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Abstract 

 

Title   Why does small companies voluntarily report sustainability? 

   - A qualitative study through stakeholder- and signaling theory.  
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Problem  Despite previous research, it is hard to specify the reasons why  

companies voluntarily disclose sustainability reports. Research on CSR 

are covered by different and inconsistent conclusions due to lack of 

comparability in theory. In other words, too many studies have been made 

with the same theoretical background, more specifically the stakeholder 

theory 

 

Purpose  Based on a company-level study, we want to study the underlying causes  

of why smaller limited companies choose to issue sustainability reports on  

their own initiative. The aim of the study is to contribute to deeper  

understanding and knowledge of the subject.  

 

Method  We chose a qualitative approach where we have used semistructured 

interviews in a goal-oriented selection consisting of six companies. 

 

Conclusion    One reason why smaller companies disclose sustainability reports are to 

increase the knowledge of their stakeholders. Another reason is that 

smaller companies want to highlight their sustainability work and thus 

create a competitive edge. What companies want to highlight in their 

sustainability reports depends on the industry in which the company is 

located in and what stakeholders they need to relate to. 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 

Titel   Varför hållbarhetsredovisar mindre aktiebolag frivilligt?  

- En kvalitativ undersökning utifrån intressent- och signalteori 

 

Författare  Zaman Al-Khafagi, Mohammed Aljibouri och Emin Kurbegovic 

 

Handledare  Per Forsberg 

 

Nyckelord  Intressenter, signalera, hållbarhetsredovisning, konkurrenskraft 

 

Problem  Trots tidigare forskning går det inte att specificera orsakerna till varför   

                                    företag rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Forskningen om CSR  

omfattas av olika och inkonsekventa slutsatser på grund av bristande 

jämförbarhet i teorin. Med andra ord har allt för många undersökningar 

gjorts med samma teoribakgrund, närmare bestämt intressentteorin. 

 

Syfte   Studiens syfte är att bidra med en fördjupad kunskap och förståelse för  

varför mindre aktiebolag väljer att på eget initiativ hållbarhetsredovisa.  

Studien syftar även till att skapa en förståelse för vad företagen vill lyfta 

fram i sina hållbarhetsredovisningar. 

 

Metod   En kvalitativ inriktning har valts där vi har använt oss av  

semistrukturerade intervjuer i form av ett målstyrt urval som bestod av sex 

företag. 

 

Slutsats   En anledning till varför mindre aktiebolag hållbarhetsredovisar är för att  

                                    öka kunskapen hos sina intressenter. Ännu en orsak är att mindre   

                                    aktiebolag vill lyfta fram sitt hållbarhetsarbete och på så sätt skapa sig en  

                                    konkurrensfördel. Vad företagen vill lyfta fram i sina  

                                    hållbarhetsredovisningar beror på vilken bransch företaget befinner sig i             

                                    och vilka intressenter de måste förhålla sig till. 
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1. Inledning 

 

Hållbarhet har länge varit ett omdiskuterat ämne där företag ständigt handskas med 

miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. Allt fler företag - både mindre och större - jobbar 

med hållbarhetsfrågor och numera ses det som en del av dess verksamhet. Definitionen av 

hållbarhet och CSR utvecklas kontinuerligt i takt med det föränderliga samhället.

 

1.1 Bakgrund 

Idag lever vi i ett samhälle styrt av lagar och regler som vi ständigt måste anpassa oss efter. Som 

företagare gäller det att känna till lagar som till exempel marknadsföringslagen, 

konkurrenslagen, produktsäkerhetslagen med mera. Fram till 2017 har det dock aldrig varit lag 

på att hållbarhetsredovisa. Utan företag har sedan i slutet av 80-talet jobbat med hållbar 

utveckling frivilligt. År 2011 gjorde KPMG International en undersökning som visade att nästan 

95% av de 250 största företagen i världen hållbarhetsredovisar frivilligt (KPMG, 2011). En 

anledning till detta kan vara att företag med hjälp av utgivandet av hållbarhetsrapporter vill 

signalera till marknaden att de är ett sunt och ekonomiskt starkt företag (Frostenson, 2015). 

 

Inom redovisning är voluntary disclosure och mandatory disclosure två centrala och 

förekommande begrepp (Cowan & Gadenne, 2005). Voluntary innebär att företag frivilligt 

redovisar finansiell och icke-finansiell information. Mandatory är redovisning som upprättas och 

offentliggörs på grund av lagkrav. I dagsläget är mycket av informationen som redovisas av 

företag tvingande och skall enligt lag tillgodoses. Årsredovisningar är ett exempel och används i 

stor utsträckning av potentiella investerare, aktieägare, kunder och kreditgivare. Men även 

frivillig redovisning förekommer bland företag. Att frivilligt hållbarhetsredovisa ses som 

voluntary disclosure of CSR vilket innebär att företag genom eget initiativ rapporterar och utger 

information om deras hållbarhetsarbete. 

 

Hållbarhetsredovisning kan upprättas på ett mer eller mindre formbundet sätt. Global reporting 

initiative (GRI) är världens första och mest använda globala standarder för 

hållbarhetsrapportering. Denna hjälper företag i hela världen att förstå och kommunicera sin 

inverkan på kritiska hållbarhetsfrågor som klimatförändringar, mänskliga rättigheter och socialt 



2 

 

välbefinnande. GRI:s riktlinjer möjliggör verkliga åtgärder för att skapa sociala, miljömässiga 

och ekonomiska fördelar för alla (Globalreporting, 2017). GRI är den ledande standarden inom 

hållbarhetsredovisning. Detta gäller även för företag som frivilligt upprättar en 

hållbarhetsrapport som egentligen inte behöver följa någon standard eller reglering (Frostensson, 

Helin och Sandström, 2012). 

  

Hållbarhetsredovisning har med åren utvecklats och detta i samband med att människan övergått 

till att vara mer medveten om hållbarhet och ställer högre krav på företags hållbarhetsarbete. 

Även hållbarhetsbegreppet har utvecklats och handlar idag inte enbart om hur företag hanterar 

frågor kring miljön, utan även ekonomiska och sociala frågor (Kuhlman & Farrington, 2010). 

Begreppet i sig är en översättning av sustainability reporting. 

 

1.2 Problematisering 

Existerande ramverk för upprättandet av hållbarhetsredovisningar inkluderar inte mindre företag. 

Utan mindre företag som hållbarhetsredovisar gör det genom eget initiativ vilket innebär en 

flexibilitet som ger företagen en större möjlighet att vara selektiva med informationen som 

inkluderas i rapporterna. Mot denna bakgrund finns en tendens till att innehållet i rapporterna har 

kommit att domineras av information som målar upp en positiv bild av företaget. Därav har 

mycket kritik riktats mot rapporterna i och med att de anses vara kommersiella och för strategiskt 

utformade (Hahn och Kuhnen 2013). 

Trots tidigare forskning kring ämnet har det varit svårt att specificera orsakerna till varför företag 

frivilligt hållbarhetsredovisar. Forskningen omfattas av olika och inkonsekventa slutsatser på 

grund av bristande jämförbarhet i teorin (Hooghiemstra, 2000). Där menar skribenten att allt för 

många undersökningar har gjorts med samma teoribakgrund, närmare bestämt intressentteorin. 

Men trots samma teoribakgrund skiljer sig vissa slutsatser om varför företag 

hållbarhetsredovisar. Mahoney et al (2012) har i sin undersökning kommit fram till att företag 

hållbarhetsredovisar för att de är duktiga på sitt hållbarhetsarbete. Med andra ord menar 

författaren att företag som jobbar med hållbarhetsfrågor och bidrar till ett mer hållbart samhälle 

vill förmedla detta till omgivningen genom att hållbarhetsredovisa. Å andra sidan skriver 

Conelly et al (2011) att företag hållbarhetsredovisar eftersom att de vill påverka intressenternas 
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bild av företaget. Det spelar alltså ingen roll ifall företaget har ett bra hållbarhetsarbete eller inte, 

utan fokus ligger på att försöka skapa en bättre bild av företaget hos dess intressenter. Detta 

genom att rapportera om sitt hållbarhetsarbete och visa på att de tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.   

Intressenter är ett etablerat begrepp inom redovisningen och har länge definierats på olika sätt. 

Men vanligen ses en intressent som någon som kan påverkas av eller påverka organisationen 

(Frostensson, 2015). Teorin i sig bygger på samspelet mellan företag och dess intressenter, samt 

hur företag påverkas av de. Som tidigare nämnt är intressentteorin den mest dominanta och 

används i de flesta fall vid undersökningar om varför företag hållbarhetsredovisar (Spence, 

Husillos och Correa-Ruiz, 2010). Då tidigare forskning har intressentteorin som utgångspunkt, 

skapas ett intresse i att komplettera tidigare forskning med en kombination av två teorier, 

närmare bestämt signal- och intressentteorin. En tydligare förklaring till valet av teorierna 

återges under den teoretiska referensramen. 

Mycket av den tidigare forskningen bygger på kvantitativa angreppssätt där man har ett stort 

antal undersökningsobjekt. Hahn & Kuhnen (2013) har i sin undersökning granskat 178 

vetenskapliga artiklar om hållbarhetsredovisning och sammanställt slutsatserna för att därigenom 

kunna göra en tydlig kartläggning om varför företag rapporterar om hållbarhet. I sin 

undersökning har författarna inte gjort någon avgränsning när det gäller storleken av företag, 

utan den är baserad på både mindre och större bolag. Även Mahoney et al (2012) har i sin 

undersökning granskat totalt 312 företag, varav 156 hållbarhetsredovisar, för att genom sin 

undersökning kunna visa varför företag i allmänhet hållbarhetsredovisar. Ingen tidigare 

forskning visar resultat där undersökningen genom ett kvalitativt angreppssätt försöker beskriva 

fenomenet. 

1.3 Frågeställning 

Varför hållbarhetsredovisar mindre aktiebolag som enligt lag inte behöver göra det? 

Vad anser företagen vara det viktiga i sina hållbarhetsredovisningar som de vill lyfta fram?  

