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Bakgrund: Det har inte alltid varit en given förutsättning att företag antas fundera kring etiska,
miljömässiga och moraliska åtagande. Företeelsen har i allt större utsträckning vuxit fram under
de senaste decennierna, samtidigt som en oundviklig medvetenhet om att både privatpersoner och
företag måste börja förhålla sig till jordens begränsningar blivit allt starkare. Ett verktyg som
delvis uppkommit till följd av ovanstående omständigheter är hållbarhetsredovisning, som i
grunden är kompletterande redovisningsinformation rörande etik, miljö och samhällsengagemang.
Syfte: Syftet med studien är att upplysa kring hållbarhetsområdet, med fokus på
hållbarhetsredovisning enligt GRI. Samtidigt ska studien mer ingående undersöka hur och varför
företag är benägna att upprätthålla och vidareutveckla sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s
ramverk. Slutligen är studiens syfte att framföra företagens uppfattning kring det förväntade
mervärdet av ett vidareutvecklande av hållbarhetsredovisningen enligt GRI.
Metod: Vi har utgått från en kvalitativ ansats och en abduktiv forskningsansats. Metodvalet har
för avsikt att skapa en grundlig förståelse och inblick i vilka omständigheter som har drivit
hållbarhetsområdets utveckling. Studiens syfte kommer besvaras genom ett antal intervjuer.

Teoretisk referensram: Innehåller Carrolls CSR-pyramid, Intressentmodellen, Stakeholder
Theory och Ansvarsfrågor.
Empiri: Det empiriska underlaget innefattar intervjuer med personer från Holmen AB och
Trelleborg AB, som karaktäriserar företagens röster, samt KPMG och PwC, som karaktäriserar
revisorernas röster.
Analys och Slutsats: I slutsatsen uttrycks en hög medvetenhet bland företagens röster gällande
hänsyn till hållbarhetsarbetet. Samtidigt redogör revisorernas röster för hållbarhetsredovisningens
frammarsch, där inte enbart de större företagen påbörjat hållbarhetsarbetet utan även de mindre
företagen. Studien framhäver samtidigt innebörden av olika branschperspektiv och en tydlig
miljökoppling i relation till hållbarhetsarbetet. Slutsatsen angående hur benägna företag är att
vidareutveckla sin hållbarhetsredovisning utifrån tillämpningsnivåerna i GRI visar på att
vidareutveckling av tillämpningsnivåerna kan uppfattas som en kostsam process, men att
intressentdialogen ändå förhåller sig till intressenternas krav. Studien visar även att ett slopande
av tillämpningsnivåerna troligen skulle påverka engagemanget och drivkraften i att
vidareutveckla hållbarhetsredovisningen inom företagen negativt. Därtill markerar slutsatsen att
utifrån de undersöktas svar existerar ett konkret mervärde i att hållbarhetsredovisa. Motiven
bakom hållbarhetsengagemanget åskådliggörs. I dagsläget präglas det delvis av ett underliggande
marknadsföringsmotiv, emellertid vill vi som forskningsgrupp poängtera att vi inte påstår att de
inte förtjänar uppmärksamheten, däremot anser vi att hållbarhetsarbetet bör klassificeras som
trovärdighetsgenererande marknadsföring. Studien visar även på att samhällets omfattande krav
och förväntningar har inverkat på företagens intressentprioritering och eftersträvan av en bredare
målgrupp. Slutligen menar vi att framtiden och företags benägenhet att upprätthålla och
vidareutveckla hållbarhetsredovisningen är i behov av en heltäckande reglering.
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Definitionslista
CERES – Coalition for Environmentally Responsible Economies
CSR – Corporate Social Responsibility
FAR – Tidigare Föreningen Auktoriserade Revisorer
FN – Förenta nationerna
GRI – Global Reporting Initiative
NGO – Non-Governmental Organization
REVR 6 – FAR, SRS, Bestyrkande av hållbarhetsredovisning
SRS – Svenska Revisorsamfundet
UNGC – United Nations Global Compact
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1. Inledning
I studiens inledande del presenteras ämnet hållbar utveckling och Corporate Social Responsibility
(CSR) samt bakgrunden till hållbarhetsredovisning och bakomliggande ramverk så som Global
Reporting Initiative (GRI). Därefter följer en problembeskrivning där fokus ligger på huruvida
hållbarhetsområdet går i linje med långsiktiga beslut och om hållbarhetsredovisning enligt GRI
förhåller sig till samhörande tillämpningsnivå. Kapitlet smalnar sedan av med en tydlig
problemformulering samt ett grundligt definierat syfte med rapporten, samt uppsatsens målgrupp.

1.1 Bakgrund
Det har inte alltid varit en given förutsättning att företag antas fundera kring etiska, miljömässiga
och moraliska åtaganden. Företeelsen har i allt större utsträckning vuxit fram under de senaste
decennierna, vilket härstammar från olika omständigheter så som internationalisering och
globalisering, utveckling av informationsteknik, institutionella förändringar, intensitet och
individualisering. Detta har medfört mer omfattande krav på dagens företag gällande deras
förhållningsätt gentemot etik, miljö och moral. (Olve & Samuelson, 2008) Samtidigt har den
oundvikliga medvetenheten om att både privatpersoner och företag måste börja förhålla sig till
jordens begränsningar, blivit allt starkare (www.regeringen.se).

Ur ett historiskt perspektiv fick hållbar utveckling ett globalt uppmärksammande i samband med
Brundtlandrapporten år 1987. Rapporten upprättades på uppdrag av FN (Förenta Nationerna),
vars syfte var att formulera ett utarbetat förslag till långsiktiga miljöstrategier för en hållbar
utveckling, som därefter skulle agera som den övergripande målsättningen för miljöarbetet och
hållbar utveckling. (www.wikipedia.org) FN fortsatte därefter att vidareutveckla och noggrant
uttrycka en global handlingsplan för hållbar utveckling år 1992 vid Rio-konferensen där Agenda
21 fastslogs. FN:s globala initiativ för hållbar utveckling har med åren resulterat i uppkomsten av
en rad hållbarhetsengagerade organisationer, däribland CERES (Coalition for Environmentally
Responsible Economies) som har haft en avgörande roll i utvecklingsarbetet gällande den hållbar
utveckling (www.regeringen.se). År 2000 lanserades FN:s Global Compact, även känt
som Compact eller UNGC. Initiativet omfattar ett antal internationella principer så som
mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Syftet är
således att uppmuntra företag, utifrån ett globalt perspektiv, att förhålla sig till ett hållbart och
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socialt ansvarsfullt uppförande (www.unglobalcompact.org).

Med utgångspunkt att införa ett långsiktigt förändringsarbete för hållbar utveckling har olika
begrepp vuxit fram, däribland CSR (Corporate Social Responsibility) som kan definieras på
följande sätt: ”Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to
behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of
the workforce and their families as well as of the local community and society at large” (Larsson
& Ljungdahl, 2008, s.12). Begreppet bottnar rent praktiskt i ett ansvarsfullt företagande – att
identifiera ansvarsområden och berörda intressenter, och utifrån det aktivt förändra verksamheten
(Borglund, De Geer, Hallvarsson, 2009).

Ett verktyg som delvis uppkommit till följd av ovanstående omständigheter och historiska
förfaranden är hållbarhetsredovisning. Verktyget har utvecklats och uppmärksammats avsevärt
under det senaste årtiondet. Initialt präglades majoriteten av miljö- och hållbarhetsredovisningar
av ett underliggande marknadsföringsmotiv, snarare än den transparenta redovisning som externa
påtryckningar ställde krav på. Rapporterna uppfattades som bristfälliga och utan tillit då
innehållet inte genomgick någon extern granskning. Till följd av den initiala utveckling som
hållbarhetsredovisningen genomgick, uppstod ett skeptiskt bemötande och ett tvivelaktigt
anseende. (Ljungberg & Barkland, 2010)

Idag är företag ense om att ett engagemang inom CSR och hållbarhetsredovisning är nödvändigt
för en hållbar utveckling såväl internt som externt (Larsson & Ljungdahl, 2008), vilket innefattar
ett globalt förändringsarbete som grundar sig i en fundamental och gemensam drivkraft som
Larsson och Ljungdahl (2008, s.12) hänvisar till utifrån Brundtlandrapporten ”Development that
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their
own needs”.
Samtidigt har företag i allt större utsträckning införstått sig i sambandet mellan ett
engagemang för hållbarhetsfrågor och ett starkt varumärke. Följaktligen anses det i dag som ett
risktagande att inte arbeta med dessa frågor, då det riskerar företagets affärer, samt att deras
kunder, leverantörer och anställda kan välja att avstå sig samhörighet med företaget. Företag
riskerar således sitt goda namn och ett upparbetat varumärke, vilket synliggör att de som inte är
engagerade måste rimligen vara emot och därmed för sådant som global uppvärmning,
oljeutsläpp, resursslöseri, barnarbete, klusterbomber, ohälsa, orättvisor, korruption och
kvinnoförtryck. (Rolander, 2012)
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Hållbarhetsredovisning är i grunden kompletterande redovisningsinformation rörande miljö, etik
och samhällsengagemang. Den här formen av redovisning tillför mer än det finansiella fokus som
den traditionella redovisningen vanligtvis framför. Hållbarhetsredovisning är dock inte
obligatorisk idag, med undantag för statliga bolag, men samtidigt kräver en ökad mängd
konsumenter att företag förhåller sig ansvarsfullt när tjänster och varor framställs. Det är här
intressenters intressen och krav uppfylls genom hållbarhetsredovisningens kompletterande
information, vilket gör att fler företag väljer att använda sig av den. Innebörden av denna typ av
redovisning är att företag innehar ett socialt ansvar inför dess intressenter (Ljungberg & Barkland,
2010).

Ett beslut som fått liv i hållbarhetsprocessen i Sverige är att från och med den 1 januari år 2008
lagfördes samtliga statliga företag att upprätta hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global
Reporting Initiative) riktlinjer. GRI är en nätverksbaserad organisation vars syfte är att främja
ekonomisk hållbarhet genom hållbar och ansvarsfull redovisning. Många GRI-registrerade företag
använder ramverket för att kartlägga de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för företaget. År
2000 lanserades det första officiella GRI-ramverket för hållbarhetsredovisning av CERES och har
därefter blivit allmänt accepterat. (www.statskontoret.se)
Utifrån ett användarperspektiv utgår företagen först och främst från vald tillämpningsnivå,
där olika nivåer innebär olika kriterier för hållbarhetsredovisningen. Det finns tre
tillämpningsnivåer (C, B, A) där C innehar en mer nybörjarorienterad struktur medan A inriktar
sig på den mer avancerade användaren. Utöver det kan ett plus läggas till (C+, B+, A+) då
hållbarhetsredovisningen bestyrkts av utomstående part. (Ljungberg & Barkland, 2010) Intresset
och engagemanget kring GRI har med åren ökat stadigt, från att först inneha cirka 50 företag och
organisationer (Larsson & Ljungdahl, 2008) till dagens cirka 3800 GRI-registrerade användare
(database.globalreporting.org).

