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Abstract 

Climate and human rights issues are more relevant than ever, and companies 
are expected to act more sustainably and publish a report that shows how they 
work to take their sustainable responsibilities.  It can be questioned whether the 
reports are a good way to present how well a company performs within 
sustainable development and if it is possible to clarify whether a company is 
fulfilling its corporate social responsibility by reading a report. This study 
intends to increase the understanding of whether sustainability reports are 
sufficiently trustworthy for stakeholders to rely on. Because of a legislation 
without specific regulation of the content of sustainability reports, the 
trustworthiness of the reports can be questioned. Furthermore, it is questioned 
if a sustainability report is used by stakeholders in a broader sense. The study is 
based on interviews with eight respondents and is divided into three different 
groups: academics, sustainability consultants and sustainability managers. An 
internal and external perspective is given through this triangulation of 
respondents which leads to a greater understanding of the topic. The study is 
based on a qualitative method with semi-structured interviews as the main focus 
for collecting data. The data material has been analyzed along with theories that 
further explain and reinforce the analysis to enable the answering of the study’s 
research questions. The study shows that the main purpose for publishing 
sustainability reports is to fulfil the demands of stakeholders and live up to their 
social contracts, but also to abide to the law. Furthermore, evidence from this 
study has shown that the primary users of sustainability reports are investors. 
Other stakeholders seem to seek information from other sources. The 
conclusion of the study is that sustainability reports are credible but not 
sufficiently transparent and a law regulating the content of the reports can be a 
way to advance the positions for sustainability. A law change, however, is not 
the only solution, companies also need to implement sustainability in their 
fundamental values in order to be considered sustainable. 

Keywords: Sustainability reporting, Sustainability report, Corporate Social 
Responsibility (CSR), Triple Bottom Line (TBL), Legitimacy theory, 
Stakeholder theory, Stewardship theory, Information asymmetry.  
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Sammanfattning 

Frågor som rör klimat och mänskliga rättigheter är mer aktuellt än någonsin, 
och företag förväntas agera hållbart och publicera en rapport på hur de arbetar 
för att ta ett hållbart ansvar.  Det kan ifrågasättas huruvida rapporterna är ett 
trovärdigt sätt att presentera hur väl företag arbetar med hållbarhet, och om det 
är möjligt att klargöra om de tar sitt sociala och miljömässiga ansvar genom att 
ta del av rapporterna. Studien ämnar öka förståelsen för huruvida 
hållbarhetsrapporter är tillräckligt trovärdiga för att intressenter ska kunna 
förlita sig på dem. På grund av en bristfällig lag med svag reglering kan 
trovärdigheten ifrågasättas. I uppsatsen analyseras även i vilka avseenden en 
hållbarhetsrapport används av intressenter. Studien baseras på intervjuer med 
åtta respondenter som är indelade i tre olika grupper: akademiker, 
hållbarhetskonsulter och hållbarhetschefer. Genom denna triangulering 
tillhandahålls både ett internt och externt perspektiv på hållbarhetsredovisning, 
vilket leder till en djupare förståelse av ämnet. Studien är baserad på en kvalitativ 
forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Datamaterialet har 
analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen för att besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Av studien framkommer att det huvudsakliga syftet 
med hållbarhetsredovisning är att leva upp till intressenternas informationskrav, 
samt i vissa fall enbart för att följa lagen. Studien tyder på att den enda 
användaren av hållbarhetsrapporter är investerare, då andra intressenter söker 
information genom andra källor. Slutsatsen av studien är att 
hållbarhetsrapporter är trovärdiga men inte tillräckligt transparenta, och en lag 
med reglering av rapporternas innehåll kan vara ett sätt att uppmärksamma 
hållbarhetsarbetet. Att enbart göra en lagändring anses inte vara lösningen, utan 
företag behöver även implementera hållbarhet i grundvärderingarna för att 
anses vara hållbara. 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Hållbarhetsrapport, Corporate Social 
Responsibility (CSR), Triple Bottom Line (TBL), Legitimitetsteorin, 
Intressentteorin, Stewardshipteorin, Informationsasymmetri.  
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1. Inledning 

Inledningsvis introduceras i detta kapitel uppsatsens ämne som ger läsaren en bakgrund till 
varför hållbarhetsrapportering är aktuellt. Vidare följer problemdiskussion, syfte och 
uppsatsens frågeställningar, som är utgångspunkten för studien. 
 

1.1. Bakgrund 

De miljömässiga svårigheter vi står inför gör att det är högst aktuellt för både 
privatpersoner och företag att engagera sig i hållbarhet. Trots att det skett ett 
ökat företagsengagemang av miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 
fortsätter miljön att försämras. Det råder dock stor variation kring den 
ambitionsnivå och inställning företag har till hållbarhetsarbete (Landrum 2017). 
Människans livsstil är på flera sätt skadlig för miljön, därför menar somliga att 
hållbarhetsarbetet inte är tillräckligt utan att det framförallt rör sig om att minska 
det skadliga beteendet (Ibid). I dagsläget fokuserar människor ofta på aspekter 
som pris, status och bekvämlighet istället för att konsumera hållbart (Brockhaus 
et al. 2016). Överkonsumtion är ett stort problem då människan lever som om 
naturens resurser vore oändliga. Det kan uttryckas som att vi lever över våra 
tillgångar, då det rör sig om ett användande av naturresurser som motsvaras av 
1,6 jordklot (WWF 2016). 

Företag betraktas som stora aktörer då de har möjligheten att påverka både 
andra företag och konsumenter att ta ansvar och engagera sig i hållbarhet. Det 
finns en mängd olika motivationer för företag att verka hållbart. Det kan handla 
om en genuin vision om att förbättra miljön, utveckla företagets image, ren 
vinstmaximering (Brockhaus et al. 2016), eller att försöka uppnå 
konkurrensfördelar (Birca 2016). Företag kommunicerar ofta sitt 
hållbarhetsarbete i en hållbarhetsrapport (Christensen et al. 2013), något som är 
obligatoriskt för stora företag och valbart för mindre företag (FAR u.å.). Hållbar 
utveckling handlar inte endast om miljömässiga och ekonomiska faktorer utan 
även ett hänsynstagande till mänskliga rättigheter. Detta kan företag leva upp till 
genom att se till att det råder goda arbetsförhållanden genom hela 
leverantörskedjan, vilket de tenderar att göra i större utsträckning (Elkington 
1999; Deegan & Unerman 2011).  

Hållbar utveckling brukar beskrivas som ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (WCED 1987, s. 8). Hållbar utveckling handlar således 
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om att inte lämna ett betydande negativt avtryck på jorden genom medvetet 
hållbara aktioner (Isaksson et al. 2015). Hållbarhetsredovisning grundas i det 
ansvar företag har och upprättandet av en hållbarhetsrapport ger möjlighet att 
förmedla hur de arbetar med sådana aspekter (Schneider 2015). Anledningen till 
att upprätta en hållbarhetsrapport skiljer sig mellan företag beroende på vilken 
relation och inställning företag har till hållbarhetsarbete (Landrum 2017).  

Efter varje räkenskapsår är företag skyldiga att upprätta en årsredovisning (SFS 
1999:1078, kap. 6 §1) eller ett årsbokslut (SFS 1999:1078, kap. 6 §3), beroende 
på faktorer som företagets bolagsform och storlek. Dessa annuella rapporter har 
för avsikt att ge intressenter och potentiella investerare inblick i hur välmående 
företagen är och hur väl de presterat det senaste räkenskapsåret. I redovisningen 
ingår såväl finansiella som icke-finansiella rapporter. De finansiella delarna 
inkluderar företagets resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. De icke-
finansiella delarna är noter som upprättats av företaget i syfte att förklara val, 
värderingsmetoder, siffror i den finansiella rapporten och framtida finansiell 
utveckling (Jonäll & Lumsden 2016). Det ingår även en förvaltningsberättelse 
(Ibid). Från och med räkenskapsåret som följer efter 31 december 2016 blev det 
obligatoriskt för större företag att hållbarhetsrapportera, enligt bestämmelser i 
ÅRL (FAR u.å.). Det är inte lagstadgat för mindre företag att upprätta en 
hållbarhetsrapport (Prop. 2015/16:193). Årsredovisningslagen innehåller dock 
ingen tydlig reglering över vilken information företag ska publicera i 
hållbarhetsrapporterna. Det lagen specificerar är att företag ska arbeta för att 
minska sitt negativa avtryck gällande de miljömässiga, sociala och ekonomiska 
aspekterna i sin verksamhet (FAR u.å.). Vid skapandet av en hållbarhetsrapport 
bör en balans mellan dessa aspekter beaktas (Schneider 2015). Eftersom det 
saknas tydlig reglering kring upprättandet av hållbarhetsrapporter, väljer många 
företag att upprätta rapporterna i enlighet med riktlinjer (FAR u.å.). Avsikten 
med riktlinjerna är att bidra med transparens och att genom kommunikation, 
skapa en dialog med intressenterna (Ibid). 
 

1.2. Problemdiskussion 

Hållbarhetsredovisning handlar om att företag ska identifiera och förstå 
hållbarhetsfrågor, för att skapa förändring och bli mer hållbara (Higgins & 
Coffey 2016). Fuchs et al. (2011) menar att den främsta anledningen till att 
upprätta hållbarhetsrapporter är för att gynna företagen ekonomiskt, då 
vinstmaximering i de flesta fall är företagens huvudsakliga syfte (Schneider 
2015). Fuchs et al. (2011) påtalar även att det finns företag som medvetet väljer 
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att utelämna information som får dem att framstå i dålig dager, och därför kan 
välja att enbart rapportera om delar av sådana aktiviteter. Det kan konstateras 
att det finns aspekter utöver ett genuint intresse för hållbarhet som kan vara 
drivkraften för att upprätta en hållbarhetsrapport (Christensen et al. 2013). Trots 
att större bolag ska upprätta hållbarhetsredovisning enligt lag (FAR u.å.), kan 
den publicerade informationen ifrågasättas. Detta då den huvudsakliga 
anledningen till att företag hållbarhetsrapporterar kan variera mellan ett genuint 
hållbarhetsarbete och att enbart hållbarhetsrapportera med avsikt att gynna 
företagen ekonomiskt (Brockhaus et al. 2016). Att utelämna information som 
kan skada företaget skulle kunna vara en orsak till varför företag inte är fullt 
transparenta i sina rapporter (Fuchs et al. 2011). Christensen et al. (2013) menar 
att det är svårt att säkerställa transparensen av hållbarhetsrapportering då 
företagens kommunikation kring hållbarhet kan skilja sig från deras egentliga 
handlingar, vilket kan vara problematiskt för intressenterna och deras 
beslutsfattande. Utifrån att företagen kan visa en förskönad bild, är det 
intressant att få förståelse för hur transparenta och därav hur trovärdiga 
hållbarhetsrapporterna är.  

Anledningen till att företag kan välja vilken information som publiceras grundar 
sig i avsaknaden av reglering i lagstiftningen (FAR u.å.). Företag kan då välja att 
upprätta hållbarhetsrapporter utifrån rekommenderade riktlinjer, som 
exempelvis GRI. Riktlinjerna är inte obligatoriska att följa vilket gör att de kan 
användas i olika stor utsträckning (Ibid). Eftersom informationen som 
publiceras i rapporterna är oreglerad, kan det leda till osäkerhet bland 
intressenter om hur trovärdiga rapporterna är (Christensen et al. 2013). En 
bristande transparens kan leda till att intressenter grundar sitt beslutsfattande 
utifrån en rapport som speglar en felaktig bild av företaget (Michelon et al. 
2015).  

Att upprätta hållbarhetsredovisning handlar om att beakta intressenters krav 
och utifrån det publicera relevant information (Deegan & Unerman 2011). 
Fuchs et al. (2011) påtalar att hållbarhetsrapporter med exkluderad information 
gör att kvaliteten minskar. Michelon et al. (2015) menar att anledningen till att 
detta är ett problem beror på att det saknas en enhetlig redovisningsmetod av 
hållbarhetsarbete. Vidare menar Michelon et al. (2015) att hållbarhetsrapporter 
ofta är mycket omfattande och kan resultera i en ansenlig mängd sidor. Det kan 
försvåra användningen av en hållbarhetsrapport, då företagets intressenter får 
svårt att finna relevant information. Detta försvårar även avgörandet av hur väl 
företaget arbetar med hållbarhet (Ibid). Schneider (2015) påtalar att det i 
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praktiken är svårt för intressenter att fatta beslut utifrån enbart ett företags 
hållbarhetsrapport. Företagen har en mängd olika intressenter, men det råder 
otydlighet kring i vilken utsträckning hållbarhetsrapporter används. Det är 
därför intressant att undersöka vilka intressenter som använder 
hållbarhetsrapporter och vilken funktion en hållbarhetsrapport har. På grund av 
att företagens hållbarhetsrapporter och hållbarhetsarbete inte alltid stämmer 
överens, kan därmed även rapporternas trovärdighet ifrågasättas. 
 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hållbarhetsrapporters 
trovärdighet genom att analysera dess upprättande, användning och transparens. 
Syftet leder till följande frågeställningar: 

1. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att företag upprättar 
hållbarhetsrapporter? 