1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att bidra med fördjupad kunskap om varför mindre företag som enligt lag 

inte behöver hållbarhetsredovisa ändå väljer att göra det. Utöver det är tanken att skapa en 
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förståelse kring vad företagen anser är viktigt och relevant att ta med i sina 

hållbarhetsredovisningar. Undersökningen görs på företagsnivå utifrån en kombination av signal- 

och intressentteorin. 

1.5 Avgränsning 

Under arbetets gång kommer enbart mindre företag undersökas då större företag har som krav 

enligt lag att från och med kalenderåret 2017 att hållbarhetsredovisa. För att klassas som mindre 

företag får man enligt bolagsverket (2017) inte uppfylla mer än ett av nedanstående krav: 

● Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 50  

● Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer 

än 40 miljoner kronor. 

● Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

 

1.6 Begreppsförklaring 

Legitima intressenter - Legitima intressenter kan förklaras som de intressenter som ett företag 

faktiskt behöver för att överleva (Freeman, 2010).  

 

Informationsasymmetri - Det faktum att olika personer vet olika mycket om en sak. Exempelvis 

vet arbetare mer om sin egna kapacitet än vad företaget vet (Stiglitz, 2002). 

 

Hållbarhetsrapport - En hållbarhetsrapport är en rapport som publiceras av företag och 

organisationer om deras ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan som orsakas av deras 

vardagliga handlingar (Globalreporting, 2017). 

 

Lagkrav - När företag enligt lag är förpliktigade att förhålla sig till specifika förordningar.  

 

Krav - Informella krav som enligt lag inte behöver uppfyllas, utan kan vara ett villkor från en 

intressent, exempelvis att produkterna ska framställas på ett visst sätt.  

 

https://www.verksamt.se/om-verksamt/ordlista#word-460910877
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2. Teoretisk referensram 

 

För att kunna förstå varför mindre aktiebolag frivilligt hållbarhetsredovisar bygger 

undersökningen på två teorier, intressent- och signalteorin som kommer att presenteras i detta 

kapitel. Intressentteorin förklarar att företag har individer och andra organisationer som direkt 

eller indirekt har en påverkan eller kan påverkas av företaget. Signalteorin i förhållande till 

hållbarhet visar att företagen hållbarhetsredovisar för att signalera till marknaden att de är ett 

hållbart företag. 

 

2.1 Val av teori 

Undersökningen studerar varför mindre företag frivilligt hållbarhetsredovisar utifrån signal- och 

intressentteorin. Signalteorin bygger på att företag signalerar någonting till omgivningen genom 

att ge information. Ett företags intressenter är en del av denna omgivning och blir därav 

användare av informationen som sänds ut. Därigenom berörs intressentteorin och på detta sätt 

kan de båda teorierna komplettera varandra.  

 

Som tidigare nämnt har den större delen av tidigare forskare studerat ämnet utifrån enbart 

intressentteorin. Vad forskarna har kommit fram till beskrivs i detalj under intressentteorin som 

följer i texten nedan. Av denna anledning används signalteorin som ett komplement till den 

förstnämnda teorin då den kan bidra till att förklara ett fenomen som “varför företag rapporterar 

redovisningsinformation frivilligt” (Frostensson, 2015). För att ge en god förklaring om varför 

mindre företag hållbarhetsredovisar har en analysmodell skapats, se figur 2, som även visar hur 

signal- och intressentteorin används. 

 

2.2 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) definieras som företagens ansvar för deras inverkan på 

samhället. Företag kan bli en social ansvarstagande aktör genom att integrera bland annat 

sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor i sin affärsstrategi och verksamhet (Europeiska 

Kommisionen, 2017). Företag har även ett öppenhetskrav på sig, det vill säga att de måste visa 

hur de handskas med hållbarhetsfrågor och inte bara tala om det (Frostensson et al, 2012). I takt 
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med ett ökat intresse för företagens öppenhet och ansvarstagande ur ett globalt perspektiv, får 

hållbarhetsredovisning större betydelse och uppmärksamhet. CSR är även något som numera 

motiveras kommersiellt, med andra ord att det föreligger ett vinstdrivande syfte med CSR. 

Arbetet med CSR och hållbarhetsredovisningen är idag en del av ett affärsmässigt motiverat 

varumärkesbyggande och ses därav som en väsentlig affärsstrategi. Mahfuja (2014) påpekar även 

att tidigare forskare anser CSR som en funktion av ett företags beteende gentemot sina olika 

intressenter. 

 

2.3 Intressentteorin 

Intressentteorin har funnits sen flera decennier tillbaka men kom att uppmärksammas av 

Freeman (2010) som definierade begreppet intressent som någon eller något som blir påverkad 

eller kan påverka en organisation. Freemans forskning har bidragit till en ökad förståelse för 

användandet av teorin.  

 

Frostensson (2015) förklarar intressenter inom intressentteorin som någon som traditionellt sett 

varit investerare och kreditgivare. Dock har det med åren i samband med 

hållbarhetsredovisningen och hållbarhet ur ett generellt perspektiv uppkommit ett större fokus på 

andra intressenter såsom anställda, statliga myndigheter och icke-vinstdrivande organisationer. 

 

Foley definerar intressenter mer specifikt som;  

‘’... those entities and/or issues, which a business identifies from the universe of all who are 

interested in and/or affected by the activities or existence of that business, and are capable of 

causing the enterprise to fail, or could cause unacceptable levels of damage, if their needs are 

not met. (Foley, 2005; Garvare & Johansson, 2010) 

 

För att överleva på lång sikt i en omväxlande och osäker miljö, måste organisationer 

tillfredsställa olika intressenter som är kapabla till att skada organisationen om deras intressen 

inte tillmötesgår (Garvare & Johansson, 2010). Organisationer måste på egen hand vilja 

tillfredsställa sina främsta intressenter. En situation där företag A tillfredsställer sina intressenter 

bättre än företag B, ses som en situation där företag B förlorar en konkurrenskraftig fördel 

(Freeman, 2010) 
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På senare tid har det uppmärksammats att intressenter använder hållbarhetsinformationen som ett 

kriterium för sina ekonomiska val. Frostensson (2015) förklarar också att ett samspel mellan 

företagen och dess intressenter i form av inputs och outputs är av väsentlig betydelse. 

Intressenter som är intresserade av hållbarhet kan se hållbarhetsinformationen som output medan 

företagen erhåller ett gott rykte från dessa intressenter som då kan ses som input.  

 

Donaldson och Preston (1995) illustrerar en modell kring intressentteorin och input-output 

resonemanget, se figur 1. Författarna behandlar intressentteorin utifrån tre olika perspektiv. 

Första perspektivet talar om att intressentteorin kan ses som deskriptiv, där teorin beskriver och 

ibland förklarar företagens kännetecken och beteenden. Teorin har använts av flera olika forskare 

för att exempelvis förklara företagens karaktärer och hur ledningsgruppen tänker kring ledning. 

Det andra perspektivet talar om att intressentteorin kan ses som ett hjälpmedel för organisationer 

och ses som instrumentell. Teorin används för att förstå och identifiera sambandet mellan 

företagens arbete med intressenter och uppnåendet av olika företagsmål. Utifrån detta synsätt har 

det huvudsakliga fokuset på intressentteorin varit tankesättet att ett aktivt och lyckat arbete 

gentemot intressenter ökar lönsamheten och tillväxten för företagen. Det tredje perspektivet av 

intressentteorin är det normativa synsättet. Det normativa synsättet bidrar till förståelsen för hur 

företagen funktionerar där hänsyn även tas till de moraliska eller filosofiska riktlinjerna för 

företagsledningen. Utifrån ett normativt perspektiv på intressentteorin menar Hasnas (1998) att 

oavsett om hanteringen av intressenter leder till en förbättrad lönsamhet eller inte så bör 

ledningsgruppen arbeta mot att tillfredsställa samtliga intressenter. Synsättet talar för att 

intressenterna ska behandlas jämlikt och att ingen intressent ska prioriteras över en annan. 

Författaren poängterar även att det kan uppstå konflikter mellan olika intressen och för att 

återigen balansera dessa kan det stå i bekostnad av aktieägarnas intressen. Därav, tyder 

intressentteorin utifrån ett normativt perspektiv på att företag verkligen har ett socialt ansvar 

gentemot samhället och inte gör det för att maximera sina egna intressen. 
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Figur 1 – Intressentmodellen (Donaldson & Preston, 1995, s.69)  

                                                            

Frostensson, Helin och Sandström (2012) påpekar problematiken som skulle uppstå för 

verksamheter om de skulle hållbarhetsredovisa något som inte överensstämmer med 

verkligheten. Med tanke på att hållbarhetsredovisningen används främst till att kommunicera ut 

ansvaret man har gentemot samhället är det väsentligt att rapporten är uppriktig och konsistent. 

Av detta skäl blir det problematiskt om företagen enbart redovisar sådant som gynnar 

varumärkesbyggandet då det granskas av kritiska intressenter. Därav bör företag arbeta enligt de 

principer och värderingar som de lyfter fram i sina hållbarhetsrapporter. 

 

Hållbarhetsredovisning kan ses som en redovisning för och om intressenter (Frostensson et al, 

2012).  Detta innebär att redovisningen hjälper intressenterna att fatta rationella beslut men även 

för att visa på vilka det är som påverkas av företagets verksamhet. Det gäller då att företagen kan 

identifiera sina intressenter och leva upp till deras förväntningar. Om företagen misslyckas med 

att identifiera intressenter skulle hållbarhetsredovisningen vara irrelevant och inte trovärdig för 

intressenterna. Av detta skäl kan det ge en negativ påverkan på förtroendet mellan företag och 

dess intressenter. För att organisationer ska förstärka bilden av sig själva som en ansvarstagande 

aktör bör hållbarhetsredovisningar på ett transparent och trovärdigt sätt visa hur verksamheten 

påverkar sina intressenter.  
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Att leva upp till samhällets normer ses utifrån företagsperspektiv som ett arbete mot att skapa 

ekonomisk- och socialt värde. Företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor för att det förväntas av 

dem men även för att det är en del av deras sociala strategi (Husted & Allen, 2010). Sådana 

strategier tenderar att uppmärksammas i stor utsträckning om det lyckas. Författarna lägger 

tonvikt på att man som företag behöver först uppfylla intressenternas krav i hopp om att det ska 

utmynna i lönsamhet och hållbarhet för företaget. Att uppfylla intressenternas krav innebär 

givetvis inte att det kommer automatiskt leda till lönsamhet, dock menar författarna på att det är 

bättre än att inte göra det alls.  