1.2 Problembeskrivning
På lång sikt ska företagens värderingar, gällande exempelvis uppföranderegler och affärsetiska
principer, både fastställas och kommuniceras. Dessa värderingar ska intressenter långsiktigt
kunna identifiera sig med, samtidigt som de ska följas. Samtidigt finns där ett kortsiktigt intresse
som påverkar det långsiktiga fokuset. (Larsson & Ljungdahl, 2008) Som Larsson och Ljungdahl
(2008, s.9) påpekar ”Ständig exponering i praktiskt taget all media, där aktörerna förefaller
sträva efter att överbjuda varandra detaljerade besked om börsläget timma för timma,
3

accentuerar därmed kortsiktigheten”. Således existerar anledningar att avstå från företagets
långsiktiga åtaganden då hållbarhetsredovisningsarbetet inte förhåller sig till ett kortsiktigt
affärsperspektiv. Larsson och Ljungdahl (2008, s.9-10) förtydligar problemet ”Eftersom ett fullt ut
ansvarsfullt företagande innebär beslut om hur framtiden ska vara för verksamheten, är det
enklare att i ett styrelserum och en ledningsgrupp ta ställning till aktuella försäljningssiffror eller
förväntad teknikutveckling istället för till utbildningstid för barn hos underleverantörer i
Bortistan någonstans eller frågor om verksamhetens miljöprestanda och hur detta påverkar
omvärlden om fem år”.

Den företagsmässiga kortsiktigheten som fortfarande existerar i dagens företag kan påstås vara ett
nedärvt förhållningsätt som präglat företagssfären under en längre tid. Det är något som Friedman
tidigt uttalade sig om “the only one responsibility of business towards society is the maximization
of profits to the shareholders within the legal framework and the ethical custom of the country”
(Carriga & Mele, 2004, s.53). Carriga och Melé (2004, s.53) vidareutvecklar påståendet utifrån ett
maximering av aktieägarvärde-perspektiv “… if the social demands only impose a cost on the
company they should be rejected”.

Kortsiktigheten och problematiken inom hållbarhetsarbetet är inte bara något som existerar i
teorin. På DN.se (2012-05-21) går det att läsa artikeln ”Följa lagen räcker inte – det krävs en egen
etisk kompass” av Sveriges finansmarknadsminister Peter Norman, vilken illustrerar hur Telia
Sonera som ett statligt ägt företag agerat oetiskt i länder med svag eller ingen demokrati. Norman
menar att statligt ägda företag ska vara föredömen, som de tidigare varit vid införandet av år 2007
krav på hållbarhetsredovisning enligt GRI. Norman avslutar med ”För att överleva, och ha en
långsiktigt god värdetillväxt, måste företag därför prioritera hållbarhetsfrågor.”

Avgörandet gällande vad som ska finns med i hållbarhetsredovisningen är fortfarande inom
företags beslutsram, då det varken är lagstadgad eller tvingande. Således, beroende på vad företag
väljer att redovisa kan hållbarhetsredovisningen bestå av subjektiva bedömningar och oklara
ambitioner. (Ljungberg & Barkland, 2010) Ljungberg och Barkland (2010) påpekar dessutom att
dagens hållbarhetsredovisningar inte är fullkomligt ärliga och transparenta, men markerar att det
inte beror på bristande ambitioner. De bakomliggande skälen ligger istället i verksamheters starka
företagskultur och traditioner där det vanligtvis inte kommuniceras svagheter och brister i
onödan,

samt

rädslan

för

negativa

uppmärksammanden

vid

en

allt

för

aktiv

hållbarhetskommunikation.
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Problemet speglas dessutom partiellt i GRI-rapporter och de olika tillämpningsnivåer som
förekommer. Ljungberg och Barkland (2010) skriver att dagens strävan efter att uppnå A+ nivån
inte alltid går i linje med dess krav, Ljungberg och Barkland fortsätter ”Detta är illavarslande då
en redovisning inte bör befinna sig på en tillämpningsnivå som inte matchar hållbarhetsarbetet”
(Ljungberg och Barkland, 2010, s. 52).

Samtidigt som det existerar komplicerade problem inom GRI:s ramverk, går det inte att bortse
från företags engagemang inom hållbarhetsredovisning. Bevis på detta finns i KPMG:s senaste
hållbarhetsredovisningsrapport (KPMG International Corporate Responsibility Reporting Survey
2011), som menar på att den viktigaste drivkraften hos företag att hållbarhetsredovisa är för att
stärka varumärket. Därtill visar rapporten på att många av de stora företagen anser att ett
engagemang inom hållbarhetsredovisning leder till ett ökat aktieägarvärde och en förenklad
process för att ta in nytt kapital. Således ska hållbarhetsredovisningen inte längre anses som
enbart ett förhållningssätt kopplat till moral och etik, utan snarare en förutsättning för
internationella affärer och en affärskritisk inställning. (www.kpmg.com)

Som påvisats i bakgrunden och problemdiskussionen är ett engagemang för hållbarhetsfrågor i
dag ett givet förhållningssätt för de företag som vill överleva framtidens hållbarhetsgallring.
Däremot anser vi att det inte är självklart var frivilligt engagemang faller offer för kortsiktiga
förfaranden eller huruvida alla GRI-registrerade verksamheter erhåller ett jämställt mervärde
oberoende val av tillämplighetsnivå. Följaktligen huruvida en hållbarhetsredovisning med
tillämplighetsnivå C utan extern granskning mäter sig rent mervärdesmässigt med en extern
granskad hållbarhetsredovisning med tillämplighetsnivå A.

1.3 Problemformulering


Hur

benägna

är

GRI-registrerade

företag

att

upprätthålla

och

vidareutveckla

hållbarhetsredovisningen utifrån GRI:s olika redovisningsnivåer och varför?
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1.4 Syfte
Syftet med studien är att upplysa kring hållbarhetsområdet, med fokus på hållbarhetsredovisning
enligt GRI. Samtidigt ska studien mer ingående undersöka hur och varför företag är benägna att
upprätthålla och vidareutveckla sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s ramverk. Slutligen är
studiens syfte att framföra företagens uppfattning kring det förväntade mervärdet av ett
vidareutvecklande av hållbarhetsredovisningen enligt GRI.

1.5 Målgrupp
Studiens intresseprofil hänför sig till de verksamheter som funderar kring vad ett eventuellt
hållbarhetsarbete kan generera i form av mervärde, samt de verksamheter som idag befinner sig i
hållbarhetsutvecklingsprocessen och ifrågasätter nytta över kostnad. Studien ska även inneha en
vägledande

funktion

och

uppmuntra

andra

studenter

till

vidare

forskning

inom

hållbarhetsredovisning och hållbar utveckling.
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2. Metod
I det här kapitlet beskrivs den forskningsmetod och det tillvägagångssätt som vi använt i
genomförandet av studiens syfte. Kapitlet förklarar även val av datainsamling, studiens
tillförlitlighet och strategiskt urval.

2.1 Vetenskaplig ansats
Den vetenskapliga ansatsen fungerar som ett redskap vid redogörelsen av förhållandet mellan
teori och empiri, som i sin tur framför ny kännedom inom området. Det finns i huvudsak två
metoder som används vid förklaring av samhällsvetenskapliga frågor, kvalitativ och kvantitativ
ansats. Det är viktigt att välja den metod som är lämpligast för vald frågeställning. (Holme &
Solvang, 1997)

Genom att välja den kvalitativa ansatsen får forskningsgruppen en djupare kunskap än den
fragmentiserade kunskap som ofta tillhandahålls vid tillämpning av den kvantitativa metoden
(Patel & Davidson, 2011). Det kvalitativa tillvägagångssättet skiljer sig från det kvantitativa då
det inte präglas av insamling och redogörelse av statistik och kvantifierbara resultat, utan försöker
hitta kvalitet i sakfrågan (www.wikipedia.org). Arbetet med den kvalitativa metoden
kännetecknas av observation, intervju och källanalys (Repstad, 2007). Insamlingen utmärks av
försök till att hitta mjuka källor på data, exempelvis intervjuer och tolkande analyser. Det
kvalitativa arbetet består dessutom av bearbetning av textmaterial, där en stor del av
textmaterialet genereras av kvalitativa intervjuer. Arbetet i anknytning till intervjuerna resulterar
ofta i att den kvalitativa metoden blir både tids- och arbetskrävande. (Patel & Davidson, 2011)

Bryman och Bell (2011) anser att arbetet under den kvalitativa ansatsen åläggs mer tid och fokus
på att analysera ord än bearbeta siffror. Vidare så poängterar Repstad (2007) att det uppstår en
relation mellan forskaren och forskningsområdet, som i frågan kan vara miljön eller de personer
som studeras. Jacobsen (2002) styrker Repstads åsikter, och menar att målet med den kvalitativa
ansatsen är att skapa närhet mellan forskaren och de personer som intervjuas, där fokus läggs på
detaljer och nyanser.
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Patel och Davidsson (2011) bedömer att resultatet av den kvalitativa ansatsen ofta består av en
text där citat från intervjuer blandas med egna tolkningar och kommentarer. Vidare anser
författarna att resultatet inte ska uppfattas som besvärligt och ointressant för läsaren då det är
viktigt att mängden citat inte tar överhand, då läsaren själv får stå för en stor del av analysen.

Vi har fattat tycke för den kvalitativa ansatsen då den lämpar sig för studiens syfte, som är att
upplysa kring hållbarhetsområdet, med fokus på hållbarhetsredovisning enligt GRI. Samtidigt ska
studien mer ingående undersöka hur och varför företag är benägna att upprätthålla och
vidareutveckla sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s ramverk. Slutligen är studiens syfte att
framföra företagens uppfattning kring det förväntade mervärdet av ett vidareutvecklande av
hållbarhetsredovisningen enligt GRI. Med ett kvalitativt tillvägagångssätt kommer studien att
bygga på intervjuer och forskningsgruppens tolkning, och därav föreligger valet att samla in
empiri till studien genom kvalitativa intervjuer.

2.2 Kvalitativa intervjuer
Enligt Patel och Davidson (2011) innehåller kvalitativa intervjuer en låg grad av standardisering,
vilket innebär att intervjupersonen får frågor som ger utrymme för personliga svar. Carlsson
(1991) anser dessutom att forskningsintervjun kan uppfattas som en ostrukturerad och flexibel
intervju i linje med ett vardagligt samtal mellan två individer. Carlsson (1991) påpekar även att
beteckningen djupintervjuer oftast används för kvalitativa intervjuer, då samtalets fokus bör
koncentreras kring några få betydelsefulla punkter. Författaren fortsätter med att påpeka
betydelsen av att prioritera erhållen information på djupet snarare än bredden. Syftet med
kvalitativa intervjuer är enligt Patel och Davidsson (2011) att påträffa och identifiera egenskaper
samt beskaffenheter hos något, så som den intervjuade personens uppfattning kring ett fenomen.

Under intervjuns samtalsprocess är både intervjuaren och intervjupersonen medskapare. För att
samtalet ska resultera i en givande empiri, krävs det att intervjuaren agerar och driver samtalet
framåt med syftet att upprätta en meningsfull och sammanhängande intervju kring det studerade
fenomenet. (Patel & Davidson, 2011)

2.2.1 Telefonintervju
Jacobsen (2002) menar att en anledning till att intervjuer genomförs via telefon är för att det blir
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kostnadskrävande för forskningsgruppen att fysiskt förflytta sig mellan samtliga intervjupersoner.
Han menar också på att den så kallade intervjueffekten minskar vid användning av
telefonintervjuer och att denna intervjueffekt är av sådan karaktär att informanten kan tänkas
uppträda på annat sätt än vad denne i vanliga fall skulle göra, på grund av den fysiska närvaron.
Via telefon kan intervjupersonen även ha svårare att tala fritt om ämnen som denne uppfattar som
känsliga. (Jacobsen, 2002) Burell och Kylén (2003) anser att telefonintervjuer i vissa fall kan vara
olämpliga, då intervjuprocessen inte når tillräckligt djup i samtalet.

I och med att vårt val av forskningsmetod bygger på kvalitativa intervjuer vid insamlingen av
empiri samt den tid och resurser vi hade till förfogande för studien, såg vi fördelar med
telefonintervjuer. Vid kontakttillfället med intervjupersonerna var vi som forskningsgrupp
däremot öppna för förslag hur intervjuerna skulle genomföras. Intervjupersonen gavs möjlighet
till att välja en personlig intervju eller en telefonintervju, där samtliga intervjupersoner valde
telefonintervjuer. Vi anser att valmöjligheten intervjupersonerna gavs skapade en lättsam
sinnesstämning inför de kommande intervjuerna, som vi i sin tur tror resulterade i en mer bekväm
men samtidigt djup kvalitativ intervju.

2.3 Forskningsansatts
Patel och Davidsson (2011) menar att forskare arbetar med att skapa teorier som ska förklara
verkligenheten så tydligt som möjligt. Forskaren formulerar sina teorier utifrån den data och
information som personen ifråga besitter inom den del av verkligenhet som studeras. Forskarens
arbete innefattar vidare att relatera relevanta teorier till verkligheten, och med varandra. Samtidigt
anses det vara invecklat att relatera teori till verkligheten inom filosofin, metavetenskapen och
inom allt vetenskapligt arbete. För att möjliggöra ett samband mellan teori och verklighet finns
det tre olika alternativ forskaren kan använda sig utav; deduktion, induktion samt abduktion.
(Patel & Davidsson, 2011)

2.3.1 Deduktiv forskningsansats
Vid forskning utifrån en deduktiv forskningsansats kan arbetet tolkas som ett arbete genom
bevisandets väg enligt Patel och Davidson (2011). Följaktligen då det deduktiva arbetssättet
innebär att forskaren arbetar utifrån allmänna principer och rådande teorier (Patel & Davidsson,
2011). Bryman och Bell (2011) menar att det deduktiva arbetssättet är det mest förekommande
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förhållningssättet gällande relationen mellan teori och empiri. Utifrån de allmänna principer,
rådande teorier samt teoretiska kopplingar som finns rörande ämnet, upprättas en hypotes som
därefter prövas empiriskt. Det är de upprättade hypoteserna och de rådande teorierna som ger den
drivande grunden i datainsamlingsprocessen. Slutligen analyseras de valda teoriernas samband
med det slutliga resultatet av studien. Objektiviteten styrks dessutom i forskningen genom
användningen av en deduktiv forskningsansatts, vilket beror på att forskningen grundar sig i redan
befintlig teori. (Patel & Davidsson, 2011)

2.3.2 Induktiv forskningsansats
Enligt Patel och Davidsson (2011) kan forskning utifrån den induktiva forskningsansatsen påstås
följa upptäckandets väg. Det grundar sig i att forskare som arbetar utefter den induktiva metoden
kan studera ett ämne utan att tagit del av tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade
empirin som tillhandahålls skapa egna teorier rörande ämnet. Carlsson (1991) anser att den
induktiva forskningsansatsen skapar möjligheter att se detaljer och händelser som är relaterade till
helhetsbilden. Dock riskerar forskarens egna föreställningar och befintliga teorier rörande ämnet
att färga de nyproducerade teorierna (Patel & Davidson, 2011). Därför anses användningen av en
induktiv forskningsansats vara mer riskfylld än användningen av en deduktiv forskningsansats, då
den induktiva inte grundar sig i etablerad forskning och kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008).

2.3.3 Abduktiv forskningsansatts
Den sistnämnda forskningsansatsen är abduktiv, vilket innefattar en kombination av ett deduktivt
och induktivt tillvägagångssätt enligt Patel och Davidson (2011). Forskningsansatsen fungerar på
så sätt att forskaren formulera ett teoretiskt mönster, vilket kan liknas med en teoretisk
djupstruktur för det enskilda fallet. Hypotesen beprövas sedan, och kan därigenom utvecklas och
generaliseras. Arbete utifrån den abduktiva forskningsansatsen innehar fördelen att forskaren inte
begränsas av att arbeta antigen deduktivt eller induktivt, men samtidigt existerar risker med
tillvägagångssättet. Exempelvis är forskaren initialt innehavande av en partisk föreställning, som
är påverkad av erfarenheter och tidigare forskning, vilket inte medför en förutsättningslös
forskning. (Patel & Davidsson, 2011)
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Vi har arbetat utefter en abduktiv forskningsansats. Valet präglades av bristande förkunskaper
inom forskningsområdet, vilket innebar att den deduktiva ansatsen inte var aktuell i vårt fall.
Samtidigt var en induktiv ansats inget vi ville binda oss till heller, utan vi valde att kombinera de
båda för att kunna växla mellan teori och empiri genom studiens arbetsgång.

2.4 Informationsinsamling
Insamling av den information som krävs för forskning och frågeställning kan genomföras på en
rad olika sätt menar Patel och Davidson (2011). Informationen kan tillhandahållas genom
exempelvis befintliga dokument, intervjuer och enkäter. Vilken teknik som lämpar sig bäst beror
på det enskilda fallet med avseende på forskningens frågeställningar i förhållande till den tid och
de medel som forskaren har till förfogande. Christensen (2001) vidareutvecklar insamlingen av
information, och påpekar att det är viktigt att skilja på olika typer av information. Det finns två
olika typer av information, primärdata samt sekundärdata, där den sistnämnda karaktäriseras av
information som har tagits fram och sammanställts i ett annat syfte än forskarens. Informationen
kan påträffas i exempelvis tidsskrifter, vetenskapliga artiklar, böcker samt elektroniska källor på
Internet. Christensen (2001) fortsätter med att påpeka fördelarna med att använda sig av
sekundärdata, då tillgängligheten och urvalen är stora. Vidare är användningen av sekundärdata
mer kostnadseffektiv eftersom insamling av primärdata ofta är väldigt tidskrävande. Primärdata
karaktäriseras av data som samlas in för forskarens syfte och metod. Insamlingstekniken av data
kan exempelvis vara intervju, experiment och observation. Christensen (2001) nämner några
fördelar med primärdata, att insamlad data anpassas efter forskningens syfte samt att tillgänglig
data är aktuell. Dessutom framställs data på ett tillförlitligt sätt, då forskaren själv anskaffat den.

2.5 Reliabilitet och validitet
För att kvalitetsbedöma det insamlade datamaterialet används termerna tillförlitlighet och
användbarhet. Genom att skildra fler infallsvinklar, kan forskaren formulera mer tillförlitliga
slutsatser. Reliabiliteten innefattar den tillförlitlighet eller säkerhet mätningsinstrumenten
förhåller sig till vid insamlingen av material. Reliabiliteten kan även formuleras som den stabilitet
forskarens blanketter, frågeguider och formulär innehar. Hög stabilitet uppnås genom att svaren är
oberoende av vem som samlat in data och tidpunkten den samlats in. Det insamlade materialets
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tillförlitlighet ökar förutsatt att det är så kallad homogendata, vilket innebär att insamlingen
medför många likartade uppgifter inom ett ämne eller händelse. (Burell & Kylén, 2003)

Enligt Burell och Kylén (2003) finns ett annat synonymt mätinstrument till reliabiliteten vilket är
validiteten, som mäter värdet och användbarheten av insamlad data. Huruvida användbar data är
ska den besvara och uppfylla forskarens syfte och frågeställningar. Validitet kan prövas genom
två grundläggande frågor: (Burell & Kylén, 2003, 28)
1. ”Kommer vi att få in data som är representativ för vår frågeställning?”
2. ”Och kommer vi få in data som går att använda när vi gör vår analys och drar slutsatser?”

För att styrka studiens trovärdig- och riktighet har vi valt att applicera triangulering, vilket
innebär att vi som forskare referera till olika källor (Bryman & Bell, 2011). Vårt val av
informationsinsamling är primärdata, i form av fyra kvalitativa telefonintervjuer med
internationella företag, samt sekundärdata, i form av litteratur, elektroniska källor etc.

2.6 Strategiskt urval
Baserat på studiens syfte och problemformulering, hur benägna GRI-registrerade företag är att
upprätthålla och vidareutveckla hållbarhetsredovisningen utifrån GRI:s olika redovisningsnivåer
och varför, eftersökte vi företag och revisionsbyråer som arbetar med hållbarhetsredovisning
enligt GRI. Eftersom vi hade begränsade resurser i form av tid och pengar blev det viktigt för oss
att komma i kontakt med välrenommerade företag inom hållbarhetsområdet. Via FARs hemsida
upptäckte vi att de årligen ger ut priser för bästa hållbarhetsredovisning i olika kategorier
(www.far.se). Dessa företag blev således vårt strategiska urval. Vi förlitade oss på att de
prisbelönade företagen tillhandahöll kvalitativ information och därigenom berika vår studie. Vid
kontakt med dessa företag sökte vi oss till den ansvarige inom hållbarhetsarbetet och
hållbarhetsredovisningen, med utgångspunkt att personen i fråga skulle inneha relevant kunskap
och övergripande bild på företagets situation inom området. Samtidigt kände vi att det var viktigt
att erhålla en extern uppfattning, vilket vi gjorde genom att kontakta två av Sveriges ledande
revisionsbolag.
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2.6.1 Presentation av intervjupersoner
Holmen AB – Lars Strömberg
Holmen AB är en stor svensk internationell skogsindustrikoncern, där verksamheten är uppdelad i
fem olika affärsområden. År 2011 omsatte företaget cirka 16,5 miljarder svenska kronor.
(www.holmen.com) Lars Strömberg är idag anställd som miljöchef centralt i koncernen Holmen
AB. Lars Strömberg har själv arbetat på företaget sedan år 2001. (Strömblad, 2012-04-19)

Trelleborg AB - Rosman Jahja
Trelleborg AB är en internationell industrikoncern som bildades år 1905 och utvecklar lösningar
som tätar, skyddar och dämpar i krävande industriella miljöer. År 2011 omsatte företaget cirka 27
miljarder svenska kronor. (www.trelleborg.com) År 2006 tillsattes Rosman Jahja, som är utbildad
ekonom i grunden och har en masterutbildning inom Environmental Management and Policy, till
företaget. Han tilldelades ansvaret för företagets hållbara kommunikation i ett tidigt skede. Sedan
dess har han jobbat med de här frågorna och är idag kommunikationschef på företaget. (Jahja,
2012-04-23)
KPMG – Daniel Oppenheim
KPMG är ett internationellt kunskapsföretag som erbjuder branschspecifika och kvalificerade
tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Företaget omsatte cirka 1,9 miljarder svenska kronor
i Sverige. (www.kpmg.com) KPMG anställde Daniel Oppenheim för två år sedan och han är
utbildad ekonomimagister (Oppenheim, 2012-05-03).
PwC – Fredrik Ljungdahl
PwC (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB) är ett internationellt tjänsteföretag som arbetar med
att utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning. År 2011
omsatte företaget cirka 4,4 miljarder svenska kronor i Sverige (www.pwc.se). Fredrik Ljungdahl
har jobbat på PwC sen fem år tillbaka och är idag ansvarig för företagets tjänster inom
hållbarhetsredovisning. Arbetet omfattar både utveckling och granskning av sådana redovisningar.
Innan anställningen på PWC arbetade Fredrik på KPMG i åtta år. (Ljungdahl, 2012-04-24)
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3. Teoretisk referensram
I den här delen presenteras de referenser som ligger till grund för analysen. Först presenteras
hållbarhetsområdets historisk, för att vidare gå in på begreppet CSR, GRI, Global Compact,
Intressentteorier och företagets ansvarsfrågor.

3.1 Förförståelse av hållbarhetsområdets
För att upplysa hur hållbarhetsområdet utvecklats genom åren anser vi att följande referenser är
kopplat till den historiska utvecklingen.
Miljöområdet och dess ursprungliga reglering går att hänvisa till miljöskyddslagen som trädde i
kraft år 1969 och var således Sveriges första lag som tog hänsyn till den yttre miljön gällande
olika störningar. Lagen reglerade och ställde krav på företag som hade en kraftig miljöpåverkan.
Resultatet efter införandet av lagen har inneburit förbättringar i Sveriges akvatiska miljöer
(www.riksdagen.se). Samtidigt fick hållbar utveckling ett tydligare globalt uppmärksammande i
samband med Brundtlandrapporten som publicerades år 1987. Rapporten upprättades på uppdrag
av FN (Förenta Nationerna), vars syfte var att formulera ett utarbetat förslag till långsiktiga
miljöstrategier för en hållbar utveckling, som därefter skulle agera som den övergripande
målsättningen för miljöarbetet och hållbar utveckling. (www.wikipedia.org) FN fortsatte därefter
att vidareutveckla och noggrant uttrycka en global handlingsplan för hållbar utveckling år 1992
vid Rio-konferensen där Agenda 21 fastslogs. FN:s globala initiativ för hållbar utveckling har
med åren resulterat i uppkomsten av en rad hållbarhetsengagerade organisationer. Däribland
CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) som har haft en avgörande roll i
utvecklingsarbetet gällande den hållbara utvecklingen (www.regeringen.se) och utvecklat
standarden GRI. År 2000 lanserades FN:s Global Compact, även känt som Compact eller UNGC.
Initiativet omfattar ett antal internationella principer så som mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga
frågor, miljö och korruption riktade till företag. Syftet är således att uppmuntra företag, utifrån ett
globalt perspektiv, att förhålla sig till ett hållbart och socialt ansvarsfullt uppförande
(www.unglobalcompact.org).

Det har alltså inte alltid varit en given förutsättning att företag antas fundera kring etiska,
miljömässiga och moraliska åtaganden. Företeelsen har i allt större utsträckning vuxit fram under
de senaste decennierna, vilket härstammar från olika omständigheter så som internationalisering
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och globalisering, utveckling av informationsteknik, institutionella förändringar, intensitet och
individualisering. Detta har medfört mer omfattande krav på dagens företag gällande deras
förhållningsätt gentemot etik, miljö och moral. (Olve & Samuelson, 2008) Samtidigt har den
oundvikliga medvetenheten om att både privatpersoner och företag måste börja förhålla sig till
jordens begränsningar, blivit allt starkare (www.regeringen.se).

Ett verktyg som delvis uppkommit till följd av ovanstående omständigheter och historiska
förfaranden är hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning är i grunden kompletterande
redovisningsinformation rörande miljö, etik och samhällsengagemang. Hållbarhetsredovisning är
dock inte obligatorisk idag, med undantag för statliga bolag. Verktyget har utvecklats och
uppmärksammats avsevärt under det senaste årtiondet. Initialt präglades majoriteten av miljö- och
hållbarhetsredovisningar av ett underliggande marknadsföringsmotiv, snarare än den transparenta
redovisning som externa påtryckningar ställde krav på. Rapporterna uppfattades som bristfälliga
och utan tillit då innehållet inte genomgick någon extern granskning. Till följd av den initiala
utveckling som hållbarhetsredovisningen genomgick, uppstod ett skeptiskt bemötande och ett
tvivelaktigt anseende. (Ljungberg & Barkland, 2010)

Idag är företag ense om att ett engagemang inom CSR och hållbarhetsredovisning är nödvändigt
för en hållbar utveckling såväl internt som externt (Larsson & Ljungdahl, 2008), vilket innefattar
ett globalt förändringsarbete som grundar sig i en fundamental och gemensam drivkraft som
Larsson och Ljungdahl (2008, s.12) hänvisar till utifrån Brundtlandrapporten ”Development that
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their
own needs”.

3.2 Corporate Social Responsibility
Då CSR är ett viktigt begrepp för hållbar utveckling och företagets samhällsansvar följer nedan
innebörden med CSR utifrån olika källor.

CSR (Corporate Social Responsibility) är benämningen på verksamheters ansvarstagande i
samhället med hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska aspekter. Ett ansvar gentemot ägare,
anställda, kunder och övriga intressenter innefattar inte i sin helhet arbetet med CSR, utan
samhället i stort är också en viktig ansvarsfråga. Således definierar CSR samhället i dess vidaste
bemärkelse, däribland de olika intressenter som innehar ett löpande intresse för verksamhetens
operationer. Samtidig finns där ingen förenad och distinkt definition på vad begreppet CSR
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innebär. Definitionen karaktäriseras ofta annorlunda beroende på författare och företag. (Chandler
& Werther, 2006)
Organisationen Business for Social Responsibility definierar CSR som ”operating a
business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial, and public
expectations that society has of business” (Boeger, Murray, Villiers, 2008, s.92). Archie Carroll
definierar CSR på följande vis: ¨The social responsibility of business encompasses the economic,
legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given point in
time¨ (Chandler & Werther, 2006, s. 6).
Drivkrafterna bakom framväxten av CSR anser Borglund, De Geer, Halvarsson (2009) bland
annat bygger på att investerare kräver CSR. Det kan även föreligga att det är kundernas önskemål
som är den viktigaste drivkraften, eller debatten i media, den frivillig reglering så som Global
Compact vilket ger CSR-begreppet legitimitet, Employer Branding – krav från anställda och
arbetssökande. Sveriges Finansanalytikers rekommendationer är en skrift som guidar företag,
investerare och analytiker om hur CSR skapar finansiellt värde: (Borglund, De Geer, Halvarsson,
2009)


Gynnar affärsutveckling av nya produkter



Innebär en direkt konkurrensfördel



Stärker varumärket



Underlättar rekrytering och att behålla anställda



Attraherar investerare



Utgör en allmän kvalitetsstämpel



Innebär en mer effektiv hushållning av resurser

Buchholtz och Carroll (2011) påpekar att det idag inte finns någon reglering huruvida företag
skall integrera CSR i verksamheten, dock är det nuförtiden självklart för många företag, i och
med de omfattande krav och förväntningar som kommer från samhället. Således är det upp till
varje enskilt företag att bestämma hur CSR och hållbarhetsfrågor ska tolkas och på vilket sätt de
ska implementeras. Hållbarhetsarbetet innefattar, som är gemensamt för alla företag som vill
arbeta med hållbarhet, att ansvara för ekonomiska, juridiska, etiska och godtyckliga
förväntningar. (Buchholtz & Carroll, 2011).
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3.2.1 Ekonomiska ansvarstaganden
Viktigt att inse då vid tolkning av CSR, är att verksamheters sociala ansvar innefattas av ett
grundläggande ekonomiskt ansvarstagande. Verksamheter fungerar som en ekonomisk institution
med målsättning att producera varor och tjänster som samhället är i behov av och som säljs till ett
rättvist pris, och samtidigt resulterar i tillräckliga vinster som kan säkerställa överlevnad och
tillväxt. Således existerar ett ansvarstagande för den finansiella effektiviteten genom
uppmärksamhet för avkastning, kostnader, investeringar och strategiska beslut, för att maximera
verksamhetens långsiktiga finansiella prestation. Dagens starka konkurrens världen över har
dessutom betonat angelägenheten för verksamheters ekonomiska ansvarstaganden. (Buchholtz &
Carroll, 2011)

3.2.2 Juridiska ansvarstaganden
Verksamheter har samtidigt juridiska ansvarstaganden att förhålla sig till. Då de fungerar som
ekonomiska institutioner, med utgångspunkt att tillgodose samhället och samhörande intressent,
måste de samtidigt förhålla sig till det juridiska ramverket för deras operationer. De juridiska
ansvarstagandena speglar samhällets lagar – de förväntningar samhället har på verksamheter
gällande grundidén för rättvist uppförande. Verksamheter håller däremot inte alltid med om vad
som förväntas av dem i förhållande till lagen, då finns där processer för oliktänkande att få sin
röst hörd bland lagstiftare. Således kan relationen mellan verksamheter och samhället gällande
vad som anses vara ett rättvist uppförande, präglas av oenighet och uppror.
Juridiska ansvarstaganden är betydelsefulla, fast innefattar inte det fullständiga omfånget för
de förväntningar samhället har på verksamheter. På egen hand är lagar otillräckliga på grund av
tre anledningar. För det första, lagar kan inte adressera alla ämnen och problem som verksamheter
möter eftersom det kontinuerligt uppkommer nya problem. För det andra, lagen släpar oftast efter
gentemot mer aktuella förståelser huruvida ett lämpligt uppförande bör se ut. För det tredje, lagar
är upprättade av lagstiftare, således kan deras personliga intressen och politiska motivationer
reflekteras istället för lämpliga etiska underlag. (Ibid)

3.2.3 Etiska ansvarstaganden
Även om de ekonomiska och juridiska ansvarstagandena ger uttryck åt etiska normer gällande
rättvisa, så innefattar de etiska ansvarstagandena aktiviteter och metoder som anses förbjudna av
samhället men inte lagstadgade. Etiska ansvarstaganden karaktäriserar de standarder, normer, eller
förväntningar som reflekterar omtanke för vad konsumenter, anställda, aktieägare och samhället
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anser rättvist. Således behandlar det etiska ansvarstagandet företagets värdegrund. Företaget kan
exempelvis utestänga förbindelser med vapenindustri och exploatering av djur eller arbeta för
mänskliga rättigheter. (Buchholtz & Carroll, 2011)

3.2.4 Godtyckliga ansvarstaganden
Bokstavligt talat är det godtyckliga ansvarstagandet inte ett ansvarstagande då det förhåller sig till
verksamhetens friviliga åtaganden.

Samtidigt uppfattas det som ett ansvarstagande utifrån

samhällets förväntningar. Mängd och natur av dessa aktiviteter begränsas enbart av verksamheters
drivkraft att engagera sig för sociala aktiviteter som inte är lagstadgade. Samhället förväntar sig
att verksamheter ägnar sig åt dessa frivilliga aktiviteter, då de anser att verksamheter ska ”ge
tillbaka”. Det här beteendet kan gestaltas genom exempelvis olika donationer och partnerskap
med organisationer. (Ibid)

3.2.5 Carrolls CSR pyramid
Carrolls CSR pyramid porträtterar de fyra komponenterna av CSR som tidigare redogjorts för i
kapitlet. Ingen metafor är perfekt, och CSR pyramiden är inget undantag. Modellen försöker
illustrera att det totala sociala ansvarstagandet av företagande är uppbyggt av distinkta
komponenter som tillsammans utgör helheten av modellen. (Ibid)

Figur 3.1: Egen bearbetning av Carrolls CSR-pyramid (Buchholtz & Carroll, 2011, s.38)
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Ett CSR- eller intressentperspektiv hade fokuserat på pyramiden som en helhet och på hur
företaget möjliggjort ett engagemang för beslut, handling, policy och metoder som simultant
uppfyller samtliga komponenter i pyramiden. Pyramiden ska inte uppfattas på så sätt att företag
måste uppfylla de olika komponenterna i ett sekventiellt tillvägagångssätt, exempelvis från botten
och upp. Företag är snarare förväntade att uppfylla alla sina ansvarstaganden samtidigt. Att
uppfylla komponenterna utifrån ett helhetsperspektiv kan uppvisas genom följande ekvation:
(Buchholtz & Carroll, 2011)

Ekonomiska ansvarstaganden
+ Juridiska ansvarstaganden
+ Etiska ansvarstaganden
+ Godtyckliga ansvarstaganden
= Totalt företagsmässigt samhällsansvar

Vidare betonar Buchholtz och Carroll (2011) att CSR:s definition och pyramiden i grunden är
hållbara intressentmodeller. De fyra olika komponenterna av ansvarstaganden adresserar olika
intressenter i relation till varierande prioritet. Ekonomiska ansvarstaganden påverkar till
mestadels ägare, aktieägare och anställda. Juridiska ansvarstaganden förhåller sig till ett
ägarperspektiv, där rättstvister bland annat erhålls av anställda och konsumenter. De etiska
ansvarstagandena påverkar samtliga intressentgrupper, men utifrån aktuell undersökning så
påverkar de etiska problemen till mestadels konsumenter, anställda och miljön. Slutligen finns de
godtyckliga ansvarstaganden som främst påverkar samhället. Samtidigt har forskning visat på att
en filantropisk ståndpunkt även påverkar anställdas moral. CSR definitionen och pyramiden är
hållbara ur den aspekt att de representerar långsiktiga ansvarstaganden som förlänger genom
framtida generationer av intressenter. (Buchholtz & Carroll, 2011)

3.3 Global Reporting Initiative (GRI)
Vi valde att använda oss av GRI:s hemsida som källa då den erbjuder de mest aktuella riktlinjerna
och tillämpningsnivåerna samt litteratur för att upplysa om organisationen, dess syfte och en
objektiv bild av GRI.

GRI är en nätverksbaserad organisation som har skapat världens mest använda ramverk för
hållbarhetsredovisning. CERES startade år 1997 ett projekt för hållbarhetsredovisning - GRI.
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Standarden har därefter utvecklats genom samarbete med näringslivet, civilsamhället,
fackföreningar och akademin. Initiativets huvudsakliga syfte är att vägleda företag som väljer att
hållbarhetsredovisa genom en strukturerad hållbarhetsmall för hur hållbarhetsrapporten ska
upprättas och innehålla. Flera organisationer använder sig även av GRI:s resultatindikatorer för
att bedöma vilka hållbarhetsfrågor som just deras verksamhet bör arbeta med. (Larsson &
Ljungdahl, 2008) GRI har under sin verksamhetsperiod arbetat fram tre generationer av riktlinjer
för hur företag ska tillämpa sin hållbarhetsredovisning, den senaste generationen kallas för G3.1.
Översiktligt kan den tredje generationen förklaras som relevant för samtliga organisationer,
oavsett storlek, bransch eller geografiskt hemvist. Riktlinjerna kan anpassas på ett frivilligt
tillvägagångssätt för att förbättra arbetet med hållbarhetsredovisning. Översiktligt går det att
urskilja

tre

delar

i

den

senaste

generationen

av

riktlinjer:

redovisningsprinciper,

redovisningsvägledning och standardupplysningar. (www.globalreporting.org)

Figur 3.2: GRI:s riktlinjer (www.globalreporting.org)
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För att ge vägledning gällande vad som ska redovisas innefattar redovisningsprinciperna
väsentlighet, kommunikation med intressenter, hållbarhetssammanhang och fullständighet.
Därefter följer principer för att säkerställa redovisningens kvalitet så som balans, jämförbarhet,
precision, när redovisning ska avges, tillförlitlighet och tydlighet. Slutligen följer vägledning för
hur urvalet av enheter som ska representera organisationen definieras.
De standarupplysningar som ska ingå i hållbarhetsrapporten utifrån riktlinjerna framställer
den information som är mest relevant och väsentlig för flertalet av organisationerna och dessutom
av intresse för flertalet intressenter. Standarupplysningarna delas upp i tre delar:
(www.globalreporting.org)


Strategi

och

profil:

Upplysningar

beträffande

övergripande

bakgrund

för

hur

hållbarhetsarbetet är kopplat till strategi, profil och styrning.


Hållbarhetsstyrning: Upplysningar vid hantering av ett antal specifika områden som ger
läsaren perspektiv på olika områdens resultat.



Resultatindikatorer: Indikatorer som bedömer en organisations ekonomiska, miljömässiga
och sociala resultat utifrån ett jämförelseperspektiv.

3.3.1 GRI:s tillämpningsnivåer
Ljungberg och Barkland (2010) poängterar att GRI inte ska karaktäriseras som en bibel för
hållbarhetsredovisning, utan snarare som riktlinjer för hur företag kan upprätta sin
hållbarhetsredovisning. Det förekommer en vanlig missuppfattning vid upprättandet av en
hållbarhetsredovisning, företagen tror att samtliga 50 kärnindikatorer och 29 tilläggsindikationer
måste redovisas. Vidare finns det även så kallade branschtillägg som innehåller väsentliga
branschspecifika indikationer, för hur hållbarhetsredovisning ska upprättas i en specifik bransch.
Indikatorerna arbetas fram av GRI och de specifika branscher samt relevanta intressenter så som
NGO:s (non-governmental organization), akademiker och revisorer. Nackdelen med de
branschspecifika tilläggen i nuläget är dock att många av dem inte är helt färdigställda.
(Ljungberg & Barkland, 2010)

GRI har utvecklat tre olika tillämpningsnivåer och beskrivs av Ljungberg och Barkland (2010,
s.27) på följande sätt ”för att möjliggöra för redovisaren ett angreppsätt som innebär att man kan
ta tydliga steg mot fullskalig redovisning i den takt som organisationen själv förmår”. De tre
tillämpningsnivåerna definieras som nivå A, B och C, där A är den högsta nivån.

21

Figur 3.3: GRI:s tillämpningsnivåer (www.globalreporting.org)

I Figur: 3.3 redogörs det för de olika tillämpningsnivåerna av hållbarhetsredovisningen och
samhörande kriterierna för respektive tillämpningsnivå. Som framgår av figuren så kan
hållbarhetsredovisningens samtliga tillämpningsnivåer få ett plus (+), vilket betyder att
verksamhetens

hållbarhetsredovisning

har

granskats

och

bestyrks

externt.

(www.globalreporting.org)
De företag som åstadkommit nivå A kan välja att inte redovisa en resultatindikator, fast
måste däremot ange bakomliggande skäl varför den inte redovisas. Enligt GRI finnas tre olika
skäl för en verksamhet att inte redovisa en resultatindikator: (Ibid)
1) Då en resultatindikator inte är väsentlig eller relevant för verksamheten, dock krävs en
förklaring gällande varför en resultatindikator anses som oväsentlig eller irrelevant.
2) Då verksamheten inte kan redovisa indikatorn på grund av otillgänglig data, vid en sådan
situation ska dock organisationen ge en fingervisning när de tror data finns tillgängligt så
indikatorn kan redovisas.
3) I specifika fall kan lagen förhindra verksamheten att samla in information som behövs för att
redovisa indikatorn eller att indikatorn eller informationen rörande denna betraktas som en
affärshemlighet.
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Nedanför

redovisas

fördelarna

enligt

GRI

angående

tillämpningsnivåerna:

(www.globalreporting.org)


Ge läsarna av redovisningen ett mått på i vilken utsträckning GRI:s riktlinjer och andra delar
av redovisningsramverket har tillämpats vid upprättandet av redovisningen.



Ge dem som upprättar redovisningen en vision eller en väg framåt för att stegvis kunna
utvidga tillämpningen av GRI:s redovisningsramverk.
Att ange tillämpningsnivån ger besked om vilka delar av GRI:s ramverk för redovisning som
har använts vid upprättandet av redovisningen.



Sporre för nybörjare: Nivåerna utgör en startpunkt för dem som upprättar redovisning för
första gången, och förstärker vikten och värdet av att stegvis utveckla redovisningen.



Bekräftelse åt dem som är avancerade användare av systemet: Ett växande antal
organisationer har utvecklat sofistikerade redovisningssystem utifrån GRI:s ramverk och med
bestyrkande, och sådana organisationer vill kunna kommunicera detta åtagande till läsarna på
ett snabbt och lättförståeligt sätt.

3.4 RevR 6 – Bestyrkande av hållbarhetsredovisning
För att framföra en informativ bild av RevR 6 har vi valt att presentera dess grund och FARs
praktiska beskrivning hur RevR 6 ska tillämpas.

RevR 6 är FARs revisionsrekommendationer till den externa granskning och bestyrkande av
hållbarhetsredovisningen. RevR 6 är baserad på standarden Assurance Engagements Relating to
Sustainability Reports utgiven av Royal NIvRA och översatt till svenska av FAR år 2008. (FAR,
2012) Royal NIvRA är det äldsta etablerade redovisningsorganet konsoliderat år 1967 mellan två
tidigare skilda organ. Royal NIvRA är nu en av medlemmarna i IFAC, International Federation of
Accountants (www2.accaglobal.com). IFAC, med slogan: ”leading the development of the global
accountancy profession”, är ett förbund med uppdraget att tjäna allmänintresset med
högkvalitativa internationella standarder och riktlinjer inom redovisning- och revisionsområdet,
bland annat IFRS, International Foundation of Reporting Standards, och IASB, International
Accounting Standards Board (www.ifac.org).

RevR 6 ska vägleda revisorn som granskar och bestyrker företagens hållbarhetsredovisningar för
de uppdrag som avser att ge rimlig säkerhet, även kallat revision, och begränsad säkerhet, även
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kallat översiktlig granskning, eller en kombination av de två. Målet är att revisorn skapar sig en
god grund för sin slutsats att fastställa att informationen i organisationens hållbarhetsredovisning
uppfyller relevanta kriterier och upprättats därefter. Under uppdragets gång ska revisorn samtidigt
se till att avsedda intressenters informationsbehov kommer att tillgodoses och blir en central roll i
hela bestyrkandet. (FAR, 2012) För att uppnå detta mål har FAR givit ut en kort praktisk
beskrivning för passande tillvägagångssätt. Processen för granskningen sker i tre steg:

Figur 3.4: De tre processtegen vid granskning och bestyrkande av hållbarhetsredovisning (www.far.se)

Planeringsfasen syftar till att först och främst säkerhetsställa att de som granskar och bestyrker är
oberoende i sitt förhållande till det redovisande företaget. Inom fasen görs en bedömning av det
redovisande företagets hållbarhetsrisker och även för vilka risker revisorn tar. Riskerna kommer
av transparens, att det som är redovisat speglar verkligheten. Om transparens uteblir är riskerna
höga, och detta blir ledordet för hela hållbarhetsredovisningen. Därför lämnas inte ansvaret för
redovisningen över på revisorn, utan denna innehar bara en attestfunktion. Varefter revisorn är
nöjd med riskanalysen och bägge parter, revisor och redovisande företag, är överens om vad som
är väsentligt att styra, rapportera och redovisa upprättas en granskningsplan. Efter planeringen ska
genomförandet göras. Denna fas omfattar intervjuer, platsbesök, eventuell granskning av ITsystem för insamling av data och information, eventuellt deltagande i intressentdialoger, kontakter
med leverantörer, analyser av beräkningsunderlag, granskning av den interna kontrollen,
substansgranskning och om redovisningen upprättas enligt GRI. Innan rapporteringsfasen
upprättas en konsolideringsgranskning. Denna säkerställer att sammanställningen av samtlig
information slutfördes utan väsentliga fel under arbetets gång. (www.far.se) Revisors rapport ska
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klarlägga vilka delar av hållbarhetsredovisningen där revision och översiktlig granskning skett,
samt de delar som inte ingått i uppdraget. Läsaren av rapporten ska tydligt se om
hållbarhetsredovisningen har varit föremål för revision eller översiktlig granskning, och att den
slutsats som översiktlig granskning ger inte har samma säkerhet som ett revisionsuppdrag. Har
begränsningar gjorts för vad som ska granskas och bestyrkas i hållbarhetsredovisningen ska
revisorn hänvisa till företagsledningens beskrivning om varför, och ange detta i rapporten. Om
revisorn under arbetets gång dragit slutsatsen att kriterierna som ska uppfyllas är olämpliga, ska
även detta anges. Tillslut kan det tänkas finnas andra rapporteringsskyldigheter revisorn tilldelas,
exempelvis att rapportera iakttagelser revisorn gjort under uppdraget till företagets styrelse och
ledning. (FAR, 2012)

3.5 Global Compact
Vi har valt att redogöra för Global Compact då initiativet är en del av den globala
hållbarhetsutvecklingen. Källor kommer från Global Compacts hemsida, Wikipedia och
Regeringens hemsida för att upprätta en heltäckande bild av initiativet.

Global Compact bildades år 1999 i samband med World Economic Forum i Davos på uppmaning
från FN:s generalsekreterare Kofi Annan. I samband med detta uppmanades företagsvärlden att
ansluta sig till initiativet. Dess principer är framtagna från FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Riodeklarationen samt FN:s konvention mot korruption (www.regeringen.se).

Global Compact står för ett strategiskt initiativ där företag anpassar sin verksamhet enligt tio
allmänna vedertagna principer, vilka behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och
antikorruption (www.unglobalcompact.org). År 2009 var 90 stycken Svenska företag medlemmar
i Global Compact (www.wikipedia.org) och fram till år 2012 har antalet användare i Sverige ökat
till 139 stycken (www.unglobalcompact.org).
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3.6 Intressentteorier
Nedan har vi valt att redogöra för Intressentmodellen och Stakeholder Theory för att
förtydligande intressenter och dess relation till företag då intressentrelationen är relevant för
företaget och hållbarhetsarbetet.

En övergripande uppgift för företagets styrelse är att för ägarnas räkning förvalta koncernens
angelägenheter, där det investerade kapitalet bör erhålla långsiktig god avkastning enligt ägarnas
intressen. I överensstämmelse med den så kallade intressentteorin uppnås detta genom att
styrelsen och ledningen inte enbart fokuserar på ägarnas intresse utan även tar hänsyn till och
tillgodoser behov hos andra intressenter, exempelvis anställda, leverantörer samt samhället.
(Hassel, Larsson, Nore, 2011)
3.6.1 Intressentmodellen
Som ett bakomliggande teoretiskt ramverk bakom CSR-begreppet finns intressentmodellen.
Modellen används för att kartlägga och hantera intressentrelationer och är en del av
begreppsapparaten kring organisation- och företagsstrategi. Intressentmodellen beskriver
företagets viktigaste intressenter: ägare, kunder, anställda, miljö och lokalsamhället exempelvis.
En känd svensk akademiker och konsult, vid namn Eric Rhenman, formulerade tidigt tankar kring
intressentmodellen. (Borglund, De Geer, Halvarsson, 2009)

Miljö

Investerare

Kunder

Företaget

Samhället

Leverantörer

Medarbetare

Figur 3.5: Egen bearbetning av Intressentmodellen (Borglund, De Geer, Halvarsson, 2009, s.65)
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Rhenman definierar intressenter som grupper som är beroende av företaget och vilka företaget
samtidigt är beroende av. Definition liknar den som många idag ser intressenter vara, någon som
påverkas av företagets verksamhet och som samtidigt påverkar företaget. (Borglund, De Geer,
Halvarsson, 2009)

Det arbete Rhenman producerade under sin verksamhetstid utgör en av de tidigaste och viktigaste
referenserna till dagens tankemodeller kring intressentmodellen, därtill även CSR-begreppet. I
intressentmodellen förklarar Rhenman att varje intressent i samagerande med övriga intressenter
försöker uppnå en vinst och det samarbetet blir hotat om någon av parterna anser sig
tillhandahålla för lite vinst. Gällande samarbetet är företaget beroende av frivillig medverkan från
intressenterna för att nå uppsatta mål, samtidigt som företaget måste uppfylla vissa av
intressenternas krav. Det innebär att företaget kan ses som ett medium, där flera intressenter inom
samagerandet når sina mål och inte som ett redskap för att en viss intressegrupps syften uppfylls.
För att företaget ska kunna överleva, vilket är dess primära mål, krävs det att företagsledningen
genomför en balansgång mellan intressenternas anspråk. Huvudmålsättningen för ett företag är
inte nödvändigtvis vinstmaximering. Ökad effektivitet och produktivitet anses som viktigt, men i
slutändan är företagsledningens mål dess överlevnad och – om möjligt – expansion. (Ibid) ”Man
ska respektera andra intressenter och inte bara se dem som ett medel för att nå sina egna syften”,
menar Borglund, De Geer och Halvarsson (2009, s.68).

3.6.2 Stakeholder Theory
Edward Freeman har formulerat betydelsen för Stakeholder management, med andra ord, hur
aktörer hanterar intressentrelationer. Teorin utgör en av de allra viktigaste referenserna inom
CSR-området och som ligger till grund för att sprida begreppet stakeholders, intressenter. Det är i
dag vanligt att tala om stakeholders och hur de ska hanteras, som en del av ledarskapet i
internationella organisationer. (Borglund, De Geer, Halvarsson, 2009)

Freeman hävdar att företag frivilligt ska arbete för att tillfredsställa behoven hos de viktigaste
intressenterna. Eftersom arbetet genererar goda relationer och konkurrensfördelar på lång sikt.
Vilket vidare kan uppfattas som ett bra ledarskap och därigenom gott management. Det innebär
exempelvis att ett företag kan hjälpa lojala medarbetare att behålla sina jobb när det är dåliga
tider. Företagen ska dessutom ha som målsättning att skapa långsiktiga relationer med
leverantörer, som varar i både upp- och nedgång. Dagens moderna samhälle förväntar sig att
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företaget ska vara en god medborgare, som arbetar för minskade utsläpp som en del att främja
lokalsamhället. Således innehar intressenterna rätten att bli behandlade som specifika aktörer och
inte bara som medel för företaget att nå sina egna mål. Intressenter ska behandlas på ett värdigt
sätt, eftersom det i sig är en viktig etisk princip att behandla andra väl och så som du själv vill bli
behandlad. (Borglund, De Geer, Halvarsson, 2009)

3.7 Ansvarsfrågorna
Vi har valt att använda Larsson och Ljungdahls (2008) modell för hur företag bör arbeta med
ansvarsfrågor för att upplysa om den kontinuerliga intressentdialogen.

Modellen nedan beskriver den process vilken företagen enligt Larsson och Ljungdahl (2008) har
föreslagit kunna användas för att integrera företagets ansvarsfrågor i affärsplanearbetet. Modellen
som författarna föreslår är tillämplig på alla processer och projekt, stora som små, som ett företag,
stora som små, ska starta och genomföra.
Fas 1
Ansvars/Riskanalys

Fas 4
Uppföljning
Intern kontroll
Redovisning
Oberoende granskning
Utvärdering

Intressentdialog
Betydande ansvarskategorier och –aspekter
Strategier
Uppföranderegler

Kontinuerlig
Intressentdialog
Fas 3
Införande
och

Fas 2
Planering
Indikatorer
Nyckeltal
Mål
Åtgärdsplan och val av
rapporteringssystem
Organisatoriskt ansvar
Budgetering

Genomförande
enligt
Åtgärdsplan

Totalkommunikation
Figur 3.6: Egen bearbetning av illustration av ansvarsfrågorna, affärsplanen och intressentdialogen (Ljungdahl &
Larsson, 2008, s.41)
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3.7.1 Fas 1
I första skedet av processen måste företaget förstå vilka ansvar de har, samtidigt vilka risker de
utsätter sig för. I denna del av processen är det viktigt att företagen är kreativa med fullständig
öppenhet och en helhetssyn på företaget. (Larsson & Ljungdahl, 2008)

Första fasen Ansvars- och Riskanalys handlar om att föra en intressentdialog, att ta fram de
betydande ansvarskategorierna och -aspekter och resonera kring och fastställa vilka strategier och
uppföranderegler som ska gälla. Intressentdialogen är den del i processen där företagets
intressenter ställer krav om verksamhetens viktiga ansvarsfrågor och har åsikter om vad som är
ansvarsfullt företagande. Men att olika intressenter till samma företag har olika krav och att olika
företags intressenter har olika krav kommer man inte undan. Därför är det viktigt att företagen
definierar sina viktiga intressenter och samtidigt klargör vad dessa intressenter ställer för krav.
(Ibid) Larssons och Ljungdahls (2008, s.43) uppfattning av intressentdialogen är att den är
avgörande för företagets framtid, och att ”den med fördel kan ledas och styras av en extern kraft
med företagets ledning som lyssnare”. Intressentdialogen, med de viktiga intressenternas åsikter
och krav, utgör sedan grunden för vilka betydande ansvarskategorierna och ansvarsaspekterna
företaget har. Dessa områden är speciellt viktiga för tillfället och kommer att kräva omedelbara
insatser. De insatser företaget sedan måste göra utifrån ansvars- och riskanalysen, är det
nödvändigt att företaget resonera kring och bestämmer vilka strategier och uppföranderegler som
ska gälla och som de sedan ska förhålla sig till. (Ibid)

3.7.2 Fas 2
Andra fasen Planering handlar om att ta fram indikatorer, nyckeltal, målbeskrivning och
åtgärdsplan för de betydande ansvars- och riskaspekterna, fördela ansvaret i organisationen och
tillslut göra upp en budget för de insatser som ska göras. Indikatorer och nyckeltal tas fram för att
göra upp ett mål företaget önskar uppfylla. Åtgärdsplanen ska grunda sig i det som tidigare sagts
och vara den plan som uppfyller målet och ligga till grund för fas tre. I slutet av planeringsfasen
ska budgeteringen göras, främst för att inte kväva kreativiteten och begränsa goda idéer. (Ibid)

3.7.3 Fas 3
Tredje fasen Införande och Genomförande är den del i processen där alla förberedelser av mål
och planering av måluppfyllelse ska göras verklig. Ett lyckat införande och genomförande
kommer sig av bra internkommunikation och utbildning inom organisationen. Vid införandet av
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ett målstyrt förändringsarbete anser författarna att det sannolikt krävs ett införande av
rapporterings- eller ledningssystem. Detta system ska ha till uppgift att se till att tidplaner hålls
och även att resultaten över tiden överensstämmer med planen. (Larsson & Ljungdahl, 2008)
Samtidigt påpekar Larsson och Ljungdahl (2008, s.48) att det viktigaste med systemet är att det
uppfyller de utlovade prestanda och mål. ”Vår erfarenhet är att det är detta ett företags
intressenter värdesätter”. Fortsättningsvis poängteras att ”det är också vår erfarenhet att tydliga
genomsynliga redovisningar uppskattas även om uppsatta mål inte nåtts, men att viljan
demonstrerats och förklaring till eventuella avvikelser har getts” (Larsson & Ljungdahl, 2008,
s.48).

3.7.4 Fas 4
Fjärde och sista fasen Uppföljning innebär internkontroll, redovisning, oberoende granskning och
utvärdering av arbetet. Vid denna tid har företag kommit till det skede där de gör en intern
kontroll av genomförandet. De indikationer och nyckeltal företaget tidigare tog fram, och
målbeskrivningen som gjordes i planeringsfasen ska i uppföljningsfasen följa upp hur företag
lyckats. Vad företaget kommer fram till i kontrollen ska redovisas, både vad de lyckats med och
inte lyckats uppnå. Allt förklaras varför det blev som det blev. När detta är gjort kan företagets
redovisning tillslut granskas av en oberoende part. Genom en oberoende granskning får
redovisningen den transparens som ger trovärdighet. För den period som redovisningen sedan
avser ska ledningen göra en utvärdering av resultatet, söka anledningar till avvikelserna och
fortsätta föra intressentdialogen för att förstå intressenters intressen. Alla synpunkter som
uppfattas i den kontinuerliga intressentdialogen inom processen behöver inte accepteras, med
detta ska självklart förklaras. (Larsson & Ljungdahl, 2008)

Genom hela arbetsprocessen med att integrera företagets ansvarsfrågor i affärsplanearbetet ska det
genomsyra en kommunikationsprocess, en så kallad Totalkommunikation. Totalkommunikation är
all information och kommunikation som rör sig både in och ut ur företaget, internt och externt.
Med all information menas sådan information som utgår från verksamhetens affärsplaner och kan
härledas till dess kort- och långsiktiga mål. Information och kommunikation om ekonomi, miljö,
ansvar är exempel på totalkommunikation. Den kommunikationsprocessen som drivs har inget
egentligt slut, utan pågår parallellt med det pågående arbetet kring ansvarsfrågorna och allt arbete
med CSR. Resultatet av totalkommunikation är att ansvarsfrågorna och kommunikationen kring
detta integreras i verksamheten, i stället för att vara en fristående del av den totala verksamheten.
Detta leder till att företaget aktivt arbetar med att bedöma om en fråga är väsentlig att prioritera,
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arbeta med och redovisa resultatet av. En aktiv dialog/kommunikation ger större sannolikhet till
att affärsresultatet möter intressenters förväntningar. Detta borde på sätt och vis minska riskerna
för att påverka varumärket negativt. Väsentlighet är viktigt för att företaget inte ska lägga ner
onödiga resurser på sådana frågor som trots allt inte skulle påverka företagets affärs- och
värdeutveckling. (Ibid) Larsson och Ljungdahl (2008, s.53) tar upp fyra viktiga punkter för att
lyckas tillfredsställa med rätt mängd kvalitativ information, i stället för att överösa med
information där en viss del inte inbringar värde för intressenterna. Dessa är:


Man

integrerar

sociala,

miljömässiga

och

ekonomiska

frågor

i

affärsmodellen,

beslutsprocesserna, bolagsstyrningen och affärsledningen


Man säkerställer att affärsstrategin och affärsutvecklingen är i linje med krav på hållbar
utveckling och att denna hållbara affärsutveckling genomsyrar den operativa verksamheten



Man skapar incitament för resultatansvariga chefer att identifierar strategiska möjligheter och
risker och ger dem förutsättningar att arbeta också med de långsiktiga värdepåverkande
utvecklingsfrågorna



Man redovisar resultaten
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4. Empiri och Analys
Här följer ett kombinerat empiri- och analyskapitel. I kapitlet behandlas de fyra företagens svar
på intervjufrågorna. Strukturellt presenteras först företagens röster, Holmen AB och Trelleborg
AB, och därefter revisorernas röster, PwC och KPMG. Utifrån svaren analyserar vi intervjuerna,
med att sammanväva det till en teoretisk analys.

4.1 Företagens röster
4.1.1 Hållbarhet – ur ett historiskt perspektiv
Strömblad hävdar att arbetet med hållbarhetsredovisning började år 1969 i samband med att
miljöskyddslagen då infördes. Lagen var den tändande gnistan för den tidens hållbarhetsarbete, i
alla fall i Strömblads bransch. Jahja menar också på att arbetet med hållbarhetsfrågor har varit
något som Trelleborg AB arbetat med under en längre period, däremot har begreppet ”hållbarhet”
inte funnits sedan arbetets början. Begreppet infördes runt år 2000, då namnen på rapporterna
ändrades ifrån miljöredovisning till hållbarhetsredovisning. Strömblad påpekar att på 1970-talet
handlade redovisning till största del om miljöfrågor och i skogsbranschen behövdes specifika
tillstånd för att bedriva verksamhet, tillstånden bar med sig krav på exempelvis utsläppsrätter.
Både Strömblad och Jahja menar att arbetet rörande miljö och hållbarhet inte är något
revolutionerande utan pågått en längre tid. Däremot hävdar Strömblad att det tog en längre tid
innan verksamheter generellt öppet redovisade de här frågorna, mer exakt i början av 90-talet. I
samband med millenniumskiftet förändrades karaktären av redovisningen enligt Strömblad, då
redovisningen började behandla ett bredare område än den tidigare hade gjort. Som Jahja nämnde
ovan så gick den från miljöredovisning till hållbarhetsredovisning. Omvandlingen medförde att
frågor rörande arbetsmiljö, bolagsstyrning och personalfrågor började inkluderas i redovisning,
Jahja påpekar även att ”… miljö och arbetsmiljö är ju ingredienser i hållbarhet”
Enligt Strömblad valde Holmen AB år 2004 att börja hållbarhetsredovisa enligt GRI för att
uppföra en heltäckande bild av verksamheten, då rapporten gav en helhetsintryck av
verksamheten angående hållbarhet, ekonomi, miljö och personal.

Vi tolkar att vägen fram till dagens utformning och innehållsgrund av hållbarhetsredovisning
präglats av motgångar, då det tog en längre tid innan verksamheter rent generellt öppet redovisade
de här frågorna. Strömblad hävdar att verksamheters benägenhet att öppet redovisa inte tog fart
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förens början av 90-talet, vilket går att relatera till Ljungberg och Barkland (2010) som anser att
de bakomliggande skälen härstammar från verksamheters starka företagskultur och traditioner,
där svagheter och brister inte kommuniceras i onödan. Således tolkar vi att det haltande arbetet
grundar sig i den starka företagskultur och traditioner verksamheter har anammat under en längre
period. Samtidigt anser vi att det går att se spår av en företagsmässig kortsiktighet som Friedman
(Carriga & Melé, 2004) relaterar till avkastningsmaximering.

4.1.2 Motiv för att hållbarhetsredovisa
Gällande varför Trelleborg AB arbetar med hållbarhetsredovisning idag menar Jahja att han och
många andra är enade om att företag har ett ansvar. Ett ansvar som inte bara innefattar en bra
avkastning till aktieägare, vilket han samtidigt påpekar är ett populärt uttryck idag. Jahja menar
att företag naturligtvis skall ge avkastning till sina aktieägare, fast för att möjliggöra avkastningen
måste företag ta hänsyn till anställda i verksamheten, verksamhetens kunder och att samhället
tycker företaget har ett bra syfte. Strömblad betonar vikten med att beakta samtliga delar av
hållbarhetsarbetet, annars går det inte att driva ett företag. Strömblad styrker Jahjas resonemang
och hävdar att verksamheten måste se till så att miljön inte far illa av verksamhetens operationer,
att personalen är välutbildad, motiverad, engagerad och frisk för en optimal produktion.
Strömblad menar även att verksamheten och dess produkter måste vara efterfrågade och
accepterade av samhället. Jahja vidareutvecklar helheten av hållbarhetsarbetet och menar att han
ser företagets kunder och leverantörer som en komponent, anställda är en komponent och
samhället som en tredje komponent där samtliga måste vara nöjda med det verksamheten gör.
Global Compact är ett initiativ som Holmen AB gick med i år 2007, till följd av att många
andra företag anslutit sig till initiativet inom deras bransch, och även rent generellt. I Samband
med det granskade Strömblad Global Compacts tio kriterier och insåg att de redan arbetade med
de här frågorna sedan ett antal år tillbaka. Ett resultat av medlemskapet var att Strömblad och
Holmen AB reviderade deras dåvarande mut- och korruptionspolicy för att förhålla sig till Global
Compacts anti-korruptions kriterier. Jahja har till skillnad från Strömblad en ifrågasättande syn på
Global Compacts kriterier och vad de tillför företagen. Jahja menar att företag kan skriva på
Global Compact utan att behöva ändra på något avsevärt gällande sättet att bedriva verksamheten.
Jahja ställer det i relation med tillämpning av GRI:s ramverk, där en förändring måste äga rum
och att arbetet måste utföras på ett specifikt sätt. Jahja avslutar med att markera att han tycker att
fullt acceptabelt att skriva på Global Compact som en symbolisk handling, men för att bedriva ett
systematiskt förbättringsarbete är Global Compact inte det enklaste verktyget att arbeta utefter.
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Varför Holmen AB och Trelleborg AB arbetar med hållbarhetsredovisning idag anser vi bland
annat grundar sig i Rhenmans definition av intressenter; grupper som är beroende av företaget och
som företaget samtidigt är beroende av (Borglund, De Geer, Halvarsson, 2009). Den initiala
intressentdialogen (Larsson & Ljungdahl, 2008) tolkar vi dessutom som en de avgörande
drivkrafterna för hållbarhetsredovisningen, där företagets intressenter ställer krav på
verksamhetens viktiga ansvarsfrågor. Rent strukturmässigt påvisar Bechholtz och Carroll (2011)
att de företag som vill arbeta med hållbarhet måste förhålla sig till ekonomiska, juridiska, etiska
och godtyckliga ansvarstaganden. Det förhåller sig till Strömblads resonemang gällande att
företag måste beakta samtliga delar av hållbarhetsarbetet, annars går det inte att driva ett företag.
Resonemanget speglas i Carrolls CSR pyramid där företag förväntas uppnå det totala sociala
ansvarstagandet av företagande som är konstruerat av distinkta komponenter som tillsammans
utgör helheten (Bechholtz & Carroll, 2011). Således tolkar vi att arbetet inom både Holmen AB
och Trelleborg AB angående hållbarhetsredovisning bygger på en tydlig och uppmärksam
intressentdialog.

4.1.3 Hållbarhetsredovisning – GRI och tillämpningsnivåer
Jahja anser att de använder sig av GRI för att ramverket innehar de bästa internationella
riktlinjerna som många företag har valt att använda sig av. Jahja menar att på grund av mängden
företag som anslutit sig till GRI så har det resulterat i en trovärdig standard, vilket samtidigt
innebär att verksamhetens intressenter kan jämföra olika företag objektivt. Strömblad styrker
Jahjas resonemang angående mängden företag som börjat tillämpar GRI. Strömblad beskriver
även att när han började upprätta Holmen AB:s hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer såg
han stora likheter med den egna redovisning, vilket var en bidragande faktor med att fortsatte
arbeta med GRI. Strömblad bedömde då att deras redovisning var kvalificerad nog för att initialt
arbeta utefter en B nivå. Strömblad påpekar att för att uppnå den sista nivån, skapades det en
intern tävling, som innefattade olika interna aktiviteter för att uppfylla och besvara kriterierna för
den sista nivån.
Angående vilken nivå företaget ska befinna sig på varierar mellan Strömblad och Jahja.
Jahja ser det som en naturlig process att företag börjar på den grundläggande nivån som han även
kallar nybörjarnivån, vilket Trelleborg AB gjorde för att därefter gradvis höja målsättningen och
ta sig vidare uppåt. I dagsläget ligger Trelleborg AB på en B(+)-nivå vilket de själva är nöjda med
och Jahja hävdar dessutom att steget till A(+) inte i nuläget är aktuellt då det inte är en rimlig nivå
för deras verksamhet. För att ta steget till den sista nivån behövs det allt mer resurser och det ser
Jahja som den enda nackdelen med denna typ av redovisning. Jahja menar på att verksamheten
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måste hitta en rimlig nivå för att redovisning inte skall bli överarbetad. Strömblad delar inte
resonemanget då Holmen AB tillämpar den senaste versionen av GRI, G3.1, på A(+)-nivå.
Samtidigt påpekar Jahja ”Det är ju ingen ytterligare som har kommit och sagt att ni borde nog ta
er upp en nivå till, utan det här är en rimlig nivå som många företag som vi själva befinner sig
på”.

Då ställningstagandet för intervjupersonernas attityd angående en fullständig GRI-tillämpning
skiljer sig åt, tolkar vi att grunden till det härstammar från respektive företags företagskultur och
miljökoppling i relation till deras hållbarhetsarbete. Med det menar vi att Holmen AB redan före
dem initiera hållbarhetsredovisning enligt GRI arbetade med de här frågorna på en jämförbar nivå
till GRI:s tillämpningsnivå B. Samtidig fick Trelleborg AB börja på nybörjarnivån C. Jahja
påpekar att det är den nivå företag ofta börjar arbeta efter, vilket även styrks av Ljungberg och
Barkland (2010, s.27). Författarna menar att tillämpningsnivåerna är ett angreppsätt som bör
tolkas som ”…tydliga steg mot fullskalig redovisning i den takt som organisationen själv
förmår”. Samtidigt definieras processen som, tydliga steg mot fullskalig redovisning, vilket vi
menar innebär att slutdestinationen för hållbarhetsredovisningen ändå är tillämpningsnivå A.
Således är det svårt att avgöra huruvida tillämpningsnivåernas konstruerade flöde efterföljs eller
om företag snarare befinner sig på en rimlig nivå där hållbarhetsarbetet inte förbrukar för stora
resurser. Samtidigt anser vi att Jahjas resonemang gällande deras tillämpningsnivå förhåller sig
till en ändamålsenlig intressentdialog (Larsson & Ljungdahl, 2008) då ingen intressent uttalat sig
om krav på att uppnå den sista tillämpningsnivån.

4.1.4 Åsikter kring GRI
Strömblad ställer sig frågande gentemot GRI:s riktlinjer i den mån att arbetet till mestadels
innefattar en stor mängd bearbetning av data som ska sammanställas, exempelvis kring
personalfrågor på A-nivå enligt G3.1. Under sammanställning ifrågasätter Strömblad nyttan i att
bryta ner en sådan omfattande mängd data. Jahja anmärker inte på Strömblads resonemang utan
anser istället att GRI:s riktlinjer är allt för generella för att till fullo använda samtliga, och
tillägger att vissa riktlinjer inte är viktiga. Jahja menar samtidigt att en del företag väljer att
återkoppla till GRI vad som fungerar och vad som inte fungerar i praktiken. Det här är något
Trelleborg AB har återkopplat gällande rörande tankar kring nästkommande version av GRI säger
Jahja. Möjligheten till att ge feedback är något även Strömblad funderar använda sig av innan
nästkommande version av GRI lanseras, för att framföra sina synpunkter.
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Strömblads åsikt gällande huruvida det är nödvändigt att bryta ner stora mänger data som det nya
ramverket kräver, förhåller sig inte till hur de nya riktlinjerna av GRI beskrivs; som
anpassningsbara

utifrån

ett

frivilligt

tillvägagångssätt

för

att

förbättra arbetet med

hållbarhetsredovisningen (www.globalreporting.org). Ljungberg och Barkland (2010) påpekar
dessutom att GRI inte ska karaktäriseras som en bibel för hållbarhetsredovisning, utan snarare
som riktlinjer för upprättandet. Författarna tillägger dessutom att det är en vanlig missuppfattning
att företag måste redovisa samtliga 50 kärnindikