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Abstract 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate which factors influence what is included 

in the sustainability report, beyond what the legal requirements require. The study will be 

testing this phenomenon with legitimacy theory.  

Design and methodology: This study is based on the sustainability reports and interviews of 

three companies. The companies who have been studied are Örebro bostäder, Green Cargo 

and Maxcon. This study has a qualitative methodology and a semi-structured interview. This 

to give the reader a better insight of how different factors affect what companies include in 

their sustainability report.  

Findings: The findings of the study suggest that companies include more information than 

needed in their sustainability report in order to gain, maintain and repair legitimacy. This 

confirms assumptions of what the theory states. Also, the need to fulfill the social contract 

towards the society plays a vital role in what is included, which also is in accordance with 

what the theory states. The study also provides more insight on the different key aspects of the 

social contract which weigh differently in different companies. 

Originality value: The law in Sweden is new and it states that some companies need to have 

a sustainability report. Therefore, it is vital to see if there still are factors beyond the law, that 

affects what is included in the sustainability report. This area is of essence to research for the 

stakeholders to know why the companies include more in their sustainability report than what 

the law requires. This in order to give the stakeholders the possibility to make an adequate 

assessment of the company. 

Keywords: Sustainability report, legitimacy, social contract, pragmatic legitimacy, moral 

legitimacy, cognitive legitimacy. 
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1 Inledning 
I kapitlet presenteras bakgrund till det valda ämnet hållbarhetsredovisning och tidigare 

forskning inom området. Vidare följer en problematisering kring området som sedan leder till 

studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund  

Den finansiella redovisningen har i viss form funnits sedan 1200-talet, då den dubbla 

bokföringen introducerades. Varje affärshändelse skulle då var för sig redovisas på ett 

kronologiskt sätt (Nationalencyklopedin u.å.). Nyligen har det tillkommit ytterligare en 

redovisningsform som är aktuell för företag, hållbarhetsredovisningen. Detta då hållbart 

företagande har blivit en central del när det kommer till företagande (Graaf, Keys & Malnight 

2009). Begreppet blev lanserat 1987 och förespråkar företagens långsiktiga arbete inom 

områden som ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande (Nationalencyklopedin u.å.). 

Hållbarhetsredovisningen ska visa ett företags ställning i olika frågor som rör just ekonomi, 

miljö och socialt ansvarstagande. Den ska även framställa hur organisationens omvärld 

påverkas gällande dessa frågor (Frostenson & Helin 2018). På 1990-talet kom miljöredovisning 

att bli en större del av företagsagendan. Det har på senare tid, väckts ett större intresse för att 

kunna integrera de sociala och miljömässiga frågorna i redovisningen (Frostenson & Helin 

2018). Framväxten av hållbarhetsredovisningen har även medfört ökad kritik mot fenomenet. 

Detta i form av att hållbarhetsredovisningen kan möjliggöra skönmålning av en verksamhet och 

bli alldeles för dyr för att vara till nytta (Frostenson & Helin 2018). Hållbarhetsredovisning är 

därför intressant att studera med anledning av att hållbarhet är aktuellt och relativt nytt för 

många aktörer på marknaden idag.  

Sociala och miljömässiga ansvarstaganden har i dagens samhälle fått ett större fokus, vilket har 

medfört att utvecklingen har gått i en riktning mot ett mer granskande samhälle (Frostenson & 

Helin 2018). Ökade krav på organisationer gällande öppenhet har ställts från allmänhetens sida, 

vilket i sin tur bidragit till ökad tydlighet och öppenhet från företagen. Samhällets involvering 

i miljöfrågor har på senare tid ökat gällande företagens påverkan på omvärlden. Följden av 

denna utveckling har varit en bidragande faktor till att hållbarhetsredovisningen idag används. 

Företagsledare tror även att denna involvering från samhället bidrar till en ökad lönsamhet för 

företaget om de väljer att redovisa sin påverkan (Simms 2002). Money och Schepers (2007) 

hävdar även att media och tillgången till internet har bidragit till att företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning. En organisation som varit särskild viktig för hållbarhetsredovisningens 

utveckling är Global Reporing Inititative, även kallad GRI (Frostenson & Helin 2018). 

Att verka för ett bättre samhälle är idag en central fråga när det kommer till vad företagen 

faktiskt arbetar med och visar i sina redovisningar (Chan, Watson & Woodliff 2014). Detta kan 

vara konsekvensen av tidigare händelser som inträffat i världshistorien, där ett exempel skulle 

kunna vara Enronfallet och börskrascher i samband med detta. I detta fall lyckades företaget 

Enron “manipulera” sig till ett högt börsvärde genom bland annat sin bokföring (Clarke 2005 

se Chan, Watson & Woodliff 2014). Detta har fått människor att i större utsträckning efterfråga 

att företagen klargör sin sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan. På senare år har 
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företagens hållbarhetsarbete ofta framförts i separata eller integrerade rapporter (Adams & 

Zutshi 2004).  

Enligt KPMG (2017) syns en trend i Sverige med ökad användning av hållbarhetsredovisning. 

Det kan finnas olika förklaringar till denna trend. En förklaring är att se denna vilja till att 

rapportera som ett behov av legitimitet (Waniak-Michalak, Sapkauskiene & Leitoniene 2018). 

Företag är idag väl medvetna om att deras verksamheter påverkar miljön och kan göra stor 

skada om de inte arbetar på ett hållbart sätt. Olika former av ansvarskommunikation har blivit 

ett sätt att hantera denna fråga, där hållbarhetsredovisningen kan ses som en del i denna. 

Företagets kommunikation kan till stor del handla om legitimitetssökande. Det är av vikt för 

företagen att visar att de förstår konsekvenserna av sin miljöpåverkan och hur de väljer att 

hantera den (Frostenson & Helin 2018).  

Trots det eventuella behovet av legitimitet, är företagen inte helt opåverkade av lagar och regler 

i vad företagen väljer att inkludera i sin hållbarhetsredovisning. Det finns lagar där det står vilka 

som ska upprätta en hållbarhetsredovisning och vad som ska ingå (FAR 2018). Med anledning 

av detta är det inte helt fritt att upprätta en hållbarhetsredovisning precis som företagen själva 

vill utforma den (FAR 2018).  

I Sverige beslutade regeringen 2016 (KMPG 2016) att företag som uppfyller minst två av 

följande kriterier enligt lag ska upprätta en hållbarhetsredovisning: 

 

“ 1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 250, 

2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. “ 

Årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap. 10§. 

Syftet med en hållbarhetsredovisning är att vända sig till företagens intressenter för att visa hur 

dessa påverkas av företagets verksamhet när det gäller olika faktorer som ekonomi, miljö och 

socialt ansvarstagande. För att visa kontrasten mot hållbarhetsredovisning, är en finansiell 

redovisning utformad främst för att underlätta investerares beslut i ekonomiska frågor som 

berör företaget (Frostenson & Helin 2009).  

För att ge läsaren en större inblick i denna studie följer här en förklaring av vad lagen gällande 

hållbarhetsredovisning innehåller enligt årsredovisningslagen. Hållbarhetsrapporten ska 

inkludera följande: affärsmodellen som företaget tillämpar, granskningar, tillämpningar av 

företagets policy, vilket resultat som policyn medför samt väsentliga risker som är kopplade till 

företagets verksamhet. Vid relevans ska det framgå vilka affärsförbindelser företaget har och 

vilka eventuella negativa konsekvenser deras produkter kan medföra. Slutligen ska det 

inkluderas information kring hanteringen av riskerna och olika resultatindikationer som är 

relevanta för företaget, detta enligt årsredovisningslagen 6 kap. 12§ (SFS 1995:1554). 
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Företagen kan även använda sig av ett GRI-ramverk vid presentationen av 

hållbarhetsredovisningen för att maximalt utnyttja fördelarna med sitt hållbarhetsarbete 

(Hedberg & Malmborg 2003). Med anledning av att ramverket för GRI kan vara en av de 

delar som är med och påverkar vad företag har med i sin hållbarhetsredovisning, kommer 

även detta diskuteras framöver i studien. 

1.2 Bakgrund kring GRI och tidigare forskning som berör 

hållbarhetsredovisning 

 

En omfattande standardisering har skett under de senaste åren, där Global Reporting Initiative 

har växt fram och utformat riktlinjer som ska göra det enklare för företag att framställa en egen 

hållbarhetsredovisning. Genom att följa ramverket från GRI blir det lättare för företag att kunna 

jämföra sina hållbarhetsredovisningar med varandra (Frostenson & Helin 2009). GRI:s hemsida 

framhäver att av världens 250 största företag 2017, utför 93 procent en hållbarhetsredovisning 

varav 82 procent av dessa använder sig av GRI som ramverk (GRI u.å.). Totalt i Sverige följer 

och rapporterar 274 företag in till GRI år 2017, av dessa är 168 klassade som större företag 

(GRI 2016). GRI:s riktlinjer liknar i många fall de redovisningsstandarder som redan är 

utformade av IFRS och IAS. Dessa är sedan länge väl etablerade inom den externa 

redovisningen. IFRS måste dock tillämpas inom vissa bolag i EU, detta till skillnad från GRI 

(Frostenson & Helin 2009). Det övergripande syftet med GRI är i likhet med den finansiella 

redovisningen att ge underlag till beslut för investerare. Det huvudsakliga syftet för GRI-

ramverket är hur företagens intressenter påverkas miljömässigt, socialt och ekonomiskt. I och 

med detta vänder sig GRI till en bredare krets av intressenter än den finansiella redovisningen 

(Frostenson & Helin 2009). Inom GRI-ramverket utformar företagen sin hållbarhetsredovisning 

utifrån vilka man har en väsentlig påverkan på, det vill säga personer eller organisationer som 

påverkas väsentligt av produkter och aktiviteter som företaget utför (Frostenson & Helin 2009). 

 

Dube och Maroun (2017) studerade ett företag i Sydafrika och dess presentation i 

hållbarhetsarbetet. Resultatet visade att företaget i det undersökta fallet ändrade innehållet i sin 

hållbarhetsredovisning under det rapporterade året och valde att lyfta CSR-faktorer som gav en 

positiv bild av företaget för att behålla sin legitimitet. Författarna beskriver hur företaget har 

använt sin hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att behålla legitimitet om en skandal 

uppstår. Detta genom att inkludera mer i sin hållbarhetsredovisning än vad landets lag krävde. 

I detta fall handlade det om en omfattande arbetsplatsolycka som hotade företagets legitimitet 

(Dube & Maroun 2017). Vidare förespråkar författarna att det finns olika verktyg för att behålla 

legitimitet vid en negativ händelse. Företag kan då använda sig av hållbarhetsredovisning för 

att belysa andra aspekter än att ta upp själva skandalen som uppstått. Fokus blir då att framhäva 

positiv information och mindre vikt läggs på de negativa händelserna i 

hållbarhetsredovisningen (Dube & Maroun 2017). 
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DiMaggio och Powell (1983) diskuterar i sin artikel vad som gör att organisationer påminner 

om varandra. Anledningen till att företag blir mer homogena beror enligt författarna på 

isomorfism, vilket innebär att företag blir påverkade till att efterlikna varandra om de verkar 

inom samma miljö (Hawley 1968 se DiMaggio & Powell 1983). DiMaggio och Powell (1983) 

väljer att se på fenomenet från det institutionella perspektivet och myntar begreppet 

institutionell isomorfism. Detta innebär att orsaken till att företag blir mer homogena inte bara 

beror på kunderna och resurserna, utan även på sökandet efter politisk makt samt institutionell 

legitimitet. Det finns tre viktiga mekanismer bakom den institutionella isomorfismen, dessa är 

tvingande isomorfism, mimetiska processer och normativa påtryckningar (DiMaggio &Powell 

1983). Den tvingande isomorfismen beskriver att företagen blir påverkade av formellt och 

informellt tryck av andra organisationer. Med andra ord är organisationer beroende av rådande 

kulturella förväntningar som samhället har på företaget (DiMaggio & Powell 1983). Mimetiska 

processer förklaras som att företag härmar varandra när deras omgivning som de verkar inom 

är osäker. Författarna påstår även att företagen väljer att härma varandra om ett företag ser ett 

annat liknande företag som mer framgångsrikt och legitimt. Normativt tryck beskrivs som att 

företag ofta anställer människor från företag som liknar dem själva och med samma 

utbildningsbakgrund, vilket får företagen att efterlikna varandra. Genom denna homogenisering 

kan företagen få legitimitet då utbytet med liknande företag på området blir lättare (DiMaggio 

& Powell 1983).   

 

Chauvey, Cho, Giordano-Spring och Patten (2014) ville bidra till ökad insikt om utvecklingen 

av CSR-rapporteringen i Frankrike mellan åren 2004 och 2010. Slutsatsen författarna kom fram 

till var att informationskvalitéten har ökat. Kvalitén var dock fortfarande relativt låg, vilket 

verkade bero på att större utrymme använts till hållbarhetsrapportering i förhållande till verkliga 

ökningen av informationskvalitén. Författarna poängterade även att legitimitets-variablerna 

fortfarande dominerande hållbarhetsredovisningen 2010 och att information som är av negativ 

karaktär för företagen i lägre grad rapporterades 2010 än 2004. Dock hade fler företag börjat 

framställa någon form av hållbarhetsredovisning (Chauvey et al. 2014). 

 

Waniak-Michalak, Sapkauskiene och Leitoniene (2018) förespråkar att företag kan tänkas 

använda sin hållbarhetsredovisning för att legitimera dess handlingar. För att uppnå önskade 

resultat, har företag möjlighet att endast avslöja specifikt utvald information till dess 

intressenter. Författarna poängterar att företag byter ut information som de har med i sin 

hållbarhetsredovisning. Avsikten med detta är att undvika avslöjandet av negativ information 

och på så sätt behålla legitimitet. I artikeln ändrar de studerade företagen vad de har med i sin 

hållbarhetsredovisning, utan att ge en motivering till ändringen. Företagen försöker enligt 

författarna visa på att de bidrar med något viktigt till samhället genom vad de lyfter i sin 

hållbarhetsredovisning. Detta genom att lägga vikt vid sina positiva bedrifter och undvika att ta 

med prestationer som de eventuellt har misslyckats med (Waniak-Michalak, Sapkauskiene & 

Leitoniene 2018). Problemet som uppstår är att företag inte resonerar kring varför vissa faktorer 

byts ut. Waniak-Michalak, Sapkauskiene och Leitoniene (2018) har dock ingen forskning som 

talar för att företag använder hållbarhetsredovisning för att skapa en bättre bild av företaget. 

Företag ska tillgodose intressenternas behov och har endast en viss grad av möjlighet att samla 
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in data och bearbeta denna för att passa in i hållbarhetsredovisningen. Företag kan välja en 

indikator framför en annan som får företaget att framställas bättre än de egentligen är. Detta 

blir mer påtagligt när företag inte argumenterar för bytet av faktorer som presenteras i 

hållbarhetsredovisningen (Waniak-Michalak, Sapkauskiene & Leitoniene 2018).  

 

1.3 Problematisering  

Företagens redovisningar har på senare tid utvecklats och de senaste åren har större fokus lagts 

på företagens hållbarhetsredovisningar. Frågor om företagens påverkan på miljön har lett till 

ökade krav inom redovisningsområdet (Frostenson 2015). Hållbarhetsfrågor är idag ett viktigt 

område där det kontinuerligt ställs mer krav på företagen, vilket bland annat visas genom det 

nya upprättade lagkravet. Till och med räkenskapsåret 2016 har det varit frivilligt att 

hållbarhetsredovisa, men det upprättade lagkravet innebär att alla företag som uppfyller 

Årsredovisningslagen 6 kap. 12§ ska upprätta en hållbarhetsredovisning (KPMG 2016). 

Enligt FAR (2018) är inte hållbarhetsrapportens omfattning det centrala, utan kan utgöras av 

ett relativt kort dokument så länge det behandlar de områden som anges i Årsredovisningslagen 

6 kap. 12§. Med anledning av detta går det att fundera kring varför många företag har mycket 

omfattande dokument, när det egentligen skulle räcka med det lagen kräver. Det är både 

kostsamt och tidskrävande för företag att upprätta hållbarhetsredovisningar (Westermark 2013). 

Det kan därför ses som anmärkningsvärt att många företags hållbarhetsredovisningar är mycket 

omfattande. Detta öppnar upp för diskussion och det möjliggör reflektion kring anledningarna 

till varför företag lägger ner mer resurser för att upprätta en mer omfattade 

hållbarhetsredovisning än vad lagen kräver. Detta när det tydligt står i FAR (2018) att endast 6 

kap. 12§ i Årsredovisningslagen ska tillgodogöras. 

Lagen om hur en hållbarhetsredovisning ska upprättas kan tolkas som relativt intetsägande med 

få direktiv om vad som rent innehållsmässigt ska vara med. Detta ger utrymme för subjektivitet 

vid val av innehåll i hållbarhetsredovisningen. Vad som väljs att inkluderas i företagens 

hållbarhetsredovisning är upp till företagen själva att bestämma. Dessa fria val kan leda till att 

hållbarhetsredovisningens syfte går förlorat. Det kan även bli svårt att urskilja till vilka 

hållbarhetsredovisningen vänder sig och att kunna avgöra samt utläsa de väsentliga delarna som 

innefattas i rapporten. Detta kan i sin tur bidra till försvårad jämförbarhet mellan företag. Med 

anledning av detta är det intressant att undersöka: Vilka bakomliggande strategier och 

förväntningar finns det till att företag väljer att inkludera fler delar i sin hållbarhetsredovisning 

än det som lagen kräver? 

Tidigare forskning pekar på att hållbarhetsrapporten är ett verktyg för att skapa, behålla och 

reparera legitimitet (Deegan 2002). Med anledning av detta är det intressant att undersöka om 

legitimitetsbehovet är en bidragande faktor kring att företag väljer att presentera fakta som inte 

krävs enligt lag. Deegan och Unerman (2011) tar upp en annan synvinkel, där de diskuterar om 

företag som hållbarhetsredovisar verkligen är hållbara utifrån ett samhällsperspektiv eller om 

de använder hållbarhetsredovisningen endast för att skapa legitimitet. Detta kan vara en 

intressant synvinkel då det i litteraturen tas upp flera olika motiv kring upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning (Deegan 2002). Varför företag väljer att upprätta en 
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hållbarhetsredovisning är därav något som kommer undersökas närmare i studien. Detta leder 

oss in på ytterligare en relevant fråga: Vilka motiv har företagen vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen? 

Det finns ingen distinkt avgränsning i vad som ska vara med och vad som ska uteslutas i en 

hållbarhetsredovisning. I GRI-ramverket är väsentlighetsprincipen och väsentlighet en stor del, 

givet att företag väljer att använda sig av detta ramverk. När väsentlighet tas i beaktning, finns 

utrymme för tolkning. Det innebär att företag själva har en stor möjlighet att bestämma 

upplägget i sin hållbarhetsredovisning och ta med vad de själva anser är väsentligt. En princip 

som är central när de flesta företag utformar en hållbarhetsredovisning är 

väsentlighetsprincipen, som leder in företag till att utforma en väsentlighetsanalys. Denna 

analys innebär att företag ska matcha informationen i hållbarhetsredovisningen gentemot sina 

aktuella intressenter (Frostenson 2015). Dessa väsentliga indikatorer som företag själva 

identifierar, ska redovisas i hållbarhetsredovisningen och därför kommunicerar företagen ut 

dessa indikatorer gentemot sina intressenter.  

Utifrån ovanstående problematisering kan det anses vara relevant att undersöka vad företag 

utgår ifrån i sin hållbarhetsredovisning och vad de väljer att inkludera samt varför, detta inte 

minst med tanke på de nya reglerna (KPMG 2016) som ger utrymme till subjektiv tolkning av 

dem. Grunden till att denna studie gjordes var just observationer på att hållbarhetsredovisningar 

generellt såg väldigt annorlunda om man jämförde mellan olika företag samt att de var mycket 

omfattande utan att det krävdes av lagen. Ytterligare är det intressant att se varför företag lägger 

ned mer tid och pengar än vad de behöver på hållbarhetsredovisningen, utöver vad lagen kräver.  

1.4 Syfte, bidrag och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka strategier och förväntningar som påverkar innehållet 

i hållbarhetsredovisningen utöver det lagkrav som finns idag. Detta ska göras med hjälp av att 

testa legitimitetsteorin inom det valda området, för att se om företagen använder sig av sin 

hållbarhetsredovisning för att legitimera sig och sina handlingar gentemot sina intressenter samt 

samhället.  