 

2.3.1 Identifiering av intressenter 

Frostensson et al (2012) lyfter fram att det är viktigt för företagen att identifiera sina intressenter 

för att kunna prioritera mellan de och involvera dem i hållbarhetsarbetet. För att kunna prioritera 

mellan intressenterna måste företagen veta huruvida intressenterna är legitima samt hur 

inflytelserika de är. Hur legitima intressenter är bygger på hur lämpliga deras krav på företagen 

är och vad det kan ge för påverkan (Freeman, 2010). Aspekter som inflytelse, 

beroendeförhållande och relation är exempel på hur man arbetar med att identifiera en intressent 

(Frostensson et al, 2012). Att veta hur asymmetriskt beroendeförhållandet är mellan företag och 

intressenter samt hur stort inflytande dessa intressenter har i organisationer hjälper arbetet med 

identifiering. Därtill, har företagen olika relationer med sina intressenter. Det kan vara en formell 

relation som är bunden genom avtal och lagstiftning men det kan även föreligga informella 

relationer. Exempelvis kan en informell relation vara med grannar till företagets anläggningar. 

Denna identifiering av intressenter förstås utifrån ett instrumentellt perspektiv av intressentteorin 

då det ger en ökad förståelse för vilka prioriteringar som måste göras mellan intressenterna.  

 

Clarkson (1995) kategoriserar intressenter som primära och sekundära. Primära intressenter 

förklaras som någon eller något vars deltagande inom organisationen är essentiell. Dessa består 

vanligtvis av bland annat aktieägare, investerare, kunder och leverantörer. Skulle någon av dessa 

bli missnöjd med en organisation och avsluta sin medverkan, kommer organisationen att drabbas 

kraftigt eller i värsta fall behöva gå i konkurs. Bland de primära intressenterna återfinns även 

offentliga intressenter som beskrivs som de regeringar och samhällen som tillhandahåller 

infrastrukturer och marknader där lagar och förordningar måste följas. Författaren lyfter även 
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fram att det föreligger ett beroendeförhållande mellan företag och dess primära intressenter. 

Företagens överlevnad och framgång är beroende av ledningens förmåga att skapa tillräckligt 

värde och tillfredsställelse för dessa intressenter.  

 

Sekundära intressenter definieras som någon eller något som påverkar eller påverkas av bolagen 

men som inte deltar i transaktioner med företagen och är därmed inte avgörande för företagens 

överlevnad. Media och andra liknande intressentgrupper betraktas som sekundära intressenter. 

Dessa har kapaciteten till att påverka allmänhetens åsikter gentemot företagen både i positiv och 

negativ riktning. Bolagen är som sagt inte beroende av sekundära intressenter för fortlevnad på 

marknaden, däremot kan dessa grupper göra en signifikant skada på bolagen (Clarkson, 1995).  

 

2.4 Signalteori 

Signalteorin introducerades i början av 1970-talet då Spence (1973) skrev sin inflytelserika 

analys om arbetsmarknaden och hur arbetssökande genom signaler kunde minska 

informationsasymmetrin mellan dem och arbetsgivarna. I sin analys demonstrerar Spence hur 

arbetssökande med utbildning kunde urskilja sig från de icke utbildade genom att signalera till 

arbetsgivare att de var skolade. Teorin i sig har varit användbar vid forskning kring rådande 

informationsasymmetri som bygger på att två parter, exempelvis företag och intressent, har alltid 

tillgång till olika informationer (Connelly et al, 2011; Spence, 2002). 

 

2.4.1 Signalteorin inom hållbarhetsredovisning 

Signalteorin förklarar att företag frivilligt hållbarhetsredovisar eftersom de vill signalera till 

marknaden att de är ett hållbart företag (Mahoney et al, 2012). Teorin lyfter fram att bolag som 

har någon form av kvalitet ska signalera det till marknaden för att på så sätt kunna skapa sig en 

konkurrensfördel. Med andra ord ska företag som är bra på något, som till exempel 

hållbarhetsarbete, signalera det till marknaden då det kan vara till deras fördel att utge den 

informationen. Att frivilligt publicera information om företagets aktiviteter i förhållande till 

hållbarhet är ett sätt att signalera vad de står för och jobbar med. Även om 

hållbarhetsredovisningen bidrar till mer kostnader för företag kommer de som tillgodoser 

informationen till allmänheten tjäna på det genom att de förbättrar sitt rykte hos sina intressenter. 

På grund av detta hävdar teorin att bolag kommer trots kostnaderna som uppstår, upprätta 
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rapporterna eftersom fördelarna med det väger över nackdelarna. Företag som är duktiga i sitt 

agerande kring hållbarhet kommer jobba för att bibehålla deras konkurrenskraftiga övertag 

genom att frivilligt tillgodose relevant information om företagets CSR arbete (Prado-Lorenzo & 

Garcia-Sanchez, 2010). Följaktligen, kommer företag som är mindre hållbara inte redovisa sitt 

CSR arbete till allmänheten eftersom det skulle kunna skada deras rykte (Lorenzo & Sanchez, 

2010). 

 

Mahoney et al (2012) för ett eget resonemang där han talar om att signalteorin uppmuntrar 

hållbara företag att upprätta hållbarhetsrapporter för att minska informationsasymmetrin mellan 

företag och dess intressenter. För intressenter är det svårt att få information om ett företags 

hållbarhetsarbete och därav kan hållbarhetsredovisning fungera som ett effektivt verktyg för att 

minska eventuella informationsgap mellan parterna (Chiu & Wang, 2015). Även Dye (1985) och 

Verrechia (1983) lyfter i sina undersökningar fram att företag frivilligt utger information till sina 

intressenter i syfte att minska informationsgapet. 

 

Connelly et al (2011) framhäver att företag som upprättar hållbarhetsrapporter gör det för att 

påverka intressenternas uppfattning av bolaget. Där menar skribenten att hållbara företag kan 

utnyttja sitt ställningstagande genom att hållbarhetsredovisa och på så sätt skapa en bättre bild av 

företaget. Hahn och Kühnen (2013) lyfter också fram att redovisningen av hållbarhet är ett sätt 

för företag att framhäva en sann och rättvis bild av deras hållbarhetsarbete. 

 

2.5 Kritik mot intressent- och signalteorin 

Husted och Allen (2010) ställer sig kritiska mot intressentteorin och menar på att det föreligger 

svårigheter för företag att formulera en intressentstrategi. Dessa svårigheter beror på det finns ett 

stort antal intressenter som alla har olika mål, strategier och beteenden. Författarna hävdar att 

intressentteorin inte kunnat tillhandahålla en genomförbar och praktisk modell för att man på rätt 

sätt ska definiera en intressent. En sådan modell ska hjälpa till att identifiera intressenternas 

legitimitet och mål samt hur företagen kan och borde svara intressenterna. 

 

Trots att det finns mycket stöd för signalteorin har även kritik riktats mot dess antagande. I och 

med att det råder informationsasymmetri mellan företag och dess intressenter finns en risk för att 
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företag målar upp en bild av att de är hållbara när de egentligen inte är det (Mahoney et al, 2012 ; 

Sikka, 2011 ; Cormier, 2004). Nike-Kasky fallet är exempel på hur ett företag försökte skapa en 

bättre bild av sig själva med hjälp av sin hållbarhetsredovisning. I början av 2002 upprättade 

Nike en självständig hållbarhetsrapport för att signalera till marknaden att de 

hållbarhetsredovisar. Det visade sig att rapporten inkluderade falsk information om deras 

arbetsförhållanden. När informationen avslöjades agerade aktieägarna genom att stämma Nike 

som i sin tur fick betala skadestånd till en organisation som jobbar med att förbättra 

arbetsförhållanden (Mahoney et al, 2012). Detta är ett exempel på att externa intressenter kan 

straffa falska avslöjanden som inkluderas i hållbarhetsredovisningen. 

 

2.6 Analysmodell 

 

Figur 2 - Analysmodell 

 

Ovanstående modell har skapats och skall fungera som ett verktyg för att tydliggöra hur 

kombinationen av intressent- och signalteorin kommer att användas i undersökningen. Som det 

framgår i modellen är tanken att teorierna skall användas som komplement till varandra. 

Teorierna talar för att mindre aktiebolag väljer att hållbarhetsredovisa för att signalera ut deras 



13 

 

hållbarhetsarbete till sina intressenter. Detta görs med en bakomliggande agenda där företagen 

strävar efter att tillfredsställa sina intressenter i hopp om att erhålla någon form av 

konkurrensfördel. De centrala begreppen som kommer att användas i studien är kursivt 

markerade i texten ovan och återfinns i boxarna av modellen.  
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3. Metod 

 

I detta kapitel återfinns tillvägagångssättet för undersökningen. Mer specifikt en redogörelse för 

vilken metod som valts och vilka överväganden som gjorts. Utöver det ges en systematisk 

genomgång av processen vid datainsamlingen. Till sist diskuteras även undersökningens 

trovärdighet. 

  

3.1 Metodval 

Ett av de huvudsakliga handlingssätten för undersökningar är den kvalitativa metoden. En vanlig 

form inom den kvalitativa metoden är intervjuer. De ses som mer personliga, djupgående och 

framför allt ger de en bättre förståelse för hur den svarande resonerar (Bryman & Bell, 2013). 

Det är just den förklaringen denna undersökning eftersträvar och därav har uppsatsen en 

kvalitativ inriktning. Den intervjuform som valts är den semistrukturerade formen som anses 

vara ett lämpligt tillvägagångssätt för många olika typer av intervjuer, exempelvis besöks- och 

telefonintervjuer. Den semistrukturerade intervjun anses relativt fri jämfört med den traditionella 

strukturerade intervjun. I denna metod har intervjuaren förberedda frågor som inte behöver 

ställas i någon specifik ordning och frågorna som ställs är oftast också mer allmänt formulerade. 

Detta ger ett större utrymme för respondenten att på ett mer självständigt sätt formulera sitt svar.  