2. Vilka intressenter använder en hållbarhetsrapport?    

3. Är hållbarhetsrapporter tillräckligt transparenta för att ge en rättfärdig 
bild av företags hållbarhetsarbete? 
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2. Teoretisk referensram  

I detta kapitel introduceras de teorier som anses vara relevanta för att besvara uppsatsens 
frågeställning. Corporate Social Responsibility, Triple Bottom Line, riktlinjer som Global 
Reporting Initiative och Årsredovisningslagen presenteras för att förtydliga innebörden av 
hållbarhetsredovisning. Vidare redogörs Informationsasymmetri, vilket ämnar förklara varför 
hållbarhetsredovisning publiceras. Därefter presenteras bolagsstyrning och teorier som 
behandlas är Legitimitetsteorin, Intressentteorin och Stewardshipteorin. Teorierna och 
begreppen ligger till grund för den analys och diskussion som görs i senare kapitel utifrån 
uppsatsens insamlade datamaterial. 

2.1. Corporate Social Responsibility 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) förklarar vad företag behöver 
fokusera på för att agera hållbart, och fokuserar främst på hur de påverkar 
samhället, miljön och mänskligheten. CSR handlar om det ansvar företag har 
gällande påverkan på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter, och rör 
sig ofta om ett ansvar som diskuteras bortom lagar och regler (Pietro-Carrón et 
al. 2006). Det innebär att företagen ska integrera hållbara aspekter i dess 
verksamhet och ta ett ansvar bortom den egna organisationen, i företagets 
samverkan med andra företag (Ibid). Den miljömässiga aspekten innebär att ett 
företag behöver uppmärksamma hur dess affärsverksamhet påverkar miljön. Ett 
beaktande av sociala aspekter i företagandet handlar om att ta hänsyn till flera 
sociala system, som att respektera mänskliga rättigheter, lagar och marknader 
(Pietro-Carrón et al. 2006). Den ekonomiska aspekten innebär att ett företag 
bör förvalta dess resurser på ett ansvarsfullt sätt, det kan exempelvis röra sig om 
finansiellt kapital, icke-finansiellt kapital och humankapital (Elkington 1999). 
Många företag har i dagsläget förväntningar från samhället och intressenter att 
engagera sig i CSR. Ett hållbarhetsengagemang kan medföra ett flertal positiva 
följder som exempelvis förbättrad företagsimage, dra till sig nya medarbetare 
och förstärka relationen till sina intressenter (Du et al. 2010). Rockström & 
Klum (2015) menar att en viktig del av framgång är att företag engagerar sig i 
hållbarhet. Det har under de senaste åren skett ett perspektivskifte genom att 
resultatet numera innefattas av tre områden vilka är vinst, människor och 
planeten (Rockström & Klum 2015). För att uppmärksamma CSR ytterligare 
behöver hållbarhetsfrågor behandlas i företag men också uppmärksammas 
politiskt (Ibid).  

Du et al. (2010) diskuterar vikten av att kommunicera CSR på ett tillförlitligt sätt 
utan att väcka skepticism hos intressenterna. Schmuck (2018) menar att ett 
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förekommande fenomen hos företag är något som brukar benämnas som 
greenwashing. Det innebär att ett företag skapar en vilseledande, vag eller rent 
av falsk bild av dess verksamhet. Det kan exempelvis innebära att ett företag 
försöker visa en positiv bild av verksamheten för att förstärka dess varumärke 
som egentligen inte stämmer överens med verkligheten (Schmuck et al. 2018). 
Detta kan göras genom att ett företag använder sig av falska och överdrivna 
uttalanden för att skapa en god bild av företaget. Det blir då en oriktig utsaga, 
eftersom de kommunicerar information som inte är sanningsenlig (Ibid). Att 
företag involverar sig i hållbarhetsarbete leder ofta till positiva effekter och kan 
vara orsaken till varför andra företag väljer att använda sig av greenwashing. Det 
kan därmed bero på att företag vill åt den goda publicitet det medför (Schmuck 
et al. 2018).  

För att förenkla definitionen av CSR introduceras begreppet Triple Bottom Line 
i nästkommande avsnitt och flera anser att begreppet är synonymt med CSR. 
Det har till syfte att förtydliga för hur företag ska ta sitt samhällsansvar och 
uppfylla intressenternas förväntningar (O’Donovan 2002). Vad 
hållbarhetsredovisningen ska innehålla är något som saknar tydlig reglering 
enligt lagstiftning (FAR u.å.). Därför presenteras Global Reporting Initiative 
som ofta används som ett hjälpmedel vid upprättandet av hållbarhetsrapporter 
(GRI 2018). 

2.1.1. Triple Bottom Line  

Konceptet Triple Bottom Line (TBL) presenterades av John Elkington i boken 
Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Elkington 
(1999) förklarar att TBL handlar om att dela upp ett företags prestation och 
påverkan i tre olika områden vilka är ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter. Traditionellt sett har ett företags goda prestation förknippats med hur 
väl det presterat ekonomiskt. Elkington (1999) myntade begreppet TBL då han 
ansåg att ett företags prestation grundar sig i mer än så. En verksamhet bör 
fokusera på att uppnå goda resultat inom ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter för att anses ha presterat väl. Det anses skapa en tydligare bild av hur 
verksamheten sköts och underlättar intressenters beslut och jämförelse företag 
emellan (Ibid). Tanken bakom TBL är att företag anses vara hållbara först vid 
en balans av dessa tre områden. En optimal form av hållbarhet uppnås när 
företag kan bidra positivt till samhället och miljön, samtidigt som det genererar 
ekonomiska fördelar (Carter & Rogers 2008).  
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Landrum (2017) påpekar att allt fler företag involverar sig i hållbarhetsarbete 
men att miljön trots detta snabbt försämras. Detta kan betraktas som en 
indikation på att dagens hållbarhetsarbete inte är tillräckligt omfattande (Ibid). 
Kritik kring att TBL blivit synonymt med hållbarhet diskuteras, då begreppet 
inte anses vara tillräckligt tydligt för att förklara hållbarhet. Det argumenteras 
för att det krävs en tydligare förklaring av hållbarhet för att skapa mer 
medvetenhet om vad som konkret behöver göras, och att TBL inte tydligt nog 
förklarar detta (Milne & Gray 2013). I takt med att användningen av TBL har 
ökat menar Carter och Rogers (2008) att det gör det svårare för företag att 
enbart fokusera på de ekonomiska aspekterna. Genom att skifta fokus till att 
finna en god balans mellan de tre områdena förtydligas det hur väl företaget 
presterar på de icke-finansiella punkterna (Carter & Rogers 2008). För att uppnå 
goda resultat bör företag leva upp till flera av intressenternas krav än 
aktieägarnas, som vanligtvis är de som beaktas vid publicering av information 
(O’Donovan 2002). För att lyckas med det behöver företag ta ett större ansvar 
och ta hänsyn till de krav som ställs av samhället. Trots den kritik som 
framkommit kring TBL använder sig allt fler företag av det eftersom det anses 
skapa värde för företagens intressenter (Ibid).  

2.1.2. Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) grundades 1997 och är en organisation som 
arbetar med utveckling av globala standarder och riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning. Organisationen påstås vara den första av sitt slag i 
skapandet av riktlinjer och rekommendationer för hållbarhetsredovisning (GRI 
2018). Riktlinjerna är även de mest använda runt om i världen när det kommer 
till hållbarhetsredovisning (Skouloudis et al. 2009). Organisationen verkar för 
harmonisering och för att öka kvaliteten av hållbarhetsredovisning och har som 
syfte att göra rapporterna mer jämförbara. Riktlinjerna fungerar som en 
vägledning för företag vid upprättandet av hållbarhetsredovisning och genom 
att följa dessa riktlinjer ska dess transparens öka (GRI 2018). Ioannou & 
Serafeim (2017) förklarar att GRI belyser hur företag påverkar och arbetar för 
mänskliga rättigheter, företagsstyrning och hur de ska arbeta för att minska den 
negativa påverkan på miljön. I de länder där det är obligatoriskt att upprätta en 
hållbarhetsredovisning ligger riktlinjerna ofta som grund vid upprättandet av 
rapporterna (Ibid).  

Skouloudis et al. (2009) menar att målet med riktlinjerna är att ge en tydlig bild 
av det globala avtryck som ett företags sociala, ekonomiska och miljömässiga 
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påverkan har. Intressenter behöver i deras beslutsfattande tillgång till icke-
finansiell information som till exempel hur väl företag hanterar miljömässiga- 
och sociala aspekter (Skouloudis et al. 2009). Om hållbarhetsrapporter följer en 
viss struktur underlättar det för intressenter att jämföra rapporter mellan olika 
företag (Ioannou & Serafeim 2017). Motivet till att företag följer dessa riktlinjer 
är på grund av det förtroende som medföljer av att använda dem. Att följa 
riktlinjerna sägs bland annat öka rapportens transparens och trovärdighet (Ibid). 
Det kan betraktas som ett sätt att bilda en förtroendeingivande relation med sina 
intressenter eftersom det är väsentligt för dem att rapporterna är jämförbara och 
pålitliga (Ioannou & Serafeim 2017).  

Riktlinjer som GRI är en god grund att förhålla sig till vid upprättandet av 
hållbarhetsrapporter. Detta eftersom Årsredovisningslagen, som är den 
lagstiftning som reglerar hållbarhetsredovisning i Sverige, saknar tydliga krav på 
vad rapporten ska innehålla (FAR u.å.).  

2.2. Årsredovisningslagen 

ÅRL (1995:1554) definierar vilka rapporter ett företag förväntas publicera efter 
avslutat räkenskapsår. Rapporteringen styrs av aspekter som antal anställda, dess 
balansomslutning, nettoomsättning och huruvida aktierna är upptagna på en 
reglerad marknad eller inte. Enligt lagen ska en årsredovisning innehålla en 
resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse. Större företag 
ska även inkludera en kassaflödesanalys i årsredovisningen (SFS 1995:1554, kap. 
2 §1).  

I 6 kap. 10–14§§ ÅRL (1995:1554) återfinns bestämmelser om 
hållbarhetsrapportering. Bestämmelserna kommer utifrån ett EU-direktiv 
fastställt år 2014 som åsyftar att göra hållbarhetsredovisningen mer tillgänglig 
och ämnar göra den mer jämförbar (Prop. 2015/16:193). Det har efter 
räkenskapsåret 31 december 2016 blivit obligatoriskt för samtliga bolag som 
uppfyller mer än ett av kraven för att anses vara ett större bolag, att upprätta en 
hållbarhetsrapport (FAR u.å.). Kraven är att företagen ska ha mer än 250 
anställda, en balansomslutning som uppgår till 175 miljoner kronor samt en 
nettoomsättning på 350 miljoner kronor de två senaste räkenskapsåren (SFS 
1995:1554, kap. 6 §10). Anledningen till att endast stora bolag omfattas av lagen 
är för att de inte anses ha problem med den kostnad rapporteringskravet innebär 
(Prop. 2015/16:193). Därför omfattas inte små eller medelstora företag av lagen, 
eftersom rapporteringskravet anses medföra en stor kostnad. Huruvida ett bolag 
kan hantera sådana kostnader är svåra att avgöra beroende på om det är noterat 
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eller inte, men har istället anknytning till företagets balansomslutning och 
nettoomsättning (Prop. 2015/16:193). Ett dotterbolag som ingår i en koncern 
ska inte upprätta en hållbarhetsrapport utan det ska istället göras av 
moderbolaget och gälla för hela koncernen (SFS 1995:1554, kap. 6 §10).  

I ÅRL (1995:1554) specificeras vad som ska ingå i en hållbarhetsrapport. 
Företag ska precisera hur de ställer sig till miljömässiga och sociala frågor för att 
möjliggöra en insikt av dess utveckling. De risker som är förenade med 
verksamheten ska även presenteras och hur dessa risker avses hanteras i 
företaget (SFS 1995:1554, kap. 6 §12). Hållbarhetsrapporten kan antingen vara 
en separat rapport utanför årsredovisningen eller presenteras som en del i 
förvaltningsberättelsen (SFS 1995:1554, kap. 6 §§10–11). Presenteras 
hållbarhetsrapporten som en separat handling utöver årsredovisningen ska 
revisorn skriftligen uttala sig kring att en sådan rapport finns (SFS 1995:1554 
kap. 6 §14).  

För att implementera hållbarhetsredovisning i företag krävs en bolagsstyrning 
som finner samtliga hållbarhetsfrågor vara av betydelse (Elkington 1999). I 
nästkommande avsnitt förklaras bolagsstyrning mer ingående. 

2.3. Bolagsstyrning 

Bolagsstyrning är ett system som förklarar hur företag kontrolleras och hålls 
ansvariga för sina handlingar gentemot sina intressenter (Mallin 2016). Att verka 
hållbart handlar inte endast om hur företags produktion går till utan det blir 
alltmer tydligt att det även handlar om hur verksamheten bedrivs (Elkington 
1999). Bolagsstyrningen är väsentlig för hur väl företag har möjlighet att 
genomgående agera hållbart. En god relation mellan ledning och bolagsägare är 
väsentligt då de har ansvar för att genuint involvera hållbarhetsarbete i 
verksamheten (Ibid).  

