	som	vinner	de	stora	vinsterna	(Svenska	Spel,	2016b).	Båda	åren	tar	de	upp	mycket	om	risker	som	
finns	med	spelandet,	men	också	hur	och	vad	som	ska	göras	för	att	undvika	de	så	mycket	som	möjligt. 

Intressentteorin	-	Både	2008	och	2016	skriver	de	ut	vilka	deras	intressenter	är,	2008	nämner	de	fler	
huvudintressenter	än	vad	de	gör	2016	(Svenska	Spel,	2008,	2016b).	2008	skriver	de	att	ägare,	kunder	
och	medarbetare	tillhör	deras	huvudintressenter	(Svenska	Spel,	2008).	Medan	de	2016	pratar	om	sina	
prioriterade	 intressenter	 som	 kunder	 och	 ägare	 och	 att	 det	 är	 de	 som	 bedöms	 ha	 inflytande	 och	
intresse	för	bland	annat	bolagets	verksamhet	(Svenska	Spel,	2016b).	

Legitimitetsteorin	 -	Båda	åren	 försöker	 företaget	att	uppfylla	 samhällets	 förväntningar.	Kritiken	som	
de	 får	 från	 samhället	handlar	om	 just	det	 spelberoende	 som	många	drabbas	utav.	Båda	åren	är	de	
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tydliga	med	 att	 skriva	 om	 risker	 samt	 åtgärder	 som	 har	 gjorts	 men	 även	 kommer	 att	 göras.	 2016	
nämner	de	också	att	det	är	viktigt	att	de	ligger	steget	före	deras	kunder	för	att	i	god	tid	kunna	minska	
riskerna	som	finns	med	spelande.	De	nämner	att	företaget	måste	anpassa	sig	och	kunna	ta	tillvara	på	
möjligheterna	 som	 utvecklingen	 för	 med	 sig	 för	 att	 kunna	 leva	 upp	 till	 förändringarna	 i	 kunders	
beteende	och	förväntningar	(Svenska	Spel,	2016b).	2008	menar	de	att	de	ska	tillhandahålla	spel	på	ett	
ansvarsfullt	och	säkert	sätt	för	att	på	det	viset	uppnå	och	behålla	de	olika	intressenternas	förtroende	
på	en	marknad	som	blir	allt	mer	konkurrenskraftig.	(Svenska	Spel,	2008)	

Triple	Bottom	Line	-	2008	skrev	företaget	mer	om	miljön	och	dess	kvalité	än	vad	de	gjorde	2016.	2008	
var	det	en	hel	sida	om	detta	där	de	även	tog	med	brister	och	åtgärder,	medan	det	2016	endast	var	ett	
litet	stycke,	där	inga	brister	togs	upp,	utan	endast	vad	företaget	jobbar	på.	2008	tar	de	upp	om	deras	
mål	 som	 är	 jämställdhet	 och	 mångfald,	 detta	 nämns	 dock	 endast	 i	 en	 mening	 2016.	 Företaget	 är	
medvetet	 om	 detta	 då	 de	 skriver	 att	 mångfalds-	 och	 jämställdhetsfrågorna	 viktas	 högt	 av	
intressenterna.	 Kännedomen	 om	 arbetet	 med	 dessa	 områden	 är	 låg,	 men	 de	 menar	 att	
intressenterna	litar	till	att	bolaget	hanterar	frågorna	på̊	ett	bra	sätt	(Svenska	Spel,	2016).	2008	säger	
de	 att	 miljöförbättring	 kan	 bidra	 till	 sociala	 och	 ekonomiska	 vinster,	 i	 form	 av	 bättre	 hälsa,	 bättre	
kvalité	på	produktionen	och	effektivare	användning	av	energi	och	råvaror.	(Svenska	Spel,	2008)	

GRI	 -	 2008	 var	 hållbarhetsredovisningen	 en	 fristående	 rapport	 jämfört	 med	 2016	 där	 den	 var	
integrerad	 i	 årsredovisningen.	2008	var	hållbarhetsredovisningen	mer	omfattande	än	den	var	2016.	
2008	skrivs	det	allmänt	om	organisationen,	medan	det	2016	skrivs	mer	om	vad	som	har	gjorts	samt	
vad	som	ska	göras.	Företagen	använder	sig	av	samma	rubriker	för	begreppet	väsentlighet	båda	åren,	
men	dess	innehåll	är	olika	då	olika	saker	har	hänt	i	företaget.	2016	skriver	de	mer	om	kommunikation	
till	 intressenterna	än	vad	de	gör	2008.	2008	menar	de	endast	att	de	tycker	att	det	är	viktigt	att	föra	
effektiv	 dialog	 som	bygger	 på	 ömsesidig	 respekt	 och	 förståelse	 för	 bolagets	 viktigaste	 intressenter.	
(Svenska	Spel,	2008).	2016	skriver	de	att	det	har	 lagts	mycket	fokus	på	 intressenterna	och	för	att	få	
bra	kommunikation	med	dem	har	företaget	börjat	skicka	ut	korta	enkäter,	mail	med	information	samt	
sprida	information	via	deras	app	som	har	blivit	allt	mer	populär	detta	år.	De	tycker	också	att	dialogen	
med	intressenter	är	en	viktig	del	i	utvecklingen	av	en	hållbar	verksamhet	(Svenska	Spel,	2016b).	

Nedan	följer	en	tabell	med	hämtade	citat	från	Svenska	Spels	årsredovisningar.	

TABELL	6	CITAT	HÄMTADE	FRÅN	SVENSKA	SPELS	ÅRS-	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNING	(SVENSKA	SPELS	
ÅRSREDOVISNING,	2008;	SVENSKA	SPELS	ÅRSREDOVISNING,	2016B).	

CSR	 2008	 ”Vi	ska	aktivt	verka	för	att	minimera	negativa	sociala	kon-sekvenser	som	kan	uppstå̊	i	
samband	med	spelverksamhet.	Denna	strävan	ges	mycket	hög	prioritet	vid	alla	
verksamhetspåverkande	beslut	och	ska	resultera	i	konkreta	åtgärder	för	ett	stärkt	
spelansvar.”	s.44	

	 2016	 "	vi	vill	att	våra	storvinnare	ska	må̊	bra.	Det	innebär	exempelvis	att	vi	erbjuder	juridisk	och	
ekonomisk	rådgivning	för	de	som	vinner	stora	miljonvinster.”	S.22	

Intressentteorin	 2008	 “bolagets	huvudintressenter;	ägare,	kunder,	medarbetare,	ombud	och	affärspartners,	
leverantörer,	myndigheter,	intresseorganisationer,	konkurrenter	och	det	lokala	samhäl-let”	
s.31	

	 2016	 “Svenska	Spels	prioriterade	intressenter	är	de	som	bedöms	ha	störst	inflytande	över	och	
störst	intresse	för	bolagets	verksamhet	och	hållbarhetsarbete,	det	vill	säga	kunder,	ägare,	
intresseorganisationer	och	medarbetare”	s.15	
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Legitimitetsteorin	 2008	 “Svenska	Spel	ska	tillhandahålla	spel	på̊	ett	ansvarsfullt	och	säkert	sätt,	vilket	är	en	
förutsättning	för	att	uppnå̊	och	behålla	kundernas,	ägarens	och	övriga	intressenters	
förtroende	på̊	en	allt	mer	konkurrensutsatt	marknad”	s.41	

	 2016	 “Utvecklingen	går	fort	och	kundernas	förväntningar	och	beteenden	förändras	i	snabb	takt.	
För	att	leva	upp	till	kundernas	förväntningar	måste	företag	vara	snabba,	anpassningsbara	och	
ta	tillvara	de	möjligheter	utvecklingen	för	med	sig.”	s.7	

Triple	Bottom	Line	 2008	 “Miljöförbättringar	ger	även	sociala	och	ekonomiska	vin-ster	bland	annat	i	form	av	bättre	
hälsa,	produktion	med	högre	kvalitet	och	effektivare	användning	av	energi	och	råvaror.”	s.50	

	 2016	 “Mångfalds-	och	jämställdhetsfrågorna	viktas	också̊	högt	av	intressenterna.	Kännedomen	om	
vårt	arbete	med	dessa	områden	är	låg,	men	intressenterna	litar	till	att	bolaget	hanterar	
frågorna	på̊	ett	bra	sätt.	“s.14	

GRI	 2008	 “För	Svenska	Spel	är	det	viktigt	med	en	effektiv	intressent-	dialog	som	bygger	på	ömsesidig	
respekt	och	förståelse	för	bolagets	huvudintressenter”	s.31	

	 2016	 “Dialogen	med	intressenterna	är	en	viktig	del	i	utvecklingen	av	en	hållbar	verksamhet”	s.14	

4.6	SYSTEMBOLAGET	

Systembolaget	grundades	år	1955	och	de	har	som	uppgift	att	sälja	alkohol	utan	vinstintresse	och	på	
sätt	begränsa	den	negativa	inverkan	som	alkoholen	har	på	samhället	(Systembolaget,	u.å.).	