 

Den huvudsakliga frågeställningen i undersökningen är: ” Varför hållbarhetsredovisar mindre 

aktiebolag frivilligt?” som tämligen är en stor och öppen fråga. För att besvara denna 

frågeställning har ett antal frågor förberetts till respondenterna. De frågor som ställs för att 

besvara frågeställningen kan ta flera olika vägar och ge en stor variation bland svaren. Därav är 

utgångspunkten att ställa öppna frågor. Fördelen med det är att respondenten får då svara med 

sina egna ord och blir således inte fast vid att använda de ord som intervjuaren ger, vilket 

exempelvis är fallet vid en enkät med förutbestämda svar (Bryman & Bell, 2013). Ifall man har 

begränsade frågor finns det en risk att man får begränsade svar, därav är detta ännu en anledning 

till varför öppna frågor används i denna undersökning. Den svarande blir heller inte styrd i en 

viss riktning då frågorna inte är ledande. Nackdelen med öppna frågor är dock att de är 
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tidskrävande. Svaren måste därefter bearbetas ordagrant för att hitta samband för att kunna dra 

slutsatser. 

 

Ytterligare en fördel med semistrukturerade intervjuer är möjligheten till att ställa 

uppföljningsfrågor vilket kan vara till hjälp när man vill få ett bättre svar på en specifik fråga. 

Följdfrågor kan även vara till hjälp om respondenten skulle känna att en fråga känns oklar, då 

kan man förtydliga frågans innebörd direkt till den svarande så att denne förstår bättre. Däremot 

bör man enligt Bryman och Bell (2013) vara försiktig med hur man formulerar sina 

förtydliganden då den svarande kan påverkas av intervjuarens vinkling av följdfrågan. För att 

inte vinkla en fråga i en viss riktning kommer följdfrågorna som ställs inte vara ledande. 

Däremot kommer möjligheten att ställa följdfrågor till samtliga företag inte finnas då 

undersökningen utgår från tre olika former av intervjuer, nämligen besöksintervju, 

telefonintervju och skriftlig intervju.  

 

3.2 Val av företag 

I denna undersökning har ett icke-sannolikhetsurval i form av ett målstyrt urval valts. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är tanken bakom denna metod att man inte väljer sina respondenter 

slumpvis. Anledningen till valet av just ett målstyrt urval är på grund av att undersökningens 

population är begränsad till mindre aktiebolag som frivilligt hållbarhetsredovisar. När ett företag 

klassas som mindre har de inga krav eller skyldigheter att upprätta en hållbarhetsrapport.  

 

Alvehus (2013) nämner att vid ett målstyrt urval är det viktigt att intervjua rätt person som kan 

tänkas ha svar på det man undersöker. I detta fall består urvalet av mindre aktiebolag som 

frivilligt hållbarhetsredovisar. Det är därför viktigt att hitta rätt person inom varje företag som 

kan svara på varför företaget rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Bryman och Bell (2013) 

betonar också vikten av att urvalet ska vara representativt. Med ett representativt urval menas att 

urvalet speglar och överensstämmer med populationen och att man ska kunna se det som en 

skalförminskning av populationen. För att denna undersökning ska få en ökande representativitet 

för populationen är samtliga intervjuade företag verksamma i varierande branscher.  
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Utifrån databasen Allabolag (2016) eftersöktes undersökningens urval. Där hittar man 

information om samtliga registrerade bolag i Sverige. Verksamhetsbeskrivning, viktiga nyckeltal 

och bokslut är några av de få uppgifter som kan hämtas från databasen. I sökfunktionen 

filtrerades företagen genom nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda för att enbart 

få fram mindre företag i sökningen. Därefter gjordes en systematisk genomgång av den större 

delen av utfallet. Nästa steg var att hitta respektive företags hemsida för att därtill undersöka 

huruvida de upprättar en hållbarhetsrapport eller inte. De företag som hittades var Eterne AB, 

Maxcon AB, Vygon AB, WhistleB AB, Cybercom Group AB och Trivector Traffic AB. 

Företagen arbetar inom olika områden, exempelvis flytt, installation, medicin och säkerhet. Som 

tidigare sagt blir urvalet relativt varierande då företagen verkar inom olika branscher. 

 

Nedan följer en kort sammanfattning av de företag som utgör undersökningens urval. Den 

information som ges visar på att företagen klassas som mindre aktiebolag.  

 

Tabell 1 – Företagsinformation 

Företag Antal anställda Nettoomsättning Balansomslutning 

Maxcon AB 38 70 752 000 25 719 000 

Eterne AB 47 64 084 000 24 803 000 

Vygon AB 10 33 946 000 14 332 000 

WhistleB AB 3 5 160 000 1 559 000 

Cybercom Group AB 7 48 522 000 536 200 000 

Trivector Traffic AB 43 55 903 000 26 879 000 
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3.3 Intervjufrågor 

När man skapar sina intervjufrågor finns det enligt Bryman och Bell (2013) ett antal riktlinjer 

man bör följa för att skapa så bra formuleringar som möjligt. Det är viktigt att man har sin 

frågeställning och problematisering i åtanke och att frågorna hör till det man faktiskt undersöker. 

Med detta i beaktning har frågorna formulerats utefter undersökningens frågeställning, 

problematisering men även analysmodellen. Som underlag inför intervjuerna skapades en mall i 

form av en intervjuguide, som återfinns i nedanstående tabell. I guiden ges en förklaring för hur 

frågorna har utformats samt hur de är kopplade till analysmodellen. Frågorna är bland annat 

kopplade till de två teorier som är studiens utgångspunkt, nämligen intressent- och signalteorin. 

Flertalet av frågorna handlar exempelvis just om företagens intressenter och huruvida företagen 

hållbarhetsredovisar eftersom de vill signalera ut någonting till intressenterna. Vissa av frågorna 

tar även upp huruvida den frivilliga hållbarhetsrapporten kan påverka företagets 

konkurrensfördel, vilket är en av byggstenarna i analysmodellen.  

 

Guiden användes som en utgångspunkt under intervjuerna, dock behövdes samtliga frågor inte 

ställas vilket gjorde intervjuerna flexibla. Samtidigt lämnades utrymme för respondenterna att 

berätta om vad de tycker är viktigt. Utifall den svarande tog upp en intressant punkt ställdes 

därefter en följdfråga vilket i sin tur ledde till att respondenten fick utveckla och berätta mer om 

sitt svar. I vissa avseenden har även frågor ställts som inte är direkt kopplade till teorin eller som 

återfinns i analysmodellen, dessa utgör kontrollfrågor. De är till för att ge en bredare förståelse 

för företagens verksamhet och det hållbarhetsarbete de bedriver. 
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Tabell 2 – Intervjuguide 

Intervjufrågor Analysmodell 

1. Hur länge har ni hållbarhetsredovisat? 

2. Varför började ni med det? 

3. Vilken skillnad är det i er hållbarhetsredovisning idag jämfört med hur den var innan? 

  

  Kontrollfrågor* 

4. Vilka är era intressenter? 

5. Prioriterar ni någon/några intressenter före någon eller några andra? Utveckla! 

Intressentteori 

6. Anser ni att det behövs lag på att hållbarhetsredovisa även för mindre företag? 

7. Anser ni att det föreligger en skyldighet gentemot samhället att hållbarhetsredovisa? 

 Kontrollfrågor* 

8. Vad är det ni vill lyfta fram i er hållbarhetsrapport?  Hållbarhetsredovisar 

9. Kan ni ge ett exempel på ett annat företag som ni ser som en förebild, som har en bra 

hållbarhetsredovisning? Varför/på vilket sätt är det en bra hållbarhetsredovisning? 

  

 Kontrollfråga* 

10. Varför hållbarhetsredovisar ni egentligen när det inte är något krav på det?  Hållbarhetsredovisar 

11. Rangordna följande påstående:   

A) Vi hållbarhetsredovisar för att öka kunskapen hos våra intressenter om           

vikten av vårt hållbarhetsarbete för ett hållbarare samhälle 

 Intressenter 

                  B) Vi hållbarhetsredovisar för att uppfylla informella krav  Intressentteori 

C) Vi hållbarhetsredovisar eftersom vi är på att hållbarhetsredovisa 

 D) Vi hållbarhetsredovisar för att lyfta fram det hållbarhetsarbete vi är bra på, 

som en konkurrensfördel 

  

 Signalteori 

12. På vilket sätt kan hållbarhetsredovisningen göra företaget mer konkurrenskraftigt? 

Påverkar det utformningen av er hållbarhetsredovisning? 

   

 Konkurrenskraft 
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3.4 Besöksintervju 

Maxcon AB har sitt säte i Örebro och var det första företaget som kontaktades. Den som 

intervjuades var en av Maxcons medarbetare som ansvarar för upprättandet av deras 

hållbarhetsrapport. Fördelen med besöksintervjuer är bland annat att man kan ställa såväl fler 

som mer invecklade frågor (Dahmström, 2011). Ännu en fördel är att oklarheter som uppstår kan 

redas ut på plats. Besöksintervjuer ses också ofta som en nödvändighet för att få omfattande svar 

med tillräckligt hög kvalité. Däremot fanns inte möjligheten att genomföra fler besöksintervjuer 

än denna med anledning av att företagen befann sig utanför Örebro. Maxcon AB är nämligen ett 

av få mindre företag, möjligen det enda, som hållbarhetsredovisar och som är lokaliserat i 

Örebro. Detta är anledningen till att undersökningen enbart har en besöksintervju. 

 

3.5 Telefonintervju 

I undersökningen genomfördes tre telefonintervjuer med Eterne AB, Vygon AB och Cybercom 

Group AB. Telefonintervjuerna gav en möjlighet att intervjua fler företag runt om i Sverige, som 

ej återfinns i Örebro. Första kontakten med företagen var via deras hemsida och därefter via 

telefon. Vi kom inte i kontakt med huvudpersonerna direkt, däremot fick vi mailadressen till dem 

vi kunde prata med. Dahmström (2011) nämner att man vid telefonintervjuer är beroende av att 

ha tillgång till telefonnumret till utvalda personer, vilket kan bli problematiskt om det är högt 

uppsatta personer man vill komma i kontakt med. I detta fall stöttes inte något problem på, då 

företagen var hjälpsamma och visade på ett stort intresse att ställa upp för en intervju. Därefter 

bestämdes en specifik tid för intervjun och respondenten fick frågorna på förhand för att ge dem 

en möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Under intervjuns gång var en av intervjuarna den 

ledande parten medan de andra två tog anteckningar löpande, som en försäkran om att allting 

som sades skrevs ner och sparades. 