Ett företags intressenter brukar vara intresserade av hur företaget bedrivs och 
hur välmående det är finansiellt (Mallin 2016). Vid en historisk tillbakablick 
återfinns ett antal företagsskandaler där finansiella rapporter pekat på ett 
välmående och stabilt företag, men som sedan hastigt kollapsat. Det har 
resulterat i investerare som har förlorat finansiellt kapital, anställda som blivit av 
med arbetet och uteblivna leveranser av varor och tjänster till företagens kunder 
(Ibid). De företagsskandaler som skett under åren har bidragit till förståelse för 
hur betydelsefullt bolagsstyrning är för ett företag och dess intressenter (Mallin 
2016).  



18 

Företag har sociala kontrakt med sina intressenter som de behöver leva upp till 
för att erhålla legitimitet. Dessa kontrakt uppfylls genom att vara lyhörd inför 
intressenters behov och publicera tillräckligt med väsentlig information (Deegan 
& Unerman 2011). Vidare presenteras därför Legitimitetsteorin, 
Intressentteorin och Stewardshipteorin i nästkommande avsnitt.  

2.3.1. Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin innebär att företag agerar på ett specifikt sätt för att erhålla 
och bibehålla legitimitet (Deegan & Unerman 2011). Det innebär socialt 
konstruerade riktlinjer och normer som samhället skapat och genom att följa 
dessa kan företag erhålla acceptans. Legitimitetsteorin förklaras genom att det 
existerar ett socialt kontrakt mellan samhället och företag som förklarar hur de 
ska verka på marknaden (Ibid). Det handlar således om att skapa och 
upprätthålla goda relationer med samhället i stort. Företags primära mål och 
avsikt med dess verksamhet är vanligtvis att uppnå goda ekonomiska resultat. 
Det sociala kontraktet belyser att företag även har ett socialt och moraliskt 
ansvar som måste följas för tillåtelsen att existera och verka på marknaden 
(Shocker & Sethi 1973). Det anses att när det sociala kontraktet uppfylls ger 
samhället företag ett godkännande för att fortsätta sin verksamhet (Deegan & 
Unerman 2011). Det kan exempelvis innebära att företag måste tillhandahålla 
transparent information för att underlätta intressenters jämförelser mellan 
företag. Legitimitet betraktas vara önskvärt och väsentligt för företag att nå och 
erhålls genom att följa det sociala kontraktet (Ibid).  

Hummel & Schlick (2016) påtalar att mängden information företag avslöjar, det 
vill säga vad de väljer att rapportera och vad de väljer att undanhålla, är väsentlig. 
Företag förväntas publicera mer information än vad som framkommer av de 
finansiella rapporterna (O’Donovan 2002) och somliga väljer medvetet bort att 
rapportera sådan information som inte gynnar dem (Verrecchia 1983). Då är 
informationen inte transparent och kan innebära minskad legitimitet som är 
ogynnsamt och skadligt för företag (Deegan & Unerman 2011). Bristande 
legitimitet kan exempelvis leda till missnöjda kunder, en försämrad 
företagsimage eller förlorad lojalitet hos de anställda (Wood 1991). Detta kan 
leda till svårigheter att få anställda att stanna kvar på arbetsplatsen och att locka 
ny personal till företaget (Deegan & Unerman 2011). Företags resursanvändning 
och existens anses inte vara självklar, vilket är anledningen till att företag 
behöver uppnå en viss nivå av legitimitet för att verka på marknaden (Ibid). 
Anledningen till att tillhandahålla information är vanligen påtryckningar från 
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samhället och genom att publicera det kan företag undvika att få negativ 
publicitet (O’Donovan 2002).  

2.3.2. Intressentteorin 

Företag har ett flertal olika intressenter vars förväntningar och behov bör tas i 
beaktning. En intressent är en aktör som har ett intresse av företagets 
verksamhet och dess aktiviteter (Clarkson 1995). Intressenterna kan vara 
aktieägare, leverantörer, kreditinstitut, anställda, kunder, myndigheter, 
potentiella investerare eller samhället i stort (Deegan & Unerman 2011). 
Intressentteorin liknar legitimitetsteorin på det sätt att det existerar sociala 
kontrakt mellan intressenter och företag, men kontrakten skiljer sig åt beroende 
på intressent (Ibid). Anledningar till varför företag vill leva upp till intressenters 
förväntningar är flera och vissa intressenters behov kan anses vara viktigare än 
andra. Att verka för att uppfylla dessa behov och intressen kan skapa positiva 
effekter som till exempel starkare relationer, högre förtroende och 
konkurrensfördelar (Jones et al. 2018).  

Enligt Deegan och Unerman (2011) är intressentteorin uppdelad i två 
förgreningar, en normativ (ethical) och en positiv (managerial). Den normativa 
förgreningen innebär att alla intressenters förväntningar och behov beaktas 
jämlikt. Detta innebär att ingen intressent anses inneha en maktposition eller 
mer inflytande än någon annan. Alla företagets intressenter anses vara lika 
viktiga (Ibid). Den positiva förgreningen innebär istället att betydande 
intressenters behov beaktas framför andras (Deegan & Unerman 2011). Detta 
kan med andra ord förklaras genom vad Clarkson (1995) diskuterar i sin studie, 
att det finns primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna är 
ofta de som företag är beroende av och som därmed agerar utifrån en 
maktposition. Detta kan innebära att företag måste beakta deras behov för att 
inte skada relationen till de intressenter som de är beroende av för att verka på 
marknaden (Ibid). De sekundära intressenterna är de som inte innehar en 
maktposition och som företag inte är beroende av på samma sätt. Det medför 
att de sekundära intressenternas behov ofta åsidosätts medan de primära 
intressenternas behov uppfylls (Clarkson 1995).  

2.3.3.  Stewardshipteorin 

Stewardshipteorin är en modernare teori inom bolagsstyrning som förklarar 
relationen mellan ägande och ledarskap inom ett företag (Caldwell 2008 
refererad i Caldwell et al. 2010). Den beskriver hur företagsledare tar stor hänsyn 
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till intressenters intressen och önskemål genom att påverka företagskulturen till 
att bli mer förtroendeingivande (Ibid). Ett företags ledare beskrivs som 
”Stewards” (Van Slyke 2007) och teorin förklarar att det inte att det finns några 
motsättningar mellan de som äger och de som leder företaget (Donaldson 1990). 
En Steward förklaras vara en oegoistisk ledare som sätter organisationens 
vinnande före sin egen (Donaldson 2008) och drivs av att uppnå mål i linje med 
organisationens (Van Slyke 2007). En betydande del av att ledarens målsättning 
är likriktad med organisationens är att kontrollmekanismer över ledarens 
egoistiska handlingar minskar. Att minska kontrollen av företagsledningen är 
kostnadsbesparande och bidrar till att ledaren istället blir motiverad och känner 
ett stort ansvar för verksamheten (Donaldson 2008).  

Många företagsledare har insett att det inte går att fortsätta driva verksamheter 
som det traditionellt gjorts, med fokus på ekonomiska resultat och med en 
förskönad bild av företagets miljömässiga arbete i deras årliga rapporter. De har 
istället fått insikt i att det handlar om att skapa förändring genom att agera 
hållbart och inkludera hållbara värderingar i företag (Rockström & Klum 2015). 
Inom Stewardshipsteorin beskrivs inte ekonomiska belöningar vara en 
nödvändighet för att motivera ledaren. Detta eftersom det inte krävs för att 
ledaren ska motiveras för att driva organisationen framåt (Donaldson 2008). 
Ledarens individuella mål är åsidosatta för organisationens kollektiva mål. 
Ledaren beskrivs handla enligt ägarnas intressen och drivs av att erhålla mer 
förtroende och ansvar inom organisationen (Van Slyke 2007). 

2.4. Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri grundar sig i att det existerar ett informationsgap mellan 
två parter. Vanligtvis besitter en företagsledning mer information om 
verksamheten än dess intressenter. Beroende på hur väl informationen 
förmedlas till intressenterna kan därför informationsasymmetri uppstå (Simnett 
et al. 2009). Ett företags intressenter har ett stort behov att ta del av information 
gällande företagets verksamhet för att ha möjlighet att fatta välgrundade beslut. 
Sådan information inkluderar både finansiell- och icke-finansiell information. 
Efterfrågan av icke-finansiell information har ökat då finansiell information inte 
anses representera alla väsentliga dimensioner av ett företags verksamhet (Ibid). 
Informationsasymmetrin minskas genom att företag gör intern information 
offentlig och delger intressenterna om relevant information (Diamond & 
Verrecchia 1991). Det innebär att det finns ett negativt samband mellan 
publicering av information och informationsasymmetri. Med detta menas att 
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när informationen från företag ökar minskar således informationsasymmetrin 
(Ibid).  

Tidigare studier visar att asymmetrin minskar genom att informationen är 
säkerställd av en extern part eftersom trovärdigheten anses öka (Cuadrado-
Ballesteros et al. 2017). Det kan exempelvis innebära att ett företags 
hållbarhetsrapport blir granskad av en revisor (Ibid). Intressenter som anser sig 
erhålla för lite icke-finansiell information kan bli skeptiska gentemot företaget 
och kan misstänka att företaget undanhåller väsentlig information (Brammer & 
Pavelin 2006). Detta kan leda till att investerare väljer att inte placera kapital i 
företaget. Genom att frivilligt informera sina intressenter om väsentliga 
uppgifter och därmed minska informationsasymmetrin kan även intressenters 
skepsis minska, vilket potentiellt kan bidra med att fler intressenter väljer att 
investera i företaget (Ibid).  

2.5. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

I detta kapitel har hållbarhet presenterats i termer av CSR och TBL som 
förklarar att hållbarhet inkluderar miljömässiga, ekonomiska och sociala 
aspekter (Pietro-Carrón et al. 2006; Elkington 1999). Både CSR och TBL är 
viktigt att nämna för att ge en övergripande bild av vad hållbarhetsredovisning 
innebär. Begreppen ska förenkla förståelsen för vad som ska presenteras i 
företagens hållbarhetsrapporter. ÅRL förklarar att hållbarhetsrapporter ska 
omfatta upplysningar om företags hållbarhetsarbete och är därför en naturlig del 
att diskutera utifrån uppsatsens frågeställningar och syfte. ÅRL saknar tydlig 
reglering gällande hållbarhetsrapporters innehåll, därför upprättas de istället ofta 
i enlighet med riktlinjer som GRI. Riktlinjerna fungerar som ett hjälpmedel vid 
upprättandet av hållbarhetsrapporter för att inkludera väsentlig information 
(FAR u.å.). Eftersom GRI är världens mest använda riktlinjer avseende 
hållbarhetsredovisning (GRI 2018) är de därför aktuella att presentera. 
Riktlinjerna är viktiga eftersom ett korrekt användande av dem anses öka 
hållbarhetsrapporters transparens och trovärdighet (Ioannou & Serafeim 2017).  

Bolagsstyrning är viktigt att belysa på grund av dess betydelse för hur väl ett 
företag inkluderar hållbarhet i grundvärderingarna. Detta då bolagsledningen i 
företag är de som hålls ansvariga för företagets handlingar gentemot 
intressenterna, och är de som avgör vad som slutligen ska publiceras (Elkington 
1999). Stewardshipsteorin går att sammankoppla med bolagsstyrningen, utifrån 
att ledaren drivs framåt av att fatta oegoistiska beslut som leder till att 
organisationen utvecklas. Stewardshipteorin är ett modernare sätt att styra bolag 
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på, där ledningen anses vara lyhörd inför intressenternas krav (Caldwell 2008 
refererad i Caldwell et al. 2010), vilket är grundläggande för 
hållbarhetsredovisningen. Teorier som Legitimitetsteorin och Intressentteorin 
förklarar hur företag behöver göra specifika handlingar för att följa de sociala 
kontrakt som existerar mellan dess intressenter och företag (Deegan & 
Unerman 2011). Att erhålla legitimitet är en förutsättning för företagens 
fortsatta överlevnad och betonar vikten av intressenternas makt gentemot 
företagen. Utifrån vad som presenterats i detta avsnitt förklaras att 
hållbarhetsrapporter publiceras i syfte att uppfylla samhällets förväntningar, leva 
upp till de socialt konstruerade kontrakten och vinna legitimitet genom 
lyhördhet inför intressenters informationsbehov (Deegan & Unerman 2011). 
Anledningen till att intressenter kräver viss information är på grund av den 
informationsasymmetri som råder mellan intressenter och företagsledning. 
Informationsasymmetri är viktigt att belysa för att förklara vad en 
hållbarhetsrapport ämnar göra, det vill säga att minska det rådande 
informationsgap som finns mellan företag och dess intressenter. 
Informationsgapet minskar när företag publicerar relevant information för dess 
intressenter och rapporterna blir mer transparenta (Simnett et al. 2009). 
Informationsasymmetrin avser besvara behovet intressenter har av att ta del av 
väsentlig information i hållbarhetsrapporter.  
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras de metodval som gjorts under uppsatsens arbetsgång. Här 
presenteras hur datamaterialet har samlats in, för att avgöra för- och nackdelar med uppsatsens 
metodval. Här redogörs även på vilket sätt studiens urval av respondenter har gjorts och hur 
databearbetningen gått till. Avslutningsvis diskuteras studiens hänsynstagande till 
forskningsetik samt trovärdighet. 