Studiens bidrag är att underlätta för intressenterna att göra en adekvat utvärdering av företagets 

hållbarhetsarbete, genom att visa på att företag även inkluderar information i syfte att skapa, 

bibehålla och reparera sin legitimitet i sin hållbarhetsredovisning. 

Studiens problematisering och syfte har mynnat ut i följande frågeställningar: 

• Vilka strategier och förväntningar påverkar vad företag redovisar i sin 

hållbarhetsredovisning, utöver det som lagen kräver ska vara inkluderat?  

• Vilka olika motiv har företagen vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning? 

Utifrån dessa frågeställningar kommer studien att ta fram hypoteser som kommer ligga till 

grund för analysen i avsnitt 6. Hypoteserna presenteras i detalj i avsnitt 2.3.  
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2 Teoretisk referensram 
Under denna del presenteras teorin som ligger till grund för studien. Vidare beskrivs studiens 

begreppsmodell och de hypoteser som kommer att användas i analysen. 

2.1 Legitimitetsteori  

Inom hållbarhetsområdet och hållbarhetsredovisningen är legitimitetsteorin en av de mest 

vanliga och använda teorierna för att förklara vilken information som inkluderas i en 

hållbarhetsredovisning (Tilling 2004; Dumay, Frost & Beck 2015). Legitimitetsteori har sitt 

ursprung i “political economy theory” (Deegan & Unerman 2011). Inom detta perspektiv ses 

redovisning som rapporter inom sociala, politiska och ekonomiska frågor. Rapporterna ses 

främst som ett verktyg för att behålla, skapa och reparera legitimitet för politiska och 

ekonomiska handlingar (Guthrie & Parker 1990). Legitimitetsteorins grundantagande är att 

företag eller organisationer inte har någon garanterad rätt till existens eller resurser (Deegan 

2002). Existensen av företaget är helt beroende av samhällets uppfattning om i vilken grad 

organisationen är legitim gentemot samhällets värderingar. Som en följd av “political economy 

theory” växte senare legitimitetsteorin fram (Deegan 2002). Suchman (1995) beskriver 

begreppet legitimitet som komplext och att det är svårt att definiera vad det egentligen innebär. 

Vidare poängterar författaren att det kan finnas otydligheter kring definitionen av begreppet 

legitimitet och att det kan uppstå svårigheter kring att mäta hur legitimt ett företag är. Hur en 

organisation kan använda legitimitet som en resurs kan därför vara svårt att utvärdera (Suchman 

1995). 

Dowling och Pfeffer (1975) var bland de första att definiera legitimitet. Författarna menar att 

företag anses som legitima när de verkar och överensstämmer med de normer, förväntningar 

och värderingar som samhället har. Flera andra forskare har också kommit med en rad olika 

definitioner inom fenomenet legitimitet. Legitimitet kan bland annat ses som en social 

sammansättning där det finns ett överensstämmande mellan organisationens handlade och 

uppfattningarna hos en viss samhällsgrupp (Suchman 1995; Dumay, Frost & Beck 2015). 

Genom att uppfylla dessa uppfattningar får företaget tillbaka ett erkännande av omgivningen 

(Beata 2018). Frostenson (2015) beskriver legitimitet som ett slags berättigande från 

omvärlden. Han menar också att företagen är beroende av sin omgivning för att kunna bedriva 

sin verksamhet och legitimiteten därigenom både blir en resurs, men även ett medel för att 

kunna skapa och bibehålla andra resurser. Pfeffer & Salancik (1978 se Deegan 2002) ger en 

definition likt Frostensons (2015) att legitimitetsteorin i större utsträckning betonar just 

legitimiteten som en resurs som företaget behöver för att möjliggöra tillgången på andra 

resurser. 
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2.1.1 Arbetet med legitimitet 

Förändringar i samhället kan bidra till att uppfattningen kring vad som är legitima handlingar 

ändras (O´Donovan 2002). Detta innebär att företag ständigt behöver anpassa sig till de normer 

och värderingar som kontinuerligt ändras i samhället. Genom att inte anpassa organisationen 

tillräckligt till omvärldens förväntningar, kan ett företag förlora sin legitimitet. För att undvika 

detta är det av vikt för företaget att kontinuerligt upprätthålla en legitim image gentemot 

omgivningen (Dowling & Pfeffer 1975; Deegan 2002; O´Donovan 2002).  

Företag arbetar med legitimitet genom olika symboliska och materiella metoder som syftar till 

att öka, behålla eller reparera legitimitet. Metoderna används på olika sätt beroende på den 

aktuella situationen (Suchman 1995; O´Donovan 2002). Suchman (1995) beskriver att det finns 

olika strategier hur ett företag ska öka, behålla och reparera sin legitimitet. Det enklaste för en 

organisation är att öka den legitimitet man redan besitter. Det är dock svårare att reparera 

legitimitet som har blivit skadad (Suchman 1995). Ashforth och Gibbs (1990) understryker att 

det är av betydelse att företag arbetar förebyggande för att bevara sin legitimitet för att i sin tur 

kunna behålla sin position på marknaden.   

Legitimitetsteori kan ha en avgörande roll när det gäller att förklara organisationens beteende 

vid vad de väljer att inkludera i sin hållbarhetsredovisning. Teorin har vidare en betydande roll 

när det gäller att kommunicera resultat som uppnås genom det sociala arbetet. Genom 

redovisning av information till samhället bidrar det till att uppfylla olika förväntningar som 

samhället har på organisationen (Zyznarska-Dworczak 2018). Vidare har legitimitetsteorin 

bidragit till att belysa motiven och initiativen kring varför en organisation hållbarhetsredovisar 

(Deegan 2002).   

2.1.2 Organisationers motiv kring upprättandet av hållbarhetsredovisningen 

Deegan (2002) förespråkar att legitimiteten har en betydande roll när det gäller att bibehålla 

eller skapa legitimitet i en organisation. Det intressanta i sammanhanget är motiven kring 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Ett av många möjliga motiv som kan ligga bakom 

detta är att företaget förväntas matcha mot samhällets övergripande förväntningar, det vill säga 

att företaget tilldelas en “licens att verka” inom samhället (Deegan 2002). Ytterligare ett motiv 

är att överensstämma med de legala krav (Deegan 2002) som finns här i Sverige enligt 

Årsredovisningslagen 6 kap. 12 § (SFS 1995:1554), givet att företagen uppfyller storlekskravet. 

En annan aspekt på det huvudsakliga motivet som berör varför företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning är enligt Friedman (1962 se Deegan 2002) att de ska tjäna något på den 

informationen som visas. Utifrån tidigare resonemang kan exempelvis en parallell dras till att 

istället för direkt ökade intäkter, kan handla om att en kund väljer ett företag framför ett annat 

tack vare att företaget gör vad som anses vara rätt.  

Andra övergripande motiv kan handla om att eliminera hotet av att eventuellt få minskad 

legitimitet på grund av inträffade incidenter som berör företaget. Detta innebär att man ska 

upprätta och följa en industristandard och att begränsa regleringar inom området (Deegan 

2002). Ytterligare framhäver Deegan (2002) att motiv kan vara att dra till sig investerare och 

att vinna priser som rör hållbarhet i marknadsföringssyfte. Författaren beskriver även att det 

kan finnas flertal motiv aktiva på samma gång vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning.  
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2.1.3 Det sociala kontraktet 

Det sociala kontraktet är ett centralt begrepp inom legitimitetsteorin. Det sociala kontraktet 

existerar mellan organisationen och samhällets individer där samhället möjliggör 

resursanskaffning åt företaget (Deegan 2002). Shocker och Sethi (1973) förklarar att alla sociala 

institutioner handlar i samhället via ett socialt kontrakt. Enligt författarna är organisationens 

överlevnad baserad på två faktorer. Dessa innebär leverering av attraktiva sociala komponenter 

till samhället samt tilldelning av ekonomiskt, socialt och politiska fördelar till olika grupper 

som företaget härleder sin makt från. O’Donovan’s (2002) definition på hur en organisation 

skapar legitimitet är att företaget måste uppfylla det “sociala kontraktet” mot samhället. 

Författaren bidrar ytterligare till diskussionen att företagets överlevnad är beroende av att just 

det sociala kontraktet upprätthålls.  

Det sociala kontraktet existerar mellan organisationen och samhällets individer. Samhället 

möjliggör resursanskaffning åt företaget. Företag blir tilldelade egenskaper av samhället i form 

av legal ställning, attribut och auktoritet. Organisationer använder sig av resurser som finns i 

samhället och levererar resultat till samhället i form av produkter, detta på bekostnad av 

omgivningen. Organisationer har enligt det sociala kontraktet ingen automatisk rätt till dessa 

fördelar i form av resurser eller organisationens rätt att existera. Samhället har den grundliga 

förväntningen att fördelarna som kommer med att tillåta organisationen att verka ska överträffa 

samhällets totala kostnad (Mathews 1993 se Deegan 2002). Vid en eventuell överträdelse av 

det sociala kontraktet, kommer avtalet att avbrytas mellan företaget och samhället. 

Överträdelsen bidrar till att organisationens legitimitet blir ifrågasatt och därmed även dess 

existens. Det kan exempelvis handla om att konsumenters totala efterfrågan minskar eller att 

leverantörer minskar tillgången på resurser (Deegan 2002).   

Gray, Owen och Adams (1996) utgår till skillnad från Shocker och Sethi (1973) från två andra 

krav som måste uppfyllas för att det sociala kontraktet ska gälla. Det första som krävs för att 

uppfylla det sociala kontraktet är det legala kravet, som innefattas av de lagkrav som finns. Det 

andra kravet är det underförstådda kravet. Här uppfattar organisationen olika villkor från 

samhället om vad som ska ingå i det sociala kontraktet. Dessa underförstådda krav kan komma 

att ändras och det är upp till organisationen att tolka dessa dynamiska underförstådda krav från 

omgivningen (Gray, Owen & Adams 1996). Deegan (2002) beskriver att legitimitet handlar om 

dynamik och det är ett dynamiskt koncept som definieras som att samhällets förväntningar 

ändras kontinuerligt. Författaren menar att det är viktigt att organisationen ser till att 

överensstämma med dessa dynamiska förväntningar som samhället ställer på organisationen 

för att uppfylla det sociala kontraktet. När en organisation uppfattar att dess handlingar inte 

överensstämmer med det sociala kontraktet som organisationen har gentemot samhället, är det 

betydelsefullt att legitimitetsarbete utförs så att informationen påverkar externa parter. 

Organisationen bör arbeta med att avslöja mer information till externa parter som leder till ökad 

legitimitet på marknaden, denna information är nödvändig för att ändra samhällets uppfattning 

om företaget. Information som inte blir publicerad till externa parter har inte möjlighet att 

granskas av samhället och kan därför heller inte påverka uppfattningen om företaget (Deegan 

2002).  
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2.1.4 Olika typer av legitimitet 

Suchman (1995) förklarar legitimitet som en uppfattning eller antagande utifrån allmänheten. 

Enligt författaren är legitimitet objektivt, men ändå skapad subjektivt. Legitimitet är socialt 

konstruerat vilket innebär att den avspeglar beteenden mellan organisationen och en viss grupps 

uppfattningar. Inom den befintliga litteraturen (Suchman 1995) kan man urskilja tre olika 

huvudtyper av legitimitet: pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. Samtliga innefattar en 

slags generaliserad uppfattning eller antagande om att organisatoriska aktiviteter är önskvärda 

eller lämpliga inom något socialt konstruerat system av normer, värderingar och definitioner 

(Suchman 1995).  

Den första typen av legitimitet, pragmatisk legitimitet, har sin utgångspunkt i egenintresset hos 

företagets intressenter och att det finns ett gemensamt utbyte dem emellan. Företag kan genom 

olika handlingar påverka sina intressenter, vilket gör det viktigt att det finns en bra interaktion 

mellan aktörerna. Om intressenterna anser att de gynnas av företagets handlingar tilldelar de 

företaget legitimitet. Ytterligare kan intressenternas inflytande avgöra om företaget framstår 

legitimt eller inte genom att intressenterna får påverka företaget i önskad riktning (Suchman 

1995).  

Den andra typen av legitimitet, moralisk legitimitet, har sin grund i de normativa värderingarna. 

Denna typ av legitimitet utgår inte ifrån intressenternas bedömningar eller om organisationens 

handlingar eller aktiviteter gynnar intressenterna. Den utgår istället ifrån om företagets 

aktiviteter ses som rätt eller fel ur moralisk synvinkel (Suchman 1995). Författaren menar att 

företaget inte ska bidra till att gynna enskilda individer, utan att företag istället ska lägga fokus 

på samhället i stort. Företaget kan genom att utföra handlingar och aktiviteter som anses vara 

”rätt” skapa legitimitet (Suchman 1995). 

Suchman (1995) beskriver en tredje typ av legitimitet, kognitiv legitimitet, som att den består 

av begriplighet och legitimitet baserat på något som tas för givet. Legitimitet som utgår från 

begriplighet ser samhället som ostrukturerat och oförutsägbart. Det innebär att individer, utifrån 

sina egna erfarenheter, måste skapa sin egna bild av hur samhället hänger ihop (Suchman 1995). 

För att skapa legitimitet ska företag agera förutsägbart, inbjudande och meningsfullt i sina 

handlingar. Legitimitet som tas för givet är en form av mer lugn och omärkbar legitimitet, där 

företag som innehar denna typ av legitimitet ses som den bäst lämpade aktören för en specifik 

uppgift och där förändringar sker i långsam takt (Suchman 1995). 

2.1.5 Strategier för att skapa, behålla och reparera legitimitet 

Woodward, Edwards och Birkin (2001) beskriver att legitimitet är en resurs som företag kan 

vara med och påverka samt manipulera. Företagets resurser är nödvändiga för dess överlevnad 

och det kommer därför att arbetas fram olika strategier inom organisationen (Pfeffer och 

Salancik 1978 se Deegan 2002). Det finns tre olika strategier ett företag kan använda sig av 

för att öka sin legitimitet, givet att den är hotad (Dowling och Pfeffer 1975 se Deegan 2002). 

Dessa tre sätt kommer beskrivs i nedanstående tabell.  
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Tabell 1. Strategier enligt Dowling och Pfeffer (1975 se Deegan 2002) för att skapa 

legitimitet. 

Strategier  Strategiernas innebörd vid behovet av att skapa legitimitet genom 

aktiviteter 

1 Organisationen kan anpassa vad de visar utåt för att möta aktuella 

förväntningar som bidrar till legitimitet. 

2 Organisationen kan försöka kommunicera ut olika värderingar och 

på så sätt försöka påverka den aktuella definitionen av social 

legitimitet för att samhällets värderingar ska anpassas till 

företagets värderingar samt produkter. 

3 Organisationen kan via kommunikation försöka bli identifierade 

med symboler och värderingar som redan har stark legitim grund i 

samhället.  

 

Vidare beskriver Suchman (1995) olika strategier som på ett sätt liknar ovanstående strategier. 

Suchmans (1995) strategier för att skapa, behålla och reparera legitimitet kommer närmast att 

förklaras. 

 

Tabell 2. Suchmans (1995) strategier för att skapa legitimitet. 

Typ av legitimitet Strategier för att skapa legitimitet 

Generell legitimitet Anpassa organisationen till omvärldens förväntningar.  

Välja passande miljö för företaget att verka inom. 

Manipulera miljön som företaget befinner sig i.  

Pragmatisk legitimitet Anpassa organisationen till rådande externa krav genom att 

exempelvis involvera intressenter, svara på förfrågningar och 

bygga upp ett rykte. 

Välja marknad som organisationen ska vara verksam i.  

Marknadsföra organisationens image och produkter. 

Moralisk legitimitet Anpassa organisationen till rådande värderingar.  

Välja område organisationen ska rikta in sig på genom att 

definiera företagets mål. 

Övertala organisationens intressenter genom att visa att man är 

framgångsrik och omvända intressenter. 

Kognitiv legitimitet Anpassa organisationen till lyckade modeller genom att härma 

standarder och formalisera det man gör. 

Skapa en gemensam bild om hur organisationen vill uppfattas och 

söka efter att bli certifierade. 

Institutionalisera organisationen genom att standardisera nya 

modeller och popularisera nya modeller.  
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Tabell 3. Suchmans (1995) strategier för att behålla legitimitet. 

Typ av legitimitet Strategier för att behålla legitimitet 

Generell legitimitet Uppfatta förändring i omgivningen. 

Organisationen ska skydda det de har uppnått.   

Pragmatisk legitimitet Organisationen ska bevaka trender och anpassa sig mot det 

samhället efterfrågar. 

Bevara och skydda utbyten mellan aktörer. 

Moralisk legitimitet Bevaka etiken och att ständigt vara i linje med etiska synsätt. 

Bevara sin anständighet gentemot omgivningen, genom att vara 

ärliga angående organisationens verksamhet.  

Kognitiv legitimitet Bevaka allmänhetens syn gentemot organisationen, genom att 

rådfråga de som tvivlar på organisationen.  

Bevara organisationens grundläggande antaganden. 

 

Tabell 4. Suchmans (1995) strategier för att reparera legitimitet. 

Typ av legitimitet  Strategier för att reparera legitimitet  

Generell legitimitet Normalisera organisationens beteende.  

Omstrukturera organisationens handlande.  

Inte skapa panik i organisationen.  

Pragmatisk legitimitet Förneka händelser som skett i organisationen eller dess 

omgivning. 

Välkomna granskning av organisationen. 

Moralisk legitimitet Ursäkta eller bortförklara organisationens handlande. 

Ta avstånd från händelser som inträffat inom organisationen. 

Kognitiv legitimitet Organisationen får förklara hur det ligger till och varför det har 

skett på ett visst sätt. 

2.1.6  Kritik mot legitimitetsteorin 

Doworczak (2017) kritiserar legitimitetsteorin genom att belysa att den fortfarande är en 

outvecklad teori och behöver fortsatt utveckling för att anses vara komplett. Det finns endast 

lite vetenskaplig information som rör legitimitetsteorin när andra faktorer ska studeras än just 

hållbarhet. Teorin utvecklas kontinuerligt men den behöver fortfarande ytterligare forskning 

som går på djupet i legitimitetteorins begrepp (Doworczak 2017). Även Deegan (2002) säger 

att legitimitetsteorin är outvecklad, teorins funktion ifrågasätts och det går att se luckor i 

litteraturen när legitimitetsteorin studeras. Det som ifrågasätts är huruvida strategiernas 

funktion för att få legitimitet är användbara. Vidare är det svårt för företag att komma fram till 

vilken typ av information som är väsentlig att visa för att ändra samhällets uppfattningar.  

Det saknas även kunskap om vissa grupper i samhället när legitimitetsteorin beaktas. Ett stort 

problem är då hur organisationen ska tolka det sociala kontraktet, i alla fall den del som är 

underförstådd och därav är öppen för tolkning. Slutligen är det svårt att använda 

legitimitetsteorin när företag vill lokalisera vilken grupp i samhället som kommer ge 

organisationen mest legitimitet (Deegan 2002). 
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2.2 Centrala begrepp och analysmodell 
 

Socialt kontrakt – En förbindelse som organisationen har gentemot samhället. Detta måste 

upprätthållas för att organisationen ska tillåtas att existera och anskaffa resurser (Deegan 2002). 

Legitimitet – Legitimitet är en viktig resurs för att företagen ska kunna överleva (Dowling & 

Pfeffer 1975 se Deegan 2002). Enligt Woodward, Edwards och Birkin (2001) kan legitimiteten 

även manipuleras. Fenomenet kan ses som en socialt konstruerad resurs som uppstår när 

företagets värderingar överensstämmer med omvärldens värderingar (Lindblom 1994 se 

Deegan 2002).  

Pragmatisk legitimitet – Organisationer påverkar samhället på olika sätt genom dess 

handlingar. Organisationen tilldelas legitimitet när samhället anser att de gynnas av 

handlingarna. Organisationer tilldelas legitimitet genom att skapa, behålla och reparera 

legitimitet (Suchman 1995).  

Kognitiv legitimitet – Organisationen ska agera på ett inbjudande sätt, vara förutsägbara och 

bistå med meningsfulla handlingar för att tilldelas legitimitet. Det är viktigt att organisationen 

skapar en bild av hur samhället hänger samman. Organisationer tilldelas legitimitet genom att 

skapa, behålla och reparera legitimitet (Suchman 1995). 