 

Intervjuerna gick smidigt då företagen svarade på alla frågor som ställdes. Däremot gick Vygon 

AB något utanför ramarna och berättade mer om sitt hållbarhetsarbete än vad som förväntades. 

Det var inget som ansågs problematiskt utan snarare var det intressant att höra hur de arbetar och 

vilken ställning de tar i viktiga frågor. En nackdel med telefonintervjuer är att svaren som fås kan 

vara föga genomtänkta (Dahmström, 2011). Detta är fallet om respondenten befinner sig i en 

störande miljö där det är lätt att tappa fokus vilket ger en negativ inverkan på svaren. Under 
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telefonintervjuerna var detta ingenting som kändes av, utan svaren var noga övertänkta och gav 

bra underlag för undersökningen. I intervjun med Eterne AB fick respondenten exemplifiera sina 

resonemang för att ge en bättre insyn i hur de i praktiken arbetar med sina hållbarhetsfrågor. 

 

3.6 Skriftlig intervju 

WhistleB AB och Trivector Traffic AB hade inte möjlighet att ställa upp på en telefonintervju 

och det fanns inte heller möjlighet att besöka företagen med tanke på att de befinner sig i en 

annan stad. Däremot var de villiga att ställa upp på en skriftlig intervju via e-post. Skriftliga 

intervjuer är relativt nya inom forskningssammanhang. En forskare som har undersökt hur 

intervjuer via e-post fungerar som intervjumetod är Hart (2006) refererad i Burns (2010). Han 

menade på att när han genomförde en studie där många av intervjuerna skedde via mejl var 

respondenterna mer lättciterade över mejl än via telefon. Detta var något som också märktes av, 

då man ordagrant kan återberätta vad den svarande menar. WhistleB AB fick intervjufrågorna 

skickades till sig via e-post där en av deras delägare svarade på frågorna. Trivector Traffic AB 

fick även intervjufrågorna skickade till sig där den ansvariga för hållbarhetsarbetet svarade på 

frågorna. En nackdel här, jämfört med besök- och telefonintervjuerna, var att det inte fanns 

möjlighet att ställa följdfrågor.  

  

3.7 Bearbetning 

Under samtliga besöks- och telefonintervjuer togs löpande anteckningar och inga intervjuer 

spelades således in. Enligt Alvehus (2013) kan respondenten känna sig begränsad i hur öppen 

han eller hon vill vara under intervjun om de har vetskapen om att intervjun är inspelad. Även 

Ejvegård (2009) nämner inspelningens nackdel och menar på hur den intervjuade väljer att uttala 

sig mer försiktigt om denne är medveten om att allt som sägs spelas in. Utgångspunkten var att  

inte sätta någon press på respondenterna, utan målet med intervjuerna var att dialogerna skulle 

vara naturliga och flyta på likt en diskussion, vilket är varför ingen inspelning ägde rum. 

  

Då det inte fanns inte något inspelningsmaterial att luta tillbaka på i efterhand var kraven höga på 

den som antecknade. Alvehus (2013) menar på att en risk som förekommer med att enbart föra 

anteckningar är att man inte hinner skriva tillräckligt fort för att få med det väsentliga som den 

intervjuade säger samtidigt som man ordentligt uppfattar vad respondenten säger. För att 
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minimera risken att missa viktig information var två av intervjuarna ledande under 

besöksintervjun samtidigt som den tredje personen fokuserade på att föra anteckningar. 

Materialet renskrevs därefter då syfte var att empirin skulle likna ett skriftspråk. För att uppnå 

detta behövdes en omformulering av meningsuppbyggnaderna samt en utökning av språket. 

Detta ses som en vanlig och acceptabel metod enligt Alvehus (2013) utifrån den analys som ska 

genomföras. Vad gäller de skriftliga intervjuerna utökades även där språket i form av en 

sammanställning av svaren i en löpande text. 

 

3.8 Tolkningsprocess 

Hur man tolkar empirin i en kvalitativ undersökning är en av de essentiella delarna i analysen. 

Processen i tolkningen är enligt Lundahl och Skärvad (1999) ofta tvetydig. Författarna förklarar 

även att det gäller att ha kreativa tankesätt när man genomför sin analys. Några tumregler man 

bör beakta är bland annat huruvida det finns någon överensstämmelse mellan teori och empiri, 

ifall tolkningen är förankrad eller om tolkningen ger nya insikter. 

 

Angreppet till analysen är att först och främst se huruvida undersökningens teoretiska 

utgångspunkter stämmer överens med empirin. En annan kritisk del är att finna ett samband 

mellan aktörerna som har undersökts. För att analysera datan i empirin har utgångspunkten varit 

att först och främst finna liknande beteenden mellan studiens undersökningsobjekt. Samtidigt har 

även de eventuella skillnaderna mellan dessa beteenden utvärderats. Till sist har datan 

analyserats med hänsyn till vad teorin säger i förhållande till mindre företags frivilliga 

hållbarhetsredovisning. 

 

3.9 Bedömning av den kvalitativa undersökningen 

Ett grundläggande kriterium för bedömningen av en kvalitativ undersökning är trovärdighet 

(Lincoln & Cuba, 1985; Bryman & Bell, 2011). Trovärdighet utgörs av bland annat följande tre 

delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. 

  

Det finns en viss tillförlitlighet i resultatet från besöks- och telefonintervjuerna. Detta för att 

under intervjuerna har informationen kunnat säkerställas och uppfattas på rätt sätt genom att 

bland annat ställa följdfrågor för att kunna diskutera frågorna på ett djupare sätt. Tillförlitligheten 
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brister dock i de skriftliga intervjuerna som genomfördes över mejl. Tolkningen av resultatet från 

den skriftliga intervjun har inte kunnat bekräftas med respondenten vilket skapar tveksamhet i 

den egna uppfattningen. Detta då det är svårt att föra en djupgående konversation och ställa 

följdfrågor via mejl. 

  

Då undersökningen är specifikt avgränsad till varför mindre aktiebolag frivilligt 

hållbarhetsredovisar blir överförbarheten även begränsad. Detta eftersom resultatet enbart kan 

användas i vidare forskning kring hållbarhetsredovisning i förhållande till mindre aktiebolag. 

Däremot är det framlyftande att undersökningen är grundad på företag från olika branscher vilket 

i sin tur förbättrar överförbarheten. 

  

Därtill ses undersökningen som pålitlig då det har skapats en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av de olika faserna i forskningsprocessen. Med forskningsprocessen menas allt från 

problemformulering till analys av data. Bryman och Bell (2013) talar även om att samtliga 

författare ska mot slutet av arbetet granska de procedurer som valts, det vill säga de teorier och 

metoder som använts. Detta för att bedöma kvalitén på valen som gjorts och göra en jämförelse 

med vad som istället kunde ha valts. Däremot är detta inget problematiskt då författaren menar 

på att denna valideringsteknik är mycket krävande och kommer därför sällan till användning. 

Med anledning av detta har ingen granskning gjorts av de procedurer som valts. 

  

Till sist kan urvalet i denna undersökning kritiseras och ses som litet då antalet respondenter är 

få. Dock, med tanke på att respondenterna befinner sig inom olika branscher ökar urvalets 

representativitet i förhållande till populationen då populationen i sig inte består av många 

aktörer. Samtidigt har respondenterna bidragit med tillräcklig och väsentlig information för att 

kunna genomföra denna undersökning. Utifrån detta anses undersökningen vara trovärdig, men 

att ett större urval givetvis hade bidragit till en ökad trovärdighet. 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras svaren från de intervjuer som genomförts. Då urvalet består av sex 

företag kommer varje företag att presenteras separat. Detta för att ge en tydligare och mer 

detaljerad översikt över den data som har samlats in.

 

4.1 Intervjuer 

Nedan följer en kort sammanställning över vem som intervjuades, hur intervjun gick till samt hur 

långt tid det tog. 

Tabell 3 - Intervjuer 

 

Företag Intervjuform Intervjudatum Respondent och befattning 

Maxcon AB Besöksintervju 27/11–2017 Malin Hedman, projektledare 

Eterne AB Telefonintervju 01/12–2017 Max Hofmann, VD 

Vygon AB Telefonintervju 04/12–2017 Anette Hood, SCM 

WhistleB AB Skriftlig intervju 05/12–2017 Gunilla Hadders, delägare 

Cybercom Group AB Telefonintervju 24/1–2018 Kristina Cato, kommunikationschef 

Trivector Traffic AB Skriftlig intervju 26/1–2018 Emma Lund, hållbarhetsansvarig 

 

4.1.1 Maxcon AB - Besöksintervju 

Maxcon AB är ett expansivt installations- och konsultföretag som utför arbete inom projektering, 

installation och service av sprinkleranläggningar. De har sitt säte i Örebro och grundades år 2008 

av nuvarande VD, Kenneth Askeblad. Företaget påbörjade sitt hållbarhetsarbete sommaren 2016 

genom initiativ från Kenneth. Idag har man lyckats skapa en grund för vad företaget vill jobba 

med inom hållbarhet och enligt Malin Hedman, projektledare och ansvarig för hållbarhetsfrågor, 

är detta början på ett långvarigt hållbarhetsarbete. Företaget har hållbarhetsredovisat i cirka 1,5 

år och ser ingen större förändring i rapporteringen idag jämfört med tidigare. Dock poängterar 
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projektledaren att de blivit mycket tydligare i sina rapporter, ”Till en början innehöll vår 

hållbarhetsredovisning allmän och en del onödig information om hållbarhet medan vi idag har 

skippat skitsnacket och visar tydligt hur vi jobbar med hållbarhet”. 