3.1. Tillvägagångssätt 

Intresset för uppsatsens ämne väcktes under en kurs vi läst på universitetet om 
hållbara affärer och ledarskap. För att vidareutveckla och få en bredare kunskap 
om ämnet har vi använt sökmotorer som bibliotekskatalogen på Karlstads 
universitet, Google Scholar samt Sage Journals. I dessa databaser har vi använt 
oss av sökord som sustainability, triple bottom line, corporate social 
responsibility, legitimacy theory, stakeholder theory, stewardship theory och 
information asymmetry, för att finna tidigare relevant forskning inom ämnet.  

Vi har genom en triangulering utfört semistrukturerade intervjuer med tre 
hållbarhetschefer, tre akademiker och två hållbarhetskonsulter. De har bidragit 
med förståelse för både det interna och externa perspektivet av 
hållbarhetsredovisning. En trianguleringsmetod är fördelaktigt för att erhålla 
flera teoretiska perspektiv och datakällor, för att stärka tillförlitligheten i 
resultatet av en undersökning (Webb et al. 1966 refererad i Bryman & Bell 2013). 
Vi kontaktade respondenterna via mail och bokade därefter in tid och plats för 
att genomföra intervjuerna. Intervjuerna har främst utförts ansikte mot ansikte, 
vilket enligt Jacobsen (2002) är fördelaktigt för att få en mer 
förtroendeingivande stämning. Det har även gett möjlighet att observera 
helheten och ta in aspekter som respondentens kroppsspråk och reaktioner 
(Jacobsen 2002). Två intervjuer har skett via telefon, vilket enligt Bryman och 
Bell (2013) är ett tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt att genomföra 
intervjuer vid stora geografiska avstånd mellan intervjuperson och respondent. 
Sju av intervjuerna har spelats in genom att använda röstinspelning på 
mobiltelefon. Under en av intervjuerna ville respondenten inte bli inspelad och 
under den intervjun fördes istället noggranna anteckningar. Intervjusvaren har 
därefter transkriberats, kodats samt analyserats och utgör tillsammans med 
teorin grunden för uppsatsens analys och slutsats. De tillvägagångssätt som 
gjorts under uppsatsens arbetsprocess beskrivs mer detaljerat i nästkommande 
avsnitt. 
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3.2. Urval 

Vi har i denna uppsats valt respondenterna utifrån ett målstyrt urval för att 
uppnå ett internt och externt perspektiv på hållbarhetsredovisning. Den 
kunskap respondenterna besitter är troligtvis inte något gemene man har, vilket 
är skälet till att ett målstyrt urval har använts i studien. Tanken med ett målstyrt 
urval är att strategiskt välja respondenter som är av betydelse för att besvara 
studiens frågeställningar (Bryman & Bell 2013). För att få en bred förståelse och 
uppfattning om hållbarhetsredovisning har respondenter med olika bakgrund 
och befattning valts. Det interna perspektivet har undersökts genom intervjuer 
med tre hållbarhetschefer som arbetar med hållbarhetsfrågor och upprättande 
av rapporter i olika företag. Två av hållbarhetscheferna arbetar på företag som 
verkar inom produktion och den tredje hållbarhetschefen arbetar på ett företag 
som investerar i andra bolag.  

För att erhålla ett externt perspektiv har ytterligare två respondentgrupper 
intervjuats, dessa grupper innefattar hållbarhetskonsulter och akademiker. De 
externa parternas perspektiv ger en objektiv syn på ämnet eftersom de inte för 
ett företags talan, vilket kan bidra till att studiens resultat blir mer övertygande. 
En triangulering av respondenter med olika bakgrund som bidrar med olika 
synvinklar och teoretiska perspektiv (Bryman & Bell 2013) ger en mer 
omfattande bild av hållbarhetsredovisning. I nästföljande avsnitt presenteras de 
tre respondentgrupperna mer ingående.  

3.2.1. Respondenter 

Studiens respondenter har delats upp i tre olika grupper för att erhålla förståelse 
för hållbarhetsredovisning utifrån ett internt och externt perspektiv. Det interna 
perspektivet består av en grupp med hållbarhetschefer på olika företag. Det 
externa perspektivet erhålls genom en respondentgrupp bestående av 
hållbarhetskonsulter och en respondentgrupp med akademiker.  

Respondentgrupp 1: Hållbarhetschefer  

Den första respondentgruppen består av hållbarhetschefer på tre företag vars 
avsikt är att bidra med kunskap om deras erfarenheter kring 
hållbarhetsredovisning. Deras synpunkter utgår ifrån respektive organisations 
förhållningssätt till hållbarhet. Två av företagen verkar inom produktion och det 
tredje är ett företag som bland annat investerar i andra bolag. Två av de tre 
företagen är börsnoterade och det tredje företaget är ett icke börsnoterat 
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familjeägt bolag. Hållbarhetschefer bidrar i studien med en intern syn på 
hållbarhetsredovisningens upprättande och användning.  

Respondentgrupp 2: Akademiker 

Den andra respondentgruppen omfattas av tre akademiker som står för en del 
av det externa perspektivet. Samtliga respondenter i denna grupp forskar och 
undervisar inom företagsekonomi, främst inom hållbar verksamhetsutveckling 
och management på olika universitet i Sverige. De har varit i kontakt med 
hållbarhetsredovisning i sin undervisning eller genom den forskning som de 
bedriver och är därför relevanta för att besvara uppsatsens syfte. Akademikerna 
bidrar med ett externt förhållningssätt och med ett kritiskt granskande av 
hållbarhetsrapporter.  

Respondentgrupp 3: Hållbarhetskonsulter  

Den andra delen av det externa perspektivet erhålls genom en respondentgrupp 
bestående av två hållbarhetskonsulter med erfarenhet av att implementera 
hållbarhetsarbete på företag. Deras erfarenheter kring hållbart företagande 
tillför betydelsefulla åsikter kring uppsatsens frågeställningar. De är relevanta för 
studien då de besitter kunskap om hur hållbarhetsarbete bedrivs på flera olika 
företag.  

3.3. Datainsamlingsmetod 

Studien är en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. En 
kvalitativ forskningsmetod valdes på grund av den flexibilitet den medför. 
Tanken var att anpassa intervjun utifrån olika situationer och styra intervjun 
utifrån respondenternas svar. Bryman och Bell (2013) beskriver den kvalitativa 
forskningsmetoden som en följsam metod på grund av att respondenten är den 
som styr hur intervjun utvecklar sig. Uppsatsen avser belysa respondenternas 
syn på hållbarhetsredovisning, och den kvalitativa forskningsmetoden ansågs 
därmed vara mest lämplig. Detta eftersom en kvalitativ forskningsmetod lägger 
mer vikt vid respondenternas erfarenheter då de själva utformar sina svar (Ibid). 
Studiens respondenter hade då möjlighet att tala fritt om ämnet, vilket är 
anledningen till att en kvalitativ forskningsmetod valdes framför en kvantitativ 
metod. Vid en kvantitativ forskningsmetod får respondenten vanligtvis välja 
mellan olika svarsalternativ, och metodens syfte är att generera ett representativt 
resultat på en hel population (Larsen 2009). En kvalitativ forskningsmetod 
ansågs därmed mer användbar för att möjliggöra en analys av mönster hos de 
medverkande i studien. Enligt Bryman och Bell (2013) är den kvalitativa 
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metoden passande vid studier som avser att analysera likheter och skillnader 
mellan respondenterna. Den kvalitativa forskningsmetoden ansågs därmed vara 
mest fördelaktig för att besvara studiens syfte och frågeställningar och för att 
erhålla uttömmande och detaljerade svar från respondenterna. Larsen (2009) 
menar även att en kvalitativ undersökning fokuserar mer på att uppnå en 
helhetsförståelse av respondentens kunskap och upplevelser.  

Vi har i studien valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju anser Bryman och Bell (2013) medföra öppenhet och 
flexibilitet. Avsikten var att ge respondenterna utrymme att tala fritt utifrån de 
frågor i intervjuguiden, som upprättats i syfte att besvara studiens 
frågeställningar. En semistrukturerad intervju är enligt Bryman och Bell (2013) 
en kombination av en strukturerad och en ostrukturerad intervju. En 
ostrukturerad intervju saknar ofta struktur i form av nedskrivna frågor och 
liknar därmed ett vanligt samtal med respondenten (Ibid). Detta kan medföra 
svårigheter som att intervjuaren inte får tillräckligt med välgrundade svar för att 
besvara studiens syfte. Strukturerade intervjuer liknar mer en 
enkätundersökning då intervjuaren har i förhand nedskrivna frågor som 
besvaras, utan möjlighet till att ställa följdfrågor (Bryman & Bell 2013). Under 
de genomförda intervjuerna fanns utrymme till följdfrågor för att förenkla eller 
utveckla respondentens svar. Det är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att det 
finns möjlighet att ställa följdfrågor under en semistrukturerad intervju för att 
säkerställa att respondentens svar uppfattats på ett korrekt sätt.  

Majoriteten av de genomförda intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte. 
Enligt Jacobsen (2002) är sådana intervjuer fördelaktiga för att ta in aspekter 
som kroppsspråk, ansiktsuttryck och reaktioner utöver det som sägs, och är 
något som lätt går förlorat vid till exempel en telefonintervju. Två av uppsatsens 
intervjuer har dock genomförts via telefon på grund av stora geografiska avstånd 
till respondenterna och då intervjuerna behövde genomföras med kort varsel. 
Enligt Bryman och Bell (2013) är sådana intervjuer en gynnsam intervjumetod 
att använda sig av när det rör sig om svårigheter att mötas på grund av det 
geografiska avståndet. De intervjuer som genomfördes genom möten 
resulterade i längre intervjuer med mer detaljerade och välutvecklade svar än vad 
som framkom vid telefonintervjuerna. Enligt Jacobsen (2002) är det enklare att 
skapa en förtroendeingivande stämning om mötet sker ansikte mot ansikte. Det 
kan därmed vara anledningen till att telefonintervjuerna inte blev lika 
uttömmande. Ett fysiskt möte underlättar också för att uppmärksamma om 
respondenten besväras av någon fråga (Ibid).  
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3.3.1. Intervjuguide 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide för att ge struktur och ett format 
att förhålla oss till under intervjuerna. De intervjuguider som använts för att 
genomföra intervjuerna med respektive respondentgrupp är bifogade i bilaga 1. 
Avsikten med frågorna i intervjuguiden är att få ett tillräckligt omfattande 
datamaterial för att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla studiens 
syfte. En intervjuguide är ett i förhand förberett formulär med frågor som 
relaterar till uppsatsens syfte och besvarar studiens frågeställningar, och används 
som stöd under intervjun (Bryman & Bell 2013). Vid skapandet av 
frågeformuläret konkretiserades frågorna för möjligheten att besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Konkretiseringen är enligt Jacobsen (2002) väsentligt 
vid skapandet av en intervjuguide för att undersöka det som ämnas studeras i 
studien. Vi har i denna uppsats utgått från tre olika intervjuguider som skiljt sig 
åt något beroende på respondentgrupp. En del frågor har ställts till samtliga 
respondenter medan andra frågor varierat beroende på om respondenten 
studerats utifrån det interna eller externa perspektivet. Detta för att möjliggöra 
en analys av skillnader och likheter mellan de tre respondentgrupperna. 
Intervjuguiden för intervjuerna med hållbarhetschefer har till exempel fokuserat 
mer på företagens egen hållbarhetsrapport och hållbarhetsarbete. Akademiker 
och hållbarhetskonsulter har istället besvarat frågor utifrån ett bredare 
perspektiv, då de själva inte upprättar hållbarhetsrapporter. Varierande 
följdfrågor har ställts beroende på hur intervjun utvecklat sig. Bryman och Bell 
(2013) påtalar att följdfrågor är viktiga för att få ut ytterligare information från 
intervjun.  

3.3.2. Val av litteratur 

Sekundärdata som använts under uppsatsens arbetsgång är akademisk litteratur 
i form av vetenskapliga artiklar och böcker. Litteraturen har använts för att finna 
information till den teoretiska referensramen för att underlätta vid analysen av 
det empiriska datamaterialet. Övrig information har hämtats från lagstiftning, 
propositioner och webbsidor för att bidra med förståelse kring 
hållbarhetsredovisning. Larsen (2009) menar att anledningen till varför det är 
fördelaktigt att läsa tidigare akademiska skrifter är för att få insikt i vad forskare 
tidigare studerat. Det underlättar även för att finna betydelsefulla teorier och 
begrepp för att analysera och framställa ett resultat av undersökningen (Bryman 
& Bell 2013). De böcker som använts har funnits att tillgå på Karlstads 
universitetsbibliotek. För att garantera att de vetenskapliga artiklarna håller en 
hög akademisk nivå har referatgranskade (peer reviewed) artiklar använts under 
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uppsatsens arbetsgång. Vid urvalet av artiklar är det enligt Bryman och Bell 
(2013) viktigt att vara kritisk mot de källor som används och säkerställa att de är 
pålitliga. För att undvika tvivelaktiga källor är det därför fördelaktigt att söka 
efter akademiska artiklar som blivit granskade (Ibid).  

3.4. Dataanalys 

Efter intervjuerna transkriberades det insamlade datamaterialet och kodades 
därefter för att öka möjligheten att finna mönster, samband och olikheter. 
Initialt planerade vi att spela in samtliga intervjuer för att förenkla upptagandet 
av detaljer som annars lätt kan falla bort. En respondent var dock inte bekväm 
med att spelas in och därför fördes noggranna anteckningar av oss båda under 
intervjun för att så lite som möjligt av materialet skulle gå förlorat. Därefter 
gjordes en jämförelse och sammanställning av anteckningarna. Detta 
genomfördes direkt efter intervjutillfället för att undvika att gå miste om viktiga 
detaljer och fastställa att vi uppfattat det mest väsentliga ur intervjun identiskt. 
Enligt Bryman och Bell (2013) kan intervjuer som inte spelas in vara en stor 
brist i studien då betydande information, reaktioner och betoningar från 
intervjun lätt kan försvinna ur minnet. Då det inte går att gå tillbaka och lyssna 
på detaljer från intervjun igen, kan det försvåra tolkningen av respondenternas 
svar och upprättandet av analysen (Ibid).  

Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ forskningsmetod som ofta leder till 
ett osystematiskt och omfattande datamaterial. Det gör det viktigt att bearbeta 
materialet för att ha möjlighet att göra tolkningar (Bryman & Bell 2013). Detta 
gjordes genom att koda datamaterialet, det första steget i processen innebar att 
bryta ned datamaterialet och kategorisera det. Det gjordes för att det enklare 
konceptualisera och jämföra datamaterialet. Nästa steg i kodningsprocessen var 
att skapa kopplingar mellan de kategorier som framkommit efter det första 
steget i processen. Detta steg gjordes för att koppla samman de olika 
kategorierna och hitta samspelsmönster. I det tredje steget valdes en av 
kategorierna ut till en kärnkategori för att relatera till de övriga kategorierna på 
ett systematiskt sätt. Detta gjordes för att finna en röd tråd som gör att 
frågeställningarna och syftet enklare kan besvaras. Dessa steg i 
kodningsprocessen är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt för att kunna fläta 
ihop datamaterialet till en helhet. Utdrag ur kodningen användes sedan som 
underlag för empirikapitlet.  
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3.5. Trovärdighet 

Det finns en del svårigheter med en kvalitativ studie och Bryman och Bell (2013) 
menar att en sådan undersökning ofta blir subjektiv. För att avgöra 
trovärdigheten av kvalitativa undersökningar används vanligtvis fyra delkriterier 
vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering eller 
bekräftelse (Ibid).  

3.5.1. Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär om studiens resultat är sanningsenliga med verkligheten. 
Det finns flera sätt att säkerställa detta på, dels genom deltagarvalidering och 
genom triangulering (Bryman & Bell 2013). Vi har använt oss av en triangulering 
vid insamlingen av datamaterialet som har legat till grund för det resultat som 
framkommit ur studien. Bryman och Bell (2013) förklarar att en triangulering 
kan göras på flera olika sätt, antingen genom flera datakällor, metodologier, 
observatörer eller teoretiska perspektiv. Genom att studien grundas på 
intervjuer med tre olika respondentgrupper kan studiens tillförlitlighet stärkas, 
då flera perspektiv undersökts.  

3.5.2. Överförbarhet 

Överförbarhet innebär huruvida studiens resultat kan appliceras i en annan 
kontext och är vanligtvis svår att uppnå i kvalitativa studier (Bryman & Bell 
2013). Detta då sådana studier går på djupet av ett fåtal frågor vilket tenderar att 
göra resultatet unikt till sin kontext (Ibid). Det är svårt att applicera ett resultat 
från ett målstyrt urval på en population då det inte är ett slumpmässigt urval 
(Bryman & Bell 2013). Urvalet har inte skett genom ett sannolikhetsurval vilket 
innebär att respondenternas erfarenheter inte nödvändigtvis är typiska för 
populationen och därmed inte kan generaliseras. Det är svårt att dra slutsatser 
som gäller för en hel population, när urvalet inte skett på ett slumpmässigt sätt 
(Larsen 2009). Kvalitativa undersökningar behöver inte nödvändigtvis handla 
om objektiva sanningar som går att applicera på andra sammanhang. Den är 
istället interpretativ då en sådan undersökning fokuserar på hur de medverkande 
respondenterna upplever en viss situation för att ge insikt i den samhälleliga 
verkligheten (Bryman & Bell 2013). Det har enbart genomförts åtta intervjuer i 
studien, vilket är ett relativt litet antal. Ett litet urval betraktas enligt Bryman och 
Bell (2013) som ytterligare en försvårande faktor för möjligheten att kunna dra 
generella slutsatser. Det medför att överförbarheten i studien är låg, eftersom 
resultatet inte kan appliceras på en större population.  
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3.5.3. Pålitlighet 

Studien uppnår pålitlighet genom att vi tydligt redogjort de tillvägagångssätt och 
val som gjorts under studien. För att en studie ska anses uppnå pålitlighet ska 
den kunna replikeras genom att följa de val och tillvägagångssätt som gjorts 
under uppsatsens gång (Bryman & Bell 2013). Det kan ifrågasättas om samma 
resultat skulle bli utfallet om studien skulle göras på nytt då reliabiliteten av en 
kvalitativ undersökning ofta är svår att uppnå. Skillnader som vem som 
analyserar resultatet, utför intervjuerna eller skapar intervjuguiden kan medföra 
att utfallet kan variera (Ibid).  

3.5.4. Konfirmering  

Det är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att inte låta personliga värderingar 
påverka studiens resultat. Under arbetsprocessen av uppsatsen har objektivitet 
varit väsentligt för att inte påverka respondenternas svar eller ta ställning till 
information ur vetenskapliga artiklar. Det har beaktats genom att vi vid 
skapandet av intervjuguiden kritiskt granskat frågorna och under intervjuerna 
har vi tänkt på att inte ställa ledande följdfrågor. Detta är enligt Bryman och Bell 
(2013) viktigt för att undvika att påverka respondenten och dess svar. Det kan 
vara svårt att uppnå då intervjupersonen undermedvetet kan influera 
respondentens svar med sina egna åsikter (Ibid). Att vara två författare av 
uppsatsen har förenklat denna process då vi kunnat säkerställa varandras 
objektivitet. Vi har även granskat och tillsammans bearbetat texten, utöver det 
har uppsatsen tillsammans med intervjuguiden granskats av vår handledare för 
att garantera uppsatsens saklighet.  

3.6. Forskningsetik 

De etiska principerna för samhällsforskning har under arbetsprocessen beaktats 
för att följa god forskningsetik. Samtyckes- och informationskravet har 
respekterats då det varit frivilligt för samtliga respondenter att medverka i 
studien. Respondenterna har informerats om uppsatsens syfte och att samtliga 
svar anonymiserats. Därmed har även konfidentialitets- och anonymitetskravet 
tagits i beaktande vid skrivandet av uppsatsen. Det insamlade datamaterialet har 
enbart behandlats i syfte att besvara studiens frågeställningar och inte i några 
andra avseenden, vilket innebär att nyttjandekravet även respekterats (Bryman 
& Bell 2013). Dessa aspekter ska enligt Larsen (2009) beaktas på grund av de 
etiska svårigheter som kan uppkomma under insamlingen av datamaterial. 
Genom att följa dessa principer belyses viktiga etiska hänseenden med 
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förhoppning att undgå sådant som intressekonflikter, intrång i privatlivet och 
vilseledande information (Ibid).  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska resultat som framkommit från studiens genomförda 
intervjuer. Detta ämnar besvara uppsatsens frågeställningar och kapitlet innehåller utdrag 
från intervjuerna för att bidra med tyngd i det empiriska materialet. 

Under studiens åtta intervjuer har respondenterna besvarat ett flertal frågor som 
kopplar till varför företag upprättar hållbarhetsrapporter, vem som använder sig 
av rapporterna och hur de ser på trovärdigheten och transparensen av 
rapporterna. För att inte möjliggöra identifiering av specifika uttalanden har 
samtliga respondenter anonymiserats och svaren refereras istället till respektive 
respondentgrupp.  

4.1. Huvudsakliga anledningen för att upprätta hållbarhetsrapporter  

Det finns enligt studiens respondenter flera anledningar till varför företag 
upprättar hållbarhetsrapporter. Samtliga respondenter anser att det är ett 
kommunikationsverktyg som möjliggör en dialog med intressenter. Flera 
respondenter berättade att det handlar om att förändra företagets interna 
förhållningssätt till hållbarhet och hur de kan bidra till det. Det påtalas att det 
kan vara kostsamt att göra hållbara investeringar men att det i längden kommer 
att löna sig. Respondent 1, 2, 4 och 6 beskriver anledningen till att upprätta 
hållbarhetsrapporter enligt följande;  

Det handlar om att få jordklotet att överleva och att inte bara fokusera 
på miljöfrågor, utan även sociala aspekter. Det möjliggörs genom att 
sätta tryck och uppmärksamma hållbarhetsfrågor som blir bättre av 
offentliggörandet av rapporterna. (Respondent 1, akademiker) 

Det är ett möjligt verktyg för att kommunicera med sina intressenter. 
Hållbarhetstänket kan byggas in i företagens affärsmodell vilket 
möjliggör en förändringsprocess där innovation drivs att de sociala och 
miljömässiga utmaningar som de möter i sin vardag. (Respondent 2, 
akademiker)  

Mestadels för kommunikationen /---/ det kan även, beroende på 
företagets bransch och område, vara för att bli mer effektiv och 
utveckla verksamheten till nästa nivå. (Respondent 4, 
hållbarhetskonsult)  
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Det är ett sätt att visa våra viktigaste intressenter hur vi arbetar med 
hållbarhetsfrågorna /---/ vi visar vad vi presterat som en 
bakåtblickande publikation och visar även vägen framåt. (Respondent 
6, hållbarhetschef) 

Andra anledningar till varför hållbarhetsrapporter upprättas är enligt 
respondenterna på grund av Årsredovisningslagen. Lagen innebär att stora 
bolag obligatoriskt ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Flera menar att det 
driver fram ett ansvarstagande hos företag medan andra anser att det är en 
anpassad och svag lag, som inte har lett till särskilt stora förändringar. 
Respondent 3, 2, 6 och 7 beskrev lagen enligt följande;  

Den nytillkomna lagen visar att det handlar om mer än företagets egen 
drivkraft till att hållbarhetsredovisa /---/ det inte bara är en politisk 
fråga utan företagen måste faktiskt också vara med och ta ansvar för 
dess verksamhet. Det finns visserligen inga direkta bestämmelser kring 
vad hållbarhetsrapporten ska innehålla utan det är bara sagt att 
hållbarhetsredovisningen ska göras. Det behöver inte betyda att 
företagen utvecklas eller visar en progress i sitt sätt att arbeta /---/ de 
kan i princip släppa identiska hållbarhetsrapporter varje år. 
(Respondent 3, hållbarhetskonsult)  

Lagen är bara till för att säga till företagen att det måste göras och 
utvecklas rutiner för det /---/ men det är bara en utveckling av att 
hållbarhetsredovisning är en del av samhällsutvecklingen, det har 
ingenting med att göra vad du verkligen vill göra med din 
hållbarhetsredovisning. Så länge du bara ser det som så att följa lagen, 
är det greenwashing. Progressionen ligger inte i lagstiftningen, utan i 
hur värderingsdrivna företag är och hur det är kopplat till affärsidé och 
kommunikationsstrategi. (Respondent 2, akademiker)  

Jag tycker att det är bra att det kom en lag, vi hållbarhetsredovisade 
redan innan så för oss innebar den inga förändringar. Det jag kan tycka 
är att den snarare är lite för svag, den ställer ju till exempel inga större 
krav på vad som ska finnas med eller att den granskas. (Respondent 6, 
hållbarhetschef)  

Lagen hjälper till att flytta fram positionerna för hållbarhetsarbete och 
för företagens förståelse av sin egen roll i ett hållbart eller ohållbart 
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samhälle. Jag kan tycka det kanske bör inkludera alla företag och inte 
endast de riktigt stora. (Respondent 7, akademiker) 

4.2. Användare av hållbarhetsrapporter 

Flera respondenter anser att upprättandet av hållbarhetsrapporter primärt görs 
för investerare och ägare och sekundärt för potentiella medarbetare, kunder och 
samhället i övrigt. Några respondenter menar dock att en brist med rapporterna 
är användningen av dem. Samtliga respondenter är överens om att investerare 
har ett intresse av en sådan rapport. Trots att rapporterna påstås upprättas för 
flera intressenter, verkar det inte finnas många intressenter utöver investerare, 
som använder sig av dem. På frågan om vem som använder hållbarhetsrapporter 
svarar respondent 1, 2, 3 och 7 följande; 

Det beror på intressent, som konsument läses den inte utan utmynnar 
i andra kanaler som skyltar och reklam. (Respondent 1, akademiker)  

Aktieanalytiker och andra intressenter, annars skulle det inte läggas ner 
så mycket pengar på att utveckla rapporten. (Respondent 2, 
akademiker)  

Investerare som efterfrågar det som en del i deras beslutsunderlag. 
(Respondent 3, hållbarhetskonsult)  

Jag tror inte särskilt många kunder egentligen läser en 
hållbarhetsredovisning innan de väljer att köpa eller inte. (Respondent 
7, akademiker) 

När hållbarhetschefer fick frågan om deras användning av hållbarhetsrapporter 
framkom olika svar. Två av hållbarhetscheferna arbetar på producerande företag 
som köper material och komponenter från leverantörer, medan det tredje 
företaget investerar i andra bolag. Eftersom de två producerande företagen 
köper in material för sin produktion har de en leverantörskedja att beakta. De 
menar dock att ytterligare information utöver hållbarhetsrapporten krävs för att 
fatta beslut. En respondent påtalar att hållbarhetsrapporter har stor betydelse 
vid deras investeringsbeslut. Respondent 4, 6 och 8 förklarar följande;  

Det är i så fall vår inköpsavdelning som skulle ta del av det /---/ vi får 
dokumentation från våra leverantörer och gör besök hos dem, men i 
vilken utsträckning vi läser hållbarhetsrapporter törs jag faktiskt inte 
svara på. (Respondent 5, hållbarhetschef)  
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Vi utvärderar våra leverantörer utifrån hållbarhetskriterier /---/ vi 
granskar dem men rapporterna är inte det vi tittar på. (Respondent 6, 
hållbarhetschef)  

Ja, det är väldigt viktigt. När vi tittar på hur vi investerar våra kunders 
pengar så gör vi en utvärdering av hur deras hållbarhetsarbete fungerar. 
För oss är det jätteviktig information att följa, det är en del i en due 
diligence analys /---/ en del av ESG är att titta på bolags 
hållbarhetsredovisningar. (Respondent 8, hållbarhetschef)  

Användningen av hållbarhetsrapporter tycks därmed variera beroende på 
intressent. Detta då det ur ett investeringsperspektiv verkar vara väsentligt att 
granska dem, men inte ur ett kundperspektiv. En kund som ska göra ett val av 
en leverantör tycks inte finna samma användning av hållbarhetsrapporter. 
Istället för att läsa en hållbarhetsrapport tycks kunderna istället välja att försäkra 
sig om leverantörers hållbarhet från andra informationskällor.  

Flertalet respondenter förklarade att det finns brister med 
hållbarhetsredovisningen. Respondent 8 förklarar att en hållbarhetsrapport kan 
vara statisk då den bara upprättas en gång per år, vilket gör att den kan blir 
inaktuell och framförallt svåranvänd. Vid granskning av ett företags 
hållbarhetsarbete är de senaste siffrorna att föredra då föråldrad information kan 
försvåra beslutsfattandet. Andra svårigheter respondenterna påtalar är att det 
finns skillnader i vad som redogörs i rapporterna och det arbete som företagen 
gör i praktiken. Rapporten kan innehålla mål som företagen vill uppnå, men 
sakna konkreta strategier för att uppnå dem. Det kan även handla om att företag 
misslyckas med att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Respondent 2, 3, 4 och 
6 uttryckte sig enligt följande;  

Jag tror det finns hållbarhetsredovisningar som är falska och 
hållbarhetsredovisningar som är uppbyggda från grunden och där 
företag verkligen vill ha en dialog, men spannet är däremellan är brett. 
Många upprättar en hållbarhetsrapport som PR. (Respondent 2, 
akademiker)  

Gapet mellan prat och fart är fortfarande ganska rejält. Du kan i 
hållbarhetsredovisningen diskutera om vad du skulle vilja göra, men 
som du inte gör i praktiken. (Respondent 3, hållbarhetskonsult)  
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Det finns företag som arbetar mer med hållbarhetsfrågor än vad de 
talar om, vilket kanske är oväntat /---/ kommunikationen kan bli 
bättre. (Respondent 4, hållbarhetskonsult)  

Min förhoppning är att rapporten ska granskas så man vet att det man 
läser i en rapport alltid är sant, sen skulle det kunna vara mer 
standardiserat av hur man rapporterar vissa saker. (Respondent 6, 
hållbarhetschef) 

4.3. Hållbarhetsrapporters trovärdighet 

Enligt de flesta av studiens respondenter är inte en hållbarhetsrapport att se som 
ett bevis för att företagen tar sitt ansvar gällande att arbeta hållbart med 
miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. Respondent 2 anser inte att det är 
tillräckligt att förlita sig på hållbarhetsrapporter då denne menar att det är 
viktigare att konstatera varför företaget upprättar rapporten. Respondenten 
menar att företag kan anses vara hållbara först när det genuint brinner för 
hållbarhetsfrågor och inkluderar det i sina grundvärderingar. Eftersom det finns 
ett lagstadgat krav på att upprätta en hållbarhetsrapport för stora bolag menar 
respondenten att vissa företag endast gör det för att följa lagen och att 
rapporterna då upprättas i ett felaktigt syfte. Respondent 8 påtalar att en 
ytterligare svårighet med lagen är att Sverige till största delen består av små och 
medelstora bolag och som därmed inte inkluderas av lagen om 
hållbarhetsredovisning. Det kan bli problematiskt för företag som vill ansvara 
för hela leverantörskedjan då hållbarhetsinformation ofta saknas hos mindre 
bolag. Det råder dock delade åsikter om hållbarhetsrapporter är ett bevis på 
företags hållbarhet, respondent 6, 3 och 7 anser följande;  

Rapporten visar att företag tycker frågan är viktig, å andra sidan, om 
företag omfattas av ett lagkrav och endast rapporterar på grund av det 
betyder inte det per automatik att företaget tycker att frågorna är 
viktiga. (Respondent 6, hållbarhetschef)  

Nej, det är det inte eftersom en hållbarhetsrapport inte är någon 
certifiering som ställer krav på att du måste nå upp till en viss gräns. 
(Respondent 3, hållbarhetskonsult)  

Det är väl ett bevis på att de insett att de har ett socialt och miljömässigt 
ansvar i alla fall. De som arbetar med hållbarhetsfrågorna som det är 
tänkt, för att lyfta fram och synliggöra arbetet både internt och externt, 
så är det nog ett bevis. (Respondent 7, akademiker)  
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Vid upprättandet av hållbarhetsrapporter används ofta riktlinjer som GRI som 
ett hjälpmedel för vad hållbarhetsredovisningen bör innehålla. Flera av 
respondenterna var positiva till att följa riktlinjer då det anses avgörande för 
kvaliteten på hållbarhetsrapporterna och då det ökar jämförbarheten. 
Respondent 6, 4 och 8 menar följande;  

GRI ställer mycket högre krav än lagen på vad som ska redovisas. 
(Respondent 6, hållbarhetschef)  

GRI förbättrar kvaliteten. Det är vissa saker du måste redovisa om du 
redovisar enligt GRI, det går även att välja delar av riktlinjerna vilket är 
det vi har gjort, vi har inte den fulla GRI-redovisningen. Det kanske vi 
skulle ha om vi var ett börsnoterat bolag, men vi har inga som förväntar 
sig det av oss. (Respondent 4, hållbarhetschef)  

Det är jätteviktigt att vi har standarder och riktlinjer, annars skulle det 
bara bli reklamblad av alltihop /---/ det behövs ett format att förhålla 
sig till. (Respondent 8, hållbarhetschef) 

Vare sig respondenterna ansett att det är ett bevis för ett företags 
hållbarhetsarbete eller inte, så har de flesta poängterat att frågorna som drivs i 
rapporten också måste finnas i företagets grundvärderingar för att få betydelse. 
Drivkraften bakom hållbarhetsarbete behöver vara ett genuint intresse för 
företagen att förbättra omgivningen socialt och miljömässigt. Det råder delade 
meningar bland respondenterna kring vilket utrymme de olika 
hållbarhetsaspekterna får i rapporterna. Respondent 1, 4, 6 och 7 menar 
följande;  

Svårt att urskilja då det är olika i rapporterna, det som publiceras är 
oftast de bra saker man gjort och ibland ganska oväsentliga saker. Den 
ekonomiska delen är alltid viktigast för företagets överlevnad. 
(Respondent 1, akademiker)  

Jag skulle säga att det är snedvridet mot den ekonomiska delen. Trots 
att du kan fokusera på miljömässiga aspekter så kan det göras för att 
öka den ekonomiska aspekten. (Respondent 4, hållbarhetskonsult)  

I vår hållbarhetsrapport lägger vi större tyngd på den miljömässiga 
aspekten eftersom vi är en producerande verksamhet. Jag skulle säga 
att miljömässiga och sociala aspekter får nog mest utrymme överlag 
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och det ekonomiska är mer en grundförutsättning. (Respondent 6, 
hållbarhetschef)  

Min subjektiva känsla är att miljömässiga aspekten får mer utrymme 
för att det är enklare att mäta, medan det sociala är svårare. 
(Respondent 7, akademiker)  

Flera respondenter påpekar att de miljömässiga aspekterna får större plats i 
rapporterna än de sociala. Respondent 7 anser det kan bero på att den sociala 
aspekten kan vara svårare att mäta och urskilja, jämfört med vad det är att mäta 
ett företags miljömässiga påverkan. Somliga påtalar att denna aspekt tas upp 
ingående i de finansiella rapporterna och att det blir överflödigt att inkludera 
informationen även i hållbarhetsrapporten. Andra menar att den ekonomiska 
aspekten alltid är viktigast med företagande eftersom att det är grundläggande 
för företagets fortlevnad, och att detta också framkommer i företagens 
hållbarhetsrapporter. Respondent 6 menar istället att den typ av verksamhet 
som företag bedriver kommer att vara avgörande för hållbarhetsrapportens 
främsta fokusområden. Respondent 8 argumenterar för att rapporterna är ett 
sätt för företagen att visa sitt ansvarstagande och påtalar att det annars inte skulle 
finnas anledning att upprätta en rapport, om det inte fanns något 
hållbarhetsarbete att redogöra för. Respondenten menar vidare att rapportens 
offentlighet gör att den kommer att bli granskad av utomstående parter. Det kan 
göra att den ifrågasätts och att företaget som publicerat rapporten därför måste 
kunna bekräfta innehållet och vara beredd att besvara frågor utifrån det material 
som publicerats i rapporten. Detta menar respondenten talar för rapporternas 
tillförlitlighet.  

Angående trovärdigheten och transparensen av hållbarhetsrapporter menar de 
flesta respondenter att de är tillförlitliga, däremot antyder flera också att det kan 
röra sig om ett selektivt urval. De menar även att det troligtvis finns information 
som exkluderas från rapporten, eftersom sådan information skulle kunna leda 
till negativa konsekvenser. Två hållbarhetschefer diskuterar att 
hållbarhetsrapporters trovärdighet förstärks genom att en tredje part granskar 
rapporten. De påpekar också att fler företag borde ha sina rapporter granskade 
av en revisor, för att stärka hållbarhetsredovisningens trovärdighet. Respondent 
1, 7, 6 och 8 svarade följande gällande trovärdigheten;  

Hållbarhetsrapporter är inte transparenta genom att de inte går att 
jämföra över tid eller mellan företag. Rapporterna är trovärdiga, de 
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ljuger inte men företagen gör en selektion av uppgifterna de publicerar. 
(Respondent 1, akademiker)  

Det är klart att de väljer nog, åtminstone vissa bolag väljer nog att hålla 
undan det sämsta. (Respondent 7, akademiker)  

Vår hållbarhetsredovisning är granskad vilket jag tycker ger 
trovärdighet. (Respondent 6, hållbarhetschef)  

Hållbarhetsrapporter överlag är trovärdiga, men så finns det ju såklart 
skillnader och där handlar det om den är tredjepartsreviderad och 
granskad. (Respondent 8, hållbarhetschef)  
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5. Analys 

I det här kapitlet kopplas den empiri som framkommit i studien ihop med den teoretiska 
referensramen, som analyseras och därefter leder fram till studiens slutsatser i nästföljande 
kapitel. Kapitlet inleds med att diskutera anledningen till varför hållbarhetsredovisning 
upprättas, följt av en diskussion om vem som använder hållbarhetsrapporter och avslutningsvis 
analyseras hållbarhetsrapporters trovärdighet och transparens. 

5.1. Huvudsakliga anledningar för att upprätta hållbarhetsrapporter  

Det finns enligt Brockhaus et al. (2016) en mängd olika anledningar till varför 
företag upprättar en hållbarhetsrapport. Det kan till exempel handla om en 
genuin vision om att vara en hållbar aktör på marknaden, förbättra företagets 
rykte eller ett sätt att försöka generera ett bättre resultat (Ibid). Andra 
anledningar till att hållbarhetsrapporter upprättas beror ofta på att företagen vill 
leva upp till deras intressenters förväntningar på grund av de positiva följder det 
medför (Jones et al. 2018). Detta är något som också påtalas av flera av studiens 
respondenter. De menar att den huvudsakliga anledningen för att upprätta 
hållbarhetsrapporter är för att företagen vill leva upp till sina primära 
intressenters krav.  

Utifrån vad som framkommit ur studiens genomförda intervjuer finns det flera 
motiv till varför företag väljer att upprätta hållbarhetsrapporter. Flera 
respondenter förklarar att det är på grund av att uppfylla intressenters 
förväntningar. Detta är i enlighet med det som framkommer i intressentteorin, 
att det finns ett socialt kontrakt mellan intressenter och företag som behöver 
följas (Deegan & Unerman 2011). Intressentteorin kan sammankopplas med 
legitimitetsteorin, eftersom när företag lever upp till intressenternas krav på 
information erhåller de legitimitet. Legitimitet påstås vara essentiellt för 
företagens överlevnad och för att vinna acceptans på marknaden (Ibid). Ett sätt 
att erhålla legitimitet på, är att upprätta hållbarhetsredovisning. En respondent 
menar att mer icke-finansiell information simplifierar för till exempel 
investerare, men även andra intressenter, vid en bedömning av hur väl ett 
företag arbetar med hållbarhet. Det är en av anledningarna till varför företag 
behöver offentliggöra mer information än vad de publicerar i sina finansiella 
rapporter (O’Donovan 2002). En av de grundläggande anledningarna till varför 
företag hållbarhetsredovisar beskrivs vara på grund av den legitimitet det 
medför (Deegan & Unerman 2011). Legitimitet är viktigt eftersom en brist av 
det kan leda till negativa konsekvenser för företaget i form av exempelvis 
missnöjda kunder och anställda (Wood 1991). Företag som agerar hållbart kan 
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attrahera medarbetare och andra intressenter som till exempel investerare, vilket 
gynnar företagen (Du et al. 2010). Det framkommer av de medverkande 
hållbarhetscheferna som arbetar på de börsnoterade företagen att 
hållbarhetsrapporter i första hand upprättas för investerare. Hållbarhetschefen 
på det icke börsnoterade företaget påtalar att det primärt görs för medarbetare 
och kunder, och menar att det är ett sätt att uppfylla sina intressenters krav. De 
medverkande företagens primära intressenter tycks variera beroende på om 
företaget är börsnoterat eller inte, vilket möjligen kan påverka vilken 
information som publiceras i hållbarhetsrapporterna.  

Flera respondenter påtalar att en av de huvudsakliga anledningarna till att 
upprätta hållbarhetsrapporter är på grund av den nytillkomna lagen, som gör det 
obligatoriskt för stora bolag att hållbarhetsredovisa. De påpekar att företag som 
upprättar hållbarhetsrapporter på grund av lagkravet, upprättar den av fel syfte. 
De menar att avsikten då endast är att inte bestrida lagen och att den publicerade 
informationen därmed inte integreras i företagens grundvärderingar. 
Respondenterna anser att först när företag publicerar hållbarhetsrapporter med 
en genuin vision om att vara en hållbar aktör på marknaden, kan de anses vara 
hållbara. Utifrån detta kan det därför vara nödvändigt att ett företags 
bolagsstyrning genomsyrar hållbara värderingar i hela verksamheten. Det anses 
inte vara tillräckligt att enbart publicera hållbarhetsrapporter för att avsäga sig 
ansvar, utan hållbara värderingar behöver involveras genomgående i företagen. 
Det nämner även Elkington (1999) som förklarar att hållbarhet handlar om mer 
än ett företags produktion, då de grundar sig i hur hela verksamheten bedrivs.  

Elkington (1999) menar att en företagsledning och styrelse har skyldighet att 
engagera företaget i hållbarhetsarbete. Stewardshipteorin är en teori inom 
bolagsstyrning som förklarar företagsledarens hänsyn till intressenters behov 
(Caldwell 2008 refererad i Caldwell 2010). En ledare inom Stewardshipteorin 
beskrivs som oegoistisk och värderar organisationens framgång före sin egen 
(Donaldson 2008). En sådan bolagsstyrning kan därför vara önskvärd för att 
inkludera hållbara grundvärderingar i företaget, vilket enligt flera respondenter 
menar vara en förutsättning för hållbart företagande. Det finns företag som 
väljer att undanhålla information för dess intressenter för att inte skada företaget 
(Fuchs et al. 2011). Detta påtalas även av flera respondenter som ett problem 
för hållbarhetsrapporternas transparens. Företagsledare inom 
Stewardshipteorin förväntas påverka företagskulturen inom organisationen att 
bli mer förtroendeingivande och drivs inte av att uppnå individuella monetära 
belöningar (Donaldson 2008). En ledares uppgift blir att implementera en kultur 
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som uppmanar till hållbara handlingar. För att inkludera hållbarhetsarbete i 
verksamheten kan ledaren behöva agera som en ”Steward” för samhället och 
planeten för att implementera hållbara värderingar. En sådan ledare kommer 
troligtvis inte vara lika benägen att undanhålla information som kan påverka 
företaget negativt, eftersom goda ekonomiska resultat inte är det enda målet 
med företagande (Donaldson 2008). Att minska företagets negativa påverkan på 
samhället kan inte ses som en enskild fråga, utan behöver inkluderas i allt som 
görs i verksamheten. Rockström och Klum (2015) menar att framgång bygger 
på att goda resultat uppnås inom såväl ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter. En bolagsstyrning som värnar om samtliga aspekter är därför en viktig 
del av att göra hållbarhet till en mer central fråga i företaget (Rockström & Klum 
2015). Bolagets ledning kan därför ha en avgörande roll för hur genuint företaget 
implementerar hållbarhet. 

5.2. Användare av hållbarhetsrapporter 

Hållbarhetsrapporter sägs upprättas för att flera intressenter som exempelvis 
ägare, investerare, långivare, leverantörer, anställda och samhället kräver det 
(Deegan & Unerman 2011). Flera av studiens respondenter påtalar att 
hållbarhetsrapporter upprättas för att företagens intressenter förväntar sig det. 
Intressenterna kan delas in i primära och sekundära intressentgrupper. Primära 
intressenter innehar en maktposition då företagen är beroende av dem. De har 
därför mer inflytande över den information som publiceras än de sekundära 
intressenterna (Clarkson 1995; Deegan & Unerman 2011). Trots denna 
uppdelning talas det ofta om att hållbarhetsrapporter upprättas för flera 
intressenters behov (Jones et al. 2018). Flera av studiens respondenter 
specificerar att investerare är de huvudsakliga användarna av rapporterna.  

Det påtalas även att användandet av hållbarhetsrapporter är bristande, flera 
respondenter menar exempelvis att kunder och konsumenter inte använder 
dem. De menar att konsumenter inte läser hållbarhetsrapporter utan att de 
kommer i kontakt med företagets hållbara handlingar på andra sätt, som 
exempelvis genom skyltar och annan reklam. Studiens medverkande 
hållbarhetschefer arbetar på företag som kan betraktas ur ett kundperspektiv vid 
val av exempelvis leverantörer. I studien framkom att de inte är intresserade av 
att granska hållbarhetsrapporter för att utvärdera leverantörer. De menar att de 
inte nöjer sig med den information en hållbarhetsrapport innehåller och att de 
istället söker väsentlig information på andra sätt innan de väljer leverantörer. 
Det kan därför ifrågasättas varför hållbarhetsrapporter upprättas när de inte 
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verkar vara tillräckliga att granska för att få en fullständig bild av företagets 
hållbarhet. Anledningar till detta kan vara att rapporterna saknar regelverk med 
reglering för hur de ska upprättas och vad de ska innehålla (FAR u.å.). 
Rapporterna tenderar att upprättas i enlighet med riktlinjer som GRI, som ger 
rekommendationer för rapportens innehåll (Ibid). En respondent menar att de 
inte använder sig av GRI till fullo utan att de valt ut det mest väsentliga ur 
riktlinjerna. Det kan eventuellt vara en bidragande faktor till varför uppgifterna 
måste bekräftas från andra källor, eftersom företag kan vara selektiva med vad 
som publiceras.  

Respondent 8 menar att det är betydelsefullt att granska hållbarhetsrapporter 
vid investeringsbeslut. Respondenten påtalar att granskningen av ett företags 
hållbarhetsrapport är en del av en ESG-analys. Det vill säga en analys av dess 
miljömässiga- och sociala ansvar samt bolagsstyrning, vilket görs i samband med 
investeringsprocesser. Respondenten förklarade att hållbarhetsrapporter är 
väsentligt i en sådan analys, men att rapporterna kan vara svåra att använda som 
beslutsunderlag, då de ofta genererar utdaterad information. Detta eftersom 
rapporterna endast upprättas en gång per år. Det är något som kan försvåra 
analysen av ett företags hållbarhetsarbete, eftersom de föredrar att ta del av de 
senaste siffrorna. Trots detta förklarar respondenten att rapporten är ett viktigt 
underlag i deras analyser.  

Allt fler intressenter efterfrågar icke-finansiell information som presenterar 
företagens verksamhet på ett tydligt sätt (Simnett et al. 2009). För att 
intressenternas ska kunna fatta välgrundade beslut behöver företagen 
kommunicera tillräckligt med sådan information (Diamond & Verrecchia 1991). 
Respondent 3 menar att hållbarhetsrapportering är en följd av extern opinion 
och det ifrågasätts allt oftare hur företag bedriver sin verksamhet, därav finns 
det ett större behov av transparens. Respondenten menar att det är mer aktuellt 
än vad det varit tidigare att företagen tar ett samhällsansvar. Att företagens 
intressenter vanligtvis besitter mindre information än företagsledningen, gör att 
det råder informationsasymmetri, det vill säga ett informationsgap mellan de två 
parterna (Ibid). Det kan minskas beroende på hur väl den betydelsefulla 
informationen kommuniceras (Diamond & Verrecchia 1991). En respondent 
menar att det finns ett brett spann mellan företag som genuint vill ha en dialog 
med sina intressenter och de företag som skapar falska hållbarhetsrapporter. 
Undermåliga mängder icke-finansiell information kan istället göra intressenter 
skeptiska och kan leda till att de ifrågasätter om företagen undanhåller 
information (Brammer & Pavelin 2006). Flera respondenter menar att 
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hållbarhetsrapporters trovärdighet troligen skulle öka om de blev 
tredjepartsgranskade. Cuadrado-Ballesteros et al. (2017) bekräftar att en 
tredjepartsgranskning kan bidra till att minska detta informationsgap och bidra 
till mer trovärdighet.  

5.3. Hållbarhetsrapporters trovärdighet 

Studiens respondenter är mestadels positivt inställda till det nya lagkravet då det 
bidrar till att flytta fram positionerna för hållbarhetsarbete. Upprättandet av 
hållbarhetsrapporter blev nyligen ett lagstadgat krav för stora bolag (FAR u.å.) 
och en respondent menar att det är problematiskt att lagen inte inkluderar 
mindre bolag, då de är en övervägande del av alla befintliga bolag i Sverige. 
Respondenten påtalar att det försvårar för de som vill säkerställa att de tar ansvar 
för sin leverantörskedja, på grund av avsaknaden av data gällande mindre 
företags hållbarhetsarbete. Anledningen till att det inte finns krav på mindre och 
medelstora bolag att upprätta en hållbarhetsrapport är att kostnaden anses bli 
för hög (Prop. 2015/16:193). Flera av respondenterna påtalar att det initialt kan 
innebära höga kostnader att investera i hållbara handlingar, men att det är något 
som tros vara ett vinnande koncept i längden.  

Utifrån studiens intervjuer framkommer att lagen om hållbarhetsredovisning 
visar att hållbarhet inte enbart är en politisk fråga, utan visar även att företagen 
måste agera för att göra deras negativa påverkan mindre. Likt det Rockström 
och Klum (2015) beskriver, krävs det att frågan uppmärksammas på 
företagsnivå såväl som politisk nivå för att det ska leda till förändring. Något 
studiens respondenter påtalar är att lagen bör förstärkas gällande rapporternas 
tredjepartsgranskning, då det anses förstärka dess trovärdighet. Då lagen saknar 
restriktioner gällande vad en hållbarhetsrapport ska innehålla, används ofta 
riktlinjer som GRI som ett redskap för hur rapporten kan upprättas. Detta 
bidrar till tydligare och mer jämförbara hållbarhetsrapporter (GRI 2018). Det 
har framkommit utifrån flera av studiens intervjuer att GRI förbättrar 
hållbarhetsrapporternas kvalitet. Detta eftersom riktlinjerna ställer högre krav 
än lagen och innebär att företag får ett format att förhålla sig till vid upprättandet 
av rapporterna. Samtliga hållbarhetschefer påpekar att de använder sig av GRI:s 
riktlinjer vid upprättandet av sina hållbarhetsrapporter. Hållbarhetschefen på 
det icke-börsnoterade bolaget påtalade dock att de enbart använder sig av 
utvalda delar av riktlinjerna. Respondenten menar att detta görs eftersom det 
inte finns några av deras intressenter som förväntar sig den fulla GRI-
redovisningen av dem, men att detta troligtvis hade gjorts om de varit ett 
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börsnoterat bolag. Att använda GRI:s riktlinjer vid upprättande av 
hållbarhetsrapporter kan vara ett sätt att försöka öka intressenternas förtroende 
för innehållet (Ioannou & Serafeim 2017). En respondent menar att 
hållbarhetsrapporter skulle bli reklam utan ett format såsom tydliga riktlinjer att 
förhålla sig till.  

Syftet med en hållbarhetsrapport är att visa både företagets negativa och positiva 
påverkan på omvärlden och hur riskerna som är förenade med verksamheten 
avses hanteras (FAR u.å.). En respondent uttrycker att det fortfarande är ett 
stort glapp mellan “prat och fart” när det gäller företagens hållbarhetsarbete. 
Detta diskuterar även Christensen et al. (2013), att företag ofta tenderar att 
kommunicera sitt hållbarhetsarbete mer ingående än vad de i själva verket gör i 
verksamheten. Flera av respondenterna menar att informationen i rapporterna 
är trovärdig, men de ifrågasätter transparensen eftersom information kan 
utelämnas ur rapporterna. De menar att information kan exkluderas på grund 
av de negativa följder som kan uppkomma om ofördelaktig information 
offentliggörs.  