Moralisk legitimitet –  Organisationens aktiviteter ses av samhället om hur dessa är rätt eller fel 

ur en moralisk synvinkel. Genom att utföra aktiviteter som anses vara moraliskt accepterade 

tilldelas organisationen legitimitet. Organisationer tilldelas legitimitet genom att skapa, behålla 

och reparera legitimitet (Suchman 1995). 

Hållbarhetsredovisning – En redovisning som ska visa hur företagets intressenter blir 

påverkade av företagets verksamhet från ett ekonomiskt-, socialt- och miljöperspektiv 

(Frostenson & Helin 2009).  

Hur dessa begrepp hänger samman enligt studiens tolkning av teorin, åskådliggörs nedan i Figur 

1 samt en förklaring till hur begreppen hänger samman kommer under figuren. 

 

Figur 1. Egeninspirerad modell över hur begreppen hänger samman. 
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Begreppsmodellen utgår från att, med hjälp av legitimitetsteorin, förklara att företag har en 

strävan efter att överensstämma med samhällets förväntningar. Organisationer vill med andra 

ord upprätthålla det sociala kontraktet. Utifrån det sociala kontraktet finns det olika sätt 

organisationer söker legitimitet på. De arbetar då för att skapa, behålla och reparera legitimitet, 

vilket även återspeglas i deras hållbarhetsredovisningar. Organisationer gör detta på flera olika 

områden inom legitimitetsteorin där de tre underteorierna pragmatisk, moralisk och kognitiv 

legitimitet är de man använder sig av för att hantera företagets legitimitet. Företag arbetar med 

andra ord med legitimitetsbyggande, legitimitetsbevarande och legitimitetsreparerande åtgärder 

i sin verksamhet för att i sin tur ha möjlighet att presentera dessa i hållbarhetsredovisningen. 

Detta för att organisationer strävar efter att upprätthålla det sociala kontraktet. Denna 

begreppsmodell kommer sedan att användas i studiens analys. 

2.3 Hypoteser  

Utifrån frågeställningarna i avsnitt 1.4 och begreppsmodellen (se figur 1) har det utformats 

hypoteser kring vad som inkluderas i hållbarhetsredovisningen med utgångpunkt i teorin.  

H1. Det som har påverkan på varför företag har en hållbarhetsredovisning och på vad som 

inkluderas i den är att uppfylla det sociala kontraktet. 

H2. Bakomliggande motiv till att ta med mer än vad lagen kräver i sin hållbarhetsredovisning 

kan vara för att skaffa, behålla och reparera legitimitet åt organisationen. 
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3 Praktisk referensram 
Under detta avsnitt presenteras allmän information om GRI-ramverket och dess innebörd. 

Det redogörs för ramverkets innehållsliga och kvalitativa principer samt lyfts hur ramverket 

kan tänkas att användas i praktiken. 

3.1 GRI och dess innehållsliga principer  

Det finns ett antal principer som bör beaktas vid framställningen av en hållbarhetsrapport när 

GRI-ramverket väljs att studeras. GRI förespråkar för fyra grundläggande innehållsliga 

principer. Dessa förespråkar vad som ska vara med i en hållbarhetsredovisning, med 

utgångspunkt från följande begrepp (Frostenson & Helin 2009): 

• Väsentlighet: Hållbarhetsredovisningen ska omfatta faktorer som återspeglar en 

organisations påverkan på ekonomi, miljö och sociala omständigheter och dessa ska 

även vara av större betydelse. Samtidigt ska områden som väsentligt kan tänkas påverka 

intressenters bedömningar och beslut tas med i hållbarhetsredovisningen.  

• Kommunikation med intressenterna: Identifiering av de viktigaste intressenterna ska 

göras, samtidigt ska företag redogöra för hur intressenternas förväntningar tillgodoses.  

• Hållbarhetssammanhang: Resultatet i organisationen ska redovisas som en bred 

definition av hållbar utveckling. 

• Fullständighet: Hållbarhetsredovisningen ska täcka relevanta faktorer, omfatta 

tillräckligt mycket material samtidigt som den ska vara avgränsad på ett korrekt sätt.  

3.2 GRI och dess kvalitativa principer 
Enligt GRI:s ramverk går det även att använda sig av kvalitativa principer, vilka avser att bidra 

med vägledning kring hur information i en hållbarhetsredovisning ska framställas. Principerna 

är balans, jämförbarhet, när redovisningen ska avges, tydlighet och tillförlitlighet.  Frostenson 

och Helin (2009) redogör för samtliga principer enligt följande: 

• Balans: Här poängteras vikten av att både ha med positiva och negativa aspekter i 

hållbarhetsredovisningen. Författarna påpekar dock att så är sällan fallet, att företag 

tenderar att lägga vikten mer på de positiva egenskaperna företaget innehar i en 

hållbarhetsredovisning.  

• Jämförbarhet: Informationen som presenteras i en hållbarhetsredovisning ska kunna 

jämföras med tidigare årsredovisningar. En förutsättning här är att företag följer samma 

redovisningsstandarder och principer mellan åren.   

• Precision: Precision fokuserar på de mått som väljs i hållbarhetsredovisningen, det ska 

inte råda någon tvekan när ett mått väljs och vad det avser att presentera. Måttet ska 

överensstämma med det som avses att presenteras. Informationen som presenteras ska 

vara detaljrik och blir då ofta längre.  

• Tillförlitlighet: Tillförlitlighet beskriver att uppgifter som presenteras i 

hållbarhetsredovisningen ska kunna granskas av externa parter.  

• Tydlighet: Syftar till att göra materialet hanterbart på ett lätt sätt. Genom att framställa 

materialet på ett lätt och begripligt sätt, går man ofta miste om precisionen då detta 

kräver förenklingar.  
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• Aktualitet: Handlar om när informationen i en hållbarhetsredovisning ska vara 

tillgänglig. Det ska finnas en fastställd tidsplan som hållbarhetsredovisningen ska 

förhålla sig till.  

Det finns principer om vad som ska ingå i en hållbarhetsredovisning och hur den bör se ut. Trots 

detta lyfts olika ståndpunkter som beskriver GRI som ett ramverk för att legitimera sina 

handlingar, inte att i första hand göra redovisningen enklare för användarna (Quilice, Cezarino, 

Alves, Liboni & Caldana 2018). Nästkommande stycke kommer behandla hur GRI kan ses som 

ett verktyg för att skapa legitimitet och marknadsföra sin verksamhet.  

3.3 Användandet av GRI-ramverket i praktiken 

Quilice et al. (2018) beskriver att företag ser riktlinjerna inom GRI som olika verktyg på hur 

man ska hantera hållbarhet. Författarna ser även GRI som ett riktmärke för vad som 

innehållsligt ska inkluderas i en  hållbarhetsredovisning, men även som ett verktyg för att 

generera legitimitet för företaget. Det finns ytterligare anledningar till användandet av GRI där 

Quilice et al. (2018) menar att det är möjligt att använda GRI-riktlinjerna som ett 

marknadsföringsmässigt verktyg. Författarna pekar även på svårigheterna för företag att 

använda sig av GRI riktlinjerna. De beskriver vidare olika motiv företag har när det gäller 

upprättandet av en hållbarhetsredovisning. Dessa motiv är att öka trovärdigheten, öka 

erkännandet från marknaden samt öka företagets transparens. Den ökade transparensen grundar 

sig i att företaget söker en ökad legitimitetsställning i samhället genom att visa upp mycket av 

vad de gör, men om dessa påståenden inte stämmer kommer företagets legitimitet att ta skada 

(Quilice et al. 2018). 

Enligt Quilice et al. (2018) finns det både positiva och negativa aspekter kring 

hållbarhetsredovisning vid användandet av GRI-ramverket. Författaren beskriver även att om 

organisationer följer GRI-ramverket blir det enklare att framhäva de positiva aspekterna och 

enklare att bortse från de negativa (Boiral 2013). De positiva aspekterna för företag som 

använder sig av GRI-ramverket kan bland annat vara att de har möjlighet att bidra till ökad 

legitimitet för företaget. Företag kan också se det som positivt att GRI-ramverket öppnar upp 

vägar till jämförbarhet och standardisering. Ytterligare en positiv aspekt är att företag som 

använder sig av GRI-ramverket även kan använda sin hållbarhetsredovisning i 

marknadsföringssyfte (Quilice et al. 2018). Vidare lyfter författarna även negativa aspekter för 

företag att använda sig av GRI, bland annat behandlas att företag kan använda sin 

hållbarhetsredovisning som ett marknadsföringsverktyg. Indikatorerna som ska inkluderas är 

inte relevanta för alla företag och den är svår att framställa (Quilice et al. 2018). Ytterligare 

använder sig många företag av GRI-ramverket för skönmålning av sin verksamhet, utan någon 

egentlig praktisk mening med hållbarhetsredovisningen. Författarna belyser även att mycket av 

det som presenteras i hållbarhetsredovisningarna ofta saknar relevans (Quilice et al. 2018). 
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4 Metod 
I följande kapitel presenteras val av metod, forskningsansats och tillvägagångssätt för 

framställande samt bearbetning av empiri i studien. Vidare förs en diskussion om uppsatsens 

trovärdighet. 

4.1 Val av ämne och litteratursökning  
Först genomfördes en litteratursökning inom det valda området. Detta för att bilda en 

uppfattning om den kunskap och forskning som redan fanns inom området, men även för att 

undersöka om det fanns brister som eventuellt inte undersökts tillräckligt. Litteratursökning och 

insamling av litteratur har genomförts genom användandet av flertalet databaser. Dessa var 

bland annat Business Source Premier, Web of Science, Google Scholar och Primo. För att på 

ett effektivt sätt hitta tidigare relevanta studier och artiklar inom det valda området användes 

nyckelord i sökningarna, som exempelvis legitimacy, legitimacy theory, legitimacy CSR report, 

sustainability reporting, sustainability reporting internal process, CSR disclosure och social 

contract. 

4.2 Metodval och forskningsansats 
Syftet med denna studie är att undersöka de bakomliggande strategierna och förväntningarna 

till vad som påverkar  innehållet i företagens hållbarhetsredovisning, för att undersöka detta 

fenomen  har en kvalitativ metod använts (Bryman & Bell 2015). Den kvalitativa metoden är 

mer inriktad på ord än siffror, där intervjuer och observationer är bra exempel på kvalitativa 

data (Bryman & Bell 2015). Kvalitativa undersökningar har fokus på förståelse av den sociala 

verkligheten, utifrån antagande om hur de som verkar i miljön tolkar den verklighet som de 

befinner sig i (Bryman & Bell 2015). Genom att använda den kvalitativa metoden kan en 

djupare förståelse kring de bakomliggande strategier och förväntningar i 

hållbarhetsredovisningen skapas, då metoden utgår från intervjuobjekten och deras 

uppfattningar om vad som är av betydelse.  

Målet med studien har varit att testa tidigare teori på området, detta för att se om den går att 

applicera på de undersökta företagens hållbarhetsredovisning givet att det finns ett lagkrav. 

Ytterligare syfte med studien att bidra till ökad kunskap inom området som kan vara av praktisk 

nytta för framtida forskning. 

Generalisering handlar om att det resultat man kommer fram till, baserat på få antal studier, ska 

kunna gälla för alla (Jacobsen 2015). Författaren menar att det finns vissa krav för att kunna 

skapa en allmän generalisering. Här påpekas framförallt att urvalet i undersökningen ska uppnå 

en viss omfattning av populationen, samt att urvalet måste göras på ett speciellt sätt. Flera olika 

branscher med olika företagsstorlekar undersöks, samtidigt som olika ägandeformer även 

återfinns bland de studerade företagen. Då studien utgår från undersökningar och intervjuer 

utifrån ett fåtal företag kommer den inte skapa en generalisering, dock bidrar studien till en 

ökad förståelse inom området. 
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Det finns olika perspektiv inom samhällsvetenskapen om förhållandet mellan teori och praktik, 

där de vanligaste är den induktiva och den deduktiva ansatsen (Bryman & Bell 2015). 

Deduktion innebär kortfattat att testa studiens antaganden, där man som forskare utgår från 

redan befintlig teori eller modeller inom området, skapar hypoteser eller antaganden (Jacobsen 

2015). Detta för att sedan testa hypoteserna och teorin utifrån den empiri som samlas in. 

Induktion innebär till skillnad från deduktion att skapa teori, där man istället ser teorin som ett 

resultat av forskningen (Jacobsen 2015). Denna studie har en deduktiv ansats med utgångspunkt 

i att den ska testa studiens antaganden med stöd av teorin, därav använder den sig av hypoteser 

som preciserar antaganden utifrån vad teorin anger ska gälla, som senare testas i analysdelen 

av studien. 

4.2.1 Typ av studie - Multipel fallstudie  

Multipel fallstudie kommer vara utgångspunkten för den aktuella studien. En multipel fallstudie 

hjälper till att visa om ett visst fenomen upprepar sig i flera fall eller om fenomenet endast visar 

sig på ett enstaka fall (Eisenhardt & Graebner 2007). Då studien är en multipel fallstudie 

kommer det vara till stöd för att se om studiens resultat bara är en tillfällighet eller inte. Multipla 

fallstudier är diskreta experiment vars syfte är att visa kontraster, vara återskapande och vara 

en typ av förlängning vid framväxandet av teori. Här betonas dock vikten och kontexten av 

verkligheten där fenomenet sker, till skillnad från experiment i ett laboratorium där fenomenet 

sker i en isolerad miljö (Eisenhardt & Graebner 2007). Multipla fallstudier bidrar oftast till en 

grundlig bas för byggandet av teori. Teorin blir mer precis, bättre grundad med information och 

mer generaliserbar vid användandet av en multipel fallstudie. Teoretiska bidraget i en multipel 

fallstudie ger oftast en stark teoretisk utgångpunkt (Eisenhardt & Graebner 2007), vilket 

kommer gynna denna studie i dess analys och slutsats.  

En multipel fallstudie kan bidra till att antalet händelser som beror på tillfälligheter reduceras 

(Rienecker & Jørgensen 2014). Genom att tre företag studeras bidrar det till att se om ett 

avvikande mönster endast är en tillfällighet eller inte i det aktuella fallet. Om studien hade 

studerat endast ett företag och då lokaliserat ett avvikande beteende, skulle denna avvikelse 

prägla hela studien.  

4.3 Urval och respondenter 
För att en relevant undersökning skulle kunna göras identifierades tre företag som upprättat och 

har en hållbarhetsredovisning genom sökmotorn Google med söktermen ”Örebro 

hållbarhetsredovisning” och dessa var bland de första träffarna. Dessutom skulle företagen vara 

verksamma inom Örebro län. Detta oberoende av om deras huvudkontor skulle vara beläget på 

annan ort. Studien kommer avgränsas till tre olika branscher: bostads-, transport- och 

installationsbranschen. Denna avgränsning var ej medveten från början, utan de blev dessa 

branscher på grund av att de var dem företagen som svarade på förfrågan om att genomföra en 

intervju. Det första företaget, Örebro Bostäder, är ett kommunalt fastighetsbolag som sköter 

uthyrning av lägenheter. Green Cargo är ett statligt bolag som verkar inom järnvägsbranschen 

där de erbjuder transportlösningar till kunder via tågtransporter. Det sista företaget är Maxcon 

som är privatägt och arbetar med sprinklers-installationer i byggnader. Att det blev tre olika 
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företag från tre olika branscher och som har tre olika ägarformer kan ge studien en ökad insikt 

i hur det resoneras inom olika ägarformer samt branscher. 

Ett målstyrt urval för studien har gjorts, vilket är vanligt inom den kvalitativa metoden. Detta 

typ av urval innebär att relevanta delar av populationen valts ut, i detta fall tre olika företag 

(Bryman & Bell 2015). Det målstyrda urvalet har som syfte att man ska kunna välja ett passande 

urval på ett strategiskt sätt. Författarna framhåller även att det är av betydelse att göra sina urval 

utifrån relevans för forskningsfrågan och de teorier som lagts fram, detta för att enklare kunna 

testa urvalet mot de valda teorierna.   

På ett sätt skulle det även kunna sägas att studien utgår från ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-

sannolikhetsurval innebär ett beslut om vilka som ska tas med i urvalet, när den som genomför 

studien anser att det är svårt eller olämpligt att sätta sin tillit till ett slumpmässigt urval (Bryman 

& Bell 2015). Alla företag har inte haft samma sannolikhet att bli utvalda i studien. Urvalet är 

baserat enbart utifrån företag som upprättar hållbarhetsredovisning, är verksamma inom Örebro 

län och hur lätt det var att få tag i dem till en intervju. Bryman och Bell (2015) beskriver denna 

typ av icke-sannolikhetsurval som bekvämlighetsurval, som innebär att urvalet i studien består 

av de som vid tidpunkten var möjliga att få kontakt med och som det finns resurser till att 

undersöka.  

I studiens första urvalsprocess identifierades många olika företag som stämde överens på 

kriteriet att de ska ha upprättat en hållbarhetsredovisning. Nästa steg efter att ha identifierat 

potentiella företag, var att påbörja arbetet med att hitta rätt person med ansvar för just hållbarhet 

och hållbarhetsredovisning inom de valda företagen. I studiens första urvalsprocess kontaktades 

20 företag i olika branscher via mail, vissa företag föll bort ur detta urval då de inte svarade på 

den förfrågan som skickades. Totalt var det 14 företag som inte svarade alls. Detta beskrivs 

enligt Bryman och Bell (2015) som ett ”non response”, ett bortfall för att man inte får svar från 

delar av populationen. Bryman och Bell (2015) menar att stora bortfall kan ge missvisande 

resultat till undersökningen, men även att det är mycket vanligt när utskick görs till en större 

mängd respondenter. De flesta som svarade tackade nej på grund av tidsbrist, men tillslut kunde 

tre företag från olika branscher och i olika storlek väljas ut som var lämpade för studien utifrån 

nämnda kriterier. Studien genomfördes med företag från olika branscher, vilket kan leda till ett 

begränsat djup i studien. Om studien istället skulle inneha tre företag i samma bransch, skulle 

det bli enklare att fördjupa sig i just den branschen.  
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I följande tabeller (se tabell 5 & 6) åskådliggörs studiens medverkande företag och respondenter 

samt kortfattad relevant information om dessa. 

Tabell 5. Medverkande företag och respondenter i studien. 

Företag Bransch Befattning Ägarform  Insamlings 

metod 

Datum 

Örebro Bostäder 

AB  

Bostäder Kvalitets- & 

hållbarhetsche

f 

Kommunal Personlig intervju 

och bearbetning av 

hållbarhetsredovisn

ing 

2018-11-23 

Green Cargo 

AB 

Transport Hållbarhets- 

strateg 

Statlig Personlig intervju 

och bearbetning av 

hållbarhetsredovisn

ing 

2018-11-30 

Maxcon AB Installation- 

och 

konsultation 

VD Privat Personlig intervju 

och bearbetning av 

hållbarhetsredovisn

ing 

2018-12-03 

 

Tabell 6. Information om medverkande företag och respondenter i studien. 

Företag Nettoomsättning 

(mkr) 2017 

Balansomslutning 

(mkr) 2017 

Antal anställda 

 2017 

Örebro Bostäder 

AB1 

1 608 567 446 

Green Cargo AB2 4 337  3 067 1 897 

Maxcon AB3 61 26 38 

 

4.4 Tillvägagångssätt vid insamling av data 

För att på bästa sätt kunna undersöka vilka strategier och förväntningar som spelar in vid 

utformandet av företags hållbarhetsredovisningar, genomfördes semi-strukturerade intervjuer 

med de utvalda företagen och de ansvariga inom området. Semi-strukturerade intervjuer 

karaktäriseras genom att den som intervjuar utgår från en given struktur under intervjuns gång 

med vissa förutbestämda teman, även kallad intervjuguide (Bryman & Bell 2015). Det 

kvalitativa intervjuförfarandet ger respondenterna utrymme att svara fritt och själva utforma 

sina egna svar. Detta genom att metodens tyngdpunkt vilar på respondenternas egna 

uppfattningar och synsätt (Bryman & Bell 2015). Enligt författarna anses semi-strukturerade 

intervjuer även vara fördelaktiga då forskaren har en tydlig bild av vad det man undersöker ska 

leda fram till och på vilket sätt analysen av insamlingen av data ska genomföras. 