CSR	-	Både	2008	och	2016	går	det	att	utläsa	att	hållbarhetsredovisningen	är	upprättad	i	enlighet	med	
årsredovisningslagen	 och	 andra	 erkända	 standarder	 (Systembolaget,	 2008,	 2016).	 Redan	 på	 de	
inledande	sidorna	i	hållbarhetsrapporten	2008	skriver	Systembolaget	att	de	använder	sig	av	CSR	som	
ett	 samlat	 begrepp	 för	 det	 sociala,	 etiska	 och	 miljömässiga	 ansvaret	 de	 har	 i	 sina	 relationer	 med	
intressenterna	(Systembolaget,	2008).	I	rapporten	från	2016	benämner	de	inte	begreppet	CSR	rakt	ut,	
utan	där	får	läsaren	tolka	mellan	raderna	istället.	Systembolaget	följer	aktuell	lagstiftning	dels	vad	det	
gäller	 årsredovisning	men	även	när	det	gäller	 lagar	 som	 innefattar	miljö	och	människor.	Både	2008	
och	2016	trycker	de	på	om	hur	viktig	alkoholpolitiken	är,	att	de	som	företag	ska	 informera	om	vilka	
risker	som	alkohol	innebär	(Systembolaget,	2008,	2016).	Systembolaget	tar	upp	vad	de	gör	för	att	du	
som	kund	ska	kunna	lita	på	att	de	säljer	med	ansvar	och	varför	monopolet	finns.	2016	skriver	de	om	
sina	sju	viktigaste	ansvarsområden,	där	det	första	steget	handlar	om	alkoholens	skadeverkningar.	De	
säger	att	de	har	ett	mål	med	alkoholpolitiken	och	det	är	att	minska	alkoholkonsumtionen	för	att	på	så	
sätt	 få	 ner	 de	 sociala	 och	 medicinska	 alkoholskadorna	 (Systembolaget,	 2016).	 2008	 bedriver	
Systembolaget	 ett	 samarbete	 med	 polisen,	 de	 stödjer	 vetenskaplig	 och	 medicinsk	 forskning	 om	
alkohol	och	de	finansierar	 IQ-initiativet	AB	(Systembolaget,	2008).	2016	har	de	också	finansierat	två	
studier	som	dels	handlar	om	boxvinernas	påverkan	av	alkoholkonsumtionen	i	Sverige	och	den	andra	
studien	handlar	om	målet	med	den	svenska	alkoholpolitiken	att	minska	alkoholkonsumtionen	 i	hela	
samhället	 så	 att	 alkoholskadorna,	 både	 de	 medicinska	 och	 de	 sociala,	 ska	 bli	 så	 små	 som	 möjligt	
(Systembolaget,	2016).	

Intressentteorin	 -	 2008	 finns	 en	 intressentmodell	 där	 samhället,	 kunder,	 miljö,	 leverantörer,	 ägare	
och	 medarbetare	 finns	 angivna	 som	 intressenter	 (Systembolaget,	 2008,	 s,	 17).	 2016	 är	 den	 i	 mer	
tabellform	 och	 där	 saknas	 miljön	 (Systembolaget,	 2016	 s.11).	 Genom	 att	 erbjuda	 sina	 kunder	
alkoholfria	 alternativ,	 dryckesauktioner,	 provningar	 med	 mera	 ser	 de	 till	 att	 främja	 kundernas	
intressen.	De	 har	 också	 ombud	 för	 alkoholförsäljning	 där	 egen	butik	 saknas	 (Systembolaget,	 2008).	
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2016	 är	 nyckelfrågorna	 vad	 gäller	 kunder	 sortiment	 och	 utbud,	 god	 service,	 kunnig	 och	 proaktiv	
personal	 (Systembolaget,	 2016).	 För	 sina	medarbetare	 lades	 fokus	 2008	 på	 kompetensarbete	 även	
2016	ligger	kompetens	och	utbildning	i	topp	vad	det	gäller	medarbetare	(Systembolaget,	2008,	2016).	
Genom	att	båda	årens	rapporter	finns	tillgängliga	på	Systembolagets	hemsida	kan	deras	intressenter	
enkelt	få	tillgång	till	dessa.		

Legitimitetsteorin	 -	 2008	 skriver	 Systembolaget	 att	 i	 och	 med	 ombyggnationer	 av	 butikerna	 till	
självbetjäning	 stärks	deras	 legitimitet.	Vidare	menar	de	att	de	 inte	 får	 favorisera	 svenska	produkter	
och	 att	 monopolet	 finns	 för	 att	 begränsa	 medicinska	 och	 sociala	 alkoholskador	 och	 därigenom	
förbättra	folkhälsan	i	Sverige	(Systembolaget,	2008).	De	menar	att	de	säljer	med	ansvar,	det	vill	säga	
att	de	inte	säljer	till	minderåriga,	de	försöker	inte	locka	in	kunder	i	butik	och	de	försöker	inte	sälja	mer	
än	 vad	 kunden	 planerat	 att	 inhandla.	 Vidare	 skriver	 de	 om	 att	 dryckerna	 som	 säljs	 ska	 vara	
producerade	 under	 ansvarsfulla	 förhållanden,	 att	 de	 arbetar	 aktivt	 med	 att	 stärka	 det	 ekologiska	
sortimentet	(Systembolaget,	2008).	2016	skriver	de	att	ingått	ett	samarbete	med	arbetsförmedlingen	
som	 syftar	 till	 att	 erbjuda	 praktikplatser	 och	 subventionerade	 anställningar	 till	 människor	 med	
funktionsnedsättningar.	 De	menar	 att	 de	 vill	 främja	 en	mångfald	 bland	 personalen	 (Systembolaget,	
2016).	

Triple	Bottom	Line	-	Både	2008	och	2016	har	de	avsnitt	i	sin	redovisning	som	handlar	om	miljön.	2008	
har	 de	 en	 miljögrupp	 som	 jobbar	 med	 frågor	 som	 ekologiskt	 odlade	 produkter,	 byggmaterial,	
transporter	 med	 mera.	 De	 ställer	 krav	 på	 sina	 leverantörer	 som	 i	 sin	 tur	 ställer	 krav	 på	 sina	
underleverantörer	vad	gäller	miljömässiga	frågor.	De	ser	till	att	samdistribuera	sina	dryckesleveranser	
(Systembolaget,	 2008).	 2008	 köper	 de	 endast	 in	 el	 som	 är	 märkt	 med	 “Bra	 miljöval”,	 de	 har	 en	
miljöinriktad	resepolicy	som	innebär	att	vid	tjänsteresor	väljs	det	alternativ	som	är	mest	miljövänligt.	
De	 arbetar	 med	 återvinning	 och	 använder	 sig	 av	 kassar	 som	 är	 tillverkade	 av	 återvunnen	 plast	
(Systembolaget,	2008).	2016	skriver	de	att	deras	två	viktigaste	fokusområden	för	miljöarbetet	handlar	
om	 klimatsmarta	 förpackningar	 och	 det	 andra	 handlar	 om	 att	 möta	 kundernas	 efterfrågan	 på	
ekologiska	 produkter.	 De	 skriver	 vidare	 att	 nästa	 steg	 är	 att	 tillsammans	 med	 leverantörer	 och	
distributörer,	 hitta	 en	 åtgärd	 för	 att	 minska	 klimatpåverkan	 på	 transporterna.	 Ett	 mål	 som	
Systembolaget	 hade	 och	 redan	 är	 uppnått,	 var	 att	 ekologiska	 produkter	 skulle	 stå	 för	 10%	 av	
försäljningen	och	det	gör	det	2016	(Systembolaget,	2016).		

GRI	-	Både	2008	och	2016	års	hållbarhetsredovisning	finns	som	en	del	i	årsredovisningen,	båda	åren	
är	 den	 väldigt	 omfattande	 med	 många	 sidor.	 2008	 skriver	 Systembolaget	 att	 vad	 som	 bedöms	
väsentligt	 att	 redovisa	 enligt	 GRI	 grundar	 sig	 på	 en	 intressentanalys,	 hållbarhetsutredningar	 och	
företagets	långsiktiga	strategi	(Systembolaget,	2008).	2016	rapporterar	företaget	enligt	GRI:s	riktlinjer	
version	G4.	I	denna	årsrapport	finns	också	en	separat	väsentlighetsanalys	där	företaget	skriver	att	de	
vill	säkerhetsställa	att	deras	hållbarhetsområden	motsvarar	intressenternas	förväntningar	och	för	att	
få	 en	 förståelse	 för	 var	 kunderna	 anser	 att	 Systembolaget	 befinner	 sig	 i	 de	 olika	 områdena	
genomfördes	 en	 intressentundersökning	 (Systembolaget,	 2016).	 Från	 både	 2008	 och	 2016	
rapporterar	företaget	med	vad	de	kallar	en	“Ansvarsredovisning”.	Det	är	Systembolagets	hållbarhets-	
och	årsredovisning.	2016	är	det	en	 ren	onlineredovisning	och	 finns	 inte	 i	 tryckt	 form.	2016	går	det	
också	att	följa	Systembolaget	via	sociala	medier	såsom	Facebook	och	Twitter	(Systembolaget,	2016).	

Nedan	följer	en	tabell	med	citat	från	Systembolagets	årsredovisningar.			

TABELL	7	CITAT	HÄMTADE	FRÅN	SYSTEMBOLAGETS	ÅRS-	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNING	(SYSTEMBOLAGETS	
ANSVARSREDOVISNING,	2008;	SYSTEMBOLAGETS	ANSVARSREDOVISNING,	2016).	

CSR	 2008	 “att	verksamheten	ska	kunna	bedrivas	med	folkhälsomässiga	mål	i	stället	för	att	sträva	efter	
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så	stor	vinst	som	möjligt”,	s.4		

	 2016	 “målet	med	den	svenska	alkoholpolitiken	att	minska	alkoholkonsumtionen	i	hela	samhället	så	
att	alkoholskadorna,	både	de	medicinska	och	de	sociala,	ska	bli	så	små	som	möjligt”,	s.20		

Intressentteorin	 2008	 "Att	hela	tiden	utveckla	butikschefens	och	medarbetarnas	kompetens	är	avgörande	för	hur	
kunderna	uppfattar	butiken	och	Systembolaget",	s.34	

	 2016	 "Vi	för	löpande	dialog	med	intressenter	inom	grupperna	ägare,	kunder,	medarbetare	och	
leverantörer	samt	med	samhället	i	stort",	s.10	

"Genom	bemötande,	sortiment	och	kommunikation	arbetar	vi	också	för	att	öka	kunskapen	
om	de	valmöjligheter	som	finns",	s.23.	