  

Maxcons intressenter består av kunder, medarbetare, leverantörer, branschorganisationer, 

studenter och den offentliga sektorn. Av denna grupp är det mest viktigt att kunden är nöjd med 

deras hållbarhetsarbete och därför är fokus riktat mot deras krav. Detta för att kundens attityd 

gentemot hållbarhet förändrats genom åren och är idag en viktig del av affärstransaktionen. 

Genom att hållbarhetsredovisa och ta ställning mot hållbarhetsfrågor känner projektledaren att 

företaget kan tillfredsställa kunden. Utöver kunderna är även medarbetarna väldigt viktiga och 

företaget jobbar med hållbarhet för att visa de anställda vad dem står för. 

  

Respondenten lyfter fram att det finns en trygghet i att hållbarhetsredovisningen är frivillig då 

arbetet i sig tar mycket tid och kräver mycket resurser, såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Därav 

borde det inte vara någon lag på att hållbarhetsredovisa. Dessutom anser hon att det inte 

föreligger en skyldighet gentemot samhället att hållbarhetsredovisa, utan företag ska på egen 

hand kunna jobba på ett hållbart sätt. Varför Maxcon väljer att redovisa frivilligt är för att de 

allra främst vill lyfta fram sitt ansvarsfulla hållbarhetsarbete och på så sätt skapa sig en 

konkurrensfördel. De har även sett en stor nytta i lönsamheten efter de började 

hållbarhetsredovisa. Företaget har bland annat fått mer jobb sen dess vilket också har resulterat i 

fler antal anställda. Projektledaren lyfter fram att det är främst jobb inom den offentliga sektorn 

och landstinget som har ökat. Utöver det hållbarhetsredovisar de för att öka kunskapen hos deras 

intressenter om hållbarhetsarbetet. 

 

Inom hållbarhetsredovisningen har Maxcon definierat fyra fokusområden som består av 

marknad, medarbetare, kvalité & miljö samt samhällsengagemang. Dessa ligger till grund för 

hållbarhetsrapporten och är viktiga för både verksamheten samt intressenterna. När det gäller 

rapporten i sig har företaget fått mycket god feedback från både medarbetare och kunder. När 

projektledaren frågades om de har inspirerats från något annat företag när de har upprättat sin 

hållbarhetsrapport nämner hon NCC och ABB som varit till viss hjälp. Anledningen till just de 

två företagen är eftersom de återfinns i samma bransch som de själva. Den goda feedbacken kan 
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även bero på att företaget är ganska ensamma med att hållbarhetsredovisa inom branschen sett 

till mindre företag. 

 

4.1.2 Eterne AB - Telefonintervju 

Eterne AB är ett företag med säte i Norsborg, Stockholm. Företaget är ett fullserviceföretag inom 

både flytt och avveckling för bland annat stora företag, organisationer och myndigheter. Max 

Hofmann som är VD på företaget intervjuades. Hofmann berättar att Eterne är väldigt måna om 

miljön och arbetar ständigt för att minska sin miljöpåverkan, koldioxidavtryck och skapa en 

positiv social skillnad. Därtill nämner han även att företaget har fått hedersomnämnande för sin 

hållbarhetsredovisning.  

 

VD:n berättar att företaget började hållbarhetsredovisa 2015 med syfte att utmärka sig bland sina 

konkurrenter. Företaget har haft andra större företag som förebild vid upprättandet av sin 

hållbarhetsredovisning och menar på att de har följt samma spår som de större aktiebolagen. 

Varje år har Eterne ett specifikt tema för sina hållbarhetsrapporter och därav skiljer sig 

hållbarhetsrapporterna från år till år beroende på vilket tema det är. Exempelvis var ¨hantverk¨ 

temat i år där huvudfokuset var sociala- och personalfrågor. 

  

Företaget identifierar sina intressenter som alla som har ett intresse i företaget och dess tjänster 

men att kunderna egentligen är deras främsta intressenter. Företaget försöker att inte prioritera 

någon intressent före någon annan, dock menar VD:n på att beroende på vilket tema det är 

kommer en viss prioritering att ske. Då hantverkarna var i centrum för hållbarhetsrapporten i år, 

kommer medarbetarna att prioriteras i större utsträckning än de andra intressenterna.   

  

Därtill anser respondenten att det varken behövs lag för mindre aktiebolag att hållbarhetsredovisa 

eller att det föreligger någon skyldighet gentemot samhället att hållbarhetsredovisa. Det är 

istället något som borde sköta sig självt, det vill säga att företag gör ett aktivt val till att 

hållbarhetsredovisa. För Eterne är det viktigt att alltid ha ett hållbarhetstänk när det exempelvis 

gäller val av material. 
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Med hjälp av hållbarhetsredovisning hoppas VD:n att befintliga och andra potentiella kunder ska 

se att de gör något bra för samhället. Detta i hopp om att öka sin kundkrets. Möjligheten att vinna 

marknadsandelar utifrån sitt hållbarhetsarbete är därför ett av syftena till varför de frivilligt 

hållbarhetsredovisar. Respondenten förtydligar återigen vid ett senare tillfälle i intervjun att deras 

hållbarhetsredovisning används främst som en konkurrensfördel. Om en kund är kluven mellan 

två olika företag hoppas VD:n på att kunden väljer det företag som är mest hållbart. Dessutom är 

det av väsentlig betydelse att öka kunskapen hos deras intressenter för hur Eterne arbetar med 

hållbarhet. Det finns även andra faktorer som exempelvis ekonomiska faktorer som är av större 

betydelse än att Eterne hållbarhetsredovisar för att de är bra på det.  

 

4.1.3 Vygon AB - Telefonintervju 

Vygon AB bildades hösten 1999 och har sitt säte i Skellefteå. Företaget är ett helägt dotterbolag 

till franska Vygon SA som är en av världens ledande leverantörer av sterila engångsartiklar. 

Företaget erbjuder sjukvården högkvalitativa, effektiva och innovativa medicinska 

engångsprodukter som är anpassade efter kundens behov till ett konkurrenskraftigt pris. Samtliga 

dotterföretag som ägs av Vygon SA upprättar en egen hållbarhetsrapport. Från Vygon AB har 

Annette Hood intervjuats vars roll är supply chain manager (SCM) vilket innebär att hon 

ansvarar för den nordiska leveransen av produkter. 

 

Vygon AB började hållbarhetsredovisa år 2012 då olika intressenter krävde det från bolaget. 

Intressenterna krävde att produkterna skulle paketeras på ett miljövänligt sätt, att det ska vara 

hög kvalité på produkterna och att de använder sig av bra underleverantörer.  

  

Hållbarhetsredovisningen var förr väldigt strikt och man behövde följa underlagen som VD:n la 

fram tillsammans med GRI:s riktlinjer, berättar företagets SCM. Dock ändrades 

hållbarhetsredovisningen efter en utbildning om hållbarhet som ägde rum under 2014. 

Hållbarhetsredovisning ska idag vara mer överskådlig och tydlig där man är rak på sak. Med 

andra ord är det viktigt att lyfta fram det företaget står för och kan uppvisa. Idag jobbar de 

ständigt med sin jämställdhetspolicy och är mer miljömedvetna. Företaget har som mål att 

försöka att bland annat minska på sina utsläpp och köra miljövänliga bilar. Därtill förklarar 
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företagets SCM att de hållbarhetsrapporterar vartannat år med anledning av att bolaget är relativt 

litet och därav är det inte lika intressant för de att hållbarhetsredovisa. 

  

Företaget har flera intressenter, varav de främsta intressenterna är kunder i form av landsting, 

upphandlare och slutpatienter. Ytterligare viktiga intressenter är deras ägare i Frankrike och 

sjukvårdspersonalen. Respondenten nämner även att hållbarhetsrapporten är främst riktad till 

sjukvårdspersonalen då det är de som aktivt handskas med produkten. Alla anställda på Vygon 

har även fått tid till att läsa igenom hållbarhetsrapporten så att det kan vara något som de 

tillsammans står för och kan bidra till en förändring i samhället.  

Företagets SCM finner ingen anledning till att det ska behövas någon lag för mindre aktiebolag 

att hållbarhetsredovisa. Däremot, anser hon att det föreligger en skyldighet gentemot samhället 

att hållbarhetsredovisa och därför borde både stora och mindre företag göra det. 

 

Med hjälp av hållbarhetsredovisningen är det viktigt att lyfta fram att produkterna framställs på 

ett miljövänligt sätt. Produkten är som sådan därför i centrum för deras hållbarhetsrapport. Det 

som även är viktigt att belysa i rapporten är deras hållbarhetsarbete gentemot samhället där de 

bland annat lyfter fram att de skänker produkter med kort hållbarhet till läkare i Afrika. Vygon 

AB befinner sig i en bransch där det ställs höga krav i form av lagar och förordningar på 

produkterna som tillhandahålls av företagen. Därtill förklarar respondenten att inom 

medicinbranschen måste man följa ISO standarder och andra strikta regler inom medicin teknisk 

utrustning. De ser däremot inte hållbarhetsarbetet som något som kan ge en konkurrensfördel 

utan bara något som kan uppskattas av upphandlare och landsting. 

 

4.1.4 Cybercom Group AB - Telefonintervju  

Cybercom Group AB är ett konsultbolag med många års erfarenhet inom IT och 

kommunikationsteknik. Den huvudsakliga marknaden är Norden med etablerade verksamheter i 

Sverige, Finland och Danmark. 

 

Via kontakt med Kristina Cato, kommunikationschef, framkommer det att bolaget har 

hållbarhetsredovisat sedan 2014. Detta i hopp om att kunna visa en mer sann bild av företaget 

vilket en vanlig årsredovisning inte gör, menar Cato. Under åren har man kommit att se en 
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förändring i rapporterna. Detta eftersom att GRIs riktlinjer har förändrats vilket är de riktlinjer 

företaget har följt sedan de började upprätta sina rapporter. Utöver det har företaget blivit mer 

tydliga med att visa hur de bidrar till ett mer hållbart samhälle. Till en början innehöll 

redovisningen mycket information om hur företaget vill arbeta med hållbarhetsfrågor och idag är 

det mer fokus på att visa hur stor del av affärerna som ger hållbarhetseffekter. 

 

Deras intressenter består av medarbetare, kunder och ägare. Med tanke på att företag i allmänhet 

är beroende av sina medarbetare och kunder, prioriteras dessa intressenter av Cybercom. Det 

allra viktigaste är att företaget har glada medarbetare som är motiverade och känner att de bidrar 

med något. Med hjälp av sin hållbarhetsredovisning kan företaget visa sin attraktiva arbetsplats 

och på så sätt locka till sig rätt medarbetare. 

 

Cybercom är ganska ensamma om att hållbarhetsredovisa i sin bransch och kan därav urskilja sig 

från andra företag. Kommunikationschefen finner en bekvämlighet i att hållbarhetsredovisningen 

inte är tvingande enligt lag. Detta för att årsredovisningen redan tar mycket tid och arbetskraft. 

Om hållbarhetsredovisningen blir tvingande kommer företag tycka att de är jobbigt och det blir 

bara mer jobb. Dock har företag en form av skyldighet att visa så mycket som möjligt av ett 

deras hållbarhetsarbete för att öka transparensen. Det ska inte bara handla om den ekonomiska 

biten. 

 

Vad som är viktigt och relevant att lyfta fram i hållbarhetsrapporterna skiljer sig mellan åren. I år 

ligger fokus på att framhäva vad digitaliseringen har för effekter i samhället. I sin rapport visar 

Cybercom vilka risker det finns och vad som är för- och nackdelarna med det. När det gäller 

layout och utformning har företaget fått inspiration från bland annat Skanska, Swedfund och 

Unilevel som alla upprättar hållbarhetsrapporter.   

 

Företaget rapporterar om sitt hållbarhetsarbete för att ge en mer komplett bild av deras arbete. 

Förvaltningsberättelsen och årsredovisningen täcker inte all information då mycket handlar om 

siffror. Med hjälp av hållbarhetsrapporten kan företaget ge en bättre helhetsbild av deras arbete 

till intressenterna men även skapa sig en konkurrensfördel. Viktig att få med är att företaget inte 

hållbarhetsredovisar för sakens skull, utan för att utveckla bolaget i rätt riktning. Cato anser att 
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alla bolag utför någon form av hållbarhetsarbete och måste bli bättre på att rapportera om det. 

Många företag ser hållbarhetsredovisning som en rapport med onödig information som kräver 

både mycket tid och pengar. Istället borde man se det positiva i rapporteringen och eventuellt 

hitta konkurrensfördelar som det kan bidra till. 

 

4.1.5 WhistleB AB - Skriftlig intervju 

WhistleB AB är ett företag som erbjuder en visselblåsartjänst, som är en tredjepartslösning där 

visselblåsaren tryggt kan larma om misstänkta och allvarliga missförhållanden i verksamheten. 

Företaget är relativt nystartat och har för tillfället endast tre anställda. Den person som har 

intervjuats är Gunilla Hadders, som är en av grundarna i bolaget. Gunilla arbetar även mycket 

med företagets hållbarhetsarbete och är således insatt i ämnet. 

  

WhistleB har hållbarhetsredovisat i tre år. Anledningen till att de började var att de såg det som 

en självklarhet att följa upp det arbetet som de gör. Deras rapport följer den internationella 

standarden GRI. Vidare berättar grundaren att de från början startade som hållbarhetskonsulter 

där de hjälpte andra företag att upprätta sin hållbarhetsrapport. Det är även en skillnad i hur 

hållbarhetsredovisningen ser ut idag jämfört med hur den var för tre år sedan. Idag har de ett 

tydligare urval av affärskritiska hållbarhetsfrågor och har ständigt en dialog med sina kunder och 

följer upp resultaten och försöker utifrån det förbättra sig. 

 

Grundaren berättar att deras främsta intressenter är kunder, medarbetare och leverantörer samt att 

den mest prioriterade intressenten är kunderna. Respondenten anser att det inte behövs en lag för 

mindre företag att hållbarhetsredovisa men att det föreligger en skyldighet gentemot samhället att 

ta hänsyn till olika hållbarhetsfrågor.  

 

På frågan om varför de hållbarhetsredovisar när det inte är ett lagkrav säger grundaren att det är 

för att tydligt kommunicera företagets värderingar. Det är också viktigt att lyfta fram företagets 

nyckelfrågor i deras hållbarhetsrapport. Genom att upprätta en hållbarhetsrapport visar det också 

på ett seriöst framåtblickande företagande, menar respondenten. Bland det sista som 

medgrundaren i WhistleB nämner är att upprättandet av en hållbarhetsrapport och ett aktivt 

arbete med hållbara frågor ses som en konkurrensfördel. 
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4.1.6 Trivector Traffic AB - Skriftlig intervju  

Företaget hjälper sina kunder att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Detta görs allra 

främst genom konsultinsatser, forskning och utbildning. Emma Lund, som ansvarar för 

verksamhetens interna miljöarbete berättar att Trivector Traffic AB har jobbat med 

hållbarhetsfrågor väldigt länge men det var inte innan 2015 som företaget upprättade sin första 

självständiga hållbarhetsrapport. Detta gjordes i syfte att visa allmänheten hur företaget tar 

ställning mot frågor som berör miljö, ekonomi och liknande. Hållbarhetsarbetet är en essentiell 

del inom företaget och även varumärket. 

 

Sedan 2016 är företaget certifierat enligt GRI. Detta genom en utbildning om hur man 

hållbarhetsredovisar med hjälp av GRIs riktlinjer. Utbildningen hjälpte företaget att utveckla sina 

rapporter och redovisningen används numera som strategisk kommunikation. Inte nog med att 

företaget gått över till att rapportera enligt GRIs riktlinjer har även innehållet i rapporterna 

förändrats. Idag är det mer fokus på social hållbarhet sett till tidigare år. 

 

Företagets intressenter består av kunder och potentiella medarbetare. Allra främst ligger fokus på 

kunderna. Därav är mycket av informationen kring företagets hållbarhetsarbete riktat mot 

kunden. I sina rapporter vill företaget lyfta fram sitt stora hållbarhetsengagemang samt deras 

motto, ”vi lever som vi lär”. Enligt Lund är hållbarhetsredovisning en viktig del av företaget och 

samtliga medarbetare tar del av informationen i rapporterna. Dock anser hon att det inte är 

rimligt att kräva denna typ av redovisning från mindre företag. Utan hållbarhetsredovisning skall 

endast vara ett lagkrav för större företag då dessa har större resurser. Men hon poängterar även 

att alla företaget, oavsett storlek, skall jobba seriöst med hållbarhetsfrågor. 

 

Som tidigare nämnt säger Emma Lund att företaget vill med hjälp av sin hållbarhetsredovisning 

lyfta fram sitt hållbarhetsengagemang. Detta i hopp om att kunna skapa sig en konkurrensfördel. 

Utöver det vill bolaget öka kunskapen hos sina intressenter och framhäva vikten av deras 

hållbarhetsarbete.  
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4.2 - Sammanfattning av empirin 

I följande tabell återfinns en redogörelse av de viktigaste punkterna från empirin.   

 

Tabell 4 – Empirisammanfattning 

Företag Hur 

länge? 

Varför? Viktigast 

intressent? 

Viktigast ståndpunkt? 

Maxcon AB 1,5 år Konkurrenskraft Kunder 4 fokusområden 

Eterne AB 2 år  Konkurrenskraft Beror på 

tema 

Miljötänkta handlingar 

Vygon AB 5 år Krav från 

intressenter 

Kunder Produkternas 

miljövänlighet 

WhistleB AB 3 år Visa företagets 

värderingar 

Kunder Nyckelfrågor 

Cybercom Group 

AB 

3 år Konkurrenskraft Kunder Företagsvärderingar 

Trivector Traffic 

AB 

2 år Konkurrenskraft Kunder Hållbarhetsengagemang 
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5. Analys 

Trots att hållbarhetsredovisningen är relativt nytt för vissa av företagen i undersökningen visade 

alla på en bred kunskap om ämnet. Företagen har utvecklat sin redovisning med tiden och 

kommit att bli bättre på att rapportera. Men sett till innehållet anser respondenterna att de inte 

gjort några större förändringar i sina rapporter. Dock framhäver samtliga att numera fokuserar de 

på att kommunicera mer relevant och väsentlig information jämfört med tidigare. De menar på 

att hållbarhetsredovisningen måste vara överskådlig, tydlig och lättläst för intressenterna. Hahn 

och Kuhnen (2013) lyfter fram att redovisningen av hållbarhet är ett sätt att visa en så sann och 

rättvis bild av ett företags hållbarhetsarbete. Detta kan vara anledningen till att informationen 

kommuniceras på ett tydligare sätt från företagens sida då hållbarhetsredovisning kan fungera 

som ett verktyg för att påverka intressenternas syn på företaget. Även Connelly et al (2011) 

påpekar att företag som upprättar hållbarhetsrapporter gör det för att påverka intressenternas 

uppfattning av bolaget. 

 

Enligt signalteorin hållbarhetsredovisar företag för att signalera till marknaden att de är hållbara 

(Mahoney et al, 2012). Undersökningen visade att ett företag kommunicerade information om 

sitt hållbarhetsarbete för att lyfta fram dess värderingar och ställningstagande. Detta medan andra 

företag ville lyfta fram sitt ansvarsfulla hållbarhetsarbete för att urskilja sig från andra bolag. 

Företagen i undersökningen visar alltså tydliga tendenser till att signalera till marknaden att de är 

hållbara. Detta då företagen via sin hållbarhetsredovisning försöker förmedla att de jobbar med 

hållbarhetsfrågor och eftersträvar ett mer hållbart samhälle. Därigenom kan Mahoneys påstående 

om varför företag hållbarhetsredovisar bekräftas i detta fall. Som det beskrivs ovan skiljer dock 

syftet med redovisningen beroende på företagen. Detta då företagen verkar inom olika branscher 

och har skilda intressenter att förhålla sig till. 

 

Ännu en anledning till varför företagen hållbarhetsredovisade var för att uppfylla intressenternas 

krav. I detta fall handlade det inte om att signalera eller skapa sig en konkurrenskraft. Garvare 

och Johanson (2010) skriver att företagen måste tillfredsställa intressenter genom att uppfylla 

deras krav för att kunna överleva i en omväxlande och osäker miljö. Detta resonemang stärks av 

företagen som lyfter fram hur viktigt det är att kunden, som är deras främsta intressent, är nöjd 

och får sina behov uppfyllda. Genom att kommunicera ut sina värderingar och 
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ställningstaganden i hållbarhetsfrågor försöker företagen öka kunskapen hos sina intressenter, 

men även att de vill minska på informationsasymmetrin som råder mellan företagen och dess 

intressenter. Mahoney et al (2012) försöker tydliggöra att signalteorin uppmuntrar företag att 

hållbarhetsredovisa för att minska på informationsgapet. Utifrån detta resonemang finns det en 

koppling i att företag kommunicerar information om sitt hållbarhetsarbete även för att minska 

informationsasymmetrin som råder.  

 

Företagens engagemang i hållbarhetsfrågor kan ses som en del av deras affärsstrategi till att 

skapa ett ekonomiskt värde i form av ökad lönsamhet (Husted & Allen, 2010). Med detta menar 

författarna att företag kan ha intressenter vars intresse ligger i att företaget hållbarhetsredovisar. 

Genom att rapportera om hållbarhet tar företagen hänsyn till intressenterna som i sin tur får en 

bättre bild av företaget. Därigenom kan en ökad lönsamhet uppnås. Respondenterna i studien 

förklarar att de motiveras av möjligheten till att kunna erhålla en konkurrenskraft genom att 

redovisa sitt hållbarhetsarbete till sina intressenter. Bland annat menar de på att 

hållbarhetsredovisningen kan hjälpa de att vinna marknadsandelar samt öka deras kundkrets. 

Med anledningen av detta, tros företagens benägenhet till att vilja signalera om sitt 

hållbarhetsarbete till intressenterna ökar. Därav återses en tydlig koppling till Husted och Allens 

resonemang.  

 

Enligt det normativa perspektivet på intressentteorin bör företag arbeta mot att tillfredsställa 

samtliga intressenter och inte prioritera någon intressent över någon annan (Hasnas, 1998). Detta 

ställer vi oss kritiska mot då vår studie bekräftar Clarksons (1995) teori om att företag 

kategoriserar intressenter. Författaren menar på att företag måste göra en prioritering bland sina 

intressenter för att avgöra vilka som är väsentliga för företagen och vilka som är mindre viktiga. 

Denna prioritering av intressenter återspeglas i empirin då företagen visar på en aktiv prioritering 

bland sina intressenter. Samtliga företag prioriterade kunden i sin hållbarhetsredovisning trots att 

företagen är verksamma i olika branscher. Detta för att kunden ansågs vara den intressent som 

tillför mest nytta för företagen och har en betydelsefull roll i verksamheten.   

 

Samtliga respondenter i undersökningen anser att hållbarhetsredovisning bör fortsatt vara 

frivillig för mindre aktiebolag. Detta då redovisningen kräver mycket resurser, såväl ekonomisk 
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som tidsmässigt. Det är istället något som företagen genom eget initiativet borde göra. Med 

andra ord bör företagen få utrymme för att på egen hand välja att hållbarhetsredovisa, menar 

respondenterna. Det kan dock finnas en annan anledning till att företagen inte vill att 

hållbarhetsredovisning ska bli ett lagkrav. Detta då samtliga företag är rädda för att mista 

möjligheten till att vara unika och sticka ut. Om redovisningen skulle vara ett tvång enligt lag 

skulle inget företag kunna urskilja sig med hjälp av sin hållbarhetsrapportering. 

 

5.1 Analysmodellen 

Analysmodellen som skapades utifrån en kombination av signal- och intressentteorin är till för 

att visa varför mindre aktiebolag frivilligt hållbarhetsredovisar. Modellen illustrerar att företag 

som kommunicerar information om sitt hållbarhetsarbete till sina intressenter kan erhålla en 

konkurrensfördel. Utifrån empirin kan flera orsaker utläsas till varför beteendet finns. Mer 

konkret har inte alla företag avsikten att skapa sig en konkurrenskraft med hjälp av sitt 

hållbarhetsarbete. Därav är modellen begränsad och går allra främst att applicera på företag som 

redovisar om sitt hållbarhetsarbete i syfte att erhålla en konkurrensfördel. För att öka modellens 

användbarhet hade det varit bra att inte begränsa denna till enbart konkurrensfördel. Istället hade 

det varit bra att ha fler alternativ som eventuellt kan vara anledningar till varför mindre 

aktiebolag hållbarhetsredovisar. Dessutom är begreppet konkurrensfördel brett då det kan tyda på 

olika former av konkurrensfördelar.  

 

Analysmodellen visar även att företag hållbarhetsredovisar för och till sina intressenter. Detta 

återspeglas i undersökningen då empirin påvisar att samtliga företag ville nå ut till sina 

intressenter på ett eller annat sätt med hjälp av hållbarhetsredovisning. Detta resonemang stärks 

även av Frostensson et al (2012) som menar på att hållbarhetsredovisningen kan ses som en 

redovisning för och om intressenter. 
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6. Slutsatser   

Varför mindre företag frivilligt hållbarhetsredovisar skiljer sig beroende på vilken bransch de 

verkar i samt vilka intressenter de måste förhålla sig till. Utifrån analysen kan slutsatsen dras att 

mindre aktiebolag hållbarhetsredovisar för att öka kunskapen hos deras intressenter om deras 

hållbarhetsarbete. Företagen vill med hjälp av redovisningen kommunicera deras värderingar och 

ställningstaganden gentemot hållbarhet. Detta för att ge intressenterna möjligheten att ta del av 

informationen och sätta sig in i företagets hållbarhetsarbete.  

 

Ännu en orsak till att bolagen redovisar är för att lyfta fram sitt hållbarhetsarbete och därigenom 

skapa sig en konkurrensfördel. Företagen ser hållbarhetsredovisningen som något unikt och 

positivt som enbart kan gynna företagen. Därför ser de en stor möjlighet i att sticka ut och 

urskilja sig från andra företag när de rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Genom att signalera 

till intressenterna att de är ett hållbart företag kan de stärka relationen till dem och på så sätt 

skapa sig en konkurrensfördel. 

 

Då företagen är verksamma i olika branscher hade de skilda åsikter kring vad som är viktigt och 

relevant att lyfta fram i hållbarhetsrapporten. Exempelvis var det för ett företag som verkar inom 

sjukvården viktigt att lyfta fram hur deras produkter framställs på ett miljövänligt sätt. För ett 

annat företag som verkar inom byggbranschen var fokuset inte enbart på hur produkterna 

framställs, utan respondenten lyfte istället fram hur de arbetar med personal- och samhällsfrågor.  

  

Samtliga företag ansåg att det var viktigt och relevant att lyfta fram sitt samhällsengagemang. 

Detta för att visa hur de jobbar med hållbar utveckling. Utöver det ansåg företagen att det är av 

stor vikt att framhäva företagets värderingar i sin hållbarhetsredovisning. Detta för att visa hur 

företaget ställer sig i förhållande till hållbarhetsfrågor.   

 

6.1 Intressanta observationer 

Under uppsatsens gång uppmärksammades det att respondenterna inte talade om intressenter i 

form av sekundära intressenter. De intressenter som nämndes ansågs enbart vara primära och 

även de enda som företaget fokuserade på. Med anledning av detta föreligger det skäl att tro att 

mindre företag inte påverkas i någon större omfattning av sekundära intressenter. Dessutom tros  
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detta bero på att mindre företag inte har lika stor påverkan på hållbarhetsfrågor jämfört med 

större företag. 

 

Därtill, har det uppmärksammats att respondenterna i undersökningen inte haft några svårigheter 

vid att identifiera sina intressenter. Kritiken gentemot intressentteorin, att teorin inte kunnat 

tillhandahålla en genomförbar och praktisk modell för att identifiera en intressent berör inte 

mindre företag utan även här enbart större företag. Detta med tanke på att mindre företag har en 

mer begränsad omgivning än större företag och har ett mindre antal intressenter att förhålla sig 

till. Därav kan kritiken mot intressentteorin troligtvis enbart beaktas i kontexter som berör större 

företag. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Utifrån denna studie skulle det vara intressant att studera hur mindre företag har agerat efter den 

nya reformen som fastställdes 2016. I och med lagändringen skall samtliga större företag 

hållbarhetsredovisa från kalenderåret 2017 och detta gör det intressant att utifrån nyinstitutionell 

teori se ifall de mindre företagen tar efter de stora. Det skulle även vara intressant att återigen 

testa denna studie men med ett större urval för att se om det skulle påverka undersökningens 

resultat.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

1. Hur länge har ni hållbarhetsredovisat?  

2. Varför började ni med det? 

3. Vilken skillnad är det i er hållbarhetsredovisning idag jämfört med hur den var innan?    

4. Vilka är era intressenter?  

5. Prioriterar ni någon/några intressenter före någon eller några andra? Utveckla! 

6. Anser ni att det behövs lag på att hållbarhetsredovisa även för mindre företag? Motivera! 

7. Anser ni att det föreligger en skyldighet gentemot samhället att hållbarhetsredovisa? 

8. Vad är det ni vill lyfta fram i er hållbarhetsrapport? 

9. Kan ni ge ett exempel på ett annat företag som ni ser som en förebild, som har en bra   

      hållbarhetsredovisning? Varför/på vilket sätt är det en bra hållbarhetsredovisning? 

10. Varför hållbarhetsredovisar ni egentligen när det inte är något krav på det?  

11. Rangordna följande påståenden: 

A) Vi hållbarhetsredovisar för att öka kunskapen hos våra intressenter om vikten av vårt 

hållbarhetsarbete för ett hållbarare samhälle  

B) Vi hållbarhetsredovisar för att uppfylla informella krav  

C) Vi hållbarhetsredovisar eftersom vi är bra på att hållbarhetsredovisa  

D) Vi hållbarhetsredovisar för att lyfta fram det hållbarhetsarbete vi är bra på, som en 

konkurrensfördel 

12. På vilket sätt kan hållbarhetsredovisningen göra företaget mer konkurrenskraftigt?  

      Påverkar det utformningen av er hållbarhetsredovisning? 

 