Intervjuprocessen i en semi-strukturerad intervju är ofta flexibel. Frågorna i intervjun behöver 

                                                           
1 http://www.e-magin.se/paper/4nk7fhvj/paper/1#/paper/4nk7fhvj/ 
2 http://www.greencargo.com/globalassets/documents/hallbar-utveckling/resultat-och-rapporter/green-cargo-
ars--och-hallbarhetsredovisning_2017_sv.pdf 
3 http://www.maxcon.se/files/Hallbarhet/hallbarhetsredovisning.pdf  

http://www.e-magin.se/paper/4nk7fhvj/paper/1#/paper/4nk7fhvj/
http://www.greencargo.com/globalassets/documents/hallbar-utveckling/resultat-och-rapporter/green-cargo-ars--och-hallbarhetsredovisning_2017_sv.pdf
http://www.greencargo.com/globalassets/documents/hallbar-utveckling/resultat-och-rapporter/green-cargo-ars--och-hallbarhetsredovisning_2017_sv.pdf
http://www.maxcon.se/files/Hallbarhet/hallbarhetsredovisning.pdf
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inte komma i samma ordning som i intervjuguiden, och även frågor som inte ingår i 

intervjuguiden kan tas med så länge den som intervjuar anknyter till något respondenten sagt. 

Utifrån de semi-strukturerade intervjuerna ges möjligheten att styra i önskad riktning (Bryman 

& Bell 2015). De som intervjuar kan på så sätt styra intervjun och frågorna så att den uteslutande 

lägger fokus på det som är relevant för undersökningen.  

Innan genomförandet av de kvalitativa intervjuerna utarbetades en intervjuguide (Se bilaga 1). 

De frågor som ställdes var samma för de tre företagen, där det i intervjuguiden gjordes en tydlig 

uppdelning av frågorna i olika övergripande områden (Se bilaga 1). Varje företag erhöll en 

vecka innan intervjun alla frågor de förväntades besvara under själva genomförandet, detta för 

att de skulle kunna förbereda sig på bästa sätt. Frågorna var öppna med utgångspunkt att 

respondenterna själva skulle kunna ha möjlighet att forma sina egna svar, utan inverkan eller 

förutfattade meningar från de som intervjuar. Med öppna frågor ges även en möjlighet att ställa 

följdfrågor, vilket i sin tur kan ge mer utvecklande och utförliga svar (Bryman & Bell 2015).  

Intervjuerna genomfördes på plats hos alla tre företagen, en i Stockholm och två stycken i 

Örebro. Bryman och Bell (2015) menar att besöksintervjuer är den metod som ger bäst 

information. Vid själva genomförandet av intervjun förklarades till en början syftet med 

studien. Efter intervjun klargjordes det även för den intervjuade personen att denna kan vara 

anonym, om detta önskades. Med medgivande från respondenterna spelades alla intervjuer in 

med diktafon, där längden på intervjuerna varierade mellan 38 till 60 minuter. Det finns ingen 

specifik tidsbestämmelse hur lång en intervju ska pågå, men det är logiskt att den inte pågår för 

länge med hänsyn till båda parter för att få ut bästa möjliga kvalité av intervjun (Jacobsen 2015). 

Bryman och Bell (2015) skriver att fokus under intervjun ligger på vad som sägs och hur man 

ska ställa kommande frågor, vilket underlättar vid inspelning då den som intervjuar slipper föra 

anteckningar och bli störd under intervjun. Med inspelning finns dessutom alltid möjligheten 

att gå tillbaka för att gå igenom materialet man fått fram, vilket minskar riskerna för att 

information går förlorat.   

Nästa steg var därefter att transkribera det inspelade materialet. Bryman och Bell (2015) menar 

att transkribering kan vara en mycket tidsödande process, eftersom intervjuer resulterar i 

mycket material som ska bearbetas. Författarna hävdar dock att transkribering har fördelen att 

man bibehåller ord och uttryckssätt från intervjupersonerna samt att transkribering också leder 

till det material som ska analyseras snabbt växer. Vid transkribering undviks också bortfall vid 

analysering av textmassan. Trots den tidskrävande processen utfördes tre transkriberingar för 

att så tydligt som möjligt kunna se mönster och likheter utifrån respondenternas svar från 

intervjun och sedan relatera dessa till studiens syfte och frågeställningar. 

4.4.1 Bearbetning och tillförlitlighet av granskade dokument 

Studien har utöver intervjuer även granskat företagens hållbarhetsredovisning med 

utgångspunkt i vad Bryman och Bell (2015) definierar som en innehållsanalys. Materialet som 

lyfts fram i studiens empiri är en kort sammanfattning av innehållet i företagens 

hållbarhetsredovisningar. Bryman och Bell (2015) framhåller att läsaren ska dela upp 

informationen under olika kategorier som exempelvis ämne. Detta har även utförts i studien där 

hållbarhetsredovisningarna från företagen sammanfattats i olika delar. Dessa delar har berört 
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olika teman som behandlas i hållbarhetsredovisningen. För att granska dokumenten på ett 

objektivt sätt som är viktigt enligt Bryman och Bell (2015), har samtliga delar av 

hållbarhetsredovisningarna sammanfattats med grund från teorin. Detta med utgångspunkt i vad 

som är relevant utifrån studiens hypoteser gällande det sociala kontraktet och att skapa, behålla 

och reparera legitimitet. Studien tar enbart med hållbarhetsredovisningar som gäller för år 2017 

då dessa är de enda som framställts efter att lagkravet på att vissa företag ska ha en 

hållbarhetsredovisning trädde i kraft. Maxcons hållbarhetsredovisning upprättades år 2016 men 

är dock tänkt att den ska gälla i sitt befintliga format fram tills lagkravet även inkluderar dem4.   

Dokumenten som granskades i studien var företagens egna hållbarhetsredovisning. Utifrån 

checklistan som Bryman och Bell (2015) framställt har det gjorts en bedömning om 

hållbarhetsredovisningarna är tillförlitliga att använda eller inte. Checklistan börjar med att 

läsaren ska fastställa vem som skrivit rapporten för att sedan klargöra syftet med varför 

rapporten skrevs. Därefter ska läsaren studera författarna till dokumentet, om de kan skriva om 

ämnet på ett auktoritärt sätt och därefter göra bedömningen om materialet är autentiskt. Det är 

även av vikt att lyfta om det finns något egenintresse i vad som innehållsligt inkluderas i  

dokumentet, eller om det är ett typiskt dokument och om hållbarhetsredovisningarna är tydliga. 

Slutligen ska det även diskuteras om läsaren kan bekräfta innehållet och om det finns någon 

alternativ tolkning till dokumenten än den som gjorts av läsaren (Bryman & Bell 2015).  

I samtliga företag framgick det inte vilka som var involverade i hur hållbarhetsredovisningen 

innehållsligt ska se ut. Dokumenten som granskats anses vara pålitliga dokument som är av 

direkt relevans för verksamheten, detta eftersom dessa är offentliga publikationer som granskas 

av revisorer och som finns tillgängliga på företagens hemsida. Ett av företagen omfattades dock 

inte av lagen om att upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket skulle kunna ifrågasätta 

dokumentets autenticitet berörande om just det dokumentet ska klassas som en 

hållbarhetsredovisning. Studien utgick från att även den hållbarhetsredovisningen är pålitlig. 

För två av företagen var det lagkrav att upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket gör att själva 

dokumentet inte är framtaget i eget vinstsyfte. För det tredje företaget går det inte att fastställa 

varför företaget upprättat hållbarhetsredovisningen. Dokumenten som studerades skulle kunna 

klassas som typiska inom sitt område eftersom de berör samma övergripande områden som är 

social, miljömässig- och ekonomisk påverkan av företaget. Dock är samtliga dokument 

innehållsmässigt individuella då vad som är väsentligt för företagen att ha med skiljer sig åt 

mellan företagen. Samtliga dokument som har granskats är även tydliga och enkla att utläsa. 

Sammantaget ses samtliga tre dokument som adekvata att använda i studien och att dokumenten 

är representativa för samtliga av företagen.  

4.5 Operationalisering  

Operationalisering kan förklaras genom att ett abstrakt begrepp görs mätbart. Det går inte att 

mäta abstrakta begrepp, därför måste studien istället närma sig begreppen på ett indirekt sätt 

(Jacobsen 2015). För att få ut så mycket som möjligt av intervjumaterialet, menar Bryman och 

Bell (2015) att intervjuguiden bör utformas på ett sätt som underlättar svaren på de frågor som 

                                                           
4 Intervju med Maxcon tredje december 2018. 
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ställs. Studiens intervjufrågor har sin utgångspunkt i legitimitetsteorin, vilket skapar en bra 

grund till de frågor studien ämnar besvara. Tidigare nämnt, är legitimitetsteorin en av de 

vanligaste teorierna för att förklara fenomenet hållbarhetsredovisning (Tilling 2004; Dumay, 

Frost & Beck 2015). Studien avser att testa om detta förhållande verkligen föreligger, vilket gör 

att studien ser legitimitetsteorin som utgångspunkt vid utformningen av intervjufrågorna.  

4.6 Motivering till val av intervjufrågor 

Inledande om intervjupersonerna 

Dessa frågor valdes ut för att få en bild av personen som intervjuades, för att utröna om det 

återfanns isomorfism inom professionen (DiMaggio & Powell 1983) och att bilda en generell 

bild över företaget. 

Företagets arbete med hållbarhetsredovisning 

För att kunna bidra till en ökad insikt i hur själva framställandet av hållbarhetsredovisningen 

ser ut för det specifika företaget, valdes fördjupande frågor på området. Detta kunde vara av 

vikt för att veta om det fanns skillnader i processen som kunde ge upphov till att de inkluderade 

olika saker i sin hållbarhetsredovisning. Ytterligare kunde framtiden vara en bidragande roll till 

inkludering av information som det idag kanske inte finns krav på att företag ska ha med. 

Företagen kan komma att försöka anpassa sig till de potentiellt kommande kraven i förväg. 

Historiskt hur företag har tänkt med sin hållbarhetsredovisning kunde även vara av relevans för 

att se om det tidigare fanns krav på de om att inkludera information. Det valdes även att fråga 

om för- och nackdelar för företaget gällande att upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta för 

att det även skulle kunna vara en bakomliggande faktor till vilken information företag vill 

signalera ut. För oss så är det även centralt att förstå förhållandet mellan marknadsföring och 

hållbarhetsredovisning då det kan ge en potentiell direkt koppling till legitimitetssökning 

(Suchman 1995). 

Motiv till upprättande och inkluderande strategier samt förväntningar i 

hållbarhetsredovisningen 

Frågorna under denna del är uppbyggda kring aktuella ramverket GRI som studien valt att 

förhålla sig till. Studien har utgått från Deegans (2002) motiv kring varför företag väljer att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Vidare fanns ambitionen att utifrån Deegan (2002) se om 

externa parter förväntar sig att vissa saker ska inkluderas i en hållbarhetsredovisning från 

företaget. Studien vill undersöka om GRI-ramverket användes för att externa parter skulle ha 

förväntningar på att företaget skulle tillämpa det. Vidare ville studien finna om de dynamiska 

förväntningar som allmänheten hade (Deegan 2002) gick att relateras till GRI-ramverket.  

Faktorer som inte krävs enligt lag, men som ändå är inkluderat i 

hållbarhetsredovisningen 

Frågorna på detta området var uppbyggda efter Suchmans (1995) strategier och vad Deegan 

(2002) skrivit om det sociala kontraktet. Suchman (1995) beskrev att valet av vad företag 

inkluderar beror på om organisationer vill skaffa, behålla eller reparera legitimitet. Deegan 

(2002) menar istället att företag tar med information i vad de signalerar ut för att bygga upp det 
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sociala kontraktet mot företagets omvärld. Studien ville även försöka ta reda på om det fanns 

andra faktorer som påverkade externa krav som inte har någon direkt koppling till teorin. 

Företagets syn på det obligatoriska lagkravet 

Dessa frågor ställdes för att först se vilken inställning företaget hade till lagkravet. Detta är av 

vikt för studien för att se om även lagkravet var en bidragande legitimitetsfaktor eller inte. 

Ytterligare är det av vikt för studien att förstå hur företagen såg på lagkravet. Detta för att se 

om det fanns en koppling till legitimitetsteorin mellan hur företagen tolkar lagen och vad de 

inkluderar i sin hållbarhetsredovisning.  

Företagets syn på dess konkurrenter 

Dessa frågor ställdes för att kontrollera om det var isomorfism eller det sociala kontraktet som 

studien skulle riktas in på i huvudsak, det vill säga vilken av dem som framträder mest som 

faktor.   

4.7 Studiens trovärdighet 

Två begrepp av stor betydelse som ofta berör metodlitteraturen är validitet och reliabilitet. Med 

hjälp av dessa två begrepp brukar trovärdigheten i forskningen mätas (Bryman & Bell 2015).  

Det finns två olika former av reliabilitet, intern och extern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar 

om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas och generera samma resultat med 

samma metodval vid ett senare tillfälle. Överlag är den externa reliabiliteten låg i många 

kvalitativa fall, eftersom det ofta är svårt att uppfylla detta kriterium. Detta på grund av att det 

är omöjligt att “frysa” en social miljö och sociala betingelser, exempelvis vid en personlig 

intervju för att göra den replikerbar med samma svar (Bryman & Bell 2015). Trots detta kan 

den externa reliabiliteten i denna studie anses som hög, då studien utförts på ett fåtal företag 

och förmodligen skulle uppnå samma svar vid en liknande undersökning. Detta givet att 

förutsättningarna i företaget inte förändras avsevärt eller att lagändringar inte skulle ske. 

Studien skulle även kunna ses som transparant eftersom den lyfter tillvägagångssättet på ett 

tydligt sätt i metoden. Den utformade intervjuguiden har legat till grund för insamlat material 

och i metoden lyfts syftet med frågorna fram för att läsaren även kan se orsaken till att frågorna 

har ställts.  

Studiens interna reliabilitet handlar om i vilken utsträckning olika forskare i en grupp kommer 

överens om hur det de ser och hör ska tolkas samt bedömas. Detta kallas även 

internbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2015). Redan i det inledande skedet av studien kom 

studiens författare överens om att ha en likartad tolkning på det material de skulle samla in. Det 

utarbetades även en gemensam syn på hur författarna skulle tolka det som var inkluderat i 

företagens hållbarhetsredovisningar. Vidare har samtliga som arbetat med studien varit 

närvarande både vid intervjuernas genomförande och arbetat tillsammans vid transkribering av 

materialet. Detta för att gemensamt ha en liknande tolkning på materialet som arbetats fram. 

Med anledning av detta menas att även studiens interna reliabilitet kan ses som hög.  

Validitet handlar om hur väl man observerar, identifierar eller mäter det som studien avser att 

undersöka (Bryman & Bell 2015). Även här finns det två olika former, intern och extern 
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validitet. Intern validitet kan definieras som att det ska finnas god överrensstämmelse mellan 

den empiri som samlas in och de teoretiska utgångspunkter som studien har (Bryman & Bell 

2015). Den interna validiteten avser i vilken grad resultaten stämmer överens med den 

verklighet som har studerats. Studiens insamlade empiri stämmer väl överens med den valda 

teorin. Ytterligare finns det en tydlig koppling mellan respondenternas svar och 

legitimitetsteorin, vilket medför att den interna validiteten för studien kan ses som hög.  

Extern validitet avser i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer. Den externa validiteten utgör ett problem för kvalitativa forskare, främst 

på grund av tendensen att använda sig av begränsade urval (LeCompte & Goetz 1982 se 

Bryman & Bell 2015). Utifrån kriterierna med upprättande av hållbarhetsredovisning och att 

företagen skulle vara verksamma inom Örebro län, har urvalet i studien blivit begränsat. Med 

utgångspunkt i att undersökningen genomförts med målstyrt urval och icke-sannolikhetsbaserat 

urval som gör att urvalet blir mer begränsad, kan den externa validiteten i jämförelse med den 

interna ses som lägre. Urvalet kan även bidra till svårigheter att generalisera studiens resultat 

till andra situationer, som i sin tur kan leda till att externa validiteten sjunker. 

4.8 Bearbetning av data – analysmetod 

Studiens utgångspunkt vid analys av materialet har varit att lokalisera likheter och skillnader 

mellan den insamlade empirin samt teorin. Studien har utgått från de fastställda hypoteserna för 

att hitta likheter och skillnader, som antingen stödjer eller inte stödjer dessa hypoteser. Dessa 

hypoteser har sin grund i begreppsmodellen (Se figur 1) och teorin. 

Därefter kommer en slutsats där studien utgår från de två tidigare hypoteserna och ett utlåtande 

om hur stark koppling hypoteserna har till empirin. Slutligen kommer ett diskuterande avsnitt 

med framtida forskning på området och egna reflektioner om studien och dess resultat där 

studien kommer försöka att utläsa varför dessa skillnader återfinns (Rienecker & Jørgensen 

2014) samt reflektioner om hur studien är genomförd. Det som vidare inte kunde förklaras med 

hjälp av teoretiska, empiriska eller metodologiska skillnader kommer även att lyftas här. 

Inom varje steg kommer företagen att delas upp var för sig för att på ett tydligt sätt gestalta 

fenomenet i vart och ett av företagen.   

4.9 Metodreflektion  

Redan innan uppsatsens början fanns kunskap och förståelse kring ämnet 

hållbarhetsredovisning samt det fanns även antaganden om vad som påverkar dess innehåll. 

Tidigare kunskaper och förförståelse har varit en hjälp att komma fram till det valda ämnet och 

till att utforma problematiseringen som senare mynnade ut i ett antal frågeställningar. Bryman 

och Bell (2015) menar att det är nästintill omöjligt att vara helt objektiv. Tidigare förkunskaper 

och personliga värderingar kan därav haft påverkan vid intervjun och på resultatet.  

Studiens grundtanke var från början att undersöka fler branscher och företag. Det visade sig 

dock svårt att få tag i företag från flera olika branscher som stämde in på kriterierna att ha 

upprättat en hållbarhetsredovisning och vara verksamma inom Örebro län. Detta gjorde att 

studien tillslut avgränsade sig till totalt tre branscher. Studien sammanföll även med en period 

där arbetsmängden var mycket stor för majoriteten av företagen, vilket gjorde det svårt för dem 
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att ge tid till intervjuer. Aspekten med att det enbart valdes en bestämd intervjuform, personliga 

intervjuer, gjorde det också svårare att få intervjuer med företagen. Detta kan både kan ses som 

positivt och negativt. Med personliga intervjuer är det högre chans att respondenten kan bidra 

med mer relevant och träffsäker information inom det valda området. Med andra intervjuformer 

som mail och telefon kunde fler företag och mängden data ökats, samtidigt som det då inte med 

säkerhet gick att veta att rätt personer med ansvar för hållbarhetsredovisningen hade gett svaren 

på intervjufrågorna. Med anledning av detta valdes enbart personliga intervjuer då det behövdes 

en person med anknytning till upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Urvalet kan haft 

påverkan på studiens resultat, det är möjligt att annan information framkommit om andra 

företag och branscher valts.  

Innan intervjun delades intervjufrågorna upp mellan varje person. Då de som ställde frågorna 

är olika som personer kan det i sin tur påverkat hur frågorna formulerades till de aktuella 

respondenterna, och därmed även påverkat respondenternas svar. Det skulle även varit möjligt 

att formulera frågorna på olika sätt för att samla in varierande information. I efterhand kunde 

även fler frågor valts med koppling till studiens teoretiska referensram. Framförallt kunde fler 

frågor i intervjuguiden haft mer direkt anknytning till den valda teorin, vilket i sin tur hade 

kunnat ge en större och mer omfattande intervjuguide. En diktafon användes vid inspelningen 

av intervjun vilket kan ha påverkat svaren som gavs av respondenterna. Det kan tänkas vara 

möjligt att respondenterna var mer eftertänksamma vid deras svar, eftersom de var inspelade. 

Detta kan resulterat i att respondenterna inte gav spontana svar som var önskvärt. 

Respondenterna kan känna sig oroliga när de blir inspelade och komma ur balans samt bli 

obekväma kring faktumet att deras ord kommer att finnas kvar på inspelning.  

Respondenterna som intervjuades har olika befattningar i företagen, som exempelvis kvalitet- 

och hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg och VD. Då det enbart intervjuades en person inom varje 

företag kan det leda till att studien enbart fått med en mindre del av verkligheten som kanske 

inte präglar helheten, därav kan det finnas bortfall av information som kan vara väsentligt för 

studien. Den informationen som valts och sorterats ut från hållbarhetsredovisningarna kan ha 

präglats av tidigare förståelse kring ämnet som fanns innan studien började. Förförståelsen kan 

ha bidragit till, som tidigare nämnt, att det valdes en viss specifik teori. Detta kan ha lett till att 

information som skulle vara aktuellt enligt ett annat perspektiv inte har beaktats vid 

granskningen av hållbarhetsredovisningen. Vidare diskuterades även val av teoretisk ansats 

noggrant, om studien skulle vara av deduktiv eller induktiv karaktär. Valet av ansats är något 

som i sin tur speglat och fått påverkan på studiens resultat.  

Även flertalet andrahandskällor förekommer i studien, vilket kan påverka studiens trovärdighet. 

Dock anses att det är av vikt att ta med dessa källor och vad de säger då grundkällorna inte varit 

möjliga att få fram trots omfattande sökning efter dem. 
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5 Empiri 
I detta avsnitt presenteras de empiriska resultaten av intervjuerna och granskningen av 

hållbarhetsredovisningarna som har genomförts. Dessa presenteras genom att 

intervjumaterialet fastställs i underrubriker och en kortare sammanfattning av företagens 

hållbarhetsredovisning presenteras under en separat underrubrik. 

Företag A (Örebro Bostäder, ÖBO)  
Följande intervju har genomförts med kvalitets- och hållbarhetschefen på företaget. Denna 

genomfördes den 23 november 2018 och varade i 49 minuter5 (se tabell 5). 

 

Företagets historiska arbete med hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisningen har varit en del av företaget innan det fanns ett lagkrav på detta. Inom 

företaget har även hållbarhetstänk genomsyrat företaget till långt innan ordet hållbarhet 

myntades. 

Processerna bakom utformandet av hållbarhetsredovisningen 

Inom företaget finns det många som är involverade i hållbarhetsredovisningen, dessa är 

uppdelade på olika avdelningar inom företaget där var och en är ansvariga för sina 

expertområden. När hållbarhetsredovisningen ska sammanställas går alla olika involverade 

avdelningar ihop för att färdigställa rapporten.  

Ägarens direktiv påverkar även vad som inkluderas innehållsmässigt i 

hållbarhetsredovisningen. Denna beskriver att företaget ska arbeta för en hållbar utveckling 

vilket även är viktigt att hållbarhetsredovisningen återspeglar. Ägarna ser företaget som ett av 

sina verktyg som de kan använda för att skapa en hållbar omvärld. Företaget har sin 

hållbarhetsredovisning som en separat del. 

Företagets motiv till upprättande av hållbarhetsredovisning är bland annat att öka lönsamheten. 

Detta återspeglas genom att de satsar pengar på olika projekt som de tror ska generera mest 

nytta och för att även arbetet ska kunna visas i hållbarhetsredovisningen. För företaget är ökade 

intäkter viktigt, men det är även av vikt att företaget ska kunna stå för ett “Hållbart Örebro”. 

Företaget är involverat i flertalet projekt vars syfte är att förbättra den sociala miljön i Örebro, 

syftet med dessa är inte monetär avkastning utan det bidrag som projekten ger samhället. Detta 

sociala ansvarstagande kan sedan lyftas i företagets hållbarhetsredovisning som ett bevis på 

deras hållbarhetsarbete, vilket leder till en ökad direkt lönsamhet för företaget och till 

uppbyggnad av framtida lönsamhet genom starkare kundrelationer.  

Ytterligare ett motiv till upprättandet av hållbarhetsredovisningen är att även uppfylla det nya 

lagkrav som upprättats. Detta motiv är inte påtagligt, eftersom företaget hållbarhetsredovisat 

långt innan lagen trädde i kraft. Det har dock blivit mer arbetskrävande att arbeta fram en 

hållbarhetsredovisning efter lagkravet. Ännu ett motiv till upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen är att företaget vill tillgodose allmänhetens frågor. Beroende på vad 

                                                           
5 Intervju med ÖBO 23 november 2018. 
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som sker i omgivningen kommer frågor som berör det som anses vara centralt kunna återfinnas 

i hållbarhetsredovisningen. Bland annat har trygghet varit på agendan, vilket har återspeglats i 

hållbarhetsredovisningen genom att företaget visat upp de projekt som de drivit gällande 

trygghet.  

Faktorer som påverkat vad som inkluderats i hållbarhetsredovisningen är bland annat externa 

parter, det GRI baserade ramverket EURHONET, lagkravet, marknadsföring samt 

konkurrenter. De externa parterna som exempelvis kunder påverkar vart fokus är i företagets 

hållbarhetsarbete. Externa parters syn bidrar med andra ord till att ett visst projekt kanske väljs 

framför ett annat, eftersom företaget främst arbetar med det som intressenterna vill att de lägger 

fokus på. EURHONET, som används av många andra bostadsbolag, påverkar vad som återfinns 

i hållbarhetsredovisningen. Ramverket är en standard som företaget kan använda och som 

beskriver vad företagets hållbarhetsredovisning ska inkludera med bland annat relevanta 

nyckeltal. 

Standarden medför att det blir enklare för företaget att jämföra verksamheten mellan olika år 

och den har använts i företaget under relativt lång tid. För företaget underlättar EURHONET 

arbetet och förbättrar strukturen på hållbarhetsredovisningen. Det krävs även att lagen 

upprätthålls i hållbarhetsredovisningen. Dock kräver den inte så mycket men företaget ser till 

att kriterierna är uppfyllda. Detta har bidragit till att fler faktorer har belysts i 

hållbarhetsredovisningen gällande potentiella förbättringsområden för företaget. När 

hållbarhetsredovisningen framställts har marknadsföringsdelen också varit delaktiga vid 

exempelvis valet av att ha med olika artiklar.  

Vidare är planen att börja använda GRI-ramverket i framtiden. GRI tvingar in arbetet med 

hållbarhetsredovisningen i ett visst spår. Genom att inte använda GRI blir det inte lika kostsamt 

att framställa en hållbarhetsredovisning och val av vad som ska inkluderas blir lite friare.  

Fördelar med hållbarhetsredovisningen är att företaget kan visa upp vad de presterat och genom 

att de fokuserat på rätt saker. Fokus på rätt saker menas i detta sammanhang att det delvis är 

samma grupp som arbetar med hållbarhetsredovisningen som framställningen av den framtida 

affärsplanen. Fördelen är även att företaget kan marknadsföra sig genom sin 

hållbarhetsredovisning. Ytterligare en fördel är att företaget kan lyfta vad de gjort bra i sin 

hållbarhetsredovisning. Nackdelar med hållbarhetsredovisningen är att det kan bli kostsamt att 

framställa den, men detta får företaget tillbaka genom att de lägger fokus där det behövs.  

Intressenterna påverkar vad som är med i företagets hållbarhetsredovisning, där företagets 

hållbarhetsarbete är tänkt att återspegla intressenternas önskemål. De externa parterna förväntar 

sig att ett kommunalt bolag ska agera på ett hållbart sätt. Var fokus läggs i arbetet och 

hållbarhetsredovisningens innehåll beror på vad som egentligen önskas från bland annat 

kommunen i Örebro.  

Företaget tar även inspiration från hur övriga kommunala bostadsbolag upprättar sin 

hållbarhetsredovisning. Vad som inkluderas innehållsmässigt i hållbarhetsredovisningen kan 

påverkas av vad andra kommunala bostadsbolag väljer att presentera. I framtiden är 

väsentlighetsanalysen viktig, där analysen ska utforska de viktigaste intressenterna och deras 
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viktigaste hållbarhetsfrågor. Vidare kommer företaget genom analysen titta på hur dessa frågor 

är viktiga för samhället i stort och skapa mål utifrån dessa relevanta frågor. Dock bygger målen 

redan delvis på vad externa parter tycker. Just idag finns det inga intressenter som förväntar sig 

att företaget ska använda sig av ramverk vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. 

Framtiden för hållbarhetsredovisningen är först och främst att väsentlighetsanalysen får en mer 

framträdande roll i företaget. Företaget skulle i framtiden kunna tänka sig att 

hållbarhetsredovisningen går mot mer kvantitativa data med de flesta artiklarna i ett separat 

dokument, dock kan det bero på vilken person som tillfrågas i företaget. Företaget vill att den 

integrerade rapporteringen ska bli ledande och tror att ett samhälle som är hållbart är grunden i 

allting och då präglar detta även företagets hållbarhetsredovisning.  

Innehållet i hållbarhetsredovisningen 

Hållbarhetsredovisningen är inkluderad i företagets årsredovisning. Den börjar med 

bakgrundsfakta kring företaget där det lyfts fakta som exempelvis antal lägenheter de innehar, 

fördelning av lägenheter på affärsområden och antal hyresgäster (ÖBO 2018). Vidare ges det 

en presentation kring ÖBOs vision och affärsidé. Därefter presenteras deras målområden som 

visar att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och i alla beslut som rör deras fem 

målområden. Verksamhetens målområden är kundfokus, ekonomisk styrka, samhällsbyggare, 

hållbar miljö och engagerade medarbetare. Slutligen i denna del beskrivs ägardirektiven till 

företaget som säger att ÖBO ska “... stödja kommunens bostadspolitiska intentioner och ta ett 

ansvar för bostadsförsörjningen i staden” (ÖBO 2018, s.4), “Vi ska verka för att våra 

hyresgäster får reellt inflytande över sitt boende” (ÖBO 2018, s.4) och “Vår verksamhet ska 

styras av stor miljöhänsyn, vi ska sköta och underhålla våra fastigheter samt utveckla en god 

arbetsmiljö under beaktande av god ekonomi” (ÖBO 2018, s.4). 

Nästkommande del av hållbarhetsredovisningen är “Ord från VD” (ÖBO 2018, s.5). Denna 

börjar med att VD:n gör ett utlåtande om bostadsbyggande där han diskuterade att Örebro var i 

framkant gällande elimineringen av bostadsbristen som rådde i Sverige. Örebro hade under den 

aktuella perioden högst antal nybyggda lägenheter per 1000 invånare. VD:n väljer även att lyfta 

att företaget har en bra hyressättningsmodell som möjliggör att fler ska kunna hyra en bostad, 

då det generellt sett på marknaden är höga hyror. Därefter beskriver VD:n ett av deras projekt 

som var det första i Sverige som hade sociala krav på sig i upphandlingsprocessen. Där var 

målet att ge arbetslösa praktik, utbildning eller jobb under projektet. Detta lyckades företaget 

med och det resulterade i att flera andra kommunala bolag har börjat göra samma sak. VD:n 

framförde vidare att företaget har pågående projekt som innefattar att underlätta anställning för 

nyanlända som ännu inte lärt sig svenska. Detta för att bistå med en “nyckel till framgång” 

(ÖBO 2018, s.6). 

Detta följdes upp av en inledning till hållbarhetsredovisningen som gav en inblick i deras 

ställningstagande gällande hållbarhet. De valde bland annat att belysa att hållbarhetsfrågor har 

varit relevanta för företaget sedan 1946 och att detta har genomsyrat hela verksamheten. De 

fem olika delmålen introduceras vidare och det beskrivs om hur dessa kommer att redovisas i 

hållbarhetsredovisningen. Ytterligare introduceras ÖBO:s uppförandekod som inkluderar 

“människors lika värde, miljöansvar, samhällsansvar och öppenhet” (ÖBO 2018, s.7). 
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Uppförandekoden är baserad på FN:s principer gällande “...mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 

miljö och motverkande av korruption” (ÖBO 2018, s.7) och företaget har förväntningar från 

sina leverantörer om att de ska följa koderna. Slutligen beskriver ÖBO att de använder sig av 

EURHONET med rubriken “Samarbete ger ökad medvetenhet” (ÖBO 2018, s.7), där det ges 

en beskrivning om vad EURHONET är. 

I nästkommande del diskuterades socialt ansvarstagande, där företaget började med att redovisa 

nyckeltal kopplade till området som “Investeringar i stadsdelar med särskilda behov” (ÖBO 

2018, s.8) och “Projektkostnader för att engagera unga under 25” (ÖBO 2018, s8). Efter 

nyckeltalen lyfter ÖBO projekt kopplade till socialt ansvarstagande där de exempelvis nämner 

sommarjobb för ungdomar från utsatta områden. Där fick ungdomar lära sig om allemansrätten, 

avfallssortering och en introduktion till “varför vi måste vara rädda om vår miljö” (ÖBO 2018, 

s.9). Företaget har även engagerat sig i Örebro Pride och projekt för att skapa trygghet bland 

grannskapet.  

ÖBOs miljöansvar behandlades sedan med nyckeltal som exempelvis “Koldioxidutsläpp från 

bolagets fordon” (ÖBO 2018, s.18) och “Vattenförbrukning i beståndet” (ÖBO 2018, s.18). 

ÖBOs miljöpolicy inkluderades direkt efter nyckeltalen, som bland annat innefattade “Nyttja 

material och metoder som är skonsamma mot miljön” (ÖBO 2018, s.19) och “förebygga och 

minimera verksamheten negativa påverkan på miljön och människors hälsa” (ÖBO 2018, s.19). 

ÖBO valde även under denna del att lyfta sina prioriterade mål där företaget diskuterade de tre 

områden som företaget hade störst påverkan på ur ett miljöperspektiv. Dessa var “... klimatet, 

val av byggmaterial och avfallshantering” (ÖBO 2018, s.19). De har valt att strukturera detta 

avsnitt i form av vad de gör för att uppnå vardera av de prioriterade målen.  

För att minska påverkan på klimatet belyser ÖBO att de arbetar med att reducera sina 

koldioxidutsläpp med minst 50 procent till och med 2019. Detta var baserat på utsläppen från 

2005. De har valt att redovisa att de inte kommer kunna uppnå målet innan 2019, gällande 

fjärrvärme, såvida inget förändras mot idag. Vidare redovisas elförbrukningen, som minskat 

med 41 procent och inom detta område tror företaget att målet kan uppnås. Ett område med 

mindre framsteg är utsläpp från arbetsmaskiner där utsläppen har sjunkit med 45 procent, målet 

här var att det skulle sjunka med 70 procent. För att påskynda företagets arbete mot målet 

diskuteras lösningen att byta ut äldre fordon och samtidigt minska antalet arbetsfordon. Målet 

var även att producera 40 GWh “engagerad förnyelsebar energi” (ÖBO 2018, s.20), men detta 

lyckades företaget inte uppnå. ÖBO väljer att lyfta en potentiell förklaring till att de inte uppnått 

40GWh, där de säger att elpriset är för lågt i förhållande till investeringarnas storlek. Även 

under denna del väljer företaget att diskutera ett antal projekt som de är involverade i för att 

minska sin miljöpåverkan. Exempel på dessa projekt är bland annat att flytta gräsklipparna 

närmare den gräsplätt som de ska användas till för att klippa. 

Nästa mål av de prioriterade målen var att “Minst 85% av våra byggmaterial ska vara godkänt 

enligt Sundahus miljödata” (ÖBO 2018, s.23). Detta försökte de uppnå genom att granska 

materialet och använda annat material om det inte skulle uppfylla de krav som ställts. Det tredje 

och sista målet var “2017 ska vi samla in matavfall på minst 95 procent av alla 

hämtningsställen” (ÖBO 2018, s.24). När hållbarhetsredovisningen upprättades, uppfyllde runt 
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90% av ÖBOs hämtningsställen kravet. För att kunna uppnå målet har ÖBO dels ett projekt för 

att kunna utforma lösningar utifrån “psykologi, design och beteendemönster” (ÖBO 2018, s.24) 

och de arbetade också aktivt med att utöka antal platser som hanterade matavfall genom olika 

insatser. 

Nästkommande del i hållbarhetsredovisningen var området ekonomisk hållbarhet. Liknande de 

två tidigare områdena, börjar de med att presentera nyckeltal för att sedan gå in på företagets 

involvering i olika projekt som ska främja den ekonomiska hållbarheten. Exempel på projekt 

de är involverade i är ÖBOs hyresmodell, som innebär att man ska kunna hyra nyproducerade 

lägenheter till en lägre kostnad i början, för att sedan efter 11 år vara tillbaka på samma nivå 

som en traditionell hyressättning hade gett upphov till. Detta för att möjliggöra för de med 

sämre ekonomi att hyra en nybyggd lägenhet. I detta projekt ingår även att 70% av lägenheterna 

inom ÖBO hyrs ut via köpoäng och resterande genom lottning, vilket ska bidra till att de som 

är nya på marknaden även har en chans till ett eget boende. 

Nästa del som innefattar “samspel med intressenter”, (ÖBO 2018, s.33) börjar med att 

presentera ett antal nyckeltal för att sedan diskutera ett flertal projekt som företaget arbetar med. 

Exempelvis framförde ÖBO ett krav i en upphandling att motparten skulle ingå i en satsning på 

arbetsmarknaden. Det innebar att människor i ett utsatt område skulle få “praktik, utbildning 

eller jobb” (ÖBO 2018, s.35) av entreprenören under projektets gång. Projektet benämndes som 

lyckat. 

Det sista området som behandlades var god arbetsmiljö. Precis som i övriga områden 

introduceras ett antal nyckeltal, där det finns möjlighet att jämföra dessa över tid. Några av 

projekten som berörde detta område var exempelvis att företaget lyfte fram människor som 

inspirerar samhället till en bättre livsstil. Varje månad utsåg företaget en person som “...gjort 

något aktivt eller inspirerat andra till att förbättra sin hälsa” (ÖBO 2018, s.42). Företaget utförde 

en aktiv satsning på hållbara ledare. Detta innefattade utbildning, individuell coachning och 

individuell ledaranalys för att bidra till “... stolta och hållbara ledare” (ÖBO 2018, s.45). De 

avslutade sedan med en kort sammanfattning över vad som diskuterats och ett utlåtande från 

revisorn gällande den lagstadgade hållbarhetsrapporten.  

Företag B (Green Cargo) 

Följande intervju har genomförts med en hållbarhetsstrateg på företaget. Denna intervju 

genomfördes den 30 november 2018 och varade i 47 minuter6 (se tabell 5). 

 

Företagets historiska arbete med hållbarhetsredovisning 

Företagets fokusområde gällande hållbarhetsredovisning har inte ändrats speciellt mycket 

genom åren. Arbetet med deras hållbarhetsredovisning har sett ut på ett likartat sätt i flera år. 

Dock har visst detaljarbete skett, vilket beror på bolagsledningen och de aktuella politiska 

partier som satt i regeringskansliet. De äger företaget och därför har deras frågor varit viktiga 

                                                           
6 Intervju med Green Cargo 30 november 2018. 
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för dem. Mycket i dagens hållbarhetsredovisning liknar dock företagets hållbarhetsredovisning 

från 2002 där de bland annat har liknande nyckeltal.  

Processerna bakom utformandet av hållbarhetsredovisningen 

Företagets strateg i hållbarhetsfrågor driver produktionen av hållbarhetsredovisningen. 

Information kommer in till den ansvariga i hållbarhetsfrågorna från många olika delar i 

företaget. För att sammanställa denna information går en arbetsgrupp ihop för att sammanställa 

hållbarhetsredovisningen. Erfarenheten hos de som är med och utformar 

hållbarhetsredovisningen är viktig, där de flesta har varit anställda under 12 till 20 år.   

Företaget vill vara öppna och transparenta mot externa parter som exempelvis kunderna, 

eftersom dessa är en viktig målgrupp för företaget. Företaget poängterar att 

hållbarhetsredovisningen är ett av de viktigaste dokumenten de framställer, då hela företagets 

erbjudande till omgivningen återspeglas i denna.  

Det finns olika motiv till varför företaget upprättar en hållbarhetsredovisning och lagen är i 

detta fall inte ett påtagligt motiv. Green Cargo har hållbarhetsredovisat sedan 2002 och även 

fortsatt med detta efter att lagkravet implementerades. Företaget kan bland annat genom sin 

hållbarhetsredovisning uppnå en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Företaget tror 

att hållbarhetsredovisning kan bidra till att de dra till sig mer anställda som idag utbildar sig 

och brinner för hållbarhetsfrågor. Företaget anser även att det är möjligt att de skulle kunna 

förlora legitimitet om de inte upprättar en hållbarhetsredovisning. Vidare anser de att deras 

hållbarhetsredovisning inte bidrar till några direkta intäkter, men att detta eventuellt kan ändras 

i framtiden.  

Faktorer som påverkat vad som inkluderats i hållbarhetsredovisningen är bland annat lagkravet, 

GRI, externa krav från ägare, kunder, delar som relateras till marknadsföring samt 

värdeskapande indikatorer för företaget. Lagkravet har lett till att fler delar inkluderas i 

hållbarhetsredovisningen än tidigare. Delar som exempelvis arbetet med leverantörer, affärsetik 

och produktion har börjat beskrivas mer djupgående i hållbarhetsredovisningen sedan lagen 

trädde i kraft. Dock hade organisationen påverkats negativt om hållbarhetsredovisningen endast 

hade upprättats enligt lagkravet. GRI är även en faktor som har påverkat vad företaget har tagit 

med i sin hållbarhetsredovisning. Ägarna har ställt krav på att företaget ska använda sig av 

ramverket vid val av vad som ska inkluderas samt vid utformningen av företagets 

hållbarhetsredovisning. Det finns därav externa krav från ägare som kräver att företaget ska 

redovisa på ett visst sätt, därför är även detta en faktor som påverkat vad som inkluderats i 

företagets hållbarhetsredovisning. Information som egentligen inte krävs att ha med i 

hållbarhetsredovisningen anser företaget är marknadsföring, eftersom företaget vill visa vad de 

egentligen gör och vad som ingår i företagets erbjudande. Det som lyfts i 

hållbarhetsredovisningen vill företaget även kunna använda i ett marknadsföringssyfte för att 

kunna uppfattas på ett visst sätt. Företaget poängterar att det som presenteras i 

hållbarhetsredovisningen måste stämma överens med verkligheten, annars kan det inte 

användas i syfte att marknadsföra organisationen.  
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Företaget har använt sig av GRI-ramverket vid framställningen av sin hållbarhetsredovisning. 

GRI ses både från en positiv och negativ synvinkel av företaget. Det som är bra är att ramverket 

öppnar upp för jämförbarhet mellan olika företag i frågan om hur mycket företag visar och 

arbetar i olika frågor. Vid användande av GRI-ramverket ges även en chans för företaget att ta 

upp väsentliga frågor som rör företaget i hållbarhetsredovisningen. Det som kan vara negativt 

med detta ramverk är om det inte bidrar till något värdeskapande för företaget. Green Cargo 

använder sig av GRI eftersom det finns ett krav från ägarna att företaget ska använda det. GRI-

ramverket hade troligen inte använts om ägarna inte haft det som krav, dock anser företaget att 

ramverket kan bidra till värdeskapande för organisationen. 

Fördelarna med en hållbarhetsredovisning är att den möjliggör för företaget att visa upp sig på 

ett transparent sätt, vilket anses vara av stor vikt för företaget. Nackdelar kan bland annat vara 

att hållbarhetsredovisningen i vissa fall kan hämma värdeskapande. Det finns vissa krav som 

inte är speciellt värdeskapande men som företagen ändå måste tillgodose, och i detta fall innebär 

det att företagen måste rapportera på ett speciellt sätt.  

Intressenternas förväntan på företaget när det gäller hållbarhetsredovisningen är bland annat att 

rapportera enligt GRI. Företaget har även gjort en väsentlighetsanalys där kunderna har 

markerats som de viktigaste intressenterna i år. Företaget har i år identifierat att digitalisering 

är den viktigaste frågan för kunderna. Därför kommer företaget bland annat välja att fortsatt 

belysa digitaliseringsfrågor i kommande hållbarhetsredovisning. 

Det viktigaste är att hållbarhetsredovisningen ska återspegla värdeskapande för organisationen. 

Detta genom att organisationen redovisar indikatorer som är viktiga för deras verksamhet och 

som inte används endast för rapporteringens skull. Det är viktigt att de levererar rätt information 

i hållbarhetsredovisningen för att vidare kunna stå för det och leverera vidare till exempelvis 

kunder. 

Innehållet i hållbarhetsredovisningen 

I “VD har ordet” (Green Cargo 2018, s.4) beskriver företaget att de har lyckats med mycket 

av sitt arbete och levt upp till kundernas krav bättre än tidigare. Företaget lyfter bland annat 

fram ett projekt som pågått sedan 2015, vars syfte är att göra verksamheten mer säker för de 

anställda som arbetar på företaget. Detta i samband med att de tar upp att en tragisk 

dödsolycka skedde på arbetsplatsen i början av 2018. VD:n talar om att de är en hållbar 

arbetspartner och genom ett samarbete tillsammans med dem kan kunderna vara trygga i att 

de har att göra med ett hållbart företag. VD:n poängterar att deras ansträngningar syns väl, 

bland annat genom att de blivit rankande fyra av 21 i hållbarhetsranking och att “Vi ska känna 

en stolthet över vilka vi är och vad vi kan” (Green Cargo 2018, s.4).  

Vidare ges en övergripande bild av företaget, där till exempel andelar av godstransporter via 

järnväg beskrevs. Här visades det att Green Cargo driver 63 procent av totala transporterna i 

Sverige via järnväg och att 94,4 procent av deras transporter sker via eltåg. Det diskuterades 

även under “året som gått” (Green Cargo 2018, s. 8–9) att företaget utökat sina 

transportvolymer, utformat bättre arbetsavtal för sina lokförare samt ökat driftsäkerheten. 

Företaget poängterar att de även är en viktig del av näringslivet i Skandinavien, eftersom det 

kontinuerligt sker frakt med godståg till olika delar av Skandinavien och världen. Vidare tas det 
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upp kring företagets arbete kring säkerhet och projektet som de har för att uppnå detta. Företaget 

beskriver att säkerheten genomsyrar hela företagets arbete. Genom att främja ett säkert beteende 

som ska detta även avspeglas hos företagets medarbetare. Företaget beskriver vidare sitt nätverk 

som stort, där de poängterar att det finns cirka 300 destinationer i Norge och Sverige varav cirka 

2000 i Europa samt täcker transporter till alla huvudstäder i Europa. Med bra kunskap inom 

branschen beskriver företaget att de tillhandahåller bättre logistiklösningar med ökade 

transportnivåer och deras aktiviteter på marknaden är på en hög nivå.  

Företaget betonar vidare vikten av det hållbara arbetet som de utför. Företaget strävar alltid 

efter att efterfölja de krav som ställs från intressenterna när det gäller hållbarhet. Företaget säger 

att “Vår verksamhet möjliggör för andra företag att minska sina CO2 -utsläpp...” (Green Cargo 

2018, s.8 & 16). Företaget är med och driver olika projekt för att visa att de är engagerade i 

hållbarhetsfrågor. Bland annat deltar de i Hagaintiativet som syftar till att minska näringslivets 

klimatpåverkan utan att minska lönsamheten för företaget. Företaget driver även ett 

volontärprogram för sina anställda, som bland annat ger möjlighet till att arbeta ideellt med 

idrottsföreningar eller lämna blod. Tiden som läggs ner får medarbetarna sedan igen genom 

ledig tid. Vidare beskriver företaget att de är ett bra miljöval när det gäller transport “Stålhjul 

mot räls och vattenkraft som energikälla ger tillsammans en positiv miljöpåverkan som inget 

annat transportslag kan erbjuda” (Green Cargo 2018, s.17).  

Företaget fortsätter sedan att uppmärksamma sitt ekonomiska ansvarstagande genom att de 

visar förbättrad ekonomisk effektivitet och lägre kostnader. Resultatförbättringen för år 2017 

nämns och det förklaras vidare att det har skett en omsättningsökning med tre procent. 

Nettoskuldsättningsgraden skulle vara mellan 0,6 och 0,9 men uppgick till 1,9, där föregående 

årssiffra var 1,8. Försämringen beror främst på att företaget har skrivit ned intressebolaget i 

Danmark. 

Företaget poängterar att säkerhet är något som de prioriterar, där de beskriver att de 

kontinuerligt arbetar med att förbättra säkerheten i företaget. Genom det ständiga arbetet med 

säkerhet har de sett en utdelning i form av att medarbetarna har ett mer grundligt säkerhetstänk 

och de har börjat agera därefter. Detta har bidragit till att olyckorna som beror på dålig 

uppmärksamhet från medarbetare minskat. Under 2017 har företaget arbetat med säkert arbete 

genom att studera olika indikatorer som är baserade på säkerhetsgrundliga åtgärder. Företaget 

arbetar även aktivt med att reducera arbetsrelaterade olyckor genom e-kurser, internutbildning 

och självstudier för att uppnå sitt mål om att inga arbetsolyckor med dödlig utgång får ske. 

Dock lyfter de även att redan 18e januari inträffade en arbetsrelaterad olycka med dödlig 

utgång.    

Green Cargos miljömässiga aktiviteter grundar sig i deras miljöpolicy och egna identifierade 

miljöaspekter. Aktiviteter som är till för att värna om miljön är följande: uppgradering av 

lokflottan, anpassning av vagnflottan för större volymkapacitet och en typ av start-stop-

funktion som bidrar till minskad tomgångskörning samt utbildning i Eco-Drive för lokens 

förare.  
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Företaget vill kontinuerligt kvalitetssäkra verksamheten. Detta främst genom att öka 

punktlighet till kund där transporter ska avgå i tid och komma fram i tid. 2017 uppgick 

punktligheten till 93,2 procent, där målet för företaget var 95 procent. Företaget diskuterar att 

punktligheten har ökat i Hallsberg mellan åren 2015–2017 med 16,8 procent för 

avgångspunktligheten och 10,4 procent för ankomstpunktligheten. Företaget beskriver att det 

finns aspekter som påverkar punktlighet mot kunden som bolaget inte kan påverka, där det 

främst handlar om väderpåverkan eller specifika händelser som sticker ut. Med specifika 

händelser som sticker ut menar bolaget exempelvis händelser som urspårning, broras eller att 

en leverantörs IT-system havererar. 

Fokus under året har även varit att medarbetarna ska få bättre arbetsförhållanden och då främst 

deras lokförare. Företaget lyfter att de har förhandlat fram ett avtal med fackföreningen som 

möjliggör detta. Företaget diskuterar även att det är viktigt att företaget tidigt lägger kraft på 

insatser för att förebygga ökningen av anmäld sjukfrånvaro. Det framgår även att företaget ser 

en positiv utveckling av sjukfrånvaro, där de nämner “Våra sjukfrånvarotal går ner och ligger 

idag på ett genomsnitt lägre nivå än de senaste två åren och trenden ser fortsatt bra ut. 2017 

landade vi på 4,6 procent jämfört med 5,6 procent föregående år” (Green Cargo 2018, s. 24).  

Företaget nämner även att det kommer in krav från företagets intressenter i form av 

ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. För att lokalisera sina viktigaste intressenter 

använder de sig av en väsentlighetsanalys. Företaget beskriver vidare att deras huvudsakliga 

hållbarhetsarbete möter förväntningarna som intressenterna ställer på företaget och att de som 

företaget påverkar och blir påverkade av ses som företagets viktigaste intressenter. Den 

upprättade väsentlighetsanalysen har i sin tur resulterat i en GRI-baserad redovisning, där det 

som var av störst vikt för de olika intressenterna under 2017 var bland annat energianvändning, 

ekonomiskt resultat, miljösmarta produkter och utsläpp av växthusgaser. 

Företag C (Maxcon) 

Följande intervju har genomförts med företagets VD. Denna intervju genomfördes den tredje 

december 2018 och varade i 39 minuter7 (se tabell 5). 

 

Företagets historiska arbete med hållbarhetsredovisning 

Maxcon har tidigare inte utformat en hållbarhetsredovisning, utan år 2016 var första året som 

de började arbeta aktivt med att framställa dokumentet. Dock hade de sedan tidigare interna 

dokument som beskrev hur saker bör gå till inom företaget som exempelvis miljötänk och 

policyer gällande kvalitet på utförandet av uppdrag. 

Processerna bakom utformandet av hållbarhetsredovisningen 

Motivet till att Maxcon valde att upprätta en hållbarhetsredovisning var först och främst att det 

skulle bli ett verktyg som de kunde använda sig av i sin marknadsföring. Företaget omfattades 

inte av lagkravet kring hållbarhetsredovisning och hade därför inga externa påtryckningar till 

att upprätta en sådan. 

                                                           
7 Intervju med Maxcon tredje december 2018. 
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Från första början var upprättandet av en hållbarhetsredovisning ett initiativ från VD:n i 

företaget, där sedan ytterligare tre andra personer involverades för att underlätta arbetet. I 

företaget diskuterades även att upprätta en hållbarhetsredovisning för att uppfattas av 

omgivningen som ett strukturerat och större företag. Slutligen nämnde företaget att de valt att 

utforma en hållbarhetsredovisning för att få konkurrensfördel vilket skulle kunna främja 

företagets lönsamhet. 

De bakomliggande faktorerna till vad Maxcon valde att de skulle ha med i sin 

hållbarhetsredovisning var främst att de såg på vad andra företag inkluderat i sina 

hållbarhetsredovisningar och tog influenser från det. Företaget använde sig även av GRI-

ramverket som ett hjälpmedel för att skapa en grund till vad som skulle inkluderas i 

hållbarhetsredovisningen. De ansåg att ramverket var relativt tydligt med vilket innehåll som 

krävs av ett företag i en hållbarhetsredovisning. Företaget menade att lagkravet på vad som 

skulle ingå i en hållbarhetsredovisning var mycket omfattande och inte särskilt tydligt. I 

användandet av GRI-ramverket valde de endast att ta med vissa delar som fanns med i 

ramverket, detta för att alla delar inte var relevanta för företaget. Företaget poängterade även 

att det är av yttersta vikt vad som är med i hållbarhetsredovisningen och att företaget måste 

kunna stå för innehållet, annars kan det leda till missnöjda kunder. 

Maxcons val av användandet av GRI-ramverket var frivilligt och berodde inte på externa krav 

från deras intressenter. Företaget valde att lyfta sina interna policyer för att kunderna uppskattar 

att få se dessa gällande droger och alkoholhantering på arbetsplatsen. De ansåg att det var viktigt 

att hantera denna policy i hållbarhetsredovisningen eftersom det kan inträffa olyckor på 

arbetsplatsen. Ytterligare ville företaget använda sin hållbarhetsredovisning som ett internt 

verktyg för att kunna ha något som personalen kan relatera till när det gäller just policyer. 

Maxcon redovisade dessa interna policyer eftersom det ansågs vara av vikt för företaget och 

inte på grund av externa parters krav. De fördelar som företaget upplevde med sin 

hållbarhetsredovisning var att de ansåg sig bli sedda som ett större och mer strukturerat företag.  

Inom den bransch Maxcon är verksamma har de själva mycket kontakt med andra större företag, 

vilket gör att det är viktigt för dem att själva att anses som ett stort och strukturerat företag. 

Detta gör i sin tur att de kan ses som legitima av andra företag. En annan fördel företaget lyfte 

med att ha en hållbarhetsredovisning var att den gav klara och tydliga riktlinjer för personalen 

om hur de skulle uppföra sig på arbetsplatsen och för att kunna uppfylla företagets interna 

policyer. Maxcon upprättar en hållbarhetsredovisning trots att de inte omfattas av lagkravet, 

vilket kan skapa konkurrensfördelar gentemot de konkurrenter som i samma position inte 

upprättar en hållbarhetsredovisning. Detta gör i sin tur att Maxcon kan anses vara mer legitima 

från de företag de gör affärer med.  

Maxcon diskuterar även fördelen med att redan ha upprättat en hållbarhetsredovisning, då de 

har en grund att utgå ifrån om lagkravet skulle ändras till att inkludera även dem vilket innebär 

att de inte behöver framställa en helt ny. Företaget nämner också att en hållbarhetsredovisning 

kan bidra till att mer människor vill söka sig till verksamheten vilket i sin tur kan leda till ett 

större urval av människor att välja mellan i anställningsprocesser. Till sist anser företaget att 
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deras hållbarhetsredovisning är bra att ha tillgänglig för att deras kunder ska kunna förstå 

Maxcons agerande i vissa frågor och för att omgivningen ska se vad företaget står för. 

Det negativa som företaget väljer att lyfta om att ha en hållbarhetsredovisning är att det är 

mycket kostsamt att framställa en. Kostnaden blev hög på grund av att många personer behöver 

vara involverade i framställningen av hållbarhetsredovisningen. Eftersom Maxcon inte besitter 

dessa resurser internt har externa parter behövt hyras in. Då det är många involverade i 

processen att upprätta en hållbarhetsredovisning, blir detta också mycket tidskrävande för 

företaget då de anställda som är involverade i processen får ta tid från andra arbetsuppgifter och 

istället lägga tiden på upprättandet av hållbarhetsredovisningen.  

Maxcons intressenter har inte några specifika förväntningar på deras hållbarhetsredovisning 

eftersom de inte omfattas av lagkravet. Dock välkomnar Maxcons kunder att de har upprättat 

en sådan. Leverantörerna till Maxcon har däremot inget intresse i om företaget upprättar en 

hållbarhetsredovisning eller inte. Maxcon tror dock att det kommer att bli ett krav från stat- och 

kommuner inom en nära framtid att företag de gör affärer med ska ha upprättat en 

hållbarhetsredovisning. Maxcon ser dessutom gärna att det blir ett lagkrav på att även mindre 

företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning, givet att lagen inte blir alltför omfattande eller 

komplicerad.  

Innehållet i hållbarhetsredovisningen 

Maxcons hållbarhetsredovisning inleds med en kort genomgång över företaget där det beskrivs 

om företagets verksamhet och vad företaget ska stå för, vilket redogörs för på följande sätt: “Vi 

är en pålitlig och ansvarsfull affärspartner som levererar vad vi lovat, från anbud till färdigt 

projekt. Vi bygger för att tillgodose våra kunders förväntningar avseende allt från ekonomi och 

resultat till hållbar utveckling” (Maxcon 2016, s.2). Vidare beskriver företaget sina 

ståndpunkter genom ett antal olika citat som exempelvis “Vi är med och bygger för framtiden” 

och “Ett ungt företag med stora ambitioner” (Maxcon 2016, s.1). Därefter redogör VD:n kring 

hur företaget vill uppfattas, där det ges exempel som “Vi är expansiva och strävar efter en 

långsiktig lönsamhet där vi värdesätter hållbara värden för en minimal påverkan på människor 

och miljö” och “Att utgå från ett hållbarhetsperspektiv innebär att de sociala, de miljömässiga 

och de ekonomiska dimensionerna genomsyrar hela vår verksamhet” (Maxcon 2016, s.3). Inom 

”VD:ns ord” lyfts även vad de åstadkommit under året, där bland annat företagets 

hållbarhetsarbete innefattas. Där framgår det att företaget skapat en hållbarhetsredovisning och 

att syftet med detta var att integrera hållbarhetstänk i samtliga delar av verksamheten. De 

förklarar att hållbarhetsredovisningen resulterat i att företaget ligger i framkant inom sin 

bransch gällande hållbarhetsengagemang. De lyfter även hur viktiga deras kunder är genom att 

förklara att dessa står i centrum och att man strävar efter att upprätta långa relationer 

tillsammans med dem.  

Nästa del av hållbarhetsredovisningen inleds med en beskrivning av företagets intressenter. Här 

beskrivs hur de tas med i hållbarhetsredovisningen och vad dessa efterfrågar i sina relationer 

med Maxcon. Vidare skildras olika fokusområden som marknad, kvalité, miljö, medarbetare 

och samhällsengagemang. Verksamheten har utgått från vad intressenterna tyckt om företaget 

när föregående fokusområden formulerats. Marknadsmålet beskriver hur Maxcon ställer sig till 
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etiska affärer och beskrivning av hur deras värdekedja påverkar omvärlden. Delen om 

medarbetare beskriver vilka inbördes krav det finns mellan företaget och medarbetarna. Det 

diskuteras även kring olyckor där det framgår att: “... våra medarbetare ska aldrig känna oro för 

sin hälsa på sitt arbete” (Maxcon 2016, s.8). Denna del i hållbarhetsredovisningen tar även upp 

mångfald och Maxcon beskriver vikten av nolltolerans mot “trakasserier, kränkningar och 

särbehandlande” (Maxcon 2016, s.10), samt att de arbetar aktivt för en ökad mångfald inom 

företaget och att det är viktigt med jämställda löner.  

I avsnittet som behandlar kvalité och miljö väljer Maxcon att beskriva att de har kvalitetssystem 

som de använder för att säkerställa att deras “... åtaganden uppfyller de krav och förväntningar 

som finns” (Maxcon 2016, s.11). Maxcon kontrollerar att leverantörerna har en miljöanpassad 

verksamhet, att de ska verka för en effektiv resursförbrukning och att de ska arbeta tillsammans 

med sina leverantörer för ett hållbart företagande. Avsnittet om kvalité och miljö avslutas med 

en allmän genomgång av företagets kvalitetspolicyer och policyer rörande miljön.  

Maxcon redogör för sitt samhällsengagemang i sista stycket av hållbarhetsredovisningen, vilket 

börjar med uttalandet “Vi vill vara en ansvarstagande aktör som är med och utvecklar ett 

samhälle för nästa generation” (Maxcon 2016, s.13). De olika samhällsengagerade områden 

som Maxcon verkar inom är främst praktik och examensarbete för att möjliggöra praktisk 

erfarenhet i företagets verksamhet. De redogör vidare för sitt engagemang kring utbildning 

genom att diskutera att de tillverkar utbildningsmaterial för skolor, vilket i sin tur kan bidra till 

fler arbetsmöjligheter. Slutligen lyfts området forskning där Maxcon berättar att de stödjer en 

fond som bidrar till viktiga forskningsprojekt. 
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6 Analys 
Här analyseras likheter och skillnader som går att urskilja mellan empirin och teorin med 

hjälp av hypoteserna i avsnitt 2.3. Detta analyseras med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen. 

 

6.1 Företag A, Örebro Bostäder (ÖBO) 

H1. Det som har påverkan på varför företag har en hållbarhetsredovisning och på vad som 

inkluderas i den är att uppfylla det sociala kontraktet. 

Vid analys av empirin finns det flera olika exempel där det går att se likheter och skillnader 

utifrån teorin till varför företaget innehar en hållbarhetsredovisning samt vad som inkluderas i 

den. Deegan (2002) nämner att ett motiv till upprättandet av hållbarhetsredovisningen kan vara 

att överensstämma med rådande legala krav. Under intervjun nämns dock att ÖBO sedan länge 

arbetat med hållbarhet och hållbarhetsredovisning har varit en del redan innan lagkravet 

implementerades, vilket kan tolkas som att lagkravet här inte är ett märkbart motiv till 

upprättandet. Från ovanstående går det att se en skillnad jämfört med vad Deegan (2002) lyfter 

fram som ett motiv. Företaget beskriver i intervjun att de har krav från ägarna att agera på ett 

hållbart sätt och upprättar därför bland annat en hållbarhetsredovisning för att kunna 

kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete. Föregående överensstämmer med Deegan (2002) som 

nämner att företaget förväntas stämma överens med samhällets förväntningar. Motivet till 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen kan enligt företaget vara att öka lönsamheten, vilket 

överensstämmer med Friedmans (1962 se Deegan 2002) synsätt att företaget ska tjäna något på 

den informationen som ges ut.  

Med utgångspunkt från intervjun går det att tolka att företaget försöker uppnå de två kriterierna 

som Shocker och Sethi (1973) beskriver att företag måste uppnå för att ha rätten till att existera 

i samhället. Det första är att företaget måste ge tillbaka attraktiva sociala komponenter till 

samhället. Det andra är att tilldela fördelar till företagets intressenter (Shocker & Sethi 1973). 

Det kan tolkas som att företaget försöker uppnå dessa två kriterier eftersom det under intervjun 

nämns att företaget utformar en väsentlighetsanalys. I denna analys tar företaget reda på vad 

deras huvudsakliga intressenter förväntar sig av företaget, vilket de sedan tar ställning till när 

de väljer vilka projekt som ska prioriteras. Projekten lyfts i företagets hållbarhetsredovisning 

och detta kan vara för att upplysa samhället om de attraktiva sociala komponenterna som 

företaget erbjuder samhället genom att företaget tillåts existera.  

Med stöd av intervjun finns det flertalet strategier och förväntningar som påverkar vad som 

inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Lagkravet har bidragit till att ytterligare information 

inkluderas i hållbarhetsredovisningen gällande förbättringsmöjligheter, utöver detta har lagen 

inte påverkat innehållet i hållbarhetsredovisningen. Genom ovanstående resonemang kan en 

parallell dras till att företaget avser uppfylla första delen av sociala kontraktet som innefattar 

att organisationer ska upprätthålla det legala krav som råder (Gray, Owen & Adams 1996). 

Vidare bygger företagets mål delvis på vad externa parter förväntar sig och vad företaget anser 

är relevant för dessa. Det går att tolka från intervjun att företaget försöker uppnå underförstådda 
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kravet (Gray, Owen & Adams 1996) genom att de konstruerar mål utifrån externa parters 

förväntningar. Enligt teorin är det upp till organisationen att förstå dessa krav som uppfattas 

från omgivningen (Gray, Owen & Adams 1996), vilket här anses vara fallet utifrån intervjun.  

H2. Bakomliggande motiv till att ta med mer än vad lagen kräver i hållbarhetsredovisningen 

kan vara för att skaffa, behålla och reparera legitimitet åt organisationen. 

Med stöd av Suchmans (1995, se tabell 2–4) strategier är det möjligt att se ett flertal mönster 

där företaget använder sig av dessa strategier på olika sätt i sin hållbarhetsredovisning för att 

skapa, behålla eller reparera sin legitimitet. Utifrån intervjun kan tendenser av att skapa och 

behålla pragmatisk legitimitet (Suchman 1995) utläsas, där det exempelvis tydligt framgick att 

intressenterna och kunderna har ett stort fokus vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. 

Företaget har utformat en väsentlighetsanalys där de viktigaste intressenterna fastställs. Under 

intervjun nämns det att företagets hållbarhetsarbete är tänkt att återspegla intressenternas 

önskemål. Här går det att tolka det som att företaget arbetar med att behålla legitimitet genom 

att anpassa sig till intressenterna (Suchman 1995, se tabell 3). Det gick även att utläsa ur 

innehållet i hållbarhetsredovisningen att företaget upprättat en form av uppförandekod som de 

ska följa, något som även förväntas från deras leverantörer. Även detta kan kopplas till att 

företaget vill behålla pragmatisk legitimitet genom att anpassa organisationen till rådande 

externa krav genom att involvera sina intressenter (Suchman 1995, se tabell 3). För att företaget 

ska kunna behålla sin moraliska legitimitet kan det tolkas som att de försöker vara i linje med 

samhällets etiska synsätt, detta relaterat till det tidigare exemplet som berör uppförandekoden. 

Det är även möjligt att marknadsföra organisationens image för att skapa pragmatisk legitimitet 

(Suchman 1995, se tabell 2). Här går att se en koppling till att företaget använder sig av denna 

strategi, då det framgår i intervjun att det finns ett tätt samarbete med 

marknadsföringsavdelningen i samband med upprättandet av hållbarhetsredovisningen.   

Även moralisk legitimitet (Suchman 1995) kunde urskiljas utifrån intervjun och innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. Det märks återkommande att företaget vill skapa moralisk legitimitet 

genom att anpassa organisationen efter samhällets förväntningar och att 

hållbarhetsredovisningen ska avspegla de rådande värderingarna i samhället (Suchman 1995, 

se tabell 2). Det nämns även i hållbarhetsredovisningen att företaget har drivit projekt gällande 

trygghet, vilket kan relateras till att företaget försöker behålla moralisk legitimitet. Detta genom 

att företaget vill bevaka och ligga i linje med de etiska synsätt som finns i samhället. Företaget 

nämner även i sin hållbarhetsredovisning att de ligger i framkant gällande eliminering av 

bostadsbristen som rådde i Sverige, där det går att urskilja både en form av pragmatisk och 

moralisk legitimitet samtidigt. Genom att ha med detta kan företaget skapa och behålla 

legitimitet och visa sina intressenter att företaget varit framgångsrik inom ett visst område vilket 

kan ses som moralisk legitimitet (Suchman 1995, se tabell 2–3). De kan även ha med denna del 

i marknadsföringssyfte, vilket också kan ses som en form av pragmatisk legitimitet där 

organisationen vill skapa legitimitet genom att marknadsföra sin image (Suchman 1995, se 

tabell 2).  

Företaget har även delar i sin hållbarhetsredovisning som går att relatera till att de försöker 

skapa kognitiv legitimitet. De har bland annat ett avsnitt som heter “Ord från VD”, där det lyfts 
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fram att företaget är i framkant gällande byggandet av nya bostäder och att företaget har en 

hyressättningsmodell som möjliggör att fler ska kunna hyra bostad. VD:n nämner även att 

företaget arbetat med ett flertal lyckade projekt under året. Det ges en presentation i 

hållbarhetsredovisningen genom företagets vision, affärsidé och de målområden som visar att 

hållbarhetsarbetet ska genomsyra verksamheten samt de beslut som tas. Dessa delar kan ses 

som att företaget vill försöka skapa kognitiv legitimitet, något Suchman (1995, se tabell 2) 

beskriver som en strategi för att skapa en gemensam bild om hur organisationen ska uppfattas. 

Detta kan även på ett sätt tolkas som moraliskt legitimitetsskapande genom att företagets 

klargör sina mål och därefter vilka de ska rikta in sig på (Suchman 1995, se tabell 2). 

Det kan även tolkas som att organisationen försöker bli sedda som ett företag för alla i 

samhället, eftersom de i sin hållbarhetsredovisning beskriver att de driver projekt som 

möjliggör för människor med sämre förutsättningar att få bostad hos dem. Även detta ligger i 

linje med den ovan nämnda strategin om att företag vill försöka skapa en gemensam bild om 

hur organisationen ska bli uppfattat för att skapa kognitiv legitimitet (Suchman 1995, se tabell 

2). Det kan även tolkas som att företaget vill försöka skapa kognitiv legitimitet genom att 

standardisera nya modeller. Detta kan utläsas från företagets hållbarhetsredovisning där de 

diskuterar kring ett nytt koncept de hade vid ett uppdrag de utförde åt en leverantör. Uppdraget 

skulle även inkludera delar som berör ett hållbart samhälle, i detta fall var det att få ut arbetslösa 

på arbetsmarknaden, något i sin tur även flertalet andra kommunala bostadsbolag tagit efter när 

de utformat sina projekt. Det går även att se ytterligare en form av kognitiv legitimitetssökning, 

då det under intervjun framgår att företaget tar inspiration från andra kommunala bostadsbolag 

vid upprättandet av sin hållbarhetsredovisning. Suchman (1995, se tabell 2) lyfter detta som en 

strategi för att skapa legitimitet inom det kognitiva perspektivet där företaget kan anpassa 

organisationen till lyckade modeller genom att härma andra standarder.  

Ytterligare går det att tolka det som att företaget försöker reparera sin kognitiva legitimitet. 

Detta genom att använda sig av strategin där företaget ska förklara en situation och även ge en 

adekvat förklaring till varför den har uppstått (Suchman 1995, se tabell 4). Det går att tolka det 

som att strategin används i företagets hållbarhetsredovisning där de exempelvis lyfter att de inte 

har uppnått sina drivmedelsmål och att det beror på att de inte hade uppdaterat sin fordonsflotta 

tillräckligt. Detta uttalande kan även kopplas till strategin om att ursäkta eller bortförklara 

organisationens handlande inom den moraliska legitimiteten, för att på så sätt reparera sin 

legitimitet (Suchman 1995, se tabell 4). Företaget väljer att även lyfta vad de kommer att göra 

framöver i sin hållbarhetsredovisning, vilket däremot inte går att koppla till någon av teorins 

strategier. 

6.2 Företag B, Green Cargo 

H1. Det som har påverkan på varför företag har en hållbarhetsredovisning och på vad som 

inkluderas i den är att uppfylla det sociala kontraktet. 

Deegan (2002) förespråkar som tidigare nämnt att ett motiv kring upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen är att stämma överens med det legala kravet som finns. Utifrån 

intervjun med företaget har Green Cargo hållbarhetsredovisat sedan lång tid tillbaka. Därför 
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tolkas det som att det centrala kring varför företaget hållbarhetsredovisar inte är för att uppfylla 

det legala kravet och att detta skiljer sig från det teorin beskriver.  

Under intervjun framkom det att företaget vill vara transparenta gentemot sina kunder och att 

de ser företagets hållbarhetsredovisning som ett mycket viktigt dokument för att kunna påvisa 

denna transparens. Detta överensstämmer med Deegans (2002) resonemang, att samhället 

förväntar sig något från organisationen. I detta fall att företaget bland annat ska vara 

transparenta och därav tilldelas en “licens att verka”. Vidare framgick det från intervjun att 

företaget inte ser någon direkt koppling mellan lönsamhet och att framställa en 

hållbarhetsredovisning. Här går det att tolka en skillnad mellan teorin och empirin. Friedman 

(1962 se Deegan 2002) förespråkar att organisationer kan upprätta en hållbarhetsredovisning i 

syfte av att tjäna något på det, men Green Cargos syfte med upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen är att vara transparenta gentemot omgivningen.  

Deegan (2002) beskriver att det är viktigt att organisationer överensstämmer med samhällets 

förväntningar för att uppfylla det sociala kontraktet. Företaget beskrev i intervjun att deras 

huvudsakliga syfte med användningen av GRI-ramverket vid val av innehåll i 

hållbarhetsredovisningen, är att kunna jämföras med andra företag och att kunna belysa 

väsentliga frågor för sina intressenter. Vid intervjun framgick det även att företaget inkluderar 

mer i sin hållbarhetsredovisning gällande leverantörsrelationer och affärsetik eftersom rådande 

lag har betonat att större vikt ska läggas på dessa delar. Vidare går det att se en likhet och 

skillnad mellan teorin samt det som framgick under intervjun. Likheten är att det legala kravet 

har haft inverkan på det sociala kontraktet (Gray, Owen & Adams 1996) i 

hållbarhetsredovisningen. Dock fanns det innan lagkravet trädde i kraft inget legalt krav för 

företaget att förhålla sig till. Därav går det även att se en skillnad då företaget poängterade i 

intervjun att fokus inte var lika stort på affärsetik och leverantörsrelationer innan lagkravet kom 

till. Utifrån detta är det möjligt att tolka att det legala kravet inte haft stor inverkan gällande det 

sociala kontraktet.  

Det kan ses en likhet när det underförstådda kravet av det sociala kontraktet diskuteras. Teorin 

förespråkar att det är upp till organisationen att uppfatta det underförstådda kravet från 

omgivningen (Gray, Owen & Adams 1996). Det underförstådda kravet är i Green Cargos fall, 

uppfyllt när deras kunders krav diskuteras. Det framgick från intervjun att företaget uppfattat 

att digitaliseringsfrågan är av stor betydelse för deras kunder. Det har varit upp till företaget 

själva att tolka detta för att sedan lyfta fram det i kommande hållbarhetsredovisning. Detta 

överensstämmer med den teoretiska synvinkeln som beskriver att det är organisationens uppgift 

att uppfatta samhällets underförstådda krav och arbeta för att vara i linje med denna (Gray, 

Owen och Adams 1996).  Dock skiljs resonemanget åt i det underförstådda kravet, när företaget 

under intervjun uttryckte att fokus på företagets hållbarhetsarbete är att det ska vara 

värdeskapande för dem själva. Företaget utgår då från vad som är väsentligt och värdeskapande 

utifrån deras egen syn och lyfter sedan fram det i hållbarhetsredovisningen. 
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Företaget utför en väsentlighetsanalys i sin hållbarhetsredovisning, vilket direkt går att relatera 

till användningen av GRI-ramverket. En väsentlighetsanalys syftar till att lokalisera de mest 

relevanta frågorna som rör företagets intressenter (Frostenson & Helin 2009). Enligt teorin kan 

en väsentlighetsanalys kopplas till att företaget försöker identifiera de främsta förväntningarna 

som samhället ställer på företaget och därav försöker uppfylla det sociala kontraktet (Deegan 

2002). Utifrån väsentlighetsanalysen går det att se en likhet kring GRI-ramverkets innehållsliga 

principer (Frostenson & Helin 2009) och resonemanget kring det sociala kontraktet (Deegan 

2002). Green Cargo poängterade dock att det viktigaste innehållet i hållbarhetsredovisningen 

beror på vad de själva anser vara värdeskapande för företaget. De använder själva indikatorer 

som de kommunicerar ut för att visa vad de kan leverera. Detta överensstämmer med 

resonemanget kring organisationers överlevnad, att det krävs att organisationer levererar 

attraktiva komponenter till samhället för att tillåtas verka (Shocker & Sethi 1973). 

H2. Bakomliggande motiv till att ta med mer än vad lagen kräver i hållbarhetsredovisningen 

kan vara för att skaffa, behålla och reparera legitimitet åt organisationen. 

Företaget beskriver i sin hållbarhetsredovisning att de har lyckats bättre än tidigare att leva upp 

till kraven de har haft från sina kunder. Utifrån detta är det möjligt att se en likhet till teorin när 

det gäller strategin att skapa moralisk legitimitet åt organisationen. Genom detta påstående i 

hållbarhetsredovisningen kan företaget övertala dess intressenter att organisationen är 

framgångsrik (Suchman 1995, se tabell 2). Företaget beskriver vidare i 

hållbarhetsredovisningen att majoriteten av landets transporter med godståg sker genom 

användandet av företagets tjänster. Här går det att se en likhet kring det Suchman (1995, se 

tabell 2) förespråkar om att skapa moralisk legitimitet, där företaget inte ska fokusera på 

enskilda individers förväntningar utan utföra aktiviteter som anses rätt. 

I hållbarhetsredovisningen tas det även upp om en olycka i företaget som ledde till att ett 

dödsfall inträffade. Företaget har i detta fall valt att förklara hur de ska undvika att detta inträffar 

igen. Här beskrivs att de utbildat medarbetare till att börja agera efter ett säkerhetstänk och även 

ändrat sättet det dagliga arbetet sker på. Likheter går att urskiljas genom Suchman (1995, se 

tabell 4) som säger att företaget vill reparera dess generella legitimitet genom att visa på att de 

kommer omstrukturera sitt handlande som i detta fallet är att försöka förhindra att det inträffar 

igen. Företaget poängterar även i hållbarhetsredovisningen att de strävar efter att leva upp till 

de krav som ställs av deras intressenter gällande hållbarhet. Teorin beskriver att detta bland 

annat kan lyftas fram för att skapa pragmatisk legitimitet (Suchman 1995, se tabell 2), genom 

att företag ska anpassa sig mot vad samhället efterfrågar.  

Företagets VD beskriver i hållbarhetsredovisningen att deras ansträngningar kring hållbarhet 

syns tydligt, bland annat genom att de fått en bra hållbarhetsranking och de nämner även att 

“Vi ska känna en stolthet över vilka vi är och vad vi kan” (Green Cargo 2018, s.4). Enligt 

hållbarhetsredovisningen driver Green Cargo också olika projekt som rör hållbarhet. VD:ns 

beskrivning och framställningen av projekten kan tänkas återspegla att företaget vill skapa 

kognitiv legitimitet för företaget, genom att skapa en gemensam bild hos deras intressenter om 

hur företaget vill bli uppfattat (Suchman 1995, se tabell 2).  
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När det gäller att reparera moralisk legitimitet, använder företaget hållbarhetsredovisningen 

genom att kommunicera ut att deras nettoskuldsättningsgrad har försämrats och att det främst 

beror på nedskrivningen av ett dotterbolag. Denna strategi kan därför främst tänkas användas 

på grund av att bortförklara varför en organisation har handlat på ett visst sätt för att reparera 

sin moraliska legitimitet (Suchman 1995, se tabell 4). Vidare beskriver företaget i 

hållbarhetsredovisningen att deras mål var 95 procents punktlighet till kund, men att de endast 

nådde upp till 93,2 procent. De beskriver att denna försämring beror på omständigheter som de 

själva inte kunnat påverkat, som exempelvis väderförhållanden. Enligt teorin går det att tolka 

att företaget avser att reparera kognitiv legitimitet genom ett konstaterande om hur det ligger 

till och varför det har skett (Suchman 1995, se tabell 3). Även genom att de är ärliga i det som 

framförs kan det tolkas som att de försöker bevara moralisk legitimitet (Suchman 1995, se tabell 

3).  

Slutligen redogörs det i hållbarhetsredovisningen att företaget ämnar uppfylla de förväntningar 

som intressenterna ställer på dem gällande hållbarhetsfrågor. Från detta kan man härleda 

Suchmans (1995, se tabell 2) strategi om att skapa legitimitet genom att möta omvärldens 

förväntningar. 

6.3 Företag C, Maxcon 

H1. Det som har påverkan på varför företag har en hållbarhetsredovisning och på vad som 

inkluderas i den är att uppfylla det sociala kontraktet. 

Inom teorin finns det krav som samhället ställer på företaget för att de ska få rätt att verka i 

samhället. Som ovan nämnt är det legala kravet att företaget ska följa lagar och regler samt 

underförstådda villkor från samhället (Gray, Owen & Adams 1996). Då Maxcon inte är bundna 

vid lagkravet att de ska upprätta en hållbarhetsredovisning, kan det tänkas att detta legala krav 

inte har någon inverkan på att de har upprättat en hållbarhetsredovisning. Dock kan det tolkas 

från intervjun att legala kravet kan komma att även gälla dem framöver, vilket kan leda till att 

lagkravet kan bli en större faktor för företaget att ta ställning till i framtiden.  

Deegan (2002) beskriver bland annat att företaget måste uppfylla samhällets förväntningar på 

organisationen för att det sociala kontraktet ska gälla. Genom intervjun går det att tolka att 

företagen försöker uppfylla dessa förväntningar genom att de upprättade en 

hållbarhetsredovisning. Företaget vill uppfattas av omvärlden som ett större företag för att 

underlätta interaktionen med större kunder. Om företaget uppfattas som större, blir det också 

lättare för dem att anses vara legitima. 

Teorin om det sociala kontraktet beskriver att ett företag måste verka för dess upprätthållande 

för att överleva på marknaden (Shocker & Sethi 1973; O’Donovan 2002; Deegan 2002). De 

kriterier som ett företag måste uppfylla är att tillhandahålla sociala, ekonomiska och politiska 

fördelar till sina intressenter samt bidra med attraktiva sociala komponenter till samhället. Detta 

kan ses i Maxcons hållbarhetsredovisning i och med att de vill uppfylla sina kunders 

förväntningar på företaget, vilket kan tolkas som att de försöker ge fördelar till sina intressenter.  

Ytterligare hävdar teorin att det underförstådda kravet från samhället på organisationen kan 

komma att ändra sig och att det är organisationens uppdrag att tolka kravet (Gray, Owen och 
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Adams 1996). Detta kan vara en bidragande faktor till att Maxcon väljer att uttrycka sig i citat, 

principer och med mindre precision i sin hållbarhetsredovisning om vad de faktiskt ska göra. 

Det kan exempelvis handla om att de ska låta hållbarhetstänk genomsyra hela verksamheten, 

då de inte behöver lägga allt för stor vikt vid att identifiera det underförstådda kravet.  

H2. Bakomliggande motiv till att ta med mer än vad lagen kräver i hållbarhetsredovisningen 

kan vara för att skaffa, behålla och reparera legitimitet åt organisationen. 

Inom området som berör varför företagen uttrycker sig på det sättet som de gör finns det två 

teorier som stödjer varandra. Dessa är att man skapar legitimitet genom aktiviteter (Dowling & 

Pfeffer 1975 se Deegan 2002) och Suchmans (1995) strategier för att skapa, behålla och 

reparera legitimitet. Med utgångspunkt i strategierna som Dowling och Pfeffer (1975 se Deegan 

2002, se tabell 1) diskuterar, går det tolka det som att Maxcon anpassar vad de vill visa utåt. De 

beskriver exempelvis att hållbarhetstänk ska genomsyra hela verksamheten i 

hållbarhetsredovisningen, men de väljer att bara lyfta fram vissa delar i den. Företaget försöker 

även bli identifierat med värderingar som är av stor betydelse för samhället genom sitt yttrande 

om exempelvis etiska affärer och arbetsmiljön i hållbarhetsredovisningen.   

Från Suchmans (1995, se tabell 2–4) strategier om att skapa, behålla och reparera legitimitet 

utgår företaget främst från att försöka bygga legitimitet av vad som framgick i deras 

hållbarhetsredovisning. Maxcon försöker främst skapa generell legitimitet genom att anpassa 

organisationen till omvärldens förväntningar. Detta kan tolkas från uttrycket i 

hållbarhetsredovisningen där de nämner sin önskan att uppfylla förväntningarna från sina 

intressenter. För att skapa pragmatisk legitimitet (Suchman 1995, se tabell 2) går det att se att 

företaget försöker bygga upp ett rykte. Här lyfter företaget exempelvis fram att de är ledande 

inom sin bransch med hållbarhetsarbete i sin hållbarhetsredovisning. Ytterligare för att skapa 

pragmatisk legitimitet kan organisationer marknadsföra dess image och produkter (Suchman 

1995, se tabell 2). Det går även att se en koppling till denna strategi genom uttalandet ovan där 

Maxcon nämner att de är ledande inom sin bransch.  

Det finns även tendenser från vad Maxcon signalerar ut när det gäller att skapa moralisk 

legitimitet. Detta genom att företaget försöker övertala organisationens intressenter om att de 

är framgångsrika (Suchman 1995, se tabell 2). Detta kan i sin tur härledas till samma uttalande 

från hållbarhetsredovisningen om att de är ledande inom sin bransch gällande hållbarhetsarbete. 

Företaget behandlar även sina övergripande mål i hållbarhetsredovisningen, vilket kan klassas 

som att organisationen försöker skapa moralisk legitimitet. Genom att definiera sina mål visar 

företaget områdena de vill inrikta sig på. Slutligen skapar Maxcon moralisk legitimitet genom 

att anpassa organisationen till rådande värderingar från omvärlden (Suchman 1995, se tabell 2). 

Detta kan tolkas som att företaget gör då de i sin hållbarhetsredovisning behandlar hur de ska 

gå tillväga för att uppfylla omvärldens värderingar. Ovanstående beskrivs exempelvis genom 

hur de ska verka för att affärerna ska genomföras på ett etiskt vis.  

Det går även se att Maxcon försöker skapa kognitiv legitimitet genom att efterlikna andra 

organisationers modeller om vad som är framgångsrikt att lyfta (Suchman 1995, se tabell 2). 

Under intervjun framkom att de utgått från hur andra företag strukturerat sina 

hållbarhetsredovisningar och dessutom använt sig av GRI-ramverket. 
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Det finns även tendenser till att de arbetar för att behålla sin pragmatiska legitimitet. Detta 

genom att företaget anpassar sig till vad samhället efterfrågar och genom att bevara utbytet 

mellan aktörer (Suchman 1995, se tabell 3). Detta återspeglas i företagets 

hållbarhetsredovisning där det beskrivs att de ska uppfylla vad deras intressenter efterfrågar och 

att de ska verka för långa relationer tillsammans med sina kunder. Ytterligare går det att urskilja 

från företagets hållbarhetsredovisning att de strävar efter att behålla moralisk legitimitet, som 

beskriver att företag ska bevaka etiken och stämma överens med omgivningens etiska synsätt. 

Det kan ses som att företaget arbetar med detta genom att de förtydligar sin etiska inställning i 

hur de gör affärer med andra företag. Det kan även uppfattas som att de strävar efter att stämma 

överens med omgivningens etiska synsätt. För att behålla moralisk legitimitet kan företag sträva 

efter att vara ärliga om sin verksamhet (Suchman 1995, se tabell 3). Företaget uttryckte i 

intervjun att de enbart ska behandla områden som man kan stå för, vilket kan tyda på att de 

anser att det är av vikt att vara ärliga i vad de signalerar ut genom sin hållbarhetsredovisning. 

Maxcon nämnde även i intervjun att de utformade sin hållbarhetsredovisning som ett verktyg 

internt genom att inkludera policyer som de anställda ska förhålla sig till. Detta inkluderades 

inte i teorin om varför företag utformat sin hållbarhetsredovisning på ett visst sätt eller som 

bakgrund till att man har skapat den. Vidare diskuterades det under intervjun att företaget enbart 

ville behandla relevanta delar för företaget i sin hållbarhetsredovisning. Detta går emot teorin 

om det sociala kontraktet (Gray, Owen & Adams 1996) som förklarar att företaget ska uttrycka 

sig så som omgivningen förväntar sig av företaget. 
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7 Slutsats  
I detta kapitel presenteras studiens slutsats med avsikt att besvara studiens frågeställningar 

och hypoteser. Vidare följer en diskussion om studiens slutsatser och därefter presenteras 

förslag till vidare forskning. 

För att svara på studiens syfte kan man se att samtliga företag använder sig av olika strategier, 

främst bibehålla och skapa legitimitets strategier i val av innehåll i sina 

hållbarhetsredovisningar. Det går även att se att samtliga företag strävar efter att uppfylla 

samhällets förväntningar, för att uppfylla det sociala kontraktet. Därav kan det ses som att 

tidigare teori gällande legitimitet har stämt till stora delar och att tidigare forskning även 

stämde på de studerade företagen gällande legitimitetssökning i hållbarhetsredovisningen. 

Studiens forskningsfrågor var att se vilka strategier och förväntningar som påverkade vad 

företagen redovisade i sin hållbarhetsredovisning, utöver vad lagen kräver samt vilka motiv 

företagen har vid upprättandet av sin hållbarhetsredovisning. De strategierna som företagen 

använde sig av för att välja vad som ska inkluderas i hållbarhetsredovisningarna, var strategier 

för att reparera, bibehålla och skapa legitimitet. Även förväntningar från företagens omvärld 

har spelat in i den information som inkluderats i hållbarhetsredovisningarna. Motiven till att 

företagen upprättar hållbarhetsredovisningen är dels lagkravet, men även för att uppfylla det 

sociala kontraktet mot samhället och för att skapa, bibehålla samt reparera sin legitimitet. 

Den första av de två hypoteserna var att undersöka om det sociala kontraktet har påverkan på 

varför företag har en hållbarhetsredovisning och vad som inkluderas i den. Utifrån analysen 

kan slutsatsen dras att det sociala kontraktet har en stor påverkan på att företag väljer att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Dock går det att se delar med svagare koppling till 

upprättandet av hållbarhetsredovisning, exempelvis det Deegan (2002) beskriver om att 

organisationer måste uppfylla det legala kravet från samhället. Utifrån analysen går det att se 

att det legala kravet inte varit av stor vikt för upprättandet hos samtliga företag. Detta 

eftersom de redan upprättat en hållbarhetsredovisning redan innan lagkravet implementerades. 

Lagkravet visade sig dock vara en bidragande orsak till att Maxcon valt att upprätta en 

hållbarhetsredovisning, då lagkravet kan börja innefatta företaget inom en snar framtid.   

Deegan (2002) menar att det viktigaste för att uppfylla det sociala kontraktet var att svara mot 

samhällets dynamiska förväntningar. Som framgår i analysen strävar samtliga företag efter att 

uppfylla dessa förväntningar genom vad de inkluderar i sina hållbarhetsredovisningar. Dock 

lyfter företagen Maxcon och Green Cargo att den största bidragande faktorn till vad som 

inkluderas i deras hållbarhetsredovisning främst berodde på vad som var väsentligt för dem 

själva. Gray, Owen och Adams (1996) beskriver att två krav ska uppfyllas vid inkluderingen av 

information i hållbarhetsredovisningen. Dessa krav är information för att uppnå det legala 

kravet och det underförstådda kravet från samhället. Utifrån analysen kan man se att ÖBO och 

Green Cargo blivit påverkade i vad de inkluderar i sin hållbarhetsredovisning av det legala 

kravet, medan Maxcon inte har blivit påverkat. Det underförstådda kravet från samhället kan 

alla företag anses sträva efter att uppfylla från vad analysen visar. Dock kan det även tolkas 



   
 

   
 

48  

som att Green Cargo och Maxcon främst väljer att inkludera information efter vad de själva 

anser är väsentligt för företaget. 

Detta visar att första hypotesen stämmer överens med empirin, men att tyngdpunkten i vad 

företagen strävar efter inom det sociala kontraktet är olika för de tre företagen. 

Resultatet från studien visar att samtliga av Suchmans (1995) strategier förekommer på olika 

sätt i de valda företagens hållbarhetsredovisningar när man ser till den andra hypotesen. Utifrån 

analysen gick det att se mönster som bekräftar Suchmans (1995) strategier om att skapa, behålla 

och reparera legitimitet. Ur ett legitimitetsperspektiv har dessa strategier bidragit till att mer 

information har belysts i företagens hållbarhetsredovisning än vad som krävts enligt lag. En del 

av det som behandlas i hållbarhetsredovisningen kan handla om att skapa, behålla eller reparera 

företagets legitimitet. Dock visar resultaten i analysen främst strategier för att skapa och behålla 

legitimitet. 

Utifrån ovanstående slutsatser går det att urskilja att även denna hypotes till stor del stämmer, 

men att teorin eventuellt bör korrigeras på två punkter. Den första genom att försöka begränsa 

tillämpningen, detta för att inte bli allmängiltig. Den andra är att företag lägger större vikt på 

att skapa samt behålla legitimitet än att försöka reparera legitimitet. Detta då att reparera 

legitimitet inte förekom i större utsträckning i de undersökta företagen. 

7.1 Diskussion 

Av studiens resultat är det möjligt att dra paralleller till att allt som ett företag inkluderar i sin 

hållbarhetsredovisning kan kopplas till legitimitet. Detta resonemang utesluter många andra 

möjliga faktorer som kan påverka vad som inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Vissa av 

strategierna är baserade på isomorfism (DiMaggio & Powell 1983) och företagen har 

uttryckligen sagt att de har tagit efter andra företag. Till viss del kan det vara så att isomorfism 

kan vara en bidragande faktor till vad företagen inkluderar i sin hållbarhetsredovisning. 

Ytterligare följde samtliga företag, till mer eller mindre del, GRI ramverket vilket även kan vara 

en stor påverkande faktor till att företagen tog med mer information än vad den svenska lagen 

kräver. Quilice et al. (2018) beskriver att ramverket kan ses som ett verktyg för marknadsföring. 

Detta har dock teorin poängterat att så är inte fallet, GRI-ramverket påverkar endast innehållet 

i hållbarhetsredovisningen när det bland annat gäller att framställa en väsentlighetsanalys. 

Analysens syfte är att lyfta fram de väsentligaste intressenterna och dess mest relevanta frågor 

i hållbarhetsredovisningen (Frostenson & Helin 2009). Detta går därför att ta stöd i Deegan 

(2002) resonemang kring det underförstådda kravet, att det är upp till företagen själva att 

lokalisera dessa krav från omgivningen. Deegan (2002) samt Frostenson och Helin (2009), kan 

därför med hjälp av empirin ifrågasätta Quilice et al. (2018) syn på GRI-ramverkets syfte. Syftet 

med GRI-ramverket har kunnat urskiljas ur empirin och det har varit att underlätta arbetet och 

möjliggöra jämförbarhet mellan företag. Detta stämmer överens med bland annat Frostenson 

och Helins (2009) kvalitativa princip angående jämförbarhet.   

  



   
 

   
 

49  

Det går även tolka det som att företaget upprättat en hållbarhetsredovisning för att försöka visa 

på deras samhällskostnad och hur de arbetar för att reducera denna. Detta är centralt i teorin om 

det sociala kontraktet, för att företaget ska få rätt att existera måste de ge mer tillbaka till 

samhället än vad de kostar (Mathews 1993 se Deegan 2002). Detta i sin tur gör det möjligt att 

tolka själva upprättandet av en hållbarhetsredovisning, som att de försöker uppfylla det sociala 

kontraktet. 

Ytterligare kan man ifrågasätta hur mycket företagen arbetar efter de olika strategierna som 

Suchman (1995) och Dowling och Pfeffer (1975 se Deegan 2002) anger att företagen ska följa 

för att skapa, behålla och reparera legitimitet. Detta då det går att se det som att samtliga 

uttalanden som företagen har gjort är på något sätt är kopplade till dessa strategier, medan 

företagen i själva verket kan ha gjort dessa uttalanden på grund av andra anledningar. Det kan 

exempelvis handla om att GRI-ramverket anger att företag ska inkludera viss information i sin 

hållbarhetsredovisning.   

Genom denna diskussion kan studien belysa att det även kan vara andra orsaker än enbart 

legitimitetssökande som är orsaken till att företagen inkluderar mer information än vad lagen 

kräver i sin hållbarhetsredovisning. 

7.2 Framtida forskning 

Utifrån teorin och den empiri som tagits fram under studien har vissa områden blivit 

uppmärksammade av oss som potentiella områden som skulle behöva vidare forskning.  

  

Dels skulle det vara intressant att se om lagkravet på att vissa företag ska upprätta en 

hållbarharhetsredovisning har lett till ökad ismorfism mellan företagens i 

hållbarhetsredovisningens innehåll och vad detta skulle få för påverkan på redovisningen i 

framtiden. Detta med utgångspunkt i DiMaggio och Powells (1983) teori om mimetisk, 

tvingande och normativ ismorfism. 

 

Det skulle även vara intressant att göra en större undersökning genom att inkludera fler 

branscher och företag under en längre period och även att se hur hållbarhetsredovisningens 

innehållsmässiga utformning förändrar sig på sikt. Kan det även vara så att företagens sökande 

efter legitimitet genom hållbarhetsredovisningen påverkar hållbarhetsredovisningen legitimitet 

och trovärdighet, då företagen inkluderar mycket information som kan tolkas som irrelevant. 

Här skulle det vara intressant att vidareutveckla och titta närmare på Ashforth och Gibbs (1990) 

resonemang att företag som söker legitimitet även kan förlora den om man arbetar på fel sätt i 

sitt arbeta med att söka legitimitet.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Inledande om intervjupersonerna 

• Vad innehar du för position i företaget?  

• Vilka är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?  

• Vilken är din relation till hållbarhetsrapporten eller hållbarhetsarbetet i stort? 

• Vilka utbildningskrav har ni på era anställda inom hållbarhetsområdet? 

• Vilka är era huvudsakliga intressenter förutom kunder? 

• Vad är företagets övergripande mål? 

 Företagets arbete med hållbarhetsredovisning  

• Mot vilka vänder sig er hållbarhetsredovisning mot?  

• Vilka är de stora aktuella frågorna ni arbetar med just nu?  

• Vad ligger största fokus på just nu hållbarhetsmässigt jämfört med ett par år sedan?  

• Hur och på vilket sätt har fokus på hållbarhetsaspekterna förändrats/ inte ändrats? 

• Hur ser processen ut där ni väljer vad som ska lyftas i er hållbarhetsredovisning? 

• Hur ser ni på utvecklingen av er hållbarhetsredovisning framöver? 

• Medför hållbarhetsrapporteringen några fördelar eller nackdelar för er som företag? 

• Vilka är dessa i så fall? 

• Berätta gärna om hur ni ser på förhållandet mellan marknadsföring och 

hållbarhetsredovisning.  

Motiv till upprättande och inkluderande strategier samt förväntningar i 

hållbarhetsredovisningen 

• Av vilken anledning presenteras informationen i hållbarhetsredovisningen och vad 

påverkar vilken information som tas med?  

• Finns det externa krav på er om vad som ska inkluderas i er hållbarhetsredovisning, 

och i så fall vilka? 

• Använder ni er av någon sorts mall som exempelvis GRI eller tar ni fram egna mått?  

• Finns det någon orsak till att ni använder GRI/egna mått?  

•  Är det av vikt för era största leverantörer/kunder att ni arbetar aktivt med hållbarhet? 

• Hur ser ni på GRI-ramverket?  

• Varför tror ni att ramverket används?  

• Vad bidrar ramverket till enligt er?  

• Vad finns det för fördelar och nackdelar med detta ramverk?  

• Tror ni  att intressenter förväntar sig av er att ni ska använda sig av GRI? 

  



   
 

   
 

 

Faktorer som inte krävs per lag, men som ändå är inkluderat i hållbarhetsredovisningen 

• Varför väljer ni att ta upp delar i er hållbarhetsredovisning utöver vad lagen kräver av 

er att ta med? 

• Vad anser ni är väsentligt att inkludera i er hållbarhetsredovisning? 

• Finns det några faktorer som är mer viktiga än andra för att skapa trovärdighet till 

externa parter? 

• Finns det delar i er hållbarhetsredovisning som ni tar med för att öka er lönsamhet och 

trovärdighet, även fast det inte finns lagkrav på detta? 

• Om ni tar med delar för att öka trovärdigheten, varför gör ni detta isåfall?  

• Kan ni se något samband mellan ert hållbarhetsarbete och lönsamhet?  

 

 Företagets syn på det obligatoriska lagkravet 

• Vad anser ni om det obligatoriska lagkravet angående en upprättande av 

hållbarhetsredovisning för de större företagen?  

• På vilka olika sätt har det påverkat ert företag? 

• Finns det några positiva effekter med lagkravet?  

• Vilka? 

• Finns det några negativa effekter med lagkravet? 

• Vilka?  

 Företagets syn på dess konkurrenter 

• Blir ni påverkade av vad era konkurrenter lyfter i sin hållbarhetsredovisning?  

• Om era konkurrenter har med några bra alternativt nya delar i sina 

hållbarhetsrapporter, kan det leda till att ni tar efter de då?  

• Om ja, i så fall på vilka sätt?  

• Anser ni att företagen inom er bransch påverkar varandra till vad som ska inkluderas i 

en hållbarhetsredovisning 

• Är det något mer angående ert hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning du skulle 

vilja tillägga? 