CSR handlar om företagens ansvarstagande gällande verksamhetens påverkan 
på de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna, ett ansvar bortom 
lagstiftning (Pietro-Carrón et al. 2006). De tre hållbarhetsaspekterna bör enligt 
Elkington (1999) balanseras. Det framkommer utifrån flera av studiens 
respondenter att dessa aspekter sällan beaktas likvärdigt och flera menar att det 
tenderar att bero på vilken verksamhet som bedrivs. En respondent menar att 
den sociala aspekten troligtvis får minst plats i hållbarhetsrapporter eftersom 
den aspekten kan vara svårare att mäta än de andra aspekterna. Flera 
respondenter menar att den ekonomiska aspekten är den mest väsentliga och 
därmed tas mest hänsyn till, vilket tydligt återspeglas i rapporterna. Andra 
respondenter menar istället att den aspekten redan beaktats tillräckligt ingående 
i de finansiella rapporterna, att det därför vore överflödigt att inkludera 
informationen även i hållbarhetsrapporten. Det råder därmed delade meningar 
om vilket innehåll företag väljer att fokusera på i sina hållbarhetsrapporter. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit av studien utifrån uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Avsnittet avslutas genom en framställning av förslag till vidare forskning 
samt studiens begränsningar. 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hållbarhetsrapporters 
trovärdighet genom att analysera dess upprättande, användning och transparens. 
Till följd av studiens genomförda intervjuer, där frågor ställts med förankring 
till uppsatsens frågeställningar, har syftet uppfyllts. Frågeställningarna som 
beaktats är vilka anledningar företag har till att upprätta hållbarhetsrapporter, 
vilka det är som använder dem och huruvida de är tillräckligt transparenta för 
att bidra med trovärdighet. Genom intervjuer med hållbarhetschefer, 
hållbarhetskonsulter och akademiker, bidrar vi med denna studie till en ökad 
förståelse av hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet, utifrån ett internt- 
och externt perspektiv.  

Av studien framkommer att anledningen till att upprätta en hållbarhetsrapport 
är för att möta det informationsbehov som företagens intressenter har. En 
företagsledning kommer alltid inneha mer information och kunskap om 
företagets verksamhet än vad dess intressenter har. Intressenterna är därför 
måna om att detta informationsgap ska minska genom att erhålla tillräckligt med 
väsentlig information för att ha möjlighet att fatta välgrundade beslut. När 
företag frivilligt publicerar mer information minskar informationsasymmetrin 
som råder mellan företag och intressenter. Företag skapar och upprätthåller på 
detta sätt goda relationer med omgivningen och lever upp till de sociala kontakt 
som leder till att företaget erhåller legitimitet. Intressenter är ett brett begrepp 
som inkluderar många aktörer, och utifrån respondenternas svar framkommer 
att investerare verkar vara den enda användaren av hållbarhetsrapporter. Trots 
att investerare betraktas som den primära användaren, framkommer att 
hållbarhetsrapporter upprättas även för företagens medarbetare och kunder. 
Detta troligen på grund av den legitimitet det medför.  

Utifrån studiens intervjuer framkommer att den information som publiceras i 
rapporterna tros vara sanningsenlig. Detta trots att lagen inte innefattar en tydlig 
reglering av vad rapporten ska innehålla och att företagen därmed har frihet att 
välja vilken information som ska publiceras. Flera respondenter menar att 
rapporterna inte är fullständigt transparenta när det finns möjlighet att göra ett 
selektivt urval av information. De menar att det är när företag undanhåller 
information som trovärdigheten av företagens hållbarhetsrapport kan 
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ifrågasättas. Detta eftersom att hållbarhetsrapporten då inte speglar företagens 
verkliga påverkan på miljö och samhälle. GRI:s riktlinjer betraktas vara 
avgörande för upprättandet av hållbarhetsrapporter då det underlättar att ha en 
mall att förhålla sig till. Utan ett format att grunda rapporten på beskrivs 
rapporterna kunna bli som ett reklamutskick. Om lagen ställde högre krav på 
dess innehåll, omfattning och tredjepartsgranskning skulle rapporterna troligtvis 
bli mer trovärdiga och transparenta. Detta skulle likt GRI:s riktlinjer göra att 
rapporterna blir mer enhetliga, vilket förenklar vid en jämförelse av 
hållbarhetsrapporter mellan olika år och företag emellan. Lagens syfte anses vara 
att flytta fram positionerna för hållbarhetsarbete och informera företagen att de 
måste arbeta hållbart för att minska den negativa påverkan dess verksamhet 
medför. Det framkommer av studien att det framförallt rör sig om en användare 
av rapporterna. En förstärkt lag skulle kunna bidra med transparens och 
potentiellt öka antalet användare av rapporterna. Detta eftersom informationen 
skulle vara mer trovärdig och inte behöva säkerställas genom andra källor.  

Det framkommer även att företag som upprättar hållbarhetsrapporter enbart 
för att följa lagen, anses upprätta den av fel syfte. Det kan konstateras att 
upprättandet av en hållbarhetsrapport inte är ett tillräckligt motiv för att verka 
hållbart. Hållbarhet behöver inkluderas i företagets grundvärderingar för att 
betraktas som hållbart. Grundläggande för att inkludera sådana värderingar i 
företaget är dess bolagsstyrning. En företagsledning och dess styrelse har en 
central roll för att säkerställa att hållbara grundvärderingar implementeras i hela 
organisationen. Det innebär att fokus måste förflyttas från att publicera 
välformulerade och fördelaktiga hållbarhetsrapporter, till att inse att det viktiga 
är att företaget för ett gediget och genuint hållbarhetsarbete. Detta för att 
möjliggöra goda förutsättningar för kommande generationer. Slutsatsen är att 
företag inte agerar hållbart enbart genom att följa lagen, utan att hållbarhet även 
måste inkluderas i företagens grundvärderingar. Det framkommer att starkare 
lagstiftning är ett sätt för företag att uppmärksamma hållbarhetsfrågor. Trots att 
informationen i rapporterna betraktas som tillförlitlig skulle en lagstiftning med 
förstärkt krav troligtvis kunna förbättra dess trovärdighet. Detta eftersom det 
då skulle krävas av företagen att de presenterade sin påverkan på samhället och 
miljön på ett mer transparent sätt.  

6.1.  Förslag till framtida forskning 

Ur denna studie framkommer att starkare reglering av lagstiftning krävs för 
hållbarhetsrapportering. Förslag till framtida forskning kan därmed vara att 
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undersöka vad som konkret krävs av lagen för att generera transparenta 
rapporter. Genom transparenta rapporter skulle även trovärdigheten av 
företagens hållbarhetsarbete öka. Vidare framkommer också att företagets 
grundvärderingar är avgörande för hur de kommer ta till sig hållbarhetsfrågor. 
Eftersom ledningen har påverkan på företaget och dess värderingar, vore det 
därför också intressant att gå djupare in på hur ett optimalt ledarskap skulle 
bedrivas för att påverka hela organisationen att bli mer hållbar.  

6.2. Studiens begränsningar 

En begränsning med studien är det låga antalet respondenter som medverkat, 
vilket gör att en generalisering inte är möjlig. Utifrån att studien behandlar både 
noterade och icke-noterade företag hade det varit intressant att ta del av 
ytterligare hållbarhetschefers åsikter och tankar utifrån fler organisationer. Hade 
ett större urval medverkat i studien hade det eventuellt kunnat bidra till att 
resultatet kunde generaliseras till en större population. Flera respondenter 
påpekar att investerare är de som använder hållbarhetsrapporter. Detta styrks 
enbart av den hållbarhetschef som arbetar på ett företag som investerar i andra 
bolag, vilket även det kan betraktas som en begränsning. Studiens tillförlitlighet 
hade kunnat öka om fler relevanta respondenter medverkat, som till exempel 
fler investerare.  
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Bilaga 1 – intervjuguide 

Intervjuguide för hållbarhetschefer 

Inledning 

1. Vill du berätta om din yrkesroll och vad dina huvudsakliga 
ansvarsområden och uppgifter är? 

2. Varför tror du att företaget har en sådan tjänst och hur länge har tjänsten 
funnits?  

3. Upplever du att hållbarhetsredovisningen har förändrats över tid? 
 

Orsaker till hållbarhetsredovisning 

4. Vad anser du vara det huvudsakliga syftet med att hållbarhetsredovisa?  

5. Vad tycker du om den nytillkomna lagen som gör det obligatoriskt för 
större företag att upprätta en hållbarhetsrapport? 

6. Upplever du att ni ofta får välja mellan ekonomiska och hållbara val? 
 

Användning av hållbarhetsrapporter 

7. För vem upprättas hållbarhetsrapporter och vilka anser ni vara 
användarna av dem? 

8. Tar ni del av andra företags hållbarhetsrapporter, t.ex. potentiella 
leverantörer? 
 

Trovärdighet och transparens 

9. Tycker du att kvaliteten på hållbarhetsrapporter påverkas av att följa 
aktuella riktlinjer som t.ex. GRI? 

10. Tycker du att miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter får lika 
mycket utrymme i er hållbarhetsrapport? 

11. Vad anser du överlag om trovärdighet och transparens av 
hållbarhetsrapporter? 



54 

12. Är en hållbarhetsrapport ett bevis på att ett företag tar sitt miljömässiga 
och sociala ansvar? 

13. Upplever du att det finns brister med hållbarhetsrapporter? 

 
Avslutning 

14. Hur tror du att den framtida utvecklingen av hållbarhetsredovisning 
kommer att se ut och hur tycker du att den framtida utvecklingen borde se 
ut? 

15. Finns det något ytterligare du vill tillägga som du anser vara relevant för 
studien? 
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Intervjuguide för hållbarhetskonsulter 

Inledning 

1. Skulle du kunna presentera dig själv och beskriva din yrkesroll? 

2. Hur arbetar du för att implementera hållbarhetsarbete på företagen? 

3. Vilka är dina primära kunder?  

 
Orsaker till hållbarhetsredovisning 

4. Vad anser du vara det huvudsakliga syftet med att hållbarhetsredovisa? 

5. Upplever du att hållbarhetsredovisningen har förändrats över tid? 

6. Vad tillför den nytillkomna lagen som gör det obligatoriskt för större 
företag att upprätta en hållbarhetsrapport?  

 
Användning av hållbarhetsrapporter 

7. För vem upprättas hållbarhetsrapporter och vem använder dem? 

8. Publicerar företag tillräckligt med väsentlig information för sina 
intressenter i hållbarhetsrapporterna? 

 
Trovärdighet och transparens 

9. Tycker du att rapporterna påverkas av att följa de riktlinjer som finns för 
hållbarhetsrapportering t.ex. GRI? 

10. Tycker du att miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter får lika 
mycket utrymme inom hållbarhetsarbete? 

11. Vad anser du överlag om trovärdighet och transparens av 
hållbarhetsrapporter? 

12. Är en hållbarhetsrapport ett bevis på att ett företag tar sitt miljömässiga 
och sociala ansvar? 

13. Tycker du det finns brister med hållbarhetsredovisningen? 
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Avslutning 

14. Hur tror du att den framtida utvecklingen av hållbarhetsredovisning 
kommer att se ut och hur tycker du att den framtida utvecklingen borde se 
ut? 

15. Finns det något ytterligare du vill tillägga som du anser vara relevant för 
studien? 



57 

Intervjuguide för akademiker 
 
Inledning 
 

1. Skulle du kunna presentera dig själv och beskriva din yrkesroll? 
 

2. På vilka sätt har du kommit i kontakt med hållbarhetsrapporter? 
 

 
Orsaker till hållbarhetsredovisning 
 

3. Vad anser du vara det huvudsakliga syftet med hållbarhetsredovisning? 
 
4. Upplever du att hållbarhetsredovisningen har förändrats över tid? 

 
5. Vad tycker du om den nytillkomna lagen som gör det obligatoriskt för 

större företag att upprätta en hållbarhetsrapport?  
 

 
Användning av hållbarhetsrapporter 
 

6. För vem upprättas hållbarhetsrapporter och vem är det som använder 
dem? 

 
7. Publicerar företagen tillräckligt med väsentlig information för sina 

intressenter i hållbarhetsrapporterna? 
 
 
Trovärdighet & transparens 
 

8. Tycker du att kvaliteten påverkas av att följa de riktlinjer som finns för 
hållbarhetsredovisning t.ex. GRI? 
 

9. Tycker du att miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter får lika 
mycket utrymme i hållbarhetsrapporterna? 

 
10. Vad anser du om trovärdigheten och transparensen av 

hållbarhetsrapporter? 
 

11. Är en hållbarhetsrapport ett bevis på att ett företag tar sitt miljömässiga och 
sociala ansvar? 

 
12. Finns det brister med hållbarhetsredovisningen? 
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Avslutning 

13. Hur tror du att den framtida utvecklingen av hållbarhetsredovisning kommer 
att se ut och hur tycker du att den framtida utvecklingen borde se ut?  
 
14. Finns det något ytterligare du vill tillägga som du anser vara relevant för 
studien? 
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Bilaga 2 – informationstabell respondenter  

 

Respondent Respondentgrupp Intervjutid Tillvägagångssätt 
Respondent 1 Akademiker 30 min Möte 
Respondent 2 Akademiker 32 min Möte 
Respondent 3 Hållbarhetskonsult 45 min Möte 
Respondent 4 Hållbarhetskonsult 18 min Möte 
Respondent 5 Hållbarhetschef 35 min Möte 
Respondent 6 Hållbarhetschef 15 min Telefon 
Respondent 7 Akademiker 22 min  Möte 
Respondent 8 Hållbarhetschef 16 min Telefon 



 

 


