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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel:  Hållbarhetsredovisning, ett tänkande för framtiden 

En studie om drivkrafter till hållbarhetsredovisning 

inom dagligvarubranschen och 

industri/tjänstebranschen.   

 

Uppsats nivå:  Kandidatuppsats- Externredovisning 

Författare:   Jill Johansson och Sandra Orwén 

Handledare:   Arne Söderbom 

Problembakgrund: Hållbarhetsredovisning är ett område som har blivit 

en del av företagens dagliga arbete det senaste 20 

åren. Vad är det som gör att företag väljer att 

upprätta en hållbarhetsredovisning och ser 

drivkrafterna annorlunda ut i olika branscher?  

Frågeställning: Vilka är drivkrafterna bakom hållbarhetsredovisning 

inom branscherna dagligvaror och industri/tjänster? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva drivkrafter 

bakom hållbarhetsredovisning och analysera likheter 

och skillnader i drivkrafterna mellan våra valda 

branscher. 

Metod:  Den metod som lämpar sig mest till vår studie tyckte 

är en kvalitativ metod med en abduktiv ansats då vi 

utgår från vår empiri för att få fram ny kunskap. 

Resultat: Det finns många olika drivkrafter till varför företagen 

väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning. När det 

gäller likheter och skillnader i de olika branschernas 

drivkrafter i upprättande, kan det sägas att det finns 

tydliga skillnader men även en hel del likheter mellan 

branscherna. 

 

Nyckelord: Drivkrafter, Hållbarhetsredovisning, CSR

   



 

 

Abstract 

 

Essay title: Sustainability reporting, thinking for the future 

A study of the driving forces for sustainability 

reporting within the food industry and the 

industial/service industry 

 

Essay level:   Bachelor thesis – Financial accounting  

Authors:   Jill Johansson and Sandra Orwén 

Advisor:   Arne Söderbom 

Problem background: Sustainability reporting is an area that has become 

part of companies daily work in the past 20 years. 

What is it that makes companies choose to set up a 

sustainability report and do the driving forces look 

differently in different industries?  

Issue: Which are the driving forces behind the sustainability 

reporting in the food industy and the 

industrial/service industry? 

Purpose: The purpose of this paper is to describe the driving 

forces behind sustainability reporting and analyze the 

similarities and differences in drivers between our 

chosen industries. 

Methodology:  The method that is most applicable to our study was 

a qualitative approach with an abductive approach 

we start in our empirical work to generate new 

knowledge.  

Conclusion: There are many different motivations for why 

companies choose to set up a sustainability report. 

With regard to similarities and differences in the 

various sectors driving forces in the establishment, it 

can be said that there are clear differences but also a 

lot of similarities between the industries. 

Key words: Driving forces, Sustainability reporting, CSR 

   



 

 

Förkortningar 

 

CERES – Coalition for Socially Responsible Economies 

 
CSR – Corporate Social Responsibility. Socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar hos 

företag. 
 

FN – Förenta Nationerna 

 

GRI – Global Reporting Initiative är en organisation som har utvecklat riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning. Detta för att företag i olika branscher ska kunna jämföra sina 

hållbarhetsredovisningar. 

 

GICS – Global Industry Classification Standard, är ett branschklassificeringssystem för 

börsnoterade företag.  

 

ILO – International Labour Organisation 

 

PWC - PricewaterhouseCoopers 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel beskriver vi vad som menas med hållbarhetsredovisning och berör några 

viktiga historiska händelser. Fortsatt beskriver vi om bakgrunden till vårt problem, 

problemformulering och slutligen uppsatsens syfte och avgränsningar.

 

1.1 Bakgrund 

På uppdrag av FN skrevs under mitten av 1980-talet en rapport om miljö och utveckling, den 

redogjorde för sambandet mellan ekonomisk utveckling och den påverkan som sker på miljö 

och samhälle. Rapporten kom att kallas för Agenda 21 och var en agenda för 2000-talet 

(Löhman & Steinholtz, 2004). I Agenda 21 accepterades begreppet hållbar utveckling och 

fick definitionen: ”Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers förmåga att klara sina behov” (Löhman & Steinholtz, 

2004, s.21) 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som har fått mycket uppmärksamhet inom företag, den 

ökade medvetenheten hos allmänheten om miljöpåverkan och sociala frågor har ökat trycket 

på företagen att agera mer ansvarsfullt med ett långsiktigt tänkande. Detta har i sin tur gjort att 

den frivilliga finansiella redovisningen har fått allt mer utrymme i företagens redovisning 

(Grankvist, 2009). 1989 lämnades den första hållbarhetsredovisningen in och det har sedan 

dess skett en kraftig ökning av företag som väljer att redovisa sitt ansvar för en hållbar 

utveckling (Kolk, 2004). Det finns många olika begrepp för den hållbara utvecklingen och 

vilket som används beror på vilken utgångspunkt företaget har; Corporate Social 

Responsibility, (CSR), Triple Bottom Line, Corporate Citizenship och hållbarhetsredovisning 

är ett par exempel på olika benämningar, det som används mest utspritt är CSR (Grankvist, 

2009). 

 

EU-kommissionens definition av CSR lyder:  

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver.” 

(Löhman & Steinholtz, 2004, s 15) 

 

CSR handlar om företagens frivilliga samhällsansvar, detta är indelat i tre områden; det 

ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstagandet.  

 

 Det ekonomiska ansvaret handlar om att driva sin verksamhet i vinstsyfte för att 

försäkra företagets finansiella ställning och ta ansvar för sina aktieägare och ge dem 

avkastning på sitt investerade kapital.  

 

 Det miljömässiga ansvaret går ut på att driva sin verksamhet på ett sätt som inte 

påverkar jordens resurser på ett långsiktigt negativt sätt (Grankvist, 2009).  
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 Det sociala ansvaret handlar om att driva sin verksamhet med hänsyn till andras hälsa 

och välbefinnande, oavsett om det är de direkt anställda i företaget eller hos 

underleverantörer, affärspartners, konsumenter (Grankvist, 2009). 

 

Grankvist (2009) menar att balansen mellan de här tre områdena är mycket viktig för att få en 

verksamhet som är långsiktigt hållbar. Han pratar även om ett fjärde perspektiv, etiska: 

 

 Det etiska ansvaret. Detta belyser de val som ett företag måste göra när det i vissa 

tillfällen finns en tvist mellan de tre dimensionerna, det som är bra socialt är inte alltid 

bra för miljön och då måste företaget besluta sig för hur det ska ställa sig (Grankvist, 

2009).  

 

FN:s ”The Global Compact” som lanserades i juli år 2000 är en uppmaning till världens 

företag att bidra till en hållbar utveckling genom att följa tio principer i sin verksamhet. De tio 

principerna bygger på FN:s universella deklaration om Mänskliga Rättigheter, ILO:s 

konventioner om grundläggande arbetsrätt, ett ansvarsfullt förhållande till miljön och 

bekämpning av korruption (FN:s Global Compact, 2000).  

 

Global Reporting Intitaive, GRI är en fristående organisation som har arbetat fram riktlinjer 

för att företags hållbarhetsredovisning ska vara transparent och verifierbar. Deras riktlinjer har 

blivit det mest väl ansedda rapporteringssystemet och från och med 2008 är det ett krav för 

alla statligt ägda bolag att rapportera i enlighet med GRI:s riktlinjer (Grankvist, 2009). I maj 

2010 tecknade GRI och FN under ett avtal om samarbete dem emellan för att påskynda 

företagens ansvar och öppenhet (GRI, 2010).  

 

Idag är det trendigt att arbeta med fokus på CSR och det blir allt svårare för företag att inte 

informera på sina hemsidor och i årsredovisningar om sitt utförda arbete. (Grankvist, 2009). 

Förut var det mestadels stora och globala företag som var i fokus när det handlade om att 

redovisa sitt samhälleliga ansvar men idag tänker alla möjliga slags bolag på vilket ansvar de 

har. Det handlar inte bara om att företaget själv ska ta ansvar utan det är lika viktigt att deras 

underleverantörer och andra samarbetspartners tar samma ansvar (Larsson & Ljungdahl, 

2008). Hur företag arbetar med CSR är olika beroende på hur ledningen anser att företagets 

roll i samhället ser ut. Det påverkas också bland annat av ledningens prioritering av de olika 

intressenterna (Grafström, Göthberg & Windell, 2008).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Campbell (2007) påpekar att intresset för CSR har växt den senaste tiden och att antalet 

undersökningar gjort detsamma, dock tycker han att studierna mest har berört sambandet 

mellan CSR och ökat finansiellt resultat. Där finns få studier som undersöker varför eller 

varför inte företag börjar med CSR-arbete. Han menar att anledningarna till hållbarhetsarbete 

är många och kan till exempel påverkas av den ekonomiska situationen i företaget. Ett företag 

som har det svårt ekonomiskt och kämpar med att hålla sig över ytan har förmodligen inte 

resurser till att utveckla ett arbete för hållbarhet medan ett företag med en bra finansiell 

situation har möjligheten och kan se de långsiktiga fördelarna som kommer när de börjar ta 

sitt samhälleliga ansvar.  

 



 

3 
 

Media har spelat en stor roll i expanderingen av informationsflödet i företags 

hållbarhetsarbete. De har också under de senaste tio åren bidragit till att begreppet CSR gått 

från att ha uppfattats kritiskt till att det idag ofta används i positiva ordval. En av 

anledningarna till att redovisandet av CSR har ökat mycket under det senaste decenniet beror 

på de ökade möjligheterna att sprida information och att kommunikationen mellan olika 

länder har förbättrats. Det finns hemsidor som har specialiserat sig på att sammanställa 

företags information om deras sociala ansvar. De företag som har bra arbete framhävs medan 

företag med mindre bra arbete blir ”uthängda” med dålig publicitet (Grafström et. al., 2008).  

Allt fler företag inkluderar CSR arbete i sin affärsstrategi. Företagen ser möjligheten att 

använda detta för att erhålla konkurrensfördelar, då allt fler konsumenter vill köpa varor som 

är tillverkade under sociala, etiska och miljövänliga förhållanden. I ett företags affärsstrategi 

finns också andra faktorer som bidrar till CSR arbetet; att attrahera medarbetare, attrahera 

investerare och att stärka sitt anseende. Det sociala arbetet kan användas för att stärka 

relationen mellan företaget och deras nuvarande och framtida medarbetare genom att de 

erbjuder de en stimulerande och säker arbetsplats. Att attrahera investerare med sitt sociala 

ansvarstagande är väldigt viktigt då många aktieägare vill att deras pengar ska investeras i 

bolag som är ansvarstagande (Grafström et al., 2008). Med en hållbarhetsredovisning kan en 

organisation locka till sig investerare som hellre väljer att investera i ett företag som tänker 

steget längre och tar ansvar utöver det ekonomiska än i ett som inte gör det. Det blir också allt 

vanligare att intressenterna kräver att det upprätthålls en hållbarhetsredovisning och idag är 

det till och med en norm för vissa branscher. Att upprätthålla en hållbarhetsredovisning är ett 

sätt för företag att öka sin legitimitet hos intressenterna. Detta är positivt för företag och det 

finns ekonomiska fördelar i att göra det ”rätta”, de visar att de bryr sig om samhället och är 

etiska i sitt företagande (Deegan, 2002).  

Adams och Zutshi (2004) talar om två stycken huvudmotiv och dessa är att företag inser att de 

har ett bredare ansvar än att tjäna pengar och att de har makten att skapa förändring. Detta 

kallar de för det moraliska motivet. Det andra motivet är att företag får vissa fördelar när de 

hållbarhetsredovisar till exempel konkurrensfördelar (Adam & Zutchi, 2004). 

Arbetet med hållbarhetsredovisning ser olika ut för företag i olika länder. Anledningen till 

detta är att levnadsstandarden, miljön och regulationer är olika. Detta medför att företagen i 

länderna har olika prioriteringar och drivs utav olika krafter. I de länderna där 

hållbarhetsredovisningen är mest utvecklad är konkurrensnivån inte för hög men inte heller 

för låg. Det ska finnas statliga regler men de får inte vara allt för strikta eftersom ska finnas 

plats för företagen att skapa egna riktlinjer. Frivilliga organisationer höjer också graden av 

hållbarhetsarbete, då de pushar och lyfter fram för företagen vad som ska genomföras 

(Campbell, 2007). 

Enligt Grafström et. al., (2008)  var vissa branscher snabbare med att börja arbeta för en 

hållbar utveckling än andra och det finns förklarande faktorer till detta. De företag som var 

tidiga verkar inom utvinningsbranschen och detaljhandeln, ett av skälen till att de började före 

andra var att omvärlden kritiserade dessa branscher. Andra branscher som också var tidiga 

med att jobba enligt CSR var gruv- och oljebranschen, detta på grund av att de var inblandade 

i miljökatastrofer och begick brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Enligt en undersökning gjord av Line, Hawely och Krut (2002) finns det stora variationer i 

hur den frivilliga rapporteringen ser ut. Undersökningen kom fram till att det finns stora 

skillnader mellan olika branscher om vad som anses vara deras egna sociala och miljömässiga 

ansvar och hur de rapporterar det. De största variationerna fanns mellan IT-branschen, 

finansbranschen och oljebranschen, där IT-branschen hade störst utbredning av 
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hållbarhetsrapportering, finansbranschen hade minst utbredning och oljebranschen hade den 

redovisning som skilde sig mest från de andras (Line et. al., 2002). 

Andelen som kommunicerar med en hållbarhetsredovisning är olika stora i olika branscher. 

Olja & gas, energi, kemi och skogsindustrin är branscher som har en större andel redovisande 

av hållbarhetsredovisning. Företagen inom de här branscherna har en allmän inställning till 

CSR-frågor och har en lång erfarenhet av arbete med hållbarhetsredovisning (Öhrlings1, 

2008). Hälsa och säkerhet är två viktiga frågor inom olje- och kemiindustrin, deras 

redovisningsmönster inom dessa frågor skiljer sig från andra branscher då de har en historia 

av miljöpåverkande verksamhet. Finansbranschen är en bransch som har haft relativt lite 

arbete och kommunikation kring sociala och miljömässiga frågor men som de senaste åren har 

börjat mer och mer. Arbete inom finansbranschen är vanligtvis mer inriktat på samhällsnära 

frågor (Line, Hawley & Krut, 2002). Fordon- och transportbranschen är den enda branschen 

som inte tycker att intressenternas åsikter påverkar de särskilt mycket i deras hålbarhetsarbete 

(Vidaver–Cohen och Brønn, 2008). 

Med utgångspunkt i ovanstående studier kan vi se att det är en stor spridning av drivkrafter, 

det finns ingen klar bild över de vanligaste drivkrafterna för specifika branscher. Vi kan också 

se att det finns delade meningar ifall det finns väsentliga skillnader mellan branscher eller 

inte. I vår studie vill vi gå djupare in i två olika branscher för att se vad som driver dem att 

göra en hållbarhetsredovisning och om det finns skillnader i deras motiv.   

 

1.3 Problemformulering 

 Vilka är drivkrafterna bakom hållbarhetsredovisning inom branscherna dagligvaror och 

industri/tjänster?  

Vilka skillnader och likheter finns det i drivkrafterna mellan de här branscherna?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva drivkrafterna bakom hållbarhetsredovisning och 

analysera likheter och skillnader i drivkrafter mellan våra valda branscher för att försöka 

utveckla ny kunskap inom hållbarhetsredovisning.  

 

1.5 Avgränsning 

Vi har bestämt att de företag som vi ska ha med i vår undersökning ska vara privatägda och 

inte vara tvungna, såsom statligt ägda företag, att följa GRI:s riktlinjer. 
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1.6 Disposition 
 

  

I teorikapitlet behandlas den teori som är relevant för 

uppsatsen. Vi börjar med en beskrivning av 

hållbarhetsredovisning och går sedan vidare och förklarar 

legitimitetsteorin, intressentteorin, den institutionella teorin och 

drivkrafter.     

    

                                                                                                  

 I metodkapitlet får läsaren en blick över vilka metodval vi har 

gjort samt hur vi har gått tillväga i vår insamling utav data. Här 

diskuteras också uppsatsens reliabilitet och validitet. 

 

 

I detta kapitel så kommer företagen som vi valt att kort 

presenteras. Det empiriska resultatet som vi har fått fram från 

våra intervjuer kommer att redogöras här. 

 

 

 I det här kapitlet kopplas teori och empiri samman och vi              

 kommer att analysera de resultat som vi fått från fram från vår

 empirskaundersökning. 

 

  

 I det sista kapitlet kommer vi att besvara vår 

 problemformulering. Här kommer det också att finnas förslag

 för fortsatt forskning. 

Teori 

Metod 

Empiri 

Analys 

Slutsats och 

Diskussion 
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2 Teoretisk referensram 

 

Detta kapitel behandlar vår uppsats teoretiska utgångspunkt. Vi har valt ut teorier som 

lämpar sig för undersökningen och vi börjar med en teoretisk sammanfattning som ger en 

översikt på kapitlet. Sedan beskriver vi begreppet hållbarhetsredovisning och tidigare studier 

innan vi går vidare till att beskriva legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori 

som tillsammans syftar till att förklara varför företag upprätthåller hållbarhetsredovisningar. 

Vidare beskriver vi en modell som sammanfattar de vanligaste drivkrafterna.

 

2.1 Teoretisk sammanfattning 

Företag måste mer och mer ta ansvar för det framtida samhället, genom att vara medvetna om 

hur de påverkar samhället kan de minimera sina påverkningar genom ett mer hållbart 

arbetssätt (Grafström et. al., 2008). I sin hållbarhetsredovisning berättar företagen om sitt nya 

och förbättrade arbete i organisationen. Redovisningens syfte är att på både den interna och 

externa nivån berätta om sitt arbete för en hållbar utveckling (GRI, 2006). Redovisningen kan 

vara utformad på två olika sätt, antingen är den integrerad i företagens befintliga årsberättelse 

eller så redovisas den enskilt (Öhrlings, 2008a). De riktlinjer som GRI har utformat till 

hållbarhetsredovisning gör det möjligt att jämföra och mäta olika företags arbeten (Öhrlings, 

2008b). Kunderna är en utav företagens viktigaste intressenter och en pådrivande orsak till 

upprättandet av en hållbarhetsredovisning. Konsumenterna vill vara med och påverka, vilket 

de gör genom att ställa krav och efterfrågar produkter som är producerade under rättvisa 

förhållanden. Svenska konsumenter tror att det bästa och mest effektiva sättet att påverka 

företag är genom sin konsumtion (Löhman & Steinholtz, 2004). Företagens arbete med 

hållbarhet motiveras med att de får någon form utav återbetalning i framtiden så som bättre 

kontakt med sina kunder (Frankental, 2001). Enligt Adams och Zutshi (2004) finns det en del 

fördelar med att upprätta en hållbarhetsredovisning de är; bättre rekrytering och kvarhållande 

av kompetent personal, bättre intern beslutsfattning och kostnadsbesparing, förbättrad 

företagsimage och relationer med intressenter och förbättrade ekonomiska resultat.  

Inom ämnet hållbarhetsredovisning finns det en del tidigare studier. Däribland finns en 

undersökning som gjordes vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping där de studerade 

sambandet mellan företags redovisande av CSR och deras lönsamhet (Öhrlings, 2008). Blank, 

Broberg, Collin och Tagesson (2009) säger att dagligvarubranschen har mer etiskt arbete än 

andra branscher. Vidaver–Cohen och Brønn (2008) har gjort en studie över 13 stycken olika 

branscher och deras motiv till hållbarhetsredovisning. 

Det finns tre olika teorier som enligt Deegan och Unerman (2006) förklarar ett företags 

agerande, dessa är; intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Intressentteorin 

säger att det i samhället finns många olika intressentgrupper och att grupperna har olika 

förväntningar och syn på hur ett företags arbete bör utföras. Intressenterna kan delas in i 

primära och sekundära intressenter. Primära intressenter är de som en organisation är 

beroende av för att överleva. De sekundära intressenterna är de som påverkar eller påverkas 

av organisationens agerande. Legitimitetteorin är uppbyggd på att företag strävar efter att 

uppfylla de normer och förväntningar som samhället ställer på dem. I legitimitetsteorin är det 

sociala kontraktet mellan företagen och samhället centralt. Det diskuteras också om att ett 

legitimitetsgap kan uppstå när ett företags agerande skiljer sig från samhällets förväntningar. 

För att minska det eventuella gapet finns det fyra olika metoder som ett företag kan använda 
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sig utav. Legitimitetsteorin vill förstå hur intressenters uppfattning påverkar ett företags 

agerande. Institutionell teori är en relativt ny teori, den används för att förklara den finansiella 

redovisningen. Den institutionella teorin visar hur intressenters krav på information kan 

påverka företagets handlingar. Institutionell teori är indelad i två dimensioner; isomorphism 

och frikoppling. Frikoppling menar att bilden av en organisation konstrueras efter olika 

företagsrapporter men att det som rapporteras inte alltid överensstämmer med vad som 

faktiskt görs. Ismorphism är indelad i tre underkategorier; tvingande, härmande och normativ. 

Ismorphismens tre kategorier förklarar den frivilliga rapporteringen (Deegan & Unerman, 

2006). 

Drivkrafterna bakom ett företags agerande kan enligt Bergström, Catásus och Ljungdahl 

(2002) förklaras enligt fyra olika motiv; nöje, nytta, norm och nöd. Nöje och nytta är motiv 

som primärt kommer från företagets interna kärna medan norm och nöd primärt kommer från 

externa faktorer. Nöjesmotivet är ett moraliskt motiv som drivs av att företagen känner att ett 

agerande är det enda rätta. Nyttomotivet anser att det finns fördelar att ta del av om det görs en 

hållbarhetsredovisning och att konsekvenser kan uppstå om företaget väljer att inte upprättar 

en. Normmotivet säger att hållbarhetsredovisningen görs av ett egenvärde men att det mest 

påverkas av påtryckningar och självklarhet. Att ett företag agerar enligt nödmotivet innebär att 

de utför handlingar endast på grund av att de är tvungna till det. Kraven kommer från externa 

faktorer och om företaget inte uppfyller kraven medför det konsekvenser (Bergström, Catátus, 

Ljungdahl, 2002). 

2.2 Hållbarhetsredovisning 
 

Hållbar utveckling är en strävan efter att kunna tillgodose vår generations behov utan att 

äventyra kommande generationers behov. Företagens ansvar i detta är något som har 

diskuteras mycket och graden av arbete för hållbarhet i företag varierar stort (Grafström et. 

al., 2008). För att kommunicera sitt sociala, miljömässiga och ekonomiska arbete väljer 

många företag att upprätta en hållbarhetsredovisning. Den har som syfte att mäta, presentera 

och ta ansvar gentemot både interna och externa intressenter om vad de har uppnått i sitt 

arbete mot en hållbar utveckling (GRI, 2006). Hållbarhetsredovisningen kan vara antingen 

integrerad i företagets årsredovisning eller som en separat rapport (Öhrlings, 2008a). De 

riktlinjer som har utformats av GRI är accepterade i världen och gör det möjligt att jämföra 

hållbarhetsredovisningar med varandra. Företag vill bland annat tillgodose allmänhetens krav 

på information. För att skapa goda och öppna relationer ställs det krav på att företagen lämnar 

ut information som är relevant (Öhrlings, 2008b).  

 

Kunden är en av företagens viktigaste intressenter, och en av drivkrafterna bakom företagens 

CSR-arbete. De ställer idag högre krav än vad de gjort tidigare och det räcker inte längre att 

bara göra en bra produkt. Konsumenterna vill påverka och gör det genom att efterfråga 

företag som har ansvarstagande produkter eller på annat vis har en ståndpunkt som i 

konsumenternas ögon har ett värde. Undersökningar gjorda av Förebilds Företaget 

Konsument visar att svenskarna idag tror att det bästa och mest effektiva sättet att påverka är 

genom sin konsumtion. För att en konsument ska kunna göra aktiva val i sin konsumtion 

krävs det att företag berättar om sitt engagemang. Trycket från konsumenterna har gjort att 

allt fler företag är beredda att kommunicera sitt engagemang genom en hållbarhetsredovisning 

(Löhman & Steinholtz, 2004). För att ett företag ska motiveras i sitt arbete med CSR krävs det 

vanligtvis någon form av återbetalning, exempelvis bättre kontakt med sina kunder. Det är 

inte ovanligt att verksamheten håller inne med information som får deras CSR-arbete att verka 

bristande och bara kommunicerar de delar som framhäver de i goda dager ( Frankental, 2001). 
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Om verksamheten däremot vill att omgivningen ska ha förtroende för dem är det viktigt att de 

är öppna om allt de gör och är beredda att erkänna eventuella brister som finns i deras arbete. 

På så vis ökar de sin trovärdighet och får lättare att behålla företagets legitimitet (Frankental, 

2001). 

 

De företag som utför ett CSR-arbete och upprättar en hållbarhetsredovisning får vissa 

fördelar, dessa kan enligt Adams och Zutshi (2004) vara: 

     

 Bättre rekrytering och kvarhållande av kompetent personal 

När en organisation arbetar för hållbar utveckling är det mycket troligt att de på köpet 

även får bättre rekrytering och kvarhållande av kompetent personal. Det kommer i 

framtiden bli allt viktigare att kommunicera sitt sociala ansvarstagande när man anställer 

och för att behålla sin personal. 

 

 Förbättrad intern beslutsfattning och kostnadsbesparing 

Organisationer som upprätthåller en hållbarhetsredovisning skapar ett bättre internt system 

som leder till bättre beslutsfattning och kostnadsbesparing. 

 

 Förbättrad företagsimage och relationer med intressenter 

Genom att kommunicera sitt CSR-arbete till allmänheten visar de en större förståelse för 

samhället och detta ökar deras legitimitet. 

 

 Förbättrade ekonomiska resultat 

Genom att vara öppna om sitt hållbarhetsarbete kan företag locka till sig investerare som 

värdesätter sådant arbete, och på det viset öka sitt ekonomiska resultat. 

 

2.3 Tidigare studier 
 

En undersökning har genomförts vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping där de har 

studerat om det finns något samband mellan företagets redovisande av CSR och deras 

lönsamhet, storlek samt börsvärde. Undersökningen visade att det finns ett svagt positivt 

samband mellan företagets lönsamhet och deras CSR-arbete. Sambandet mellan börsvärdet 

och hållbarhetsarbetet var starkare, storleken hade också ett större samband. Detta tyder på att 

de större företagen är de som har det mest utvecklade hållbarhetsredovisningarna (Öhrlings, 

2008).  

 

Det finns ett positivt samband mellan ett företags lönsamhet och deras sociala upplysningar. 

När det gäller ett företags avkastning på det egna kapitalet visar det ett klart samband med att 

lönsamhet kan förklara de sociala upplysningarna. En annan tänkbar anledning till sambandet 

mellan lönsamhet och upplysningarna är att de företag som är lönsamma har råd att lämna en 

mer omfattande informationsupplysning om företaget. Företag inom dagligvarubranschen 

berättar mer om sitt arbete med etikfrågor än företag inom andra branscher. En av 

anledningarna till att det är så kan vara att den pågående debatten angående etiska frågor 

bland konsumenter har påverkat arbetet (Blank et.al., 2009).  

 

I en studie som Vidaver–Cohen och Brønn (2008) har gjort undersöks 13 olika branschers 

motiv till hållbarhetsredovisning. De finner att det finns sex stycken generella motiv som de 

flesta av branscherna tycker är viktigast, dessa är:  
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1. få ett långsiktigt intresse i företaget 

2. att förbättra företagets image 

3. förbli konkurrenskraftiga  

4. uppfylla intressenternas krav  

5. personlig tillfredsställelse 

6. bli sedda som ett moraliskt ansvarstagande företag  

 

Dagligvarubranschen och industri/tjänstebranschens resultat i den här studien är ganska likt, 

fast med några få avvikelser. För motiv nr 1,2,3,4 och 5 har ungefär lika många respondenter 

från båda branscherna svarat att de är viktiga, medan motiv nr 6 har högre betydelse för 

dagligvarubranschen än för industri/tjänstebranschen. Dagligvarubranschen har även svarat att 

det tycker att det finns ett extra motiv för deras hållbarhetsredovisning än de generella;  

 

      7.   ingen bra anledning att inte göra det (Vidaver & Brønn, 2008). 

 

2.4 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin bygger på att företaget ska sträva efter att uppnå de normer och 

förväntningar samhället har på dem. Samhällets normer och förväntningar är under ständig 

förändring och det är viktigt för företagen att ha inblick i de ändringar som sker så att de kan 

följa med i utvecklingen (Deegan & Unerman, 2006; Suchman, 1995). 

 

Inom legitimitetsteorin finns det ett socialt kontrakt mellan företaget och samhället de verkar 

i. Det är svårt att definiera detta sociala kontrakt då det innefattar såväl underförstådda som 

uttryckta förväntningar som samhället har på företagets agerande (Deegan & Unerman, 2006). 

 

Det skiljs på uttrycken legitimering och legitimt. Med legitimt menas den status företagen 

uppnår när de är legitima. Legitimering avser den process som företaget hela tiden måste 

genomföra för att uppnå och bibehålla statusen legitimt (Deegan & Unerman, 2006). 

Legitimitet definieras enligt Lindblom på följande vis: 

”Ett tillstånd eller status som existerar när enhetens värderingssystem överensstämmer med 

värderingssystemet i det större sociala systemet där enheten ingår. När skillnaden mellan 

dessa värderingssystem uppstår, aktuella eller potentiella, föreligger hot för enhetens 

legitimitet” (Fri översättning hämtad från Deegan & Unerman, 2006, s.271). 

Legitimitetsteorin handlar till viss del om att minska det legitimitetsgap som kan uppstå när 

företagets agerande skiljer sig från samhällets förväntningar. För att kunna minska detta gap 

finns det fyra olika metoder företag kan tillämpa i sitt arbete att möta samhällets 

förväntningar. De fyra är: 

 Informera sina intressenter om ändringar i företagets agerande för hållbar utveckling. 

 Istället för att ändra sitt faktiska agerande så försöker företaget ändra sina intressenters 

uppfattning om dem. 

 Företaget försöker manipulera intressenterna genom att förflytta deras uppmärksamhet 

till något som är till fördel för företaget (Deegan & Unerman, 2006). 
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 Förändra de externa förväntningarna av företagets prestationer (Deegan & Unerman, 

2006). 

Legitimitetsteorin bygger på det sociala kontraktet mellan företaget och dess kontext. Denna 

teori syftar till att förstå hur intressenternas uppfattningar kan påverka ett företag att lämna 

frivilliga upplysningar, med avsikten att bibehålla, förstärka eller återskapa ett gott rykte om 

företaget. Detta kan till exempel ske genom frivilliga rapporter. (Deegan & Unerman, 2006; 

Suchman, 1995). 

 

2.5 Intressentteorin 

Intressentteorin och legitimitetsteorin brukar beskrivas som två överlappande teorier. 

Legitimitetsteorin beskriver de förväntningar samhället som en helhet har på organisationer 

medan intressentteorin delar in samhället i olika intressentgrupper och beskriver deras 

respektive förväntningar. Intressentteorin menar att samhället består av många intressenter 

som alla har olika syn på hur arbetet bör utföras och därför kommer en organisation att ha 

flera sociala kontrakt mellan sig och de olika intressenterna och inte ett för hela samhället 

vilket legitimitetsteorin menar. De två teorierna kan ses som kompletterande (Deegan & 

Unerman, 2006).  

De olika intressenterna representeras av en bred variation av grupper så som kunder, personal, 

banker, ägare. Intressenterna delas ofta in i två stycken huvudgrupper; primära och sekundära 

intressenter. Primära intressenter är de intressenter organisationen är beroende av för att 

överleva. Sekundära är de intressenter som påverkar eller påverkas av organisationen men inte 

är engagerade eller väsentliga nog för att organisationen ska vara beroende av dem (Deegan & 

Unerman, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1. (Intressentmodell baserad på Grafström et al., s. 67, 2008) 
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Intressentteorin är uppdelad i två grenar och har två olika utgångspunkter; etisk/normativ och 

positiv/ledande (Deegan & Unerman, 2006).  

Det etiska synsättet behandlar intressenternas rättigheter. Här likställs alla intressenter och 

menar att alla intressenter har en inneboende rätt till lika information, säkra 

arbetsförhållanden och rättvis lön oavsett om intressenten tillhör gruppen primär eller 

sekundär. Intressenternas makt och inflytande över företaget ska inte påverka organisationens 

agerande. Det ska inte spela någon roll om en intressent har ett större positivt inflytande än en 

annan, organisationen ska agera så att alla intressenter har samma förmåner. När en 

organisation fattar beslut bör den beakta alla intressenter lika och vid en situation där två eller 

flera intressenters viljor drar åt olika håll bör de hitta en balans så att alla i slutändan får ut 

samma nytta (Deegan & Unerman, 2006).  

Ett företag har direkta eller indirekta relationer med sina intressenter. De direkta 

intressenterna har störst påverkan på företagets agerande (Grafström et. al., 2008). 

Intressenterna har ofta väldigt mycket funderingar och åsikter om hur det ska vara och de 

ställer mycket frågor om verksamhetens viktigaste frågor och däri ingår deras sociala 

ansvarstagande (Larsson & Ljungdahl, 2008). Intressenter i den indirekta gruppen kan 

exempelvis vara olika intresseorganisationer vars uppgift är att granska ett företags beteende i 

olika länder där de verkar men även där de har leverantörer. Granskningen återfinns sedan i 

en rapport som sprids vidare till etiska investerare, media och konsulter. Genom denna 

spridning av informationen så får även de indirekta intressenterna en stor påverkan på 

företaget (Grafström et. al., 2008). Att kommunicera mycket med sina intressenter är väldigt 

viktigt för att bygga upp en bra relation mellan de och organisationen. För att få respekt av 

sina intressenter är det viktigt att ha en tvåvägs kommunikation med sina intressenter 

(Wheeler & Elkington, 2001). 

I den ledande aspekten försöker Deegan och Unerman (2006) förklara när organisationen 

kommer att agera till fördel för vissa av sina intressenter. Eftersom vissa av ett företags 

intressenter är nödvändiga för att det ska kunna överleva måste de ibland, exempelvis av 

finansiella skäl, se till deras förväntningar först. Detta perspektiv av intressentteorin studerar 

varje intressent för sig och behandlar de olika utifrån hur den påverkar organisationen och hur 

beroende de är av den. Alla intressenter kommer inte att behandlas lika utan de intressenterna 

med mest makt och inflytande kommer att prioriteras.  

 

2.6 Institutionell teori 

Detta är en förhållandevis ny teori inom externredovisning för att förklara praxis för finansiell 

rapportering. Teorin påvisar att företag är en del i ett större socialt sammanhang. Denna teori 

är ett komplement till legitimitetsteorin och intressentteorin, och överlappar de på vissa 

punkter (Deegan & Unerman, 2006).  

Den institutionella teorin visar hur intressenters makt och krav på information kan påverka 

företaget handlingar. Kraven skapar ett incitament för företag att arbeta fram och följa viss 

praxis för frivilliga rapporteringsmodeller inom olika områden. Inom denna teori finns två 

olika dimensioner; isomorphism och frikoppling, isomorphism har i sin tur tre olika 

förklaringar till företeelsen frivillig rapportering; tvingande, härmande och normativ 

isomorphism (Deegan & Unerman, 2006).  
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Isomorphism syftar till en organisations anpassning till institutionell praxis, och är den 

process där företaget förändrar och anpassar sin frivilliga rapportering till praxis. Den 

tvingande delen av isomorphism är starkt knutet till intressentteorin och innebär att företagen 

anpassar sig efter se de krav som intressenter som företaget är beroende av ställer. Företaget 

använder rapportering för att kommunicera ekonomiska, sociala, miljömässiga och etiska 

värderingar och engagemang för de kunder som har störst makt över företaget. Företaget 

tvingas på så sätt av sina inflytelserika intressenter att följa praxis för frivillig rapportering. 

Detta kan ibland också tvinga företagen att ignorera intressen och förväntningar hos mindre 

viktiga intressenter (Deegan & Unerman, 2006; DiMaggio & Powell, 1983).  

Den andra delen, härmande isomorphism, är sammankopplat med legitimitetsteorin och 

innebär att en organisation försöker följa eller förbättra den frivilliga praxis som råder i andra 

organisationer, detta för att få konkurrensfördelar i fråga om legitimitet (DiMaggio & Powell, 

1983). Studier har visat att det är vanligt att företag i samma bransch anammat liknade policys 

i sina arbeten för att bevara eller förbättra intressenternas förtroende för företaget. Om 

företaget misslyckas med att upprätthålla legitimitet finns en risk att de förlorar sin legitimitet 

gentemot den grad av legitimitet deras konkurrenter har. Detta betyder också att om det inte 

fanns påtryckningar från intressenterna skulle det vara osannolikt att företagen försökte 

överträffa varandra i fråga om frivillig rapportering (Deegan & Unerman, 2006).  

Den tredje delen, normativ isomorphism, går ut på att det finns krav från olika grupper att 

anta en viss praxis. De olika grupperna kan vara allt från revisorer till de kulturer som 

företagens chefer verkar i och där påverkas grupperna att föredra ett visst sätt att arbeta, och 

det skapas en enhetlig syn på hur och i vilken grad rapporter ska utformas (Deegan & 

Unerman, 2006; DiMaggio & Powell, 1983). 

Den andra dimensionen av institutionalisering är frikoppling, vilket innebär att den 

organisatoriska bilden kan konstrueras genom olika företagsrapporter som visar på socialt och 

miljömässigt ansvar, och rapporterna som produceras kan ge sken av vissa företeelser snarare 

än att visa de verkliga förhållandena. De här rapporterna ska gå stick i stäv med det faktiska 

ledandet som är tvingat till maximering av företagets lönsamhet eller aktieägarvärde (Deegan 

& Unerman, 2006). 

 

2.7 Drivkrafter 

Ett företags agerande kan enligt Bergström (2002) motiveras med fyra följande punkter: 

 Det nöje som aktiviteten innebär 

 Den nytta som handlingen tillför 

 De normer man anser sig vara skyldig att följa 

 Det som nöden kräver (Bergström et al., 2002). 
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Figur 2. (Bergström et al., s. 29, 2002) 

Nytta och nöje är drivkrafter som finns internt i företaget till exempel motiv som är 

tillämpbara i företagets affärsidé. De här två faktorerna behöver inte ha några formulerande 

motiv eftersom företagets handling är väldigt tydlig. Norm och nöd är drivkrafter som finns 

utanför företaget så som deras intressenter. I det här fallet talas det om motiv där argumenten 

bygger på vilka konsekvenser företaget kommer få utav sin handling (Bergström et al., 2002). 

 

2.7.1 Nöje 

Nöjesmotivet kommer inifrån företaget och har också ett egenvärde. Det kan vara ett 

moraliskt motiv, där de inblandade i företaget känner att det är ”det rätta” att tänka på en 

hållbar utveckling och att visa att de gör det. Detta motiv präglas av att individer inom 

organisationen brinner för ämnet och anser att det är en fråga av vikt (Bergström et al., 2002). 

 

2.7.2 Nytta 

Det andra motivet nytta kommer också inifrån företaget, men till skillnad från nöjesmotivet så 

gör nyttomotivet att det uppstår konsekvenser om en hållbarhetsredovisning inte utförs. 

Eftersom alla företag eftersträvar en lönsamhet, kan ett nyttomotiv vara att visa företagets 

kunder att de har ett hållbart tänkande, detta gör att de kan ta ut ett högre pris när de kan visa 

sina intressenter hur bra företaget klarar att uppfylla sina hållbarhetsmål. Det kan också vara 

att medvetenheten och hållbarhetsredovisningen är ett sätt att vara konkurrenskraftig. Ofta är 

produkter som tillverkas etiskt och miljövänligt dyrare, men en motvikt till detta tjänar 

företagen på att ha en bättre resursanvändning. Detta är ett motiv som även kan skapa 

kedjeeffekter, genom att företag tänker hållbart använder sig av likasinnade leverantörer 

(Bergström et al., 2002). 

 

2.7.3 Norm 

Enligt normmotivet görs redovisningen utifrån ett egenvärde för företaget, men mer genom 

påtryckningar och självklarhet. Det kan också bero på att företaget en gång börjat 

hållbarhetsredovisa och numer gör det av vana (Bergström et al., 2002). När ett företag i 

branschen börjar gå åt ett visst håll och visar en god hållbarhetsredovisning kan det vara så att 
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fler företag följer efter och en norm skapas där alla företag i samma bransch tillämpar 

metoden (Bergström et al., 2002). 

Det finns oskrivna regler och det är ett företags normer som de ska förhålla sig till. Att följa 

kraven från intressenterna och normerna ger företaget en ökad legitimitet (Grafström et. al., 

2008).  

2.7.4 Nöd 

Den del av modellen som beskriver nödmotivet, är det som tvingar företag att agera miljö, 

socialt och etiskt medvetet genom krav som kommer utifrån. Om företaget inte följer dessa får 

de konsekvenser, vilket är ytterligare en del av motivet. Anledningen att företag tvingas till 

detta kan vara lag om hållbarhetsredovisning som vissa företag måste följa, men det kan också 

vara så att kunder och andra intressenter kräver att denna sortens redovisning utförs. Detta 

motiv är anledning till de rapporter som redogörs för olika myndigheter och kontrollorgan. 

Om information uteblir kan konsekvenser bli att företaget blir straffade av myndigheter, att de 

inte blir certifierade, att de förlorar kunder eller att de får dålig publicitet i media (Bergström 

et al., 2002).  

Sedan 2008 är alla statliga bolag skyldiga att redovisa enlig GRI:s riktlinjer. För alla privata 

företag är det frivilligt men många väljer ändå att tillämpa deras riktlinjer (Grafström et. al., 

2008). Enligt Campbell (2007) skapar företag och branscher egna regler som ökar 

redovisningen av hållbarhetsarbete. Meningen med de här reglerna är att de ska fylla de 

luckor som finns i regeringens lagar. De frivilliga reglerna används för att ställa krav på att 

företagen tar ett större socialt ansvar utöver det som krävs enligt lag. De frivilliga reglerna är 

precis som tvingande regler nedskrivna och finns dokumenterade så att alla kan ta del av dem.  

Det är ofta en blandning av de här fyra motiven som driver företag till att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete. Företagen väljer ofta att motivera sin redovisning efter vad som är lämpligt 

för situationen och därför ändras också motiven (Bergström et al., 2002). 

2.8 GRI 

GRI:s redovisningsramverk är ett ramverk över hur ett företag ska redovisa sin ekonomiska, 

sociala och miljömässiga påverkan. Ramverket är utformat på ett sådant sätt att det ska kunna 

användas av olika företag oberoende av vilken bransch de tillhör, storlek eller geografiska 

läge. GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning är uppbyggt på principer för att kunna 

förklara redovisningens innehåll samt för att säkerhetsställa att den redovisade informationen 

har en hög kvalitet. Syftet med att följa GRI vid sitt uppförande av hållbarhetsredovisning är 

att redovisningen kommer att vara jämförbar med andra företags redovisning. Den kommer 

också att kunna jämföras och bedömas gentemot de lagar, regler, normer och standarder som 

finns. Genom att använda sig utav GRI kan redovisningen användas för att visa hur företaget 

påverkar och påverkas utav de förväntningar som berör ämnet hållbarhet (GRI, 2006). GRI:s 

mål är att redovisning av ekonomisk, sociala och miljömässiga arbetet ska bli lika 

standardiserat och accepterat som den finansiella redovisningen. Då hållbarhetsredovisningen 

inte har lika lång historia som den finansiella redovisningen är detta ett långsiktigt mål. Trots 

att det primära syftet med GRI är att ha ett fungerande ramverk för hållbarhetsredovisning 

finns det ett stort hopp om det ska leda till förändringar inom de redovisande företagen mot en 

mer hållbar utveckling (Larsson & Ljungdahl, 2008). Enligt en studie gjord av PWC är det allt 

fler företag som frivilligt väljer att tillämpa GRI:s ramverk och de anser att det är en ökning 

som kommer att fortsätta (PWC, 2009). 
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GRI har tre olika tillämpningsnivåer som företagen måste redogöra för vilka de redovisar 

enligt. De tre olika nivåerna kallas för C, B och A, där C innbär att de tillämpar GRI:s 

riktlinjer till en låg nivå och vart efter de utökar tillämpningen höjs de upp till nästa nivå. I sin 

redovisning måste företagen redogöra för till vilken grad de har följt GRI:s tillämpningsnivå 

och kan utöver det tillägga ett plus om de följer riktlinjen mer än vad den säger men inte fullt 

för att höja upp till nästa nivå (GRI, 2006).  



 

16 
 

3 Metod 

 

Här presenteras de metodval vi har gjort för att bäst uppfylla uppsatsens syfte, vi beskriver 

hur vi har tänkt när vi gjort vårt urval, hur vi har utformat våra intervjufrågor samt hur vi 

har gått tillväga i insamling av empiri. Slutligen diskuterar vi vår uppsats reliabilitet och 

validitet.

 

3.1 Metodval 

3.1.1 Positivism och hermeneutik 

När kunskap om hur verkligheten ser ut finns det två olika synsätt att utgå från; positivism 

eller hermeneutik. Positivismen har en objektiv syn på verkligheten där det antas att forskaren 

gör studien på ett neutralt sätt. Positivismen fick kritik från olika håll och då skapades en 

alternativ ansats, hermeneutiken. Hermeneutiken hävdar att verkligheten inte är objektiv utan 

subjektiv. Utgångspunkten ligger i tolkning och förståelse, olika individer uppfattar 

situationer på olika sätt. Då det finns många olika synsätt finns det också olika bilder av 

verkligheten, därmed är möjligheten till kumulativ kunskap begränsad och i vissa fall 

utesluten (Jacobsen, 2002). Vårt syfte har gjort att ett hermeneutiskt synsätt passar vår uppsats 

bäst då vi har gått djupare in i olika branschers drivkrafter kring hållbarhetsredovisning. 

Hermeneutiken hävdar att individer uppfattar situationer olika och vi har undersökt om olika 

branscher har skilda motiv för upprättandet av en hållbarhetsrapportering. 

 

3.1.2 Induktion, deduktion och abduktion 

När ny kunskap ska produceras finns olika vägar att gå; deduktion, induktion och abduktion. I 

en deduktiv ansats skapar sig forskaren först en bild av hur verkligheten ser ut med hjälp av 

teorier och tidigare forskning. Sedan jämförs den insamlade empirin med den befintliga teorin 

för att se om dessa stämmer överens med varandra. Med en induktiv ansats skapar forskaren 

en empiri utan några förutbestämda antaganden. Sedan används empirin för att skapa en bild 

över verkligheten (Jacobsen, 2002). Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver en kombination 

av de här två ansatserna, abduktion. Den har sin utgångspunkt i empirin liksom den induktiva 

ansatsen men tar hänsyn till tidigare teorier liksom den deduktiva ansatsen. Den abduktiva 

ansatsen passar för vår uppsats syfte. Detta för att vi utgick från den empiri som vi har samlat 

in med avsikt att skapa ny kunskap inom ämnet. Vi började med att uppdatera oss inom ämnet 

för att få en bra översikt och för att hitta ett lämpligt område där vi tyckte det behövdes mer 

kunskap. Den abduktiva ansatsen gjorde det möjligt för oss att ha ett öppet tillvägagångssätt, 

vi kunde kombinera vår teori med empirin för att få klarhet i i vårt problemområde. 

  

3.1.3 Kvalitativ och kvantitativ 

Det skiljs på två olika angreppssätt när det ska väljas datainsamlingsmetod. Det ena är en 

kvalitativ metod och den andra är kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden har ett 

förstående syfte där det centrala är att beskriva en helhet av ett sammanhang, i kvalitativa 

studier används intervjuer och observationer för att samla in primärdata (Holme & Solvang, 

1991). Utifrån vårt syfte och problemformulering är det en kvalitativ metod som passar vår 

uppsats bäst. Då vi har intervjuat ekonomiansvariga som arbetar med företagets 

hållbarhetsredovisning i de olika branscherna är den kvalitativa metoden mest tillämpbar. 
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Detta för att få ut så fylliga svar som möjligt utav våra respondenter. Att få en bra relation 

med sina respondenter är bra för att få ut svar som är trovärdiga och tillförlitliga under 

intervjun.  

  

3.2 Urval 

Det första steget i vårt urval var att se vilka branschindelningar det fanns, för att göra det har 

vi använt oss av GICS:s branschklassifiering. Det är ett branschklassifieringssystem som delar 

in börsnoterade företag i olika sektorer (GICS maps). Utifrån deras system valde vi två olika 

branscher; sektor 20, industrivaror och tjänster och sektor 30, dagligvaror, som sedan ska vara 

som grund för vår undersökning. Anledningen till att vi har valt de här två branscherna är att 

vi tycker att dagligvarubranschen är en bransch som vi människor kommer i kontakt med i vår 

vardag. Branschen har höga krav på sig med att leverera de varor som deras kunder vill ha, 

bland annat om hur det är tillverkat och varifrån varorna kommer. Medvetenheten bland 

kunderna ökar och detta medför att kraven på dagligvarubranschen också ökar, vi vill se om 

denna ökning är en av de påverkande faktorerna till hållbarhetsrapportering inom 

dagligvarubranschen. Industrivaror och tjänster är den andra branschen vi har valt att kolla 

närmare på då de arbetar med olika maskiner som har CO2 utsläpp. De arbetar också med att 

utveckla och upprätta nya hus som det ständigt ställs nya krav på, bland annat att de ska vara 

miljövänliga och energisnåla. Något annat som vi också hade i åtanke när vi valde den här 

branschen var den omtalade miljöskandalen vid byggandet av Hallandsåstunneln, där gifter 

har runnit ut i grundvattnet och orsakat föroreningar (Regeringen, 1998).  I de här branscherna 

har vi sedan valt ut lämpliga företag som arbetar med hållbarhetsfrågor till vår undersökning. 

Dem företagen som vi har valt är;  

 

Dagligvaror: 

 ICA 

 Kooperativa förbundet  

 

Industrivaror och tjänster: 

 Peab  

 NCC 

 

För att finna en respondent i företaget till våra intervjuer har vi enligt Jacobsen (2002) valt 

enligt urvalskriteriet information. Det innebär att vi har valt ut respondenter som vi vet har 

god kunskap inom det ämne som vi är intresserade av.  

 

3.3 Operationalisering 
 

Alla begrepp är inte lätta att mäta, abstrakta fenomen som känslor, livskvalité och liknande 

kan vara svåra. För att sådana begrepp ska kunna mätas måste de gå genom en process, 

operationalisering, där tydliggörs begreppen för att de ska bli lättare att mäta (Jacobsen, 

2002). Den intervjuguide som vi har utformat är indelad i fyra olika teman; 

hållbarhetsredovisning, intressenter, legitimitet och institutionell. Dessa olika teman är 

framtagna utifrån de teorier vi har använt, samt utifrån vår problemformulering och 

uppsatsens syfte. Vår avsikt är att identifiera våra utvalda företags drivkrafter till redovisning 

i sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor för att kunna se om där finns några skillnader. 

Vi anser att den här indelningen kommer att ge oss den information vi söker.  
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I den första delen av intervjun; hållbarhetsredovisningen ville vi få en inledande uppfattning 

om företagets syn på hållbarhetsredovisning, vad hållbarhetsredovisning betyder för dem och 

hur länge de har arbetat för en hållbar utveckling. Vidare frågade vi om vad som ledde till att 

verksamheten bestämde sig för att upprätta en hållbarhetsredovisning, vilken faktor som 

vägde tyngst samt om de ser någonting negativt med att redovisa sitt sociala, miljömässiga 

och ekonomiska arbete. Med de här inledande frågorna fick vi en bra översikt på företagets 

inställning och övergripande motiv till hållbarhetsredovisning. 

 

Ett företags intressenter påverkar i olika grad deras arbete, med intressentfrågorna ville vi veta 

vilken betydelse intressenterna har för deras arbete, vilka intressenter deras 

hållbarhetsredovisning i första hand riktar sig till. Har de uttryckt sig om innehållet i 

redovisningen och är reaktionerna i så fall positiva, negativa eller både och. Hur ställer sig 

företaget till intressenternas synpunkter, påverkar det deras fortsatta arbete. Vi fann också 

intresse i att veta vilka intressenter som har störst inflytande på deras agerande. Med de här 

frågorna fick vi en djupare insikt i hur företagens förhållande med intressenterna ser ut och 

vilken roll de spelar i deras upprättande av hållbarhetsredovisningen. 

 

Samhällets förväntningar på företaget och företagets tolkning av förväntningarna påverkar 

arbetet med hållbarhet. Genom att fråga hur de kopplar legitimitet till hållbarhetsredovisning 

och vad det har för betydelse för dem fick vi en uppfattning om hur deras sociala kontrakt är 

utformat. Legitimitetsfrågorna hjälpte oss att få reda på hur företagen ser på begreppet 

legitimitet och vilken betydelse det har för deras verksamhet.  

 

Med vår undersökning ville vi ta reda på om det finns skillnader i motiv till 

hållbarhetsredovisning mellan branscherna. För att göra detta så tycker vi att en viktig del i 

processen är att få företagens egna synpunkter och uppfattningar. Arbetar de och deras 

konkurrenter på liknande vis eller upplever de att det inte finns något som specificerar deras 

branschs arbete med hållbarhet. Slutligen är vi intresserade av om de upplever att deras 

bransch har specifika egenskaper som skiljer sig från andra branscher i upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen.  

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Primärdata 

Primärdata innebär att forskaren har en direkt kontakt med informationskällan. Ett sätt att 

samla in primärdata är via intervjuer. Vid insamlande av primärdata har insamlaren lite 

kontroll över de faktorer som kan påverka datans tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Primärdata i 

denna uppsats bygger på informationen som vi har fått från våra intervjuer. Den 

intervjumetod som vi har valt att använda är en öppen individuell intervju, det betyder att 

intervjun sker i form av ett samtal mellan två personer. Enligt Jacobsen (2002) tillämpar sig 

detta intervjusätt bäst när det är få enheter som ska undersökas. Våra intervjufrågor hade en 

fast ordningsföljd och där fanns plats för öppna svar. Då målet med en öppen intervju är att få 

så fylliga svar som möjligt av respondenten är det viktigt att börja intervjun med några 

allmänna frågor (Jacobsen, 2002). Att ge en kort presentation av oss och om uppsatsen för 

intervjuobjektet innan intervjuns genomförande medför till ett ökat omfång av svar (Ejvegård, 

2009). 
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Våra intervjuer har skett via telefon eftersom våra respondenter för företagen har befunnit sig 

på orter långt från Halmstad. Vi deltog båda två under intervjun för att öka 

informationsintaget och för att vi ska få en bredare utgångspunkt. Inför intervjuerna tog vi 

kontakt med våra respondenter och presenterade vårt arbete och vad vi har för syfte med 

intervjuerna. Vi skickade även ut våra intervjufrågor några dagar innan intervjun skulle äga 

rum för att respondenten skulle ha möjlighet att läsa igenom frågorna i lugn och ro. Intervjun 

inleddes med en allmän fråga om vad de hade för position i företaget, för att sedan använda 

oss av vår intervjuguide. Vi spelade in våra intervjuer för att ha möjlighet till att lyssna 

igenom intervjun efteråt och på sådant sätt få med allt som intervjuobjektet säger. Det finns 

både för- och nackdelar med att spela in intervjun. Vi tyckte att fördelar så som att ha 

möjlighet till att lyssna mer och vara mer delaktig under intervjun vägde tyngre än 

nackdelarna, att till exempel bandspelaren skulle lägga av mitt under intervjun (Jacobsen, 

2002). Jacobsen (2002) diskuterar även att ett annat problem kan uppstå vid inspelning av en 

intervju, det är att intervjuobjektet är negativ till inspelningen och därför blir tyst. Enligt 

personuppgiftslagen är det inte heller tillåtet att spela in samtal utan att ha samtycke från båda 

parter (Gregow, 2010). Vi har därför frågat våra respondenter om det var okej för dem att vi 

spelade in intervjun. Efter våra intervjuer sammanställde vi svaren vi fick fram och skickade 

sedan tillbaka de till företagen för att få deras godkännande. Vi fick upprepa våra intervjuer 

med en ny intervjuguide för att komplettera den information som vi fick fram från den 

tidigare intervjun. 

3.4.2 Sekundärdata 

En kvalitativ metod är fokuserad på den data som samlas in i former så som ord, berättelser 

och meningar. Men datan kan också vara ord, berättelser och meningar som är insamlade utav 

andra. Exempel på sådana dokument är företags årsredovisningar. Det är viktigt att vid valen 

av dokumenten redogöra för hur stor trovärdighet de har (Jacobsen, 2002). Vi har valt att 

granska företagens årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar för att få en inblick i hur 

deras arbete ser ut och för att se hur de har utformat sin redovisning. Finns den integrerad i 

deras årsredovisning, har de utformat en separat redovisning eller har de gjort båda delar. Vi 

ville också ta reda på om de upprättar sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer eller 

inte. Detta har vi endast gjort för att få en bakgrund om hur företagens arbete ser ut och är 

inget som kommer vara en grund i vår undersökning. 

 

Att använda sig av sekundärdata innebär att vi använde oss av data som andra har samlat in. 

Problematiken med sekundärdata är att datan kan vara insamlad för ett annat ändamål än det 

som vi har. Genom det kan det uppstå bristande överensstämmande mellan informationen som 

vi kan använda oss av och den informationen som vi vill använda oss av (Jacobsen, 2002). 

Vår sekundärdata är hämtad i form av facklitteratur, vetenskapliga artiklar och våra utvalda 

företags årsredovisningar. De artiklar som vi har valt att använda oss utav i vår uppsats har vi 

hämtat från skolans rekommenderade databaser som;  

 

 ABInform 

 Jstore 

 Google Scholar  

 Emerald 

 

De sökord som vi har använt oss utav är; sustainability, reporting, drviers och CSR. 

Artiklarna som vi valde att använda oss av är skrivna under 2000-talet.  
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3.5 Validitet 

Att empirin ska vara valid menas enligt Jacobsen (2002) att empirin ska vara giltig och 

relevant. Giltighet kan delas in två komponenter; extern giltighet och intern giltighet. Den 

interna giltigheten och relevans syftar till det vi mäter och det vi vill undersöka. Den interna 

giltigheten i vår uppsats tycker vi är bra då våra utvalda respondenter har stor kunskap inom 

ämnet och vi har även använt oss av flera olika källor. Extern giltighet och relevans är att 

resultatet från ett visst område även är giltigt i andra sammanhang. Det som mäts ska vara det 

vi faktiskt vill mäta och det vi har mätt ska vara relevant (Jacobsen, 2002). Den externa 

giltigheten i vår undersökning tycker vi är bra med den hade varit starkare om vi undersökt 

fler företag inom de olika branscherna.  

3.6 Reliabilitet 
 

Reliabilitet menar att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig. Det betyder att 

undersökningen måste gå att lita på, att den är genomförd på ett trovärdigt sätt utan några 

mätfel. Vid en individuell intervju finns det en intervjuareeffekt, det menas med att 

intervjuarens närvaro kan skapa ett visst resultat. Det finns också kontexteffekt, det betyder att 

platsen som är vald till intervjun kan påverka resultatet (Jacobsen, 2002). Det är viktigt att ha 

de här problemen i åtanke när de är dags att mäta intervjuresultatens tillförlitlighet. Då vi har 

gjort telefonintervjuer är vi medvetna om att vi går miste om den personliga kontakten och 

respondentens kroppsspråk. Det kan ha medfört att våra respondenter inte har uttryckt sig på 

samma vis som de skulle ha gjort vid en personlig intervju. För att öka tillförlitligheten i våra 

intervjusvar har vi valt att skicka ut vår sammanställning av intervjusvaren till våra 

respondenter igen så att de får möjlighet att läsa igenom vår sammanställning och se om vi 

har uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. Detta bearbetningssätt har gjort att vi tycker att 

reliabiliteten i vår uppsats är god. 
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4 Empiri 

 

I det här kapitlet kommer resultatet från våra intervjuer att sammanställas och presenteras 

var för sig med en inledande presentation av företagen.  

 

4.1 Inledning 

Vi har valt att dela in empirin i olika kategorier för att det sedan ska bli lättare att koppla 

samman empirin och teorin i analysen. Vi presenterar våra respondenters svar var för sig, för 

att lättare kunna få en överblick för vad de olika företagen står för.  

4.2 ICA  

ICA-koncernen är ett av de ledande företagen inom detaljhandel i norra Europa med ca 2 200 

butiker i Baltikum, Norge och Sverige. Deras verksamhet är indelad i fyra olika 

organisationer; varu- och tjänsteförsörjning, butiker, fastigheter och bank. Varu- och 

tjänsteförsörjningen köper in och säljer vidare produkter till butikerna i Sverige och 

franchiseföretagen i Norge. Butikerna står för 41,2% av ICA-koncernens intäkter. Intäkterna 

kommer genom royalty och vinstdelning med butikerna. Fastigheterna generar intäkter till 

ICA AB genom att de äger butikslokalerna och ger de löpande intäkter till ICA i form av 

hyror. Med hjälp av ICA Banken så har de även försäljning av finansiella tjänster i Sverige. 

Då ICA verkar inom detaljhandeln är det viktigt att de tar hänsyn till de globala trenderna. 

ICA arbetar enligt GRI:s riktlinjer vid sitt upprättade av hållbarhetsredovisning och har både 

en enskild hållbarhetsredovisning samt en integrerad i sin årsberättelse (ica.se, 2011). 

Vår respondent från ICA är Magdalena Sekkenes. Hon arbetar som Manager på avdelningen 

för miljö och socialt ansvar. 

4.2.1 Hållbarhetsredovisning 

ICA:s arbete med hållbarhet började i ett tidigt skede redan 1995, de första åren gjorde ICA 

enbart en miljöredovisning. 2006 gav de ut en hållbarhetsredovisning i två olika former, dels 

en integrerad i årsredovisningen och dels som en egen rapport. Nu redovisar de enligt GRI:s 

nivå B+. ICA har länge arbetat med de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna och att 

sammanfatta det i en redovisning kändes naturligt för dem. Anledningen till att de upprättade 

en hållbarhetsredovisning var för att det fanns ett stort engagemang i företaget. De tycker 

också att det är ett bra sätt att visa hur de arbetar med frågorna. ICA:s syfte med upprättandet 

av hållbarhetsredovisningen är att de vill berätta för omvärlden om sitt arbete på ett 

heltäckande sätt och transparens är viktigt. Det är också viktigt att informera internt via en 

redovisning. ICA vill att det ska vara lätt att finna information om hur de arbetar och därför 

ska det vara möjligt att läsa om detta på ett och samma ställe. I sin hållbarhetsredovisning 

redovisar de nyckeltal som gör att det är möjligt att följa upp arbetet för att lättare få en 

översikt på vad som görs och vad de behöver jobba mer med. 

Om redovisningen är transparent och företaget inte har något att dölja ser ICA inte något 

negativt med hållbarhetsredovisningen. Det är viktigt att vara öppen och ärlig med vad som 

görs. Eftersom Sekkenes inte var med vid uppstartandet av hållbarhetsredovisningen kan hon 

inte med säkerhet säga om det finns fördelar nu som inte fanns före uppstartandet. Men hon 
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upplever att de genom att berätta om sitt arbete får högre kontroll och medvetenhet kring 

deras egen påverkan, de har bra koll och hög kunskap och det medför att det blir ordning och 

reda i arbetet.  

ICA arbetar enligt en strategi som de har valt att kalla för Corporate Responsibility. Strategin 

innebär att de ska vara ett lönsamt företag som drivs med vinst men de har också två 

långsiktiga mål de strävar efter; ett klimatmål och ett mål inom socialt ansvar. Klimatmålet är 

att reducera koldioxidutsläppen med 30 % fram till 2020 jämfört med 2006. Målet inom 

socialt ansvar är att säkra att deras produkter produceras i enlighet med de mänskliga 

rättigheterna. De besöker sina leverantörer, följer upp och verifierar att de arbetar enligt de 

mänskliga rättigheterna. Sedan fortsätter deras arbete varje dag genom att kolla upp kvalité, 

hälsa, etisk handel, miljöfrågor, socialt ansvar samt hur de sponsrar och stöttar miljön i 

samhället. 

4.2.2 Intressenter 

ICA vänder sig till många olika intressentgrupper. För 2010 har ICA valt att dels integrera i 

årsberättelsen där deras arbete beskrivs på ett enkelt sätt och riktar sig till kunder, leverantörer 

samt medarbetare. GRI-redovisningen är redovisad separat och riktar sig i första hand till 

investerare för att de ska ha möjlighet att jämföra deras arbete med andra företag. Deras 

hållbarhetsredovisning riktar sig självklart till alla men eftersom alla är olika och har skilda 

intressen har de för första gången i år valt att dela upp den i olika svårighetsgrader. De har en 

dialog och ett samarbete med många av sina intressenter och de lyssnar på deras synpunkter. 

Vid känsliga frågor som inköp från andra världsdelar kommer det ofta in synpunkter och då är 

ICA måna om att lyssna och svara på intressenternas synpunkter. 

ICA har blivit väldigt omtalade för sitt arbete med hållbarhet och de upplever att responsen 

har varit mestadels positiv eftersom det är ett positivt arbete som utförs. Inom ICA finns det 

höga krav på bland annat deras leverantörer. Ibland kan kraven uppfattas som svåra att uppnå 

men det är viktigt att alla leverantörer och underleverantörer uppfyller ICA:s krav. Även 

intresseorganisationer som tillexempel Greenpeace har åsikter och ifrågasätter tidvis ICA:s 

arbete. Överlag tycker de flesta av ICA:s intressenter att det är bra att de tar ansvar. 

Intressenternas reaktioner har påverkat dem eftersom det är viktigt för ICA att lyssna på sina 

intressenter och ta till sig utav deras åsikter. De diskuteras sedan internt för att ständigt 

förbättra deras arbete. Arbetet med hållbarhet är ett dagligt pågående arbete.  

4.2.3 Legitimitet 

Hållbarhetsarbetet är mycket viktigt för att förstärka ICA:s varumärke, då arbetet är starkt 

förknippat med hur trovärdiga de är. ICA tycker att det är viktigt att upprätta en 

hållbarhetsredovisning men det viktigaste är själva arbetet med frågorna. Det finns absolut 

förväntningar på deras arbete dessa kommer från; kunder, lagstiftning, myndigheter, 

samarbetspartners, ägare, NGO och media. De tycker att det är deras skyldighet att hålla sig 

uppdaterade om de här förväntningarna och förfrågningarna och arbetar med detta var dag. Ett 

exempel på hur de arbetar med det är att de har ett callcenter dit deras intressenter kan ringa 

och ställa frågor. Frågorna loggas sedan för att skapa en överblick på hur frågorna ser ut.  
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4.2.4 Institutionell 

Royal Ahold som är ICA:s ägare arbetar också med hållbarhetsredovisning och de förhåller 

sig till varandra i sitt arbete. Eftersom ICA var tidiga med sitt arbete har de svårt att se om det 

finns några normer inom branschen men menar att det finns en pågående diskussion inom 

branschen kring sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor. Något som är specifikt för 

dagligvarubranschen är att de jobbar med just matbranschens viktiga frågor som 

produktionssätt, kvalitetskontroll, ekologiskt och hälsosamt tänkande i alla led i varukedjan. 

Människors vardag påverkas mycket av deras val, det är viktigt att de har hög kvalité på sina 

produkter, har mat som är producerad enligt kundernas krav som exempelvis att det ska finnas 

ett ekologiskt och hälsosamt val.  

Drivande faktorer i uppstartandet av hållbarhetsredovisningen anser Magdalena är både 

interna och externa. ICA:s kunder är deras viktigaste intressenter och därför är det viktigt att 

lyssna på dem. ”För att det ska bli ett hållbarhetsarbete så är det något som måste beslutas 

på en hög nivå”(personlig kommunikation, M. Sekkenes, 14 mars, 2011), ICA hade inte 

klarat sig utan sina kunder men det är ledningen som fattar de viktigaste och slutgiltiga 

besluten för företaget. ICA har interna regler som genomsyrar hela deras arbete. Det är 

policys och riktlinjer som de hela tiden utvecklar. De har även något som de kallar för ICAs 

goda affärer. De här tre delarna utgör ICAs grundstomme i deras CR-arbete. Riktlinjerna 

handlar om etik och moral. Då M. Sekkenes inte var med vid uppstartande av 

hållbarhetsredovisningen kan hon inte med säkerhet säga om det finns någon skillnad på 

motiv då och nu men hon tror att hållbarhetsfrågorna prioriteras mycket högre idag än vad de 

gjorde 1995. Hon tror att vid uppstartandet var det en fråga om en hållbarhetsredovisning 

skulle upprättas eller inte men idag är det en självklarhet.  

 

4.3 Kooperativa Förbundet 

Kooperativa Förbundet är en detaljhandelskoncern vars huvudverksamhet är 

dagligvaruhandel. Andra verksamheter inom koncernen är investgruppen, fastighetsgruppen, 

mediegruppen och övriga bolag. Kooperativa Förbundets dagligvarugrupp står för cirka 

hälften av dagligvaruhandeln i Sverige. Långsiktig hållbarhet är en viktig del i Kooperativa 

Förbundets affärsidé och i år kom de etta i undersökningen Sustainable Brands 2011. Detta är 

en undersökning där svenska folket rankar 150 företag utifrån FN:s Global Compact 

principer. De rapporterar nivå C enligt GRI:s riktlinjer och har även skrivit under FN:s Global 

Compact principer och åtar sig därmed också att rapportera om aktiviteter och resultat för 

arbete inom de tio principerna. Kooperativa Förbundet delar även ut Änglamarkspriset varje 

år sedan 2002. Änglamarksprisets syfte är att ge personer som gör goda insatser för miljö och 

ekologi välförtjänt uppmärksamhet och uppmuntran (coop.se, 2011). 

Vår respondent från Kooperativa Förbundet är Per Rosengren. Hans position i företaget är 

direktör för hållbar utveckling.  

4.3.1 Hållbarhetsredovisning 

 

Kooperativa Förbundet har sedan 90–talet arbetat med miljöfrågor, detta arbete har med tiden 

utvecklats till ett fullständigt hållbarhetsarbete. Första hållbarhetsredovisningen upprättades 

06/07 och ser likadan ut idag som den gjorde då. De gör en hållbarhetsredovisning av två 

olika skäl och det första är att det ger styrning och prioritering internt om dem redovisar 
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externt samt följer de standarder som finns. Det andra skälet är att deras utgångspunkt är att 

vara ett öppet företag som informerar öppet om vad de arbetar med, det är viktigt för dem att 

det är ordning och reda i hållbarhetsarbetet. De började hållbarhetsredovisa för att deras 

omgivning och kunder hade förväntningar och förfrågningar om deras arbete. De hade sedan 

90–talet ett arbete för miljön och nu ville deras kunder att det skulle bli mer utvecklat, 

samtidigt ville de själva visa upp vad det var de arbetade med. Det viktigaste för Kooperativa 

Förbundet med hållbarhetsredovisningen säger P. Rosengren ”är att informera omgivningen 

omkring vad vi gör och vad vi har åstadkommit” (personlig kommunikation, 23 mars, 2011), 

de är däremot medvetna om att det inte är många som läser rapporten, de vill gärna utveckla 

layouten för att den ska tilltala fler. Att det är få som läser och tar del av redovisningen är 

något som de ser som negativt med arbetet och redovisningen för hållbarhet, därför vill de 

göra den mer attraktiv att läsa. 

 

Hållbarhetsarbetet har för Kooperativa Förbundet tillfört nya dimensioner. 

Hållbarhetsredovisningen hjälper dem att vara transparenta och att sätta press på det egna 

arbetet. Det hjälper dem också att hålla koll på konkurrensen, framförallt gör det att de är 

öppna för omgivningen. Kooperativa Förbundet har tre stycken huvudområden som de arbetar 

med och det ena är att ha ett hållbart sortiment, med det kommer frågor om vilka 

produktionsmetoder som används, hur det ser ut med transporter och avfallshantering med 

mera. Det andra är att ha en hållbar verksamhet, där arbetar de med frågor om hur butikerna 

ser ut och hur de hanterar el, kyl och transporter. Deras tredje huvudområde är 

Änglamarkspriset som de delar ut en gång om året för att uppmuntra och uppmärksamma ett 

gott initiativ. 

4.3.2 Intressenter 

 

För Kooperativa Förbundet är alla intressenter viktiga så som ägare, medarbetare, kunder, 

samhället, leverantörer och medlemmar. De vill att alla ska kunna ta del av arbetet oavsett 

utgångspunkt. Responsen från sina intressenter upplever de som positiv då det är många som 

tycker att de gör ett bra arbete. Deras viktigaste intressenter är kunder och medlemmar och 

deras synpunkter påverkar i allra högsta grad deras fortsatta arbete. Sypunkterna är många 

både från medlemmar och frivilliga organisationer och de måste lyssna på deras synpunkter 

för att kunna utvecklas i sitt arbete. 

4.3.3 Legitimitet 

 

Legitimitet i samband med hållbarhetsarbetet handlar för Kooperativa Förbundet om åtgärder 

och förbättringar. För att uppnå detta har de tre utgångspunkter, det ena är åtgärder som gör 

att de kan stärka sitt varumärke för att bli mer populära och för att öka försäljningen. Den 

andra är förbättringar som inte primärt leder till bättre försäljning utan som gör att de 

minimerar sina risker som kan skada deras varumärke. Den tredje utgångspunkten säger att de 

ska visa omtanke för människor och miljö. ”Det är viktigt att man har en värderingsgrund 

som kan vägelda en i det här” (personlig kommunikation, P. Rosengren, 23 mars, 2011). 

Något annat som är viktigt är att omvärlden ser att det som görs är det samma som sägs och 

det ska synas tydligt vad deras grundvärderingar är. Att upprätta en hållbarhetsredovisning 

tycker Kooperativa Förbundet är viktigt då det stärker deras legitimitet och förtroende, 

eftersom de redovisar både sina svagheter och sina styrkor. De visar upp för omgivningen att 

de är öppna med informationen och visar upp vad de har gjort och vad de inte har gjort samt 

vad de har för framtidsvisioner. Kooperativa Förbundet har även riktlinjer för den egna 

organisationen internt. Regeringen, kommuner och andra av samhällets aktörer förväntar sig 

att de ska ta ansvar för en rad olika frågor, men för Kooperativa Förbundet är det viktigt att de 
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inom företaget definierar vad företaget har för ansvar. Här uppkommer ett förväntningsgap då 

samhället förväntar sig att de ska ta ansvar för allt men det finns det inte möjlighet till. Inom 

Kooperativa Förbundet har de tydligt formulerat och de lägger ner mycket tid på att definiera 

vilket ansvar som är deras. De tar direkt ansvar för verksamhetens påverkan och P. Rosengren 

räknar upp en mängd olika initiativ som verksamheten tar, däribland är dem viktigaste 

energiförbrukningen och att föra en aktiv dialog med intressenterna.  

4.3.4 Institutionell 

 

Kooperativa Förbundet upplever att det finns branschrelaterade normer för deras bransch. 

Eftersom företag inom dagligvarubranschen arbetar med människors vardag. Deras 

hållbarhetsarbete fokuserar på hälsa och produktfrågor bland annat hur produkterna är 

tillverkade, hur de är utvecklade och om det är ekologiskt producerade. De tycker att det var 

en kombination av externa och interna påtryckningar som gjorde att de utvecklade en 

hållbarhetsredovisning. Det fanns mycket förväntningar och påtryckningar externt men utan 

ett stort internt engagemang hade det inte blivit av då det är på den är interna nivån det arbetas 

med frågorna och redovisningen. Kooperativa Förbundet har policys för sitt 

hållbarhetsarbete/rapportering, de har även en rapporteringsprocedur och deras ambition är att 

hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i alla ordinarie processer. När vi frågade om de hade 

samma motiv för sin hållbarhetsrapportering idag som de hade vid uppstartandet säger P. 

Rosengren: ”en redovisning bygger på att berätta vad vi gör och vad vi inte gör, det är 

fortfarande det som är den viktiga delen, att informera om vad vi gör” (personlig 

kommunikation, 20 april, 2011). 

 

4.4 Peab  

Peab AB är ett bygg- och anläggningsföretag som jobbar med att ha hög kvalité i alla de olika 

byggleden. De kombinerar nytänkande med yrkesskicklighet för att kunna uppfylla kundernas 

krav. Peab-koncernen har bygg och anläggningsrelaterade verksamheter främst i Sverige men 

även på utvalda platser i Finland och Norge. Deras hållbarhetsredovisning finns integrerad i 

årsberättelsen och i nuläget arbetar de inte enligt GRI:s riktlinjer men de genomgår stora 

processer för att kunna redovisa enligt riktlinjerna (peab.se, 2011). 

 

Den som vi har haft kontakt med på Peab är Kristina Gabrielii och hon arbetar som miljöchef 

för hela Peab-koncernen.  

4.4.1 Hållbarhetsredovisning 

 

Hållbarhetsredovisning är nytt för Peab, det var för cirka tre år sedan som de upprättade en 

hållbarhetsredovisning. Tidigare haft ett brett arbete både med sociala och miljömässiga 

frågor men inte redovisat detta. Peab har hållbarhetsredovisning som en del i årsredovisningen 

och i nuläget är det endast beskrivet med ord vad företaget jobbar med. De jobbar ständigt 

med förbättringar för att vara ett öppet företag både internt och externt. Internt jobbar de 

mycket med utvecklingen av hållbarhetsarbetet och detta är även ett sätt att få hela 

organisationen engagerad i frågorna. Externt är det att vara öppen och redovisa både det som 

är bra och dåligt och hur de jobbar med frågorna. För Peab är viktigt att vara ärliga och visa 

att de gör det som de säger att de gör för att det ska synas att det inte bara är tomma ord. Peab 

ser ingenting negativt med hållbarhetsredovisning så länge de är ärliga och öppna som företag 

och inte har något att dölja. K. Gabrielii säger att: ”Jobbar man med hållbarhetsfrågor så är 
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öppenhet i kommunikationen en grundförutsättning för att man ska trovärdig på långsikt” 

(personlig kommunikation, 22 mars, 2011) . 

 

Anledningen till att de har valt att upprätthålla en hållbarhetsredovisning är för att deras 

kunder och företagsvärderare ställer krav som är avgörande för företagets image. När de 

börsnoterades tillkom det nya krav om hur deras redovisning borde se ut. K. Gabrielii säger: 

”det är många som tror att en hållbarhetsredovisning kommer vara ett absolut krav för att 

nästintill finnas med som ett börsnoterat företag” (personlig kommunikation, 22 mars, 2011). 

Peabs syfte med sin hållbarhetsredovisning finns både på intern och på extern nivå. Internt har 

de satt upp en hög vision, att de ska sträva mot att bli ledande inom hållbart 

samhällsbyggande. Deras tidigare arbete med miljö har inte fått stor uppmärksamhet men de 

har lång erfarenhet av att arbeta med sociala frågor och nu vill de förbättra sitt redovisande av 

detta så att omgivningen får ta del av vad de gör. Det är ett sätt att marknadsföra företaget. De 

ska också internt arbeta fram bra nyckeltal eftersom det som kan mätas är lättare att följa upp 

och det i sin tur leder till att det blir större fokus på genomförandet och utvecklingen av 

arbetet. När vi frågar om de upplever fördelar nu som de inte upplevde innan uppstartandet 

säger K. Gabrielii att det är svårt att se eftersom de fortfarande är ganska nya i arbetet. Men 

hon märker redan idag är att det är mycket lättare att kommunicera till allmänheten vad det är 

de gör och att det är lättare att motivera medarbetarna. 

 

De kommer att utveckla sin hållbarhetsredovisning mycket inom närmsta åren. Peabs 

redovisning om hållbarhet är idag relativt ny och en utveckling av informationen som de ger 

ut ska göras för att kunna ge omgivningen en helhetsbild av deras arbete. De kommer också 

successivt att utbilda hela koncernens medarbetare för att alla ska kunna bidra till bättre 

samverkan. Peab har ett brett arbete men det finns idag ingen helhetsbild över det så de 

kommer att utveckla detta för att arbetet ska bli mer lättöverskådligt. De vill i framtiden bli 

mer proaktiva än reaktiva och de vet att de har mycket arbete framför sig, än är de ganska nya 

på att redovisa hållbarhetsarbetet. 

4.4.2 Intressenter 

 

Peabs huvudsakliga intressenter som de vänder sig till med sin hållbarhetsredovisning är; de 

som läser deras årsredovisning och de som värderar deras företag. Kunder och medarbetare är 

också viktiga intressenter. Eftersom medarbetare är säljare för Peab är det viktigt att de känner 

till hur företaget arbetar och vad de har för värderingar för att de ska känna en gemenskap. 

Peab ser också att hållbarhetsredovisningen kan användas som ett säljverktyg för att locka nya 

kunder. Eftersom intresset för hållbarhetsarbete har ökat är det viktigt att på ett konkret sätt 

berätta om hur deras arbete ser ut.  

 

Peab upplever att den respons de fått på sitt arbete och sin redovisning är mycket positiv. De 

har även fått förfrågningar om att delta i flera utvecklingsarbeten vilket de ser som en mycket 

positiv respons på att de är duktiga på att ta steget att utveckla och arbeta för framtiden. Den 

positiva responsen har haft stor påverkan på de som arbetar med hållbarhet då attityden inom 

företaget har utvecklats och blivit mycket mer positiv till de här frågorna. 

4.4.3 Legitimitet 

 

Peab upplever att samhället har förväntningar på dem och K. Gabrielii tror att de 

förväntningar som finns till viss del är skapade av dem själva. Genom att de har höga 

ambitioner och krav på sig själva och förespråkar detta på olika sammanhang får de också 

högre förväntningar från samhället på vad de ska göra. De försöker att lyssna på vad det är de 
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vill ha och vad det finns för ambitioner och de jobbar mycket med att själva vara aktiva och 

förutspående. Att själva komma med förslag och vara delaktiga i samhällsutvecklingen tycker 

K. Gabrielii är viktigt. Peab har exempelvis samarbeten med kommuner där de hjälper 

arbetslösa in på arbetsmarknaden, de har också gymnasieutbildning där man kommer in både 

på intervjuer och betyg. Internt har de även vidareutbildning för personal och på miljösidan är 

det fokus på energianvändning och miljöklassade byggnader. För Peab är det viktigt att inte 

göra allt på en gång utan att göra en sak i taget så att det blir bra gjort.  

 

Hela Peabkoncernen tycker att arbete med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor är en 

överlevnadsstrategi för att visa att deras arbete är trovärdigt. De tycker även att det är viktigt 

att visa öppet vad företaget arbetar med, de har länge arbetat med frågorna utan att redovisa 

det och de har märkt en tydlig skillnad efter de började rapportera. Peab påpekar också att de 

inte tycker det är redovisningen som är viktigast, utan det är arbetet med frågorna.  

4.4.4 Institutionell 

 

När vi frågar om de tycker att det finns speciella normer inom byggbranschen tycker Kristina 

att det handlar mycket om vad för ämnen som används, det är viktigt för byggbranschen att 

till exempel inte använda naturfarliga ämnen i arbetet. Hon tycker också att byggbranschen 

har en tendens att agera reaktivt istället för proaktivt, men att den trenden börjar vända nu. 

Förut följde företag i branschen helst inte med i en trend förrän de var tvungna. Hon tycker 

själv att det är initiativet som är viktigast och inse att det går att påverka mycket med ett väl 

utvecklat arbete. Idag har Peab inga uttalade riktlinjer angående hållbarhetsarbetet men K. 

Gabrielii ser ett stort behov av att arbeta fram sådana, hon tror att genom att göra det kommer 

de att spara mycket tid och pengar. 

 

Det som drev Peab till att börja arbeta för en hållbar utveckling var en kombination av externa 

och interna krafter. Externt har det funnits förväntningar och påtryckningar om information 

och insatser och internt har de haft eldsjälar som drivit fram arbetet. Utan viljan internt hade 

arbetet inte blivit gjort men det väger alltid tyngre när det även finns externa påtryckningarna. 

Motiven till att upprätta en hållbarhetsredovisning upplever K. Gabrielii är desamma som när 

de började. Det som hon däremot påpekar är att det idag finns ett tydligare behov, både internt 

och externt, av en hållbarhetsredovisning än vad det fanns förr.  

 

4.5 NCC  

NCC är ett av nordens mest ledande bygg och fastighetsutvecklingsföretag. NCC är indelat i 

fyra olika organisationer; construction, property development, roads och housing. 

Construction ansvarar för allt byggande som utförs av NCC och har sitt största arbete i 

Norden och Baltikum. Property developments största arbetsområde är kontorsfastighet men 

logistikfastigheter och handelsfastigheter är mycket viktiga komplement. Roads arbetar med 

produktion av asfalt och krossprodukter, men arbetar också med asfaltsbeläggning och 

vägservice. Housing utvecklar och säljer fastigheter på olika marknader i Norden, Baltikum, 

S:t Petersburg och Tyskland. Deras hållbarhetsredovisning finns i årsberättelsen och de följer 

GRI:s riktlinjer för C-nivå vid utformande av rapporten (ncc.se, 2011) 

Vår respondent från NCC är Annica Gerentz och hon arbetar som kommunikationsdirektör. 
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4.5.1 Hållbarhetsredovisning 

 

På NCC anses det att hållbarhetsredovisning är ett stort och komplext område som är svårt att 

mäta. Det var olika trender som påverkade deras utökning av rapporteringen, bland annat 

tycker de att frivilliga organisationer trycker på ett sådant sätt så A. Gerentz menar ”att man 

mer eller mindre tvingas utveckla sitt hållbarhetsredovisningsarbete” (personlig 

kommunikation, 24 mars, 2011). NCC har i många år jobbat med ekonomiska och sociala 

frågor samt även delvis med miljö. Det var i samband med årsredovisningen 2009 som de 

började strukturera sin redovisning enligt GRI:s riktlinjer och sedan 2010 redovisar de enligt 

GRI:s C-nivå. 

 

Att det kan bli mycket byråkrati och teori i samband med hållbarhetsredovisningen ser de som 

något negativt, samtidigt som de måste hålla nere kostnaderna måste de öka rapporteringen 

och ökad rapportering innebär ökade arbetsresurser. De tycker inte att den rätta vägen för att 

lösa problem alltid går genom ökad rapportering utan tycker att det kan arbetas med frågorna 

utan att det redovisas. På NCC upplever de att det är svårt att visa en rättvis bild utav företaget 

genom rapporteringen.  

Det var för att möta omgivningens krav NCC upprättade en hållbarhetsredovisning. De 

rapporterar enligt GRI:s riktlinjer och använder dessa som ett verktyg för att strukturera 

arbetssättet för att lättare kunna se vad de ska jobba mer med, för att effektivsera arbetet. 

NCC får många enkäter skickade till sig kring detta område och skulle de genom en 

standardiserad redovisning kunna slippa alla enkäter hade de sparat tid. Med en 

hållbarhetsredovisning vill de i första hand skapa en öppenhet mellan företaget och 

omvärlden. De vill också hitta en process som hjälper dem att lättare komma fram till vad de 

ska fokusera på och vad de ska rapportera om. De behöver skapa en rapporteringsrutin om de 

i framtiden vill kunna mäta sina insatser. Eftersom NCC inte har arbetat en längre tid med 

hållbarhetsredovisning så är deras upplevda fördelar väldigt få. Men de tycker att de får en 

bättre struktur i sitt arbete och det ger utomstående chansen att se vad de gör och öppnar upp 

för diskussion.   

Inför framtiden kommer NCC att utvärdera sin nyupprättade hållbarhetsredovisning enligt 

GRI:s C-nivå, sedan kommer de att diskutera hur de kan fortsätta utvecklingen av denna och 

vad som är viktigt för dem att arbeta vidare med. Det finns en stor ambition i företaget att 

förbättra sin rapportering och de vet att det kommer att kräva en hel del tid och resurser och 

då är det viktigt att veta varför det ska göras, vad som redan är bra och vad de behöver bli 

bättre på. I framtiden ser de också möjligheten att mer konkret mäta sitt koldioxidutsläpp.   

4.5.2 Intressenter 

 

Deras hållbarhetsredovisning riktar sig till flera olika intressentgrupper. De som är 

intresserade av etiska fonder är viktiga intressenter och det är viktigt att möta deras krav för 

att säkerställa att de är en bra investering. Det är också viktigt att de olika 

intresseorganisationerna ser att de är ett företag som tar ansvar. Även allmänheten i stort är 

viktiga intressenter då ett förtroende för förtaget och deras verksamhet är viktigt. Eftersom de 

är ganska färska med sin rapportering inom CSR har de inte fått någon respons på sitt arbete i 

år, men det är heller ingen som har uttryckt sig negativt. De upplever att det är ett naturligt 

steg för många företag just nu att utöka med en hållbarhetsrapport.  
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4.5.3 Legitimitet 

 

NCC tycker att det är viktigt att arbeta med CSR för att få en ökad legitimitet gentemot sina 

intressenter, det är viktigt att visa att de tar arbetet på allvar och arbetar för att utveckla 

framtidens samhälle. Omvärldens krav på upprätthållandet av en hållbarhetsredovisning ökar 

och för att inte hamna efter i denna utveckling blir det nästintill tvingande för företagen att 

arbeta med CSR-frågor. Annica tycker att samhället har stora förväntningar på NCC:s 

verksamhet. Eftersom NCC:s byggen och övriga arbeten påverkar omvärlden. ”Samhällets 

förväntningar på oss är ju att vi tar vårt ansvar och bidrar till en hållbar samhällsutveckling” 

(personlig kommunikation, A. Gerentz, 18 april, 2011). Med detta menar Annica att de bland 

annat ska hantera farliga ämnen på rätt sätt, bygga hus, vägar och broar som håller. För att 

uppfylla samhällets krav arbetar NCC enligt de restriktioner som finns inom exempelvis 

bygg-, kemikalie- och energiförbrukning/tillverkning. ”Vår ambition är ju att vara bättre än 

de kraven” (personlig kommunikation, A. Gerentz, 18 april, 2011). NCC vill göra mer än vad 

kraven säger bland annat för att vara konkurrenskraftiga. För att tillgodose samhällets 

förväntningar och krav tar de en mängd initiativ och just nu lägger de störst fokus på 

energieffektiva lösningar.  

4.5.4 Institutionell 

 

När vi frågar om de upplever att det finns normer för hållbarhetsredovisningen inom 

byggbranschen tror Annica att det ökade kravet för energiförbrukning i nybyggda hus och 

fordonens koldioxidutsläpp är en bidragande anledning till varför företag inom branschen 

väljer att upprätthålla en hållbarhetsredovisning. Detta är något de måste mäta och då är 

hållbarhetsredovisning en bra lösning. Hon berättar också om säkerhetsfrågan inom 

byggbranschen, byggarbetsplatserna är mycket farliga och de jobbar ständigt med att förbättra 

säkerheten så att skaderisken blir så liten som möjligt för de anställda. De krafter som var 

mest pådrivande när de beslutade om att upprätta en hållbarhetsredovisning var de externa 

faktorerna, det var ett starkt tryck utifrån. Däremot tycker de att det är svårt med 

rapporteringen, revisorer har pratat om hållbarhetsredovisning under många år och konsulter 

pratar om den ständiga klimatfrågan, men de vill ha rum att arbeta fram den i sin egen takt.  

 

 NCC håller på att utveckla sin hållbarhetsredovisning och har därför inte ännu utvecklat 

några interna regler som påverkar redovisningen. GRI är frivilliga regler som de har anammat 

på en låg nivå. Eftersom trycket har ökat från samhället har de högre krav på att upprätta en 

hållbarhetsredovisning och där finns också direktiv från EU som de måste följa. Därför 

upplever NCC att motiven har blivit flera, de har fortfarande kvar de motiven som fanns vid 

uppstartandet men de har även fått nya.  
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5 Analys 

 

I detta kapitel analyserar och jämför vi resultatet av vår empiri. Likheter och skillnader dem 

emellan kommer att studeras och vi kommer att relatera dessa till vår teoretiska referensram. 

Vi använder oss av samma indelning som i empirin.

 

Jacobsen (2002) menar att analysprocessen består av tre olika delar; att beskriva, kategorisera 

och jämföra. Beskrivning är den del av analysen då vi ska få grundlig och detaljerad 

beskrivning utav vår data. All data ska registreras noggrant med mycket detaljer. 

Kategorisering innebär att det görs en sortering och förenkling av den data som vi har 

inhämtat. Detta görs för att den detaljrika beskrivningen från första fasen ska bli lätt att förstå 

även för läsaren. Den sista fasen, jämföra, är den del av analysprocessen då vi ska tolka vår 

insamlade data. Här letas det efter likheter, skillnader och avvikelser för att få svar på 

uppsatsens frågeställning. För att inte utelämna relevant information är det viktigt att 

analysens inledning är så öppen som möjligt för att sedan snäva in (Jacobsen, 2002). 

Vi har valt att sammanställa våra intervjuer uppdelat i fyra olika kategorier; 

hållbarhetsredovisning, intressenter, legitimitet och institutionell. Dessa kategorier kommer vi 

att använda oss av även i analysen för att det ska bli enklare för oss att jämföra företagen med 

varandra. Hållbarhetsredovisningen är en allmän inblick i hur företagets arbete och 

utvecklande av hållbarhetsredovisning ser ut. Intressenterna både påverkar och påverkas utav 

detta arbete på olika vis. Legitimitetsdelen beskriver hur företagen uppfattar samhällets 

förväntningar på dem gällande hållbarhetsredovisning och den institutionella delen svara på 

frågan varför företagen väljer att ha en hållbarhetsredovisning och är därmed kopplat både till 

legitimiteten och till hållbarhetsredovisning.  

Vi börjar vår analys med att relatera varje företags svar till vår teoretiska referensram. 

Slutligen söker vi efter likheter, skillnader och avvikelser mellan de olika respondenterna. Vi 

avslutar kapitlet med en sammanställning över analysens viktigaste resultat med hjälp av figur 

2. 

5.1 Hållbarhetsredovisning 

En hållbarhetsredovisning används utav företag för att mäta, presentera och ta ansvar 

gentemot sina interna och externa intressenter om hur deras arbete ser ut och vad de har 

uppnått med tidigare arbete (GRI, 2006). Alla respondenterna har uttalat sig om att deras 

hållbarhetsredovisning är utformad för att möta både interna och externa förväntningar. 

Internt använder de sig utav redovisningen för att mäta sina prestationer. Men även för att 

använda den som en finansiell styrning där det framgår vad företaget har gjort och vad det är 

som de behöver arbeta mer med. Externt är hållbarhetsredovisningens syfte att tala om för 

deras intressenter om hur arbetet ser ut och vad som är tänkt att arbeta med i framtiden. 

Enligt Frankental (2001) är det inte ovanligt att företag endast kommunicerar det som får dem 

att se bra ut. Däremot påpekar han att det är viktigt kommunicera både brister och fördelar för 

att få omgivningens förtroende och öka sin trovärdighet som företag. Alla företag påtalar att 

det är viktigt att vara öppna och visa allt vad de gör. Så länge dem inte har något att dölja är 
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det ingen som tycker att hållbarhetsredovisningen för med sig några negativa sidor. K. 

Gabrielii påpekar att det är viktigt att visa att de dem säger är detsamma som de gör och att 

det inte bara är tomma ord. A. Gerentz har åsikten att ökad rapportering inte alltid löser 

problem och tycker att det viktiga är själva arbetet som genomförs. 

Adams och Zutshi (2004) presenterar fyra stycken fördelar med hållbarhetsredovisning; bättre 

rekrytering och kvarhållande av kompetens personal, förbättrad intern beslutsfattning och 

kostnadsbesparing, förbättrad företagsimage och relationer med intressenter och förbättrade 

ekonomiska resultat. Alla respondenterna är tydliga med att deras hållbarhetsredovisning ger 

dem en bättre intern styrning. De upplever också redovisningen som ett bra styrmedel för att 

effektivisera arbetet. A. Gerentz tror också att med en standardiserad hållbarhetsredovisning 

kan de slippa ständigt återkommande enkäter och på så vis spara tid och resurser. Att arbeta 

med hållbarhetsfrågor är något som M. Sekkenes, K. Gabrielii och P. Rosengren tycker är 

viktigt för att förstärka företagens varumärke. K. Gabrielii menar även att det är ett bra sätt att 

marknadsföra sig på. Att hållbarhetsredovisningen ger omvärlden en tydlig bild över vad 

företagen arbetar med och skapar öppenhet är något som de alla är överens om. 

Det finns sex huvudsakliga motiv som ligger till grund för dagligvarubranschen och industri-

/tjänstebranschen enligt Vidaver-Cohen och Brønn (2008). De är; få ett långsiktigt intresse i 

företaget, att förbättra företaget image, förbli konkurrenskraftiga, uppfylla intressenternas 

krav, personlig tillfredsställelse, bli sedda som ett moraliskt ansvarstagande företag. Inom 

ICA var anledningarna till ett hållbarhetsredovisningsarbete enligt M. Sekkenes att det fanns 

ett stort engagemang inom företaget. Arbetet är också viktigt för att förstärka företagets 

varumärke, men samt även för att uppfylla kundernas och investerarnas krav. För ICA är det 

viktigt att allt produceras under miljövänliga förhållanden och i enlighet med mänskliga 

rättigheter. P. Rosengren menar att omgivningen och kundernas förväntningar och 

förfrågningar var avgörande vid deras uppstart inom detta område. På Kooperativa Förbundet 

arbetar de med åtgärder och förbättringar för att stärka sitt varumärke och för att visa omtanke 

för människor och miljö. Deras hållbarhetsredovisning hade inte upprättas utan ett stort internt 

engagemang. Enligt K. Gabrielii är en hållbarhetsredovisning avgörande för Peabs image, det 

är också viktigt för att på lång sikt skapa trovärdighet hos sina intressenter samt för att 

uppfylla deras krav. Inom företaget har Peab haft eldsjälar som har drivit fram arbetet.  A. 

Gerentz menar att NCC arbetar med hållbarhetsredovisning för att möta sina intressenter krav 

för ett upprättande, men också för att säkerställa att de är ett moraliskt företag som tar ansvar 

och att de är en bra investering.  

5.2 Intressenter 

Intressentteorin ser till två huvudgrupper av intressenter; primära och sekundära, där de 

primära är de som har en direkt påverkan på företaget och de sekundära intressenterna 

påverkar inte direkt organisationen men är engagerade i de på något vis. Teorin har också två 

grenar med två utgångspunkter; etisk/normativ och postiv/ledande. Den eitska/normativa 

utgångspunkten likställer alla intressenter och menar att primära och sekundära intressenter 

har lika rättigheter. Positivt/ledande säger att de intressenterna med mest makt har störst 

inflytande och prioriteras (Deegan & Unerman, 2008). Alla respondenterna svara att de riktar 

sig till flera olika intressenter, men de säger också att de har mer och mindre viktiga 

intressenter. Något som är en väsentlig skillnad i vår framtagna empiri är att ICA och 

Kooperativa Förbundet värderar sina kunder högst, medan Peab och NCC värderar sina 

investerare högst. Peab menar att när de börsnoterades ställdes fler och högre krav på vad som 

ska rapporteras och K.Gabrielii diskuterade även om det inte i framtiden kommer vara ett krav 
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på börsnoterade företag att upprätta en hållbarhetsredovisning. När det talas om frivilliga 

intresseorganisationer menar ICA, Kooperativa Förbundet och NCC att det är viktigt att 

lyssna på deras synpunkter medan NCC mer kände sig mer eller mindre tvingade att uppfylla 

deras förväntningar på att upprätta en hållbarhetsredovisning. Gemensamt för alla företagen är 

att de värderar sina medarbetare högt. Eftersom Peab och NCC inte har arbetat med 

hållbarhetsredovisningen lika länge som ICA och Kooperativa Förbundet finns det skillnader i 

hur de behandlar sina intressenter synpunkter. När det gäller responsen från sina intressenter 

upplever alla att den är god och inom Peab har detta lett till en mer positiv attityd till arbetet 

inom detta område.  

Det finns tydliga samband med den intressentmodell (Figur 1) som använts i den teoretiska 

referensramen och med de svar som vi har fått in i vår empiriska undersökning. Samtliga 

företag nämner flera eller alla av de intressenter som finns i figur 1 som sina viktigaste 

intressenter. Det syns också att våra respondenter arbetar enligt det ledande synsättet av 

intressentteorin då de har primära och sekundära intressenter med olika stort inflytande över 

deras organisation, men att de har inslag av det etiska synsättet då de vill rikta sig till alla sina 

intressenter. 

5.3 Legitimitet 
 

Legitimitetsteorin bygger på det sociala kontraktet som finns mellan en organisation och 

samhället, en definition av detta sociala kontrakt är svår att göra då det innefattar både de 

underförstådda och de uttalade förväntningarna som samhället har på organisationer (Deegan 

& Unerman, 2006). Gemensamt för alla våra respondenter är att de känner av detta sociala 

kontrakt, alla nämner att det finns påtryckningar och förväntningar på dem som kommer från 

olika delar av samhället. M. Sekkenes från ICA nämner bland annat lagstiftning, myndigheter 

och NGO:s och tycker att det är deras skyldighet som företag att hålla sig uppdaterade om vad 

som förväntas av dem. P. Rosengren från Kooperativa Förbundet tycker att det är viktigt att 

samhället ser att de gör det som de säger att de gör och det är viktigt att de har en 

värderingsgrund som kan vägleda dem. K. Gabrielii från Peab tycker att det är viktigt att 

själva försöka komma med förslag som bidrar till samhällsutvecklingen och A. Gerentz från 

NCC säger att samhällets förväntningar är att de tar sitt ansvar och bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling, hon säger att dessa hela tiden ökar och för att inte hamna efter i 

utvecklingen blir det nästintill tvingande för företagen att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

 

Deegan och Unerman (2006) talar om det förväntningsgap som uppstår när samhällets 

förväntningar och företagens agerande skiljer sig åt. För att minska detta gap presenteras fyra 

olika åtgärder som företag kan tillämpa;  

 

1. Informera sina intressenter om ändringar i företagets agerande för hållbar utveckling.  

2. Istället för att ändra sitt faktiska agerande så försöker företaget ändra sina 

intressenters uppfattning om dem. 

3. Företaget försöker manipulera intressenterna genom att förflytta deras 

uppmärksamhet till något som är till fördel för företaget.  

4. Förändra de externa förväntningarna av företagets prestationer. 

 

I vår empiri är det endast P. Rosengren från Kooperativa Förbundet som konkret påpekar att 

där finns ett förväntningsgap, han säger att samhället förväntar sig att de ska ta ansvar för allt 

vilket det inte är möjligt för dem att göra. Därför är det viktigt för dem att tydligt definiera 

vad som de anser är deras ansvar som företag och sedan arbeta utefter dessa riktlinjer. 
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Riktlinjerna är noga utarbetade och uppdateras kontinuerligt, de gör att Kooperativa 

Förbundet tar ansvar för all direkt påverkan som kommer från deras organisation. M. 

Sekkenes från ICA berättar att de för att hålla sig uppdaterade om samhällets förväntningar 

och förfrågningar har ett callcenter där alla dessa förfrågningar och förväntningar systematiskt 

sparas så att de får en bra överblick över vad som förväntas av dem. A. Gerentz från NCC 

säger att de följer de lagar och restriktioner som finns inom deras arbetsområden men att deras 

ambition är att vara bättre än de kraven. För att tillgodose samhällets förväntningar arbetar de 

hela tiden för att åstadkomma effektiva lösningar. K. Gabrielii från Peab tror att deras 

ambitioner och krav på sig själva har format samhällets förväntningar på dem. De försöker att 

lyssna men vill också vara aktiva, förutspående och själva komma med förslag för att bidra.  

De försöker att lyssna på vad det är de vill ha och vad det finns för ambitioner och de jobbar 

mycket med att själva vara aktiva och förutspående. Att själva komma med förslag och vara 

delaktiga i samhällsutvecklingen 

 

Legitimitetsteorin syftar till att försöka förstå hur intressenterna påverkar ett företag att lämna 

frivilliga upplysningar, med avsikten att bibehålla, förstärka eller återskapa ett gott rykte för 

företaget (Deegan & Unerman, 2006). Samtliga av våra respondenter påpekar att 

intressenterna spelar en roll i deras upprättande av hållbarhetsredovisningen. 

Hållbarhetsarbetet är starkt förknippat med hur trovärdiga de är säger M. Sekkenes, ICA, och 

K. Gabrielii, Peab, att arbetet med hållbarhetsredovisning är viktigt men det som är viktigast 

är det verkliga arbetet med frågorna. Legitimitet för P. Rosengren, Kooperativa Förbundet 

handlar om förbättringar och åtgärder, detta försöker de åstadkomma med tre utgångspunkter 

som alla bidrar till att öka företagets trovärdighet och varumärke. A. Gerentz från NCC säger 

att arbetet med CSR är mycket viktigt för att intressenterna ska känna ett förtroende för dem 

och det är viktigt att de tar arbetet på allvar och arbetar för att utveckla framtidens samhälle.  

 

5.4 Institutionell 

Den institutionella teorin vill förklara ett företags finansiella praxis. Teorin ser företaget som 

en del i det sociala sammanhanget och visar hur intressenters makt och krav på information 

kan påverka företagets agerande. Den tvingande kategorin av ismorphism menar att företaget 

anpassar sig efter de krav som intressenterna ställer (Deegan & Unerman, 2002). Utifrån den 

insamlade empirin framgår det att upprättande av en hållbarhetsredovisning beror på både 

externa och interna drivkrafter. De externa drivkrafterna har för alla företagen upplevts genom 

ökade förväntningar och krav från intressenterna på att redovisa mer information om 

företagets ansvarstagande. Då alla företagen värdesätter sina intressenter högt är det mycket 

viktigt att lyssna på deras åsikter.  

Ismorphismens andra kategori; härmande säger att företag försöker följa eller förbättra andra 

företags redovisningar för att öka sin konkurrenskraftighet. Den menar att företag som verkar 

inom samma bransch anammar liknande policys och riktlinjer för att behålla eller öka den 

nuvarande legitimiteten (Deegan & Unerman, 2002). M. Sekkenes säger att ICA arbetar med 

interna riktlinjer och policys som påverkar det dagliga arbetet med hållbarhetsfrågor. Deras 

policys och lagar är något som de hela tiden arbetar med för att förbättra och utveckla. Utöver 

sina riktlinjer och policys arbetar de med något som de kallar för ICAs goda affärer. De här 

tre olika delarna handlar om att arbeta med etik och moral. P. Rosengren påpekar att de 

arbetar med policys för sitt hållbarhetsarbete/rapportering på Kooperativa Förbundet de 

arbetar också med en redovisningsprocess där de vill att hållbarhetsarbetet ska bli integrerat i 

det dagliga arbetet. K. Gabrielii säger att Peab för närvarande inte har några riktlinjer att 
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arbeta efter i hållbarhetsredovisningsarbetet men att hon tydligt ser att det behövs och tror att 

de snart kommer att arbeta fram de. För NCC är arbetet med hållbarhetsredovisning så pass 

nytt att det inte ännu har utvecklat några interna riktlinjer eller policys för sitt arbete ännu. 

Något som de har anammat och arbetar enligt till en viss del är GRI:s riktlinjer.    

Norm kategorin inom ismorphismen bygger på att det finns krav från olika grupper att 

anamma en viss praxis. Grupperna kan bestå av allt från revisorer till kulturer som företagets 

chefer verkar inom (Deegan & Unerman, 2002). Normerna inom dagligvarubranschen anser 

P. Rosengren är att de jobbar med människors vardag och det är därför viktigt att tänka på hur 

deras varor produceras och utvecklas. M. Sekkenes tycker att det är svårt att uttala sig om 

några specifika normer inom dagligvarubranschen då de var tidiga med sitt uppstartande av 

hållbarhetsredovisning. Men hon kan, som även P. Rosengren påstod, säga att det är viktigt att 

arbeta med produktionssätt, kvalitetskontroll, ekologiskt och hälsosamt tänkande. Det är 

viktigt för alla led i varukedjan då människor påverkas mycket av sina val och därför är det 

viktigt att ha en hög kvalité på deras matprodukter. För byggbranschen menar K. Gabrielii att 

det är viktigt att tänka på vad det är för sorts ämnen som används vid byggandet av nya hus, 

att använda sig av miljövänliga ämnen i sitt arbete är ett måste. Något som hon också tycker 

är typiskt för byggbranschen är att de agerar på reaktivt sätt istället för ett proaktivt men ser 

att trenden på detta beteende börja vända. A. Gerentz säger att de normer som hon upplever 

inom byggbranschen är att kraven har ökat på hur energiförbrukningen ska se ut i nybyggda 

hus, hur stora koldioxidutsläpp som deras maskiner har är en annan sak som hon ser som en 

bidragande faktor till ett ökat upprättande av en hållbarhetsredovisning inom byggbranschen. 

Något som hon även nämner är säkerhetsfrågan på byggarbetsplatser, vilket de ständigt 

arbetar med att förbättra.  

Den andra dimensionen av institutionaliseringsteorin är frikoppling, vilken menar att en 

organisations bild konstrueras utav olika företagsrapporter som visar deras sociala, 

miljömässiga och ekonomiska ansvar. De här rapporterna kan utformas på ett sådant sätt att 

de ger ut en bättre bild av företagets arbete än hur det egentligen ser ut (Deegan & Unerman, 

2002). Något som genomgående uppkommer i empirin är transparens och alla företagen 

tycker att det är viktigt att vara öppen i sin kommunikation och redovisa både det som är bra 

och det som är dåligt. Samtliga påstår också att det inte är själva rapporteringen som är det 

viktigaste utan det är arbetet med frågorna som det ska läggas störst fokus på. 

5.5 Sammanfattande modell av analysen 
  

 
Figur 2. (Bergström et al., s. 29, 2002) 
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I vår teoretiska referensram finns det en modell (Figur 2) över de vanligaste drivkrafterna till 

ett företags agerande, denna modell är uppdelad i fyra delar som beskriver olika övergripande 

motiv till företags redovisning av frivilliga upplysningar. Dessa kategorier är: Nöd, Nytta, 

Nöje och Norm. Detta är en modell som knyter samman de tidigare presenterade teorierna då 

dess kategorier och de andra teoriernas kategorier vävs samman på ett bra sätt.  

 

Nöje- Detta är ett motiv som kommer inifrån företaget, det kan vara ett moraliskt motiv och 

präglas av att individer inom organisationen brinner för ämnet (Bergström et al., 2002). Ett 

gemensamt påstående för alla våra respondenter är att utan viljan internt hade det inte blivit 

någon hållbarhetsredovisning. Peab säger att de har haft eldsjälar som drivit fram arbetet och 

alla är också överens om att det är en kombination av denna interna vilja och de externa 

påtryckningarna som gör att hållbarhetsarbetet drivs framåt.  

 

Nytta- Även detta motiv kommer inifrån företaget men till skillnad från nöjesmotivet uppstår 

det konsekvenser för företaget om det inte upprättar en hållbarhetsredovisning. Gör de en 

hållbarhetsredovisning får de däremot fördelar som t.ex. att de blir mer konkurrenskraftiga 

eller kan ta ut ett högre pris för sina varor (Bergström et al., 2002). Samtliga respondenter 

tycker att upprättandet av en hållbarhetsredovisning ger de mer styrning och prioritering inom 

företaget. ICA, Kooperativa Förbundet och Peab säger också att det är ett bra sätt att stärka 

sitt varumärkes image på då de fått positiv respons från omvärlden på sitt arbete. Kooperativa 

Förbundet använder också sin hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att sätta press på sig 

själva och ha koll på konkurrensen. Att vara transparenta och ha en öppen dialog med 

omvärlden tycker alla respondenter är viktigt och hållbarhetsredovisningen hjälper de med 

detta.   

 

Norm- Detta motiv kommer från påtryckningar utifrån organisationen men även från ett 

egenvärde för företaget. Det kan vara så att företaget en gång för längesedan började 

hållbarhetsredovisa och numer gör det av vana eller det kan har blivit en trend inom den 

branschen där företaget befinner sig och för att överleva måste de upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Bergström et al., 2002). Både ICA och Kooperativa Förbundet var 

väldigt tidiga i sitt uppstartande av hållbarhetsarbete och detta ledde så småningom till en 

hållbarhetsredovisning. De tycker att det som särskiljer deras arbete från andras är deras nära 

kontakt till människors vardag, det som är specifikt för seras bransch är matbranschens 

viktiga frågor såsom produktionsprocessen, kvalitetskontroll, ekologiskt och hälsosamt 

tänkande i alla led i varukedjan. Peab och NCC har inte haft ett hållbarhetsarbete lika länge 

som ICA och Kooperativa Förbundet, de har däremot haft ett miljömässigt arbete ganska 

länge. Det som Peab och NCC anser är specifikt för deras bransch är bland annat att de måste 

vara noga med vilka ämnen som används, med deras utsläpp och energiförbrukning, detta är 

något som de måste mäta och då är en hållbarhetsredovisning ett bra hjälpmedel. En annan 

branschspecifik egenskap är säkerhetsfrågan, de jobbar ständigt med att förbättra 

arbetsplatserna för att minska skaderisken.  

 

Nöd- Detta motiv kommer utifrån företaget och är den del av modellen som tvingar 

organisationer att agera socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande, annars uppstår det 

konsekvenser. Det kan bland annat vara lagstadgad eller krav från betydande intressenter 

(Bergström et al., 2002). Samtliga respondenter upplever ett starkt tryck externt om att 

upprätta en hållbarhetsredovisning och det var en gemensam drivkraft för dem i uppstartandet. 

NCC tycker att det externa trycket var så stort att de nästintill kände sig tvingade att börja 

redovisa sitt hållbarhetsarbete. ICA och Kooperativa Förbundet har båda utvecklat interna 
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riktlinjer och policys som vägleder de i sitt hållbarhetsarbete. Detta är regler som de hela tiden 

utvecklar och deras mål är att de ska vara integrerade i alla ordinarie processer.  
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6 Slutdiskussion 

 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för våra slutsatser, vilka är drivkrafterna och vad 

finns det för likheter och skillnader mellan branschernas drivkrafter till ett upprättande av en 

hållbarhetsredovisning utifrån den analys vi tidigare har gjort.  

 

6.1 Diskussion 

Utifrån vår analys ska vi nu presentera våra slutsatser. Vi utgår från vår problemformulering 

och kommer förklara vilka drivkrafter som finns för våra valda branscher och om det finns 

några branschspecifika drivkrafter. Vi kommer att redogöra för de skillnader och likheter som 

finns mellan företagen i vår undersöknings drivkrafter till att upprätta en 

hållbarhetsredovisning.  Vår frågeställning är: 

Vilka är drivkrafterna bakom hållbarhetsredovisning inom branscherna dagligvaror och 

industri/tjänster?  

Vilka skillnader och likheter finns det i drivkrafterna mellan de här branscherna?  

6.1.1  Drivkrafter 

Utifrån vår empiri ser vi en rad olika drivkrafter som är mer eller mindre specifika för varje 

företag. Alla har sina egna anledningar till arbetet med och upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning. Vi kan se att det vanligtvis är en kombination av externa och interna 

faktorer som i slutändan lett till upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Externa 

påtryckningar som intressenters krav och förfrågningar spelar en stor roll för företagen och 

det finns en stor vilja att vara öppna, transparenta och visa att man inte har någonting att dölja 

för omgivningen. Internt engagemang väger också tungt då det visat sig att det funnits 

eldsjälar i organisationerna som har drivit arbetet framåt. 

För att göra det lättöverskådligt har vi gjort en lista över de mest förekommande drivkrafter 

inom båda branscherna som kommit fram genom vår studie: 

 Externa påtryckningar 

 Internt engagemang 

 Skapa fördelar för företaget 

 Styrmedel för att effektivisera arbetet 

 Skapa förtroende, trovärdighet och transparens 

 Följa standarder och riktlinjer 

 Upplevde tvång 
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6.1.2 Skillnader 

Vi anser att det finns olika drivkrafter bakom företags agerande på marknaden och därför 

finns det också olika motiv för deras upprättande av en hållbarhetsredovisning. Företag inom 

olika branscher riktar sig till olika intressenter och prioriterar dessa olika. Detta medför att 

utifrån hur intressenterna ställer krav på företagens agerande ser också deras motiv 

annorlunda ut. Något som är en väsentlig skillnad mellan våra branscher är att de företag som 

verkar inom dagligvarubranschen arbetar med människors vardag och påverkar den på ett 

stort sätt med sitt arbete. Därför är det viktigt för dem att erbjuda sina kunder bra mat som 

håller hög kvalité. Företagen inom byggbranschen har andra krav så som att de ska bygga 

energisnåla hus vilket medför en hel del arbete med att tänka miljövänligt. Något som de 

ständigt arbetar med inom byggföretagen är säkerheten ute på arbetsplatserna då det 

förkommer en del skador och i vissa fall även dödsfall. En annan skillnad som finns mellan de 

olika branscherna är att företagen inom dagligvarubranschen var betydligt mycket tidigare 

med att upprätta en hållbarhetsredovisning medan företagen inom industri/tjänstebranschen 

precis har upprättat en redovisning.  

Att det finns olika normer inom de olika branscherna ser vi som en tydlig skillnad för dem. 

Inom industri/tjänstebranschen är det att de måste tänka över vad det är för slags ämnen som 

de använder vid sitt byggande och vara medvetna om vilket utsläpp deras maskiner har. 

Medan dagligvarubranschen har andra normer att arbeta efter så som produktionskvalité, att 

de har ett ekologiskt och hälsosamt tänkande. Eftersom de här normerna handlar just om 

hållbarhet ser vi det som drivande faktorer till varför de väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. 

Vi har funnit att dessa skillnader bidrar till att dagligvarubranschen och 

industri/tjänstebranschen prioriterar de drivkrafter som vi nämnde tidigare olika. De har alla 

nämnt att dessa drivkrafter är faktorer som bidrog till deras upprättande av en 

hållbarhetsredovisning, men vi kan se att de väger olika tungt beroende av bransch. 

Industri/tjänstebranschen sa till exempel att de kände sig tvingade att starta upp sin 

hållbarhetsredovisning och det tror vi var deras främsta motiv. För dagligvarubranschen tror 

vi att det motiv som vägde tyngst i uppstartandet var att skapa förtroende, trovärdighet och 

transparens. 

6.1.3 Likheter 

De likheter som finns mellan de olika branscherna är att företagen använder 

hållbarhetsredovisningen för att få en förbättrad intern styrning och för att mäta sina 

prestationer.  

Något annat vi också ser som likheter i de olika branschernas upprättande är att det har funnits 

ett stort internt intresse för att utveckla detta arbete.  

Att det finns stora förväntningar och påtryckningar utifrån samhället på våra undersökta 

företag är något som vi ser som en liknande drivkraft till upprättande.  

6.2 Slutsats 

Drivkrafter till företagens upprättande av en hållbarhetsredovisning ser vi är en kombination 

av interna och externa faktorer. De påtryckningar och förväntningar som kommer externt 
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bidrar till upprättandet av hållbarhetsredovisningen, men den hade inte gjorts utan ett stort 

internt engagemang.  

De företag som nyligen börjat upprätta en hållbarhetsredovisning kände vid uppstartande ett 

tvång som de mer etablerade hållbarhetsredovisarna inte gjorde.  

Skillnader i drivkrafter har vi funnit i tre olika områden; branschernas intressenter ställer olika 

krav på företagen och därmed skapas olika motiv till hållbarhetsredovisningen, i branscherna 

finns där normer som präglar deras arbete och därmed skapar skillnader i deras motiv, 

slutligen finner vi att där finns likheter i deras drivkrafter men beroende på bransch prioriteras 

de olika högt.  

Även likheter i drivkrafter har vi funnit i tre olika områden; det interna intresset är en stor 

gemensam drivkraft som funnits i alla företag, den upplevda nyttan av 

hållbarhetsredovisningen är också liknande för branscherna, alla upplever också tryck från 

omvärlden som driver de till att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 Eftersom vi bara har undersökt två olika branscher hade det varit intressant att göra en 

liknande undersökning fast med utgångspunk i en kvantitativ studie för att kunna 

undersöka betydligt fler branscher.  

 Under uppsatsens arbete stötte vi på något som vi tycker hade varit intressant att 

undersöka närmare och det är att studera om det finns skillander mellan olika länders 

CSR-arbete. 

 Något som vi under vår uppsats arbetsgång upptäckte och tycker är intressant var att 

undersöka om det bara finns positiva aspekter med en hållbarhetsredovisning.
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide 
 

Hållbarhetsredovisning   

 Kan du beskriva för oss hur ni ser på hållbarhetsredovisning? 

 När började ni hållbarhetsredovisa? 

 Varför började ni arbeta att hållbarhetsredovisa? 

 Vad är ert primära syfte med upprättande av hållbarhetsredovisningen? 

 Vad ser ni som negativt med hållbarhetsredovisning? 

 

Intressenter 

 

 Till vem/vilka intressenter riktar sig er hållbarhetsredovisning till? 

 Hur har era intressenter reagerat på ert hållbarhetsarbete? 

 Har dessa reaktioner haft någon påverkan på ert arbete?  

 Om ja, vilka?  

 

Legitimitet 

 

 Vad betyder legitimitet kopplat till ert hållbarhetsarbete? 

 Tycker ni det är viktigt att arbeta med hållbarhetsredovisning?  

 Om ja, varför? Om nej, varför? 

 

Institutionell   

 

 Tycker ni att det finns normer inom er bransch som har påverkat ert upprättande av 

hållbarhetsredovisning?  

 Om Ja vilka? 

 Vem/Vilka var mest pådrivande i utvecklingen av hållbarhetsarbetet? Externa eller 

interna krafter? 

 Hur kommer ni att gå vidare med ert hållbarhetsarbete? 
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Bilaga 2 

Hållbarhetsredovisning 

 Upplever ni några fördelar med att upprätta en hållbarhetsredovisning som ni inte 

upplevde förut? 

 Vad/vilka? 

Legitimitet 

 Upplever ni att samhället har förväntningar på er? 

 Ja, vilka/hur? 

 Hur tycker ni att ni tillgodoser samhällets förväntningar? 

 Hur ser detta arbetet ut? 

 

Institutionell 

 Har ni inom företaget utvecklat regler som påverkar er utveckling av 

hållbarhetsredovisningen? 

 Beskriv dessa 

 Har ni samma motiv idag till att upprätta er hållbarhetsredovisning som ni hade när 

ni startade? 

 

 

   

 