Legitimitetsteorin	 2008	 "Självbetjäning	stärker	legitimiteten",	s.3	

"Systembolaget	ska	iaktta	likabehandling,	objektivitet	och	transparens",	s.6	

	 2016	 “En	viktig	framgångsfaktor	för	Systembolaget	är	att	våra	medarbetare	speglar	samhällets	
sammansättning	och	mångfald”,	s.61		

Triple	Bottom	Line	 2008	 	"Systembolaget	fortsätter	att	bredda	och	förnya	det	ekologiska	sortimentet		i	takt	med	att	
efterfrågan	ökar",	s.32	

"Systembolaget	inriktar	sitt	miljöarbete	på	att	reducera	miljöpåverkan	inom	de	områden	som	
ger	störst	påverkan",	s.48	

	 2016	 "Att	minska	miljöpåverkan	i	vår	värdekedja	är	en	utmaning	som	berör	hela	branschen	och	vi	
på	Systembolaget	fokuserar	på	de	områden	där	vi	kan	göra	störst	skillnad",	s.37	

GRI	 2008	 "Kärnan	i	Systembolagets	uppdrag	är	att	sälja	med	ansvar.	För	att	tydliggöra	detta	gör	vi	från	
och	med	i	år	en	Ansvarsredovisning",	s.1	

	 2016	 "Vi	genomför	även	rundabordssamtal	och	undersökningar	utifrån	behov	och	specifika	
ämnesområden",	s.10	

4.7	AKADEMISKA	HUS	

Akademiska	Hus	är	ett	av	Sveriges	största	fastighetsbolag.	De	bygger,	utvecklar	och	förvaltar	miljöer	
för	utbildning,	forskning	och	innovation	(Akademiska	Hus,	u.å.).	

CSR	-	Företaget	tar	2008	upp	att	de	arbetar	målmedvetet	och	 långsiktigt	med	hållbarhet,	de	skriver	
att	de	är	 ledande	inom	branschen	vad	det	gäller	energieffektivisering.	Akademiska	Hus	har	2008	ett	
pågående	program	för	att	minska	el-,	värme-	och	vattenanvändningen	(Akademiska	Hus,	2008).	2008	
skriver	 företaget	att	de	arbetar	med	en	etikpolicy	 för	att	 stödja	medarbetarna.	Den	handlar	om	att	
klargöra	 vilka	 förväntningar	 som	 företaget	 har	 på	 sin	 personal	 när	 de	 agerar	 med	 kontakter	 i	
omvärlden	 under	 företagets	 namn	 (Akademiska	 Hus,	 2008).	 2016	 nämner	 företaget	 ingenting	 om	
dess	policy,	här	skrivs	istället	mycket	om	företagets	mål.	Många	av	målen	handlar	om	etik	och	moral	
på	 arbetsplatsen,	 medarbetare	 mot	 varandra,	 men	 även	 mot	 kunder	 och	 andra	 intressenter	
(Akademiska	 Hus,	 2016).	 2008	 skriver	 företaget	 mer	 om	 att	 målen	 är	 att	 förbättra	 ohälsan	 bland	
medarbetarna	samt	minska	sjukfrånvaron.	2016	har	målen	ändrats,	då	har	företaget	istället	som	mål	



	 29	

att	minska	alla	olyckor	på	arbetsplatsen	samt	skapa	en	nollvision	vad	det	gäller	detta.	Båda	åren	tar	de	
upp	att	regeringen	ställer	krav	på	dem,	och	dessa	krav	måste	följas	då	de	är	statligt	ägda.	2008	talar	
de	om	att	de	gör	sin	första	separata	hållbarhetsredovisning	enligt	de	nya	kraven	ägaren	har	infört.		

Intressentteorin	 -	 Både	 år	 2008	 och	 2016	 finns	 en	 intressentmodell	 som	 visar	 företagets	 viktigaste	
intressenter.	 Akademiska	 Hus	 nämner	 2008	 att	 deras	 verksamhet	 bedrivs	 i	 nära	 samverkan	 med	
bolagets	intressenter.	De	skriver	vidare	att	vissa	av	deras	intressenter	påverkas	i	mindre	utsträckning	
av	företagets	verksamhet	och	andra	i	större	bemärkelse.	De	intressenter	Akademiska	Hus	identifierar	
som	 de	 viktigaste	 är	 ägaren,	 kunder,	 brukare	 anställda	 med	 flera	 (Akademiska	 Hus,	 2008).	 2008	
genomförde	Akademiska	Hus	 ett	 antal	 intressentdialoger	 där	 bland	 annat	medarbetarna	 fick	 ge	 sin	
syn	på	företaget	och	vad	de	ansåg	var	viktiga	framtidsfrågor	(Akademiska	Hus,	2008).	2016	benämner	
de	 istället	 sina	 intressenter	 med	 huvudintressenter.	 De	 innefattar	 bland	 annat	 kunder	 (och	 deras	
medarbetare),	ägare,	politiker,	medarbetare	med	flera.	De	skriver	även	i	2016	års	rapport	att	de	för	
intressentdialoger	som	ligger	till	grund	för	företagets	bedömning	av	verksamheten	(Akademiska	Hus,	
2016).		

Legitimitetsteorin	-	Både	2008	och	2016	skriver	företaget	att	de	har	förväntningar	från	samhället	på	
hur	 boenden	 ska	 se	 ut	 samt	 vad	 de	 ska	 innehålla.	 De	 vill	 att	 de	 hela	 tiden	 ska	 leva	 upp	 till	
intressenternas	 förväntningar	genom	att	uppfylla	deras	 krav.	2008	 tar	 företaget	upp	att	de	 som	en	
ansvarsfull	fastighetsförvaltning	vill	tillgodose	ägarnas	ekonomiskt	uppsatta	krav	samt	att	på	lång	sikt	
förvalta	och	utveckla	de	kulturhistoriska	och	ekonomiska	värden	som	deras	 fastighetsbestånd	utgör	
(Akademiska	 Hus,	 2008).	 De	 tar	 också	 upp	 att	 de	 som	 företag	 ständigt	 söker	 möjligheter	 för	
förbättringar	 och	 har	 som	 målsättning	 att	 kunna	 erbjuda	 sina	 kunder	 bra	 service	 och	
konkurrenskraftiga	hyror	(Akademiska	Hus,	2008).	2016	har	fokus	lagts	på	den	globala	konkurrensen,	
företaget	 skriver	 om	 att	 de	 vill	 kunna	 locka	 till	 sig	 forskare	 och	 studenter	 från	 hela	 världen,	 då	
behöver	 de	 svenska	 lärosätena	 bli	 mer	 internationella	 och	 digitaliserade.	 Det	 gör	 Akademiska	 Hus	
genom	 att	 skapa	 bättre	 campusboenden	 och	 de	 har	 utformat	 tekniska	 lösningar	 för	 boende	 och	
lokaler	 (Akademiska	Hus,	2016).	De	skriver	också	att	de	styrs	mycket	utav	staten,	det	är	staten	som	
sätter	krav	på	vad	de	ska	göra	samt	rikta	in	sig	på.	

Triple	Bottom	Line	-	2008	har	företaget	ett	kapitel	på	sju	sidor	som	handlar	om	miljö,	där	har	de	med	
en	modell	 som	visar	 vad	 som	bidrar	 till	 ständig	 förbättring.	Den	 innefattar	 bland	 annat	 teman	 som	
miljöaspekter,	miljöpolicy,	miljömål	och	handlingsplan,	rutiner	och	instruktioner.	Deras	fyra	viktigaste	
miljöaspekter	de	nämner	är	energi-	och	materialhushållning,	utfasning	av	miljöfarliga	ämnen	samt	god	
innemiljö	 (Akademiska	 Hus,	 2008).	 2016	 tar	 de	 upp	 en	 övergripande	 strategi	 som	 handlar	 om	
leverans,	 dialog,	 utveckling	 samt	 insikt.	 Som	 komplement	 till	 den	 strategin	 har	 de	 också	 tagit	 fram	
energistrategin.	Den	sträcker	sig	ända	fram	till	2025	och	de	skriver	att	företaget	arbetar	intensivt	med	
stöd	i	den	strategin	för	att	nå	sina	mål	inom	energianvändning	och	koldioxidavtryck	i	deras	drift.	Här	
har	 de	med	 en	modell	 med	 teman	 som	 att	minska	 energianvändningen,	 påverka	 leverantörer	 och	
skapa	ny	förnybar	elenergi	(Akademiska	Hus,	2016).		

GRI	 -	 2008	 finns	 hållbarhetsredovisningen	 som	 en	 helt	 fristående	 rapport	 medan	 den	 2016	 finns	
integrerad	 i	 företagets	 årsredovisning	 (Akademiska	 Hus,	 2008,	 2016).	 2008	 års	 rapport	 är	 tydligt	
strukturerad	 med	 rubriker	 som	 ekonomiskt	 ansvar,	 miljöansvar,	 socialt	 ansvar,	 samhällsåtaganden	
med	 flera	 (Akademiska	 Hus,	 2008).	 2016	 är	 rubrikerna	 inte	 lika	 tydliga	 utan	 där	 tar	 de	 upp	
värdeskapande	med	underrubriker	som	drivkrafter,	intressenter,	strategi	med	flera	(Akademiska	Hus,	
2016).	 Båda	 åren	 skriver	 företaget	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 föra	 dialoger.	 Genom	 att	 ha	 skapat	 ett	
policydokument	 har	 företaget	 kunnat	 ge	 sina	medarbetare	 sin	 vision	 av	 hur	 de	 vill	 att	 det	 dagliga	
arbetet	 ska	 samverka	 med	 företagets	 affärsidé	 (Akademiska	 Hus,	 2008).	 De	 genomför	 också	
utvecklingssamtal	 med	 sina	 medarbetare	 som	 därigenom	 får	 en	 personlig	 utvecklingsplan.	 2016	
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nämner	företaget	hur	de	för	dialoger	med	sina	olika	intressenter	bland	annat	genom	att	samtala	med	
sina	 leverantörer	om	vad	Akademiska	Hus	har	 för	krav	och	 förväntningar.	Företaget	genomför	även	
2016	medarbetarsamtal	och	utvecklingssamtal	med	sina	medarbetare	och	de	bjuder	in	lokalsamhället	
och	politiker	att	närvara	vid	utvecklingsprocesser	och	projekt	(Akademiska	Hus,	2016).	

Nedan	följer	en	tabell	med	citat	hämtade	från	Akademiska	Hus	årsredovisningar.	

TABELL	8	CITAT	HÄMTADE	FRÅN	AKADEMISKA	HUS	ÅRS-	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR	(AKADEMISKA	
HUS	ÅRSREDOVISNING,	2008;	AKADEMISKA	HUS	ÅRSREDOVISNING,	2016).	

CSR	 2008	 “Etikpolicyn	klargör	vilka	förväntningar	som	finns	på̊	personalen	gällande	kontakter	med	
omvärlden	och	agerande	i	företagets	namn”,	s.18	

“Det	är	vår	första	separata	hållbarhetsredovisning	och	följer	de	nya	krav	på	transparens	som	
våra	ägare	infört	från	2008”,	s.4	

	 2016	 "Med	ett	långsiktigt	perspektiv	utvecklar	och	förvaltar	vi	aktivt	och	hållbart	våra	fastigheter	
och	de	omgivande	miljöerna.	Vi	sätter	mål	som	styr	mot	vår	vision	–	Ledande	
kunskapsmiljöer",	s.12	

Intressentteorin	 2008	 “Akademiska	Hus	verksamhet	sker	i	nära	samverkan	med	företagets	viktigaste	intressenter.	
Denna	samverkan	är	en	förutsättning	för	Akademiska	Hus	uppdrag”,	s.22	

	 2016	 “Frågor	som	skapar	värde”,	s.	10	

Legitimitetsteorin	 2008	 "Det	är	viktigt	att	Akademiska	Hus	drivs	professionellt	och	
kostnadseffektivt",	s.6	

	 2016	 "Digitaliseringen	har	snabbt	förändrat,	och	fortsätter	att	förändra, 
människors	sätt	att	leva	världen	över.	Detta	ger	företag,	organisationer 
och	myndigheter	nya	möjligheter	och	utmaningar	att	förhålla 
sig	till.	Så	också	Akademiska	Hus",	s.7	

Triple	Bottom	Line	 2008	 "Ständig	förbättring	är	drivkraften	bakom 
Akademiska	Hus	miljöarbete",	s.10	

	 2016	 “Med	stöd	i	energistrategin	arbetar	vi	inten-sivt	för	att	nå	våra	mål	inom	energianvänd-ning	
och	CO2	-avtryck	i	driften”,	s.26	

GRI	 2008	 "övergripande	policydokument	som	skapats 
utifrån	viljan	att	ge	alla	medarbetare	en	gemensam	värdegrund 
för	det	dagliga	arbetet	och	en	enhetlig	strategi	som	harmonierar	
med	företagets	affärsidé",	s.5	

	

	 2016	 “Vi	engagerar	oss	därför	på	många	olika	sätt	för	att	få	en	bra	och	givande	dialog”,	s.8	
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4.8	SBAB		

SBAB	har	funnits	sedan	år	1985	med	uppgift	att	på	kreditmarknaden	låna	upp	medel	för	den	statliga	
bostadslångivningen	 (SBAB,	 u.å.).	 Vidare	 säger	 de	 att	 de	 i	 dagsläget	 är	 en	oberoende	 vinstdrivande	
bank.		

CSR	-	I	SBAB:s	rapporter	nämns	inte	CSR	varken	2008	eller	2016	rent	ut.	Dock	nämner	de	2008	om	CR,	
det	 vill	 säga	 Corporate	 Responsibility.	 Företaget	 kommer	 att	 utarbeta	 en	 ny	 CR-strategi	 som	 ska	
tydliggöra	arbetet	som	bland	annat	rör	företagets	samhällsansvar	(SBAB,	2008).	Både	2008	och	2016	
skriver	företaget	om	att	de	följer	de	lagar	och	regler	som	styr	och	påverkar	dess	arbete.	2016	tar	de	
dock	upp	detta	 lite	 utförligare	och	med	en	egen	 rubrik:	 Regelverk	 (SBAB,	 2016).	 Företaget	 nämner	
2008	 att	 de	 ska	 bedriva	 en	 sund	 verksamhet	 och	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att	 ägarnas,	 kundernas	 och	
allmänhetens	 förtroende	 för	 SBAB	 ska	 upprätthållas	 (SBAB,	 2008).	 2016	 finns	 ett	 helt	 avsnitt	 som	
heter;	 “Vårt	 ansvar	 som	 kreditgivare”,	 där	 det	 skrivs	 om	 bland	 annat	 hur	 företaget	 ska	 motverka	
finansiell	 brottslighet,	 uppförandekod,	 visselblåsartjänst,	 säkerhet	 och	 kunder	 med	
betalningssvårigheter	 med	mera	 (SBAB,	 2016,	 s.26).	 2016	 har	 SBAB	 tagit	 fram	 egna	 styrdokument	
som	 behandlar	 områden	 som	 är	 av	 sådan	 vikt	 att	 de	 behöver	 regleras.	 Båda	 åren	 engagerar	 sig	
företaget	 i	 Stadsmissionens	 arbete	 för	 att	 förändra	 situationen	 för	de	hemlösa	 (SBAB,	 2008,	 2016).	
2016	har	de	anställda	även	möjlighet	till	volontärarbete	till	någon	av	organisationerna	som	kopplar	an	
till	SBAB:s	mission	och	verksamhet	(SBAB,	2016).		

Intressentteorin	 -	 Båda	 åren	 ligger	 årsredovisningarna	 lättillgängliga	 för	 de	 intressenter	 som	 är	
intresserade	av	företaget,	det	finns	intressentmodeller	som	visar	företagets	intressenter	(SBAB,	2008,	
s,	10;	2016,	s,	20).	Dock	nämner	de	endast	i	hållbarhetsrapporten	från	2008	att	intressenterna	kan	få	
information	 genom	 att	 närvara	 vid	 årsstämman.	 Båda	 åren	 har	 störst	 fokus	 lagts	 på	 kunder	 och	
medarbetare	men	de	nämner	även	 lite	om	 investerare.	 I	2016	års	rapport	är	även	ägare	tillagt	som	
rubrik	 (SBAB,	 2008,	 2016).	 2008	 kommunicerar	 de	 till	 sina	 kunder	 via	 kundundersökningar,	
kundträffar	och	frågeforum	via	sin	hemsida.	De	menar	att	genom	att	lyssna	på	vad	kunderna	önskar	
kan	 de	 få	 hjälp	 med	 att	 utveckla	 sina	 produkter	 (SBAB,	 2008).	 2016	 är	 avsnittet	 som	 handlar	 om	
kunder	väl	utvecklad	jämfört	med	2008.	Flera	sidor	i	rapporten	beskriver	vad	företaget	erbjuder	sina	
kunder,	till	exempel	begrepp	som	tillgänglighet,	transparens	samt	omtanke.	2016	skriver	SBAB	att	det	
är	viktigt	med	starka	kundrelationer	och	att	de	därför	utökar	sitt	kunderbjudande	med	 innehåll	och	
tjänster	inom	boende	och	boendeekonomi	(SBAB,	2016).		

Om	 sina	 medarbetare	 skriver	 SBAB	 2008	 lite	 mindre	 jämfört	 med	 2016.	 Det	 finns	 en	 sida	 där	
underrubriker	 som;	 ledarskap,	 utvecklingsmöjligheter,	 medarbetarundersökning,	 jämställdhet	 och	
mångfald	samt	arbetsmiljö	och	hälsa	tas	med	(SBAB,	2008,	s.20).	SBAB	skriver	2008	om	att	företagets	
framgång	handlar	om	deras	engagerade	medarbetare.	2016	har	de	bytt	ut	 rubriken	”Medarbetare”	
till;	 ”Vårt	 ansvar	 som	 arbetsgivare”.	 De	 beskriver	 sina	 medarbetare	 med	 ord	 som	 att	 de	 ska	 vara	
självdrivande	och	ta	egna	beslut,	det	är	inte	företagsledningen	som	ska	bestämma	vilka	initiativ	som	
ska	genomföras	utan	att	det	är	medarbetaren	som	står	i	fokus	(SBAB,	2016).		

Legitimitetsteorin	-	2008	tar	SBAB	upp	om	att	företaget	har	ett	visst	ekonomiskt	ansvar	att	uppfylla,	
genom	 att	 ha	 en	 prispressande	 roll	 har	 de	 bidragit	 till	 att	 kostnaden	 för	 bolån	 blivit	 lägre	 för	
konsumenten	(SBAB,	2008).	Vidare	skriver	de	att	företaget	ska	minska	möjliga	negativa	miljöpåverkan	
och	genom	att	digitalisera	många	av	deras	affärsmöten	behövs	 inte	 lika	många	tjänsteresor.	Genom	
att	ha	enkla,	tydliga	och	konkurrenskraftiga	erbjudanden	kan	de	överträffa	kundens	förväntningar	på	
god	 service	 (SBAB,	 2008).	 2016	 tar	 de	 upp	 att	 de	 finansierar	 nybyggnationer	 av	 bostadsfastigheter	
som	har	en	effektivare	energiförbrukning	än	de	äldre	bostäderna.	 SBAB	har	 från	och	med	2016	ett	
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samarbete	med	arbetsförmedlingen	där	de	hjälper	nyanlända	med	nystarts-	och	instegsarbete	SBAB,	
2016).	

Triple	Bottom	Line	-	I	2008	års	rapport	finns	själva	TBL-modellen	med	där	de	tar	upp	det	ekonomiska,	
sociala	och	miljömässiga	ansvaret	som	tillsammans	bidrar	till	en	hållbar	utveckling	(SBAB,	2008,	s.8).	
Det	 sociala	 ansvaret	 handlar	 om	 etik	 och	 gemensamma	 värderingar,	 om	 hur	 de	 arbetar	 för	
jämställdhet	 och	 mot	 diskriminering.	 De	 skriver	 om	 deras	 samhällsengagemang	 med	 diverse	
sponsringar	 samt	 hur	 de	 arbetar	 för	 att	 vara	 en	 bra	 arbetsgivare	 för	 sina	medarbetare.	 Under	 det	
miljömässiga	ansvaret	säger	företaget	att	ett	av	deras	långsiktiga	mål	är	att	alla	deras	leverantörer	ska	
vara	 miljöcertifierade,	 SBAB	 har	 tjänstecyklar	 tillgängliga	 för	 personalen	 för	 att	 minska	 antalet	
taxiresor	(SBAB,	2008).	2016	går	det	inte	att	direkt	utläsa	något	om	TBL,	här	har	de	istället	delat	upp	
det	 i	tre	fokusområden	som	de	beskriver	som;	sunda	finanser,	ansvar	och	transparens	samt	hållbart	
boende	 (SBAB,	 2016).	 Företaget	 har	 också	 2016	 börjat	 med	 “Gröna	 obligationer”,	 det	 innebär	 att	
obligationslikviden	är	öronmärkt	för	miljö-	eller	klimatvänliga	projekt	(SBAB,	2016).	

GRI	-	2008	finns	hållbarhetsrapporten	som	en	egen	del	i	årsredovisningen,	i	den	går	det	att	utläsa	att	
SBAB	 har	 hållbarhetsredovisat	 med	 GRI	 som	 utgångspunkt.	 De	 hoppas	 att	 genom	 att	
hållbarhetsredovisa	kommer	det	att	bli	tydligare	och	enklare	för	företagets	intressenter	att	se	hur	de	
arbetar	 med	 hållbar	 utveckling	 (SBAB,	 2008).	 Här	 skriver	 de	 dock	 ganska	 kortfattade	 men	 tydliga	
stycken	 vad	 de	 gör	 för	 att	 läsaren	 ska	 få	 en	 så	 heltäckande	 bild	 som	 möjligt	 av	 det	 ekonomiska,	
miljömässiga	 och	 sociala	 ansvaret.	 Genom	medarbetarundersökningar	 och	 genom	 att	 ha	 en	 öppen	
dialog	med	företagets	 intressenter	kan	SBAB	på	sätt	se	 till	att	 rätt	 information	kommuniceras	ut	 till	
rätt	 person	 (SBAB,	 2008).	 2016	 års	 hållbarhetsredovisning	 ligger	 integrerad	 i	 hela	 årsredovisningen	
och	blir	därför	omfattande	vad	gäller	fullständighet	och	väsentlighet.	Alla	delar	som	handlar	om	den	
sociala,	ekonomiska	och	miljömässiga	påverkan	ligger	mer	utspridd	och	har	inga	tydliga	rubriker.	SBAB	
påbörjade	2016	med	en	ny	 intressent-	och	väsentlighetsanalys,	detta	 för	att	 säkerhetsställa	att	de	 i	
sitt	 hållbarhetsområde	 arbetar	med	och	driver	 fram	 frågor	 som	är	 viktigast	 för	 intressenterna	men	
även	för	företaget	(SBAB,	2016).		

Nedan	visas	en	tabell	med	citat	från	SBAB:s	årsredovisningar.	

TABELL	9	CITAT	FRÅN	SBAB:S	ÅRS-	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNING	(SBAB:S	ÅRSREDOVISNING,2008;	SBAB:S	
INTEGRERADE	ÅRSREDOVISNING,	2016).	

CSR	 2008	 	"SBAB	fokuserar	på	områden	där	företaget	har	störst	möjlighet	att	bidra	till	en	positiv	och	
hållbar	samhällsutveckling",	s.8	

	 2016	 "Med	öppenhet	och	transparens	vill	vi	förbättra	synen	på	bank-	och	finansbranschen",	s.21	

Intressentteorin	 2008	 “att	vara	lyhörd	för	kundens	behov	är	en	viktig	del	i	SBAB:s	produktutvecklingsprocess”,	s.10	

	“Engagerade	medarbetare	som	känner	sig	stolta	över	att	arbeta	på	SBAB	är	av	stor	vikt	för	
företagets	framgång”,	s.20		

	 2016	 “Tillgänglighet;	alla	dagar,	alla	situationer”	“Transparens;	bra	pris	och	rätt	villkor	direkt”,	
“Omtanke;	boendespecialister	som	bryr	sig.”	s.10		

Legitimitetsteorin	 2008	 	"Genom	att	bedriva	ett	ansvarsfullt	företagande	med	låga	kostnader	bidrar	SBAB	till	en	positiv	
och	hållbar	samhällsutveckling",	s.8	
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	 2016	 	"Vi	drivs	av	ambitionen	att	kunna	anställa	fler	nyanlända	för	att	ge	en	möjlighet	till	introduktion	
i	svensk	arbetsplatskultur,	språk	och	relevant	sysselsättning",	s.34	

Triple	Bottom	Line	 2008	 "Under	2007	påbörjades	ett	arbete	med	att	använda	ett	färre	antal	och	mer	miljömedvetna	
leverantörer",	s.9	

	 2016	 	"Genom	att	köpa	gröna	obligationer	kan	investerare	på	så	sätt	både	direkt	och	indirekt	
investera	i	projekt	som	är	hållbara",	s.39	

GRI	 2008	 "Dagens	samhälle	och	en	alltmer	globaliserad	värld	ökar	kravet	på	företag	att	bedriva	och	
utveckla	sin	verksamhet	på	ett	hållbart	sätt	där	miljöansvar,	socialt	ansvar	och	inte	minst	
ekonomiskt	ansvar	står	i	fokus",	s.3	

	 2016	 "säkerställa	att	vi	i	vårt	hållbarhetsarbete	driver	och	arbetar	med	de	frågor	och	områden	som	
enligt	våra	intressenter	och	oss	själva	är	viktigast,	och	där	vi	har	störst	möjlighet	att	påverka"	
s.21	
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5.	ANALYS	

I	detta	kapitel	kommer	den	inhämtade	empirin	att	analyseras	gentemot	den	teoretiska	referensramen	
som	undersökningen	bygger	på	samtidigt	som	problemfråga	och	syfte	finns	i	åtanke.	

5.1	CSR	

Grankvist	 (2009)	 nämner	 att	 det	 finns	 olika	 definitioner	 av	 CSR	 och	 att	 det	 beror	 på	 vem	 som	
använder	 det	 och	 i	 vilka	 sammanhang	 det	 används	 i.	 Endast	 Systembolaget	 skriver	 i	 sin	
hållbarhetsredovisning	 från	 2008	 att	 de	 använder	 sig	 av	 CSR	 som	 ett	 samlat	 begrepp	 av	 de	 etiska,	
miljömässiga	och	ekonomiska	ansvaren	gentemot	sina	 intressenter	(Systembolaget,	2008).	De	andra	
företagen	 nämner	 knappt	 CSR	 alls	 som	 begrepp	 år	 2008,	 men	 några	 av	 dessa	 företag	 pratar	 om	
“socialt	 ansvar”	på	 flera	 ställen	 i	 texten	och	 SBAB	menar	 i	 sin	 tur	om	Corporate	Responsibility	 (CR)	
som	 i	 hög	 grad	 verkar	 likna	 det	 som	 ingår	 i	 CSR	 (SBAB,	 2008).	 PostNord	 är	 ett	 av	 de	 företag	 som	
nämner	socialt	ansvar	i	rapporten	från	2008,	även	fast	det	sociala	ansvaret	beskrivs	i	vaga	termer,	och	
att	 det	 endast	 omfattar	 PostNords	 anställda	 och	 kunder	 (PostNord,	 2008).	 SAS	 (2008)	 tar	 däremot	
upp	i	texten	olika	certifieringar	och	standarder	de	uppnått,	vilket	enligt	Carroll	(1979)	tillhör	det	etiska	
ansvaret.	Carroll	(1979)	menar	på	att	det	etiska	ansvaret	är	en	del	i	CSR	som	är	frivillig	för	företagen	
att	 tillämpa.	 Enligt	 Grankvist	 (2009)	 är	 CSR	 företagens	 ansvarstagande	 i	 samhälls-	 och	
hållbarhetsutvecklingen.	 I	 PostNords	 hållbarhetsredovisningar	 nämns	 ansvar	 betydligt	 oftare	 i	
rapporten	från	2016	än	i	rapporten	från	2008	(Posten,	2008;	PostNord,	2016).	

CSR	 inbegriper	 flera	olika	saker	hos	 företagen	där	till	exempel	SBAB	både	2008	samt	2016	pekar	på	
hur	 de	 engagerar	 sig	 i	 Stadsmissionen,	 en	 sorts	 välgörenhet	 som	 går	 utanför	 deras	
verksamhetsområde	 (SBAB,	2008,	2016).	Välgörenhet	 tillhör	det	 filantropiska	ansvaret	enligt	Carroll	
(1979).	Han	beskriver	hur	det	handlar	om	att	 företagen	har	 krav	på	 sig	 som	de	bör	uppfylla	 för	att	
anses	var	goda	samhällsmedborgare.	Både	Vattenfall	och	SAS	skriver	i	sina	rapporter	från	båda	åren	
att	de	engagerar	sig	 i	mänskliga	rättigheter	(Vattenfall,	2008,	2016b;	SAS,	2008,	2016).	Svenska	Spel	
nämner	 i	2016	års	hållbarhetsredovisning	att	de	erbjuder	 juridisk	och	ekonomisk	 rådgivning	 till	 sina	
storvinnare	(Svenska	Spel,	2016).	SAS	och	PostNord	fokuserar	mest	på	olika	certifieringar	de	uppfyller	
(SAS,	2008;	PostNord,	2008).	Andra	 företag	skriver	mer	om	det	som	kallas	det	 legala	ansvaret,	 som	
enligt	Carroll	(1979)	innebär	att	lagar,	regler	och	förordningar	uppfylls	och	efterlevs.	I	Systembolagets	
rapporter	 från	 båda	 åren	 skrivs	 det	 att	 hållbarhetsredovisningen	 är	 upprättad	 i	 enlighet	 med	
Årsredovisningslagen,	även	i	Svenska	Spels	rapporter	går	det	att	läsa	om	det	legala	ansvaret,	dock	lite	
mindre	 utförligt	 i	 rapporten	 från	 2016	 (Systembolaget,	 2008,	 2016;	 Svenska	 Spel,	 2008,	 2016b).	 I	
SBAB:s	rapport	från	2016	använder	de	sig	av	en	egen	rubrik	som	heter	“Regelverk”,	i	rapporten	från	
2008	skrivs	det	också	om	det	legala	ansvaret	fastän	inte	lika	utförligt	(SBAB,	2008,	2016).	

Windell	(2010)	menar	på	att	det	under	2000-talets	början	har	diskuterats	om	CSR	på	konferenser	där	
företag,	organisationer	samt	experter	deltagit.	Syftet	har	varit	att	utveckla	CSR	som	praxis	och	komma	
fram	 till	 en	 gemensam	definition	på	begreppet.	Detta	 har	 dock	 inte	 uppnåtts	 enligt	Windell	 (2010)	
själv.	Några	av	företagens	hållbarhetsrapporter	tar	upp	CSR	och	socialt	ansvar	på	ett	mer	omfattande	
sätt	2016	än	2008	(SAS,	2016,	2008;	PostNord,	2016,	2008),	andra	skriver	mer	utförligt	om	specifika	
delar	som	det	filantropiska	ansvaret	i	CSR	(Vattenfall,	2016b,	2008)	och	åter	andra	pratar	mer	om	sina	
mål	 i	 hållbarhetsredovisningen	 (Akademiska	Hus,	 2016,	 2008).	 SBAB	 (2008,	 2016)	 fokuserar	 på	 det	
legala	ansvaret	och	utvecklar	det	ännu	mer	i	rapporten	från	2016.	
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5.2	INTRESSENTTEORIN	

Clarkson	 (1995)	 tar	 upp	 som	en	 del	 i	 intressentteorin	 att	 det	 finns	 två	 olika	 sorter	 av	 intressenter.	
Sekundära	 samt	 primära	 intressenter,	 där	 de	 senare	 bland	 annat	 kan	 vara	 aktieägare,	 anställda,	
kunder,	leverantörer	samt	samhället.	Gemensamt	för	de	flesta	företagen	är	att	de	både	år	2008	och	
2016	nämner	kunder	och	medarbetare	som	främsta	 intressenter.	Se	till	exempel	SAS	rapporter	från	
båda	åren	(SAS,	2008,	2016).	Även	leverantörer,	investerare	samt	ägare	är	intressenter	som	nämns	i	
de	flesta	företags	rapporter,	men	mer	sparsamt.	Enligt	intressentteorin	är	dessa	en	del	av	företagets	
primära	intressenter	(Clarkson,	1995).	

Bland	annat	 SBAB,	 SJ,	 Systembolaget	och	Akademiska	Hus	har	 i	 sina	 rapporter	 från	båda	åren	med	
intressentmodeller	 liknande	 Figur	 2	 i	 avsnitt	 2.3.	 Företagens	 modeller	 har	 inte	 förändrats	 i	 stort	
mellan	åren	 (SBAB,	2008,	2016;	SJ,	2008,	2016;	Systembolaget,	2008,	2016;	Akademiska	Hus,	2008,	
2016).	De	andra	företagen	beskriver	sina	intressenter	istället	för	att	använda	sig	av	modeller	(se	SAS,	
2008,	2016;	Svenska	Spel,	2008,	2016b;	med	 flera).	 Freeman	och	Reed	 (1983)	 skriver	att	utan	 stöd	
från	 intressenterna	 skulle	 företagen	 upphöra	 att	 existera.	 De	 fortsätter	med	 att	 säga	 att	 fokus	 har	
flyttats	 från	 aktieägare	 till	 andra	 intressenter.	 Boiral	 och	 Heras-Saizarbitoria	 (2017)	 tar	 upp	 att	
intressenter	är	några	som	påverkar	och	påverkas	av	företagen.	I	stort	sett	alla	företagen	talar	om	sina	
viktigaste	 intressenter	 som	kunder	och	medarbetare,	detta	gäller	båda	åren.	SJ	 skriver	 “kunder	och	
resenärer	är	SJ:s	viktigaste	 intressenter”	 (SJ,	2016,	 s.	16).	 SBAB	skriver	 “att	vara	 lyhörd	 för	kundens	
behov	är	en	viktig	del	i	SBAB:s	produktutvecklingsprocess”	(SBAB,	2008,	s.	10).		

5.3	LEGITIMITETSTEORIN	

Legitimitet	 innebär	att	 företagen	uppfyller	 samhällets	 förväntningar	på	 företagen,	det	kan	uttryckas	
som	en	relation	mellan	företagen	och	dess	externa	intressenter	(O’Donovan,	2002).	Martinez-Ferrero	
et	 al.	 (2015)	 beskriver	 legitimitet	 som	 ett	 socialt	 kontrakt	 som	 består	 av	 både	 samhällets	 och	
företagens	 intressen	 som	 måste	 uppfyllas.	 I	 företagens	 hållbarhetsrapporter	 och	 årsredovisningar	
tolkades	detta	som	strategier	som	företagen	använder	sig	av	för	att	åtgärda	sådant	som	intressenter	
inte	 tycker	 är	bra.	 Tolkningen	breddades	med	ageranden	 som	 företagen	 vidtar	 för	 att	 uppfylla	 sina	
intressenters	 förväntningar.	Till	exempel	skriver	SBAB	(2008)	att	genom	att	ha	en	prispressande	roll	
har	 kostnaden	 för	bolån	blivit	 lägre	 för	 konsumenten.	2016	har	de	 istället	 fokus	på	att	bidra	 till	 ett	
hållbart	boende	genom	att	finansiera	nybyggnationer	som	har	en	effektivare	energiförbrukning	än	de	
äldre	bostäderna	(SBAB,	2016).	SAS	tar	upp	i	2008	års	rapport	att	de	har	som	mål	att	uppfattas	som	
det	mest	miljömedvetna	flygbolaget	i	Europa	(SAS,	2008),	och	2016	uttrycker	de	att	de	önskar	vara	en	
del	av	det	långsiktigt	hållbara	samhället	(SAS,	2016).	En	strategi	SAS	använder	sig	av	2016	för	att	skapa	
legitimitet	är	att	de	 ska	vara	drivande	 i	utvecklingen	av	hållbarare	 flygbränsle.	Detta	går	 i	 linje	med	
vad	 O’Donovan	 (2002)	 trycker	 på,	 att	 företagen	 kan	 påverka	 den	 legitimitet	 de	 erkänns	 av	 sina	
intressenter	genom	att	redovisa	CSR-aktiviteter	i	sina	års-	eller	hållbarhetsredovisningar.	Alla	företag	
skriver	 i	sina	hållbarhetsrapporter	att	de	vill	 leva	upp	till	samhällets	 förväntningar,	de	nämner	också	
vad	som	förväntas	samt	hur	de	ska	leva	upp	till	detta.	Till	exempel	skriver	Svenska	Spel	(2016)	att	de	
får	 mycket	 kritik	 från	 samhället	 på	 grund	 av	 det	 spelberoende	 som	 många	 drabbas	 av,	 men	 de	
fortsätter	med	att	säga	att	de	försöker	ligga	steget	före	kunderna	för	att	kunna	minska	spelberoendet.	
SBAB	(2008)	trycker	på	att	de	måste	minska	den	negativa	miljöpåverkan,	vilket	de	ska	göra	genom	att	
digitalisera	affärsmöten	för	att	minska	affärsresor.	
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5.4	TRIPLE	BOTTOM	LINE	

Norman	 och	McDonald	 (2004)	 beskriver	 hur	 Triple	 Bottom	 Line	 innebär	 att	 företagen	 förutom	 att	
redovisa	ett	finansiellt	slutresultat	för	året	även	presenterar	slutresultat	för	företagens	sociala/etiska	
prestation	 samt	miljömässiga	 prestation.	Olika	 intressenter	 kräver	 olika	 åtaganden	och	 förpliktelser	
från	 företagets	 sida,	 och	 uppfyllandegraden	 av	 dessa	 skyldigheter	 ska	 enligt	 TBL	 kunna	 mätas,	
beräknas,	revideras	och	rapporteras	(Norman	&	McDonald,	2004).	Flera	av	företagens	redovisningar	
från	 2008	 innehåller	 direkta	 hänvisningar	 till	 eller	 egna	 varianter	 av	 TBL-modellen	 med	 de	 tre	
hörnstenarna	 ekonomisk	 prestation,	 social	 prestation	 och	 miljöprestation	 (se	 SAS,	 2008;	 Posten,	
2008;	 SBAB,	 2008).	 2016	 syntes	 inte	 TBL-modellen	 längre	 på	 samma	 sätt	 i	 två	 av	 tre	 företag	 (SAS,	
2016;	 SBAB,	 2016)	 även	 fast	miljöproblemen	 som	 SAS	 och	 SBAB	 jobbade	med	 fortfarande	 utförligt	
beskrevs.	 I	PostNords	årsredovisning	från	2016	har	de	dock	kvar	en	tydlig	egen	bearbetning	av	TBL-
modellen,	även	 fast	 texten	 inte	var	uppdelad	 i	de	 tre	huvudkomponenterna	 i	TBL	 längre	 (PostNord,	
2016).	 I	 Vattenfalls	 hållbarhetsrapport	 (2008)	 tas	 flera	 mätbara	 miljöfaktorer	 upp	 som	
energieffektivitet,	utsläpp,	material-	och	vattenanvändning,	medan	 i	Vattenfalls	årsredovisning	2016	
där	hållbarhetsredovisningen	är	 integrerad	 i	 årsredovisningen	 fokuseras	mest	på	hur	de	 ska	minska	
utsläppen	av	koldioxid	samt	övriga	utsläpp.	Både	SAS,	Systembolaget	och	SJ	lyfter	gärna	fram	hur	de	
arbetar	med	olika	miljörelaterade	frågor,	och	detta	är	någonting	som	inte	förändrats	särskilt	mycket	
mellan	 åren	 (SAS,	 2008,	 2016;	 Systembolaget,	 2008,	 2016;	 SJ,	 2008,	 2016).	Norman	och	McDonald	
(2004)	menar	på	att	företag	har	olika	skyldigheter	och	åtaganden	mot	sina	olika	intressenter	och	att	
företag	 som	 inte	 uppfyller	 sina	 skyldigheter	 inte	 kommer	 att	 vara	 långsiktigt	 hållbart.	 SAS:s,	
Systembolagets	och	SJ:s	åtaganden	inom	miljö	kan	ses	som	att	de	försöker	uppfylla	sina	skyldigheter	
till	samhället.	

År	2008	trycker	flera	företag	på	de	tre	områden	som	tillhör	TBL,	ekonomiskt	välstånd,	social	rättvisa	
och	miljökvalitet.	De	skriver	mer	omfattande	och	nämner	både	fördelar,	brister	samt	åtgärder.	2016	
skrivs	 det	 också	 om	 de	 områden	 som	 tillhör	 TBL,	 men	 i	 mycket	 mindre	 omfattning	 samt	 mindre	
detaljerat.	Här	 skrivs	det	 inte	mycket	om	brister	och	åtgärder	utan	 istället	 tas	mål	 som	ska	uppnås	
inom	 dessa	 områden	 upp.	 (SJ	 2008,	 2016;	 Vattenfall	 2008,	 2016;	 Svenska	 Spel	 2008,	 2016;	 SBAB	
2008,	2016)	

5.5	GRI	

För	att	företag	på	ett	enkelt	sätt	ska	kunna	redovisa	värden	som	är	mätbara	vad	det	gäller	påverkan	
på	miljön,	ekonomin	och	samhället	är	det	GRI:s	riktlinjer	för	hållbarhetsredovisning	som	är	passande	
enligt	Kundid	Novokmet	och	Rogosic	(2016).	I	och	med	den	senaste	uppdateringen;	G4	har	fokus	lagts	
på	väsentlighet	och	hållbarhetssammanhang.	Även	principer	 som	fullständighet	och	kommunikation	
till	intressenter	är	en	viktig	del	i	hållbarhetsredovisningen	enligt	Frostenson	et	al.	(2015).	De	nämner	
att	fullständighet	handlar	om	hur	ansenlig	redovisningen	bör	vara	för	att	läsaren	ska	få	tillräckligt	med	
information	 som	 de	 behöver.	 Flera	 av	 företagen	 har	 relativt	 omfattande	 rapporter	 som	 ligger	
antingen	som	fristående	eller	som	integrerade	i	årsredovisningen	(Se	Vattenfall,	2008,	2016b;	Svenska	
Spel,	 2008;	 Systembolaget,	 2008,	 2016).	 I	 bland	 annat	 SAS:s	 och	 SBAB:s	 årsredovisningar	 finns	
hållbarhetsredovisningen	 som	 en	 egen	 del	 i	 2008	 års	 rapport	 (SAS,	 2008;	 SBAB,	 2008).	 SAS:s	
hållbarhetsrapport	 från	 2016	 ligger	 sedan	 både	 som	 en	 separat	 rapport	 och	 integrerad	 i	
årsredovisningen	 (SAS,	 2016).	 Vattenfall	 och	 Svenska	 Spel	 har	 valt	 att	 ha	 hållbarhetsredovisningen	
fristående	 2008	 och	 integrerad	 2016	 (Vattenfall,	 2008,	 2016b;	 Svenska	 Spel,	 2008,	 2016b).	 Även	
PostNord	har	sin	hållbarhetsrapport	integrerad	2016	(PostNord,	2016).	

Kommunikation	 till	 sina	 intressenter	 innebär	att	 företagen	ska	ha	 identifierat	de	 som	till	 största	del	
påverkas	av	verksamheten	(Frostenson	et	al.,	2015).	Bland	annat	SBAB,	Vattenfall	och	Systembolaget	
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genomförde	 2016	 intressentundersökningar	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 företagens	 väsentlighetsanalys	
(SBAB,	2016;	Vattenfall,	2016b;	Systembolaget,	2016).	SBAB	skriver	för	att:	

“SÄKERHETSSTÄLLA	ATT	VI	I	VÅRT	HÅLLBARHETSARBETE	DRIVER	OCH	ARBETAR	

MED	DE	FRÅGOR	OCH	OMRÅDEN	SOM	ENLIGT	VÅRA	INTRESSENTER	OCH	OSS	

SJÄLVA	ÄR	VIKTIGAST,	OCH	DÄR	VI	HAR	STÖRST	MÖJLIGHET	ATT	PÅVERKA.”	

(SBAB,	2016,	S.	21)	

SJ	genomför	undersökningar	på	sina	tåg	och	de	använder	sig	även	av	sociala	medier	för	att	nå	ut	till	
sina	 intressenter	 (SJ,	 2016).	 Svenska	 Spel	 beskriver	 att	 de	 kommunicerar	med	 sina	 intressenter	 via	
enkäter,	mail	och	via	deras	app	2016,	dock	skrivs	det	lite	mindre	om	kommunikationen	2008	(Svenska	
Spel,	2008,	2016b).	I	stort	sett	alla	företagen	skriver	mer	om	hur	de	kommunicerar	ut	information	till	
sina	intressenter,	avsnitten	har	blivit	mer	omfattande	2016	jämfört	med	2008.		
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6.	SLUTSATSER	OCH	DISKUSSION	

I	 följande	 kapitel	 går	 det	 att	 utläsa	 studiens	 slutsatser	 samt	 en	 diskussion	 som	 besvarar	
forskningsfrågan	och	uppfyller	syftet	med	studien.	

	
Studien	 syftade	 till	 att	 utifrån	 ett	 helhetsperspektiv	 jämföra	 hållbarhetsredovisningens	 innehåll	 i	
statligt	 ägda	 svenska	 bolag	 genom	 att	 göra	 två	 tidsnedslag,	 2016	 och	 2008.	 I	 studien	 avsågs	 att	
besvara	följande	fråga	“Vilka	likheter	och	skillnader	finns	det	i	årsredovisningen	i	svenska	statligt	ägda	
bolag	2016	jämfört	med	2008	utifrån	ett	hållbarhetsperspektiv?”.	

Enligt	O’Donovan	(2002)	kan	företagen	påverka	sin	legitimitet	genom	att	framstå	på	ett	bättre	sätt	för	
sina	 intressenter.	 Till	 exempel	 kan	 de	 redovisa	 CSR-aktiviteter	 som	 är	 hemmahörande	 i	 det	
filantropiska	ansvaret	såsom	välgörenhet	i	sin	årsredovisning.	Detta	syns	tydligt	i	de	flesta	företagens	
årsredovisningar	och	det	verkar	inte	förändras	särskilt	mycket	mellan	de	studerande	åren.	SAS	(2008,	
2016)	nämner	båda	åren	att	de	vill	uppfattas	som	ett	miljömedvetet	flygbolag	och	att	de	aktivt	jobbar	
med	 att	 minska	 sina	 utsläpp,	 vilket	 kan	 tolkas	 som	 en	 legitimitetsskapande	 aktivitet.	 Svenska	 Spel	
(2008,	2016b)	 jobbar	med	 spelmissbruk	och	nämner	att	de	arbetar	 förebyggande.	Studien	 visar	 att	
legitimitetsskapande	aktiviteter	är	någonting	som	företagen	alltid	kommer	att	använda	sig	av	och	inte	
något	 som	 förändras.	Detta	på	 grund	av	 att	 legitimiteten	 företagen	 får	 är	 värdeskapande	 för	 själva	
företagen.	

Analysen	 visade	 också	 på	 att	 intressenter	 är	 en	 viktig	 del	 av	 företagens	 omvärld,	 vilket	 stämmer	
överens	 med	 Freeman	 och	 Reeds	 (1983)	 slutsatser	 att	 utan	 intressenternas	 stöd	 skulle	 företagen	
upphöra	att	existera.	Steurer	(2006)	menar	också	på	att	företagen	påverkas	av	sina	intressenter,	och	
det	 blir	 tydligt	 i	 och	 med	 att	 flera	 företag	 (Systembolaget,	 2016;	 SJ,	 2016;	 Vattenfall,	 2016)	
genomförde	intressent-	och	kundundersökningar.	Båda	åren	tar	nästan	alla	företag	upp	och	beskriver	
utförligt	sina	kunder	och	medarbetare.	Att	intressenterna	är	betydelsefulla	för	företagen	är	någonting	
som	 inte	 förändras	mellan	 åren,	 studien	 visar	 att	 intressenterna	 fortsätter	 att	 vara	 en	 viktig	 del	 av	
företagen.	

Flera	hållbarhetsredovisningar	 från	2008	(Posten,	2008;	SBAB,	2008;	SAS,	2008)	använde	sig	av	TBL,	
eller	hade	TBL:s	hörnstenar	som	grund.	Detta	syntes	i	uppdelningen	i	de	olika	faktorerna	ekonomisk	
påverkan,	social	påverkan	och	miljöpåverkan	men	även	i	ett	försök	att	göra	miljömässiga	och	sociala	
faktorer	 mätbara	 och	 redovisningsbara.	 2016	 hade	 däremot	 fler	 hållbarhetsredovisningar	 CSR-
koppling,	eller	anknöt	på	något	sätt	till	företagens	sociala	ansvar.	Analysen	visade	på	att	ansvar	verkar	
vara	 ett	 framväxande	 begrepp	 inom	 företagen,	 där	 samhället	 sätter	 press	 på	 företagen	 att	 vara	
ansvarstagande	 för	 att	 kunna	 erkänna	 företagen	 legitimitet.	 	 Enligt	 Windell	 (2010)	 har	 det	 under	
2000-talets	början	diskuterats	CSR	på	flertalet	konferenser	där	en	definition	har	försökts	att	komma	
fram	 till	 men	 inte	 lyckats	 med.	 Problemet	 blir	 dock	 att	 utan	 tydliga	 definitioner	 blir	 även	
informationen	i	rapporterna	vag	och	svår	att	greppa	för	läsaren.	Detta	kompenserar	vissa	företag,	till	
exempel	 Systembolaget	 (2008,	2016)	och	Vattenfall	 (2008,	2016),	med	att	 skriva	mycket	 text	 vilket	
gör	att	 läsaren	riskerar	att	missa	det	väsentliga	 i	 informationen.	Studien	visat	att	 trots	att	enhetliga	
rekommendationer	har	utgivits	och	 försök	har	gjorts	 till	 att	 få	 redovisningsbara	mätvärden	är	 själva	
texten	 fortfarande	 ganska	 oenhetlig	 vid	 jämförelse	 av	 olika	 företag.	 Även	 vid	 jämförelse	 av	 samma	
företag	 vid	 olika	 år	 finns	 det	 stora	 skillnader,	 vilket	 försvårar	 studerandet	 av	 utvecklingen	 kring	
miljöfrågor	och	sociala	frågor.	

Ett	 flertal	 av	 företagen	 däribland	 Vattenfall	 (2008,	 2016),	 PostNord	 (2016),	 Systembolaget	 (2016)	
samt	 SBAB	 (2016)	 nämner	 att	 de	 utför	 årliga	 intressentundersökningar	 som	 ligger	 till	 grund	 för	
företagens	väsentlighetsanalyser.	Analysen	visar	att	detta	lyfter	företagen	fram	oftare	2016	än	2008.	
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Väsentlighet	tillhör	en	av	principerna	inom	GRI	(Kundid	Novokmet	&	Rogosic,	2016;	Frostenson	et	al.,	
2015).	 Frostenson	 et	 al.	 (2015)	 beskriver	 att	 väsentlighet	 syftar	 till	 de	 bedömningar	 som	
intressenterna	 gör	 av	 företagens	 ekonomiska,	 sociala	 och	 miljömässiga	 påverkan.	 I	 SBAB:s	
hållbarhetsrapport	 från	 2016	 skriver	 företaget	 att	 de	 ska	 säkerhetsställa	 att	 de	 i	 deras	
hållbarhetsarbete	driver	och	arbetar	med	de	frågor	som	enligt	deras	intressenter	men	även	företaget	
själva	är	de	viktigaste	och	där	de	har	störst	möjlighet	att	påverka.	Genom	att	intressenterna	får	vara	
med	och	påverka	 vad	 företagen	 ska	 förbättra	 och	 företagen	 får	 en	 antydan	om	 vad	 intressenterna	
anser	 företaget	 ska	 förbättra	 så	 optimeras	 företagens	 hållbarhetsarbete.	 Väsentlighetsanalyser	
gynnar	både	företaget	och	dess	intressenter,	vilket	har	lett	till	att	väsentlighetsanalyser	ökat	i	antal.	

Kundid	 Novokmet	 och	 Rogosic	 (2016)	 tar	 upp	 att	 GRI	 har	 riktlinjer	 som	 är	 så	 pass	 objektiva	 att	
företagen	ska	kunna	anpassa	dem	efter	just	sin	verksamhet	och	ändå	få	ett	samband	som	passar	både	
externt	och	 internt.	Det	 finns	dock	vissa	principer	som	ska	 följas	där	bland	annat	väsentlighet	är	en	
(Frostenson	et	 al.,	 2015).	Analysen	 indikerar	 att	 större	delen	 av	 företagen	har	hållbarhetsrapporter	
som	 är	 relativt	 omfattande	 vad	 gäller	 båda	 åren.	 Flertalet	 företag	 har	 en	 egen	 rapport	 för	
hållbarhetsredovisningen	 2008	 medan	 den	 är	 integrerad	 i	 årsredovisningen	 2016.	 I	 och	 med	 den	
integrerade	hållbarhetsrapporten	upplevs	det	som	svårt	att	hitta	väsentlig	information	eftersom	den	
många	 gånger	 finns	 utspridd	 i	 hela	 årsredovisningen.	Många	 av	 företagens	 rapporter	 är	 långa	 och	
innehållsrika.	Det	går	att	se	hos	bland	annat	Vattenfalls	och	Systembolagets	rapporter.	Mycket	av	det	
som	skrivs	upplevs	 inte	som	väsentlig	 information.	Det	går	 i	 linje	med	vad	Bowers	 (2010)	 säger,	att	
företagen	 har	 kritiserats	 för	 att	 använda	 sig	 av	 alltför	 omfattande	 rapporter	 där	 en	 stor	 del	 av	
innehållet	egentligen	är	onödig	text	som	används	som	utfyllnad.	Studien	visar	att	trots	riktlinjer	från	
GRI	 som	 anses	 vara	 användbara	 för	 att	 företagen	 ska	 kunna	 anpassa	 dem	 efter	 sin	 verksamhet	 är	
riktlinjerna	 fortfarande	 inte	 tillräckligt	 tydliga	 och	 enhetliga	 för	 att	 säkerställa	 att	
hållbarhetsredovisningarna	blir	användarvänliga.	

En	annan	av	GRI:s	principer	 som	Frostenson	et	 al.	 (2015)	nämner	handlar	om	kommunikation	med	
intressenterna.	Analysen	 visar	 att	 det	 har	 skett	 en	 förändring	 av	 hur	 företagen	 kommunicerar	med	
sina	 intressenter	 från	 2008	 till	 2016	 hos	 i	 stort	 sett	 alla	 företag.	 En	 orsak	 till	 detta	 kan	 vara	 att	
företagen	har	blivit	medvetna	om	att	det	är	en	viktig	aspekt	att	på	ett	bra	sätt	kunna	kommunicera	
med	 sina	 intressenter.	 En	 annan	 bidragande	 orsak	 kan	 vara	 att	 det	 är	 lättare	 att	 nå	 ut	 till	 sina	
intressenter	år	2016	genom	att	företagen	bland	annat	använder	sig	av	sociala	medier	och	appar.	Från	
att	 endast	 vara	 tillgängliga	 via	 kundtjänst	 till	 användning	 av	 sociala	 medier,	 vilket	 bland	 annat	
Systembolaget	 (2016)	 och	 Svenska	 Spel	 (2016)	 gör.	 Studien	 lyfter	 fram	 att	 genom	 den	 ökade	
tillgängligheten	kan	företagen	lättare	identifiera	och	nå	ut	till	sina	intressenter,	vilket	ligger	i	linje	med	
vad	Frostenson	et	al.	(2015)	beskriver	att	principen	om	vad	kommunikation	till	intressenter	innebär.	

Slutsatserna	i	denna	studie	är	att	en	likhet	mellan	de	två	tidsnedslagen	är	de	primära	intressenterna	
som	2016	är	desamma	som	2008.	En	annan	likhet	är	det	 legitimitetsskapande	som	företagen	är	ute	
efter.	Aktiviteterna	har	förändrats	 i	 företagen,	säkerligen	på	grund	av	att	omvärlden	förändras,	men	
2016	är	företagen	lika	mycket	ute	efter	att	skapa	legitimitet	från	samhället	som	de	var	2008.	En	tredje	
likhet	mellan	2016	och	2008	är	även	GRI:s	riktlinjer,	samt	avsaknaden	av	en	samlad	definition	på	CSR,	
då	riktlinjerna	fortfarande	är	otydliga.	Som	slutsatser	i	denna	studie	kan	även	skillnader	mellan	de	två	
tidsnedslagen	 ses.	 En	 av	dessa	 är	hur	 fokus	har	 flyttats	 från	Triple	Bottom	Line	 till	 CSR.	 2008	 skrev	
företagen	mer	 om	 Triple	 Bottom	 Line,	 främst	miljö,	medan	 det	 har	minskat	 en	 del	 till	 2016.	 2016	
skriver	 företagen	 istället	 mer	 om	 CSR,	 socialt	 ansvar.	 En	 annan	 skillnad	 mellan	 åren	 är	
kommunikationen	till	intressenterna,	2008	gjordes	flest	undersökningar	på	plats	eller	genom	telefon,	
medan	de	2016	 istället	 började	 använda	 sig	 av	 sociala	medier	 för	 att	 nå	ut	 till	 alla	 intressenter.	 En	
tredje	skillnad	som	går	att	urskilja	är	att	företagens	väsentlighetsanalyser	ökat	i	antal.	
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Sammanfattningsvis	kan	sägas	att	hållbarhetsredovisningarna	är	 i	ett	 förändringsskede	och	kommer	
att	vara	det	fram	till	att	enhetligare	riktlinjer	samt	tydligare	ramar	och	regelverk	tas	fram.	Slutsatserna	
i	 arbetet	går	 i	 linje	med	vad	 tidigare	 forskning	generellt	 sagt,	eftersom	de	 teman	och	 ståndpunkter	
som	använts	utgår	från	tidigare	forskning.	Till	exempel	att	intressenter	är	viktiga	för	företagen,	samt	
att	 legitimitetsskapande	 är	 någonting	 företagen	 använder	 sig	 av.	 Det	 har	 dock	 varit	 svårt	 att	 hitta	
forskning	som	jämfört	hållbarhetsredovisningar	mellan	två	tidsnedslag	under	2000-talet	i	och	med	att	
det	är	ett	relativt	nytt	fenomen,	men	slutsatserna	av	arbetet	kan	generellt	sägas	gå	i	linje	med	tidigare	
studier.		

6.1	FORTSATTA	STUDIER	

Förslag	 till	 vidare	 forskning	 skulle	 kunna	 vara	 att	 göra	 en	 liknande	 studie	 fast	 med	 en	 kvantitativ	
innehållsanalys	och	sedan	jämföra	med	slutsatserna	från	den	kvalitativa	 innehållsanalysen.	Då	skulle	
alla	ord	från	operationaliseringen	markeras	i	olika	färger	för	att	sedan	räknas	ihop	hur	många	gånger	
dessa	nämns	2008	jämfört	med	2016	och	utifrån	det	dra	slutsatser.	Det	skulle	också	vara	 intressant	
att	göra	en	likartad	studie,	men	istället	för	att	titta	på	åtta	stycken	företag	undersöka	ett	mindre	antal	
för	att	kunna	gå	in	mer	på	djupet	i	innehåll	och	format.	Ett	annat	förslag	är	också	att	göra	en	antingen	
kvalitativ	 eller	 kvantitativ	 innehållsanalys	 och	 sedan	 jämföra	 statliga	 och	 privatägda	 bolag	 mellan	
varandra.	Dock	bör	den	jämförelsen	vara	någon	gång	efter	2008	då	lagkravet	kom	för	statliga	bolag.	
Den	 jämförelsen	 kan	 vara	 intressant	 då	 bolag	 som	 hållbarhetsredovisar	 enligt	 lagkrav	 jämförs	med	
företag	som	hållbarhetsredovisar	frivilligt.		

En	tanke	som	uppkom	under	studiens	gång	och	som	upplevdes	vara	intressant	för	framtida	forskning	
var	 att	 undersöka	 strukturen	 i	 hållbarhetsrapporterna	 och	 om	 den	 har	 förändrats.	 I	 Vattenfalls	
hållbarhetsredovisning	från	2008	är	rapporten	uppdelad	i	tre	delar	“det	här	vill	vi,	det	här	gör	vi,	det	
här	 har	 vi	 uppnått”,	 vilket	 gör	 den	mer	 lättöverskådlig.	 Förslag	 till	 studie	 skulle	 kunna	 vara	 att	 till	
exempel	grundligt	studera	strukturen	i	Vattenfalls	årsredovisningar	samt	hållbarhetsredovisningar	för	
att	 se	 disposition	 och	 struktur	 i	 text	 samt	 dokument.	 Detta	 skulle	 kunna	 vara	 en	 kompletterande	
studie	till	denna	och	på	så	sätt	vara	fyllig	och	uttömmande	eftersom	den	skulle	kunna	dra	nytta	av	de	
slutsatser	som	dragits	i	denna	studie.	
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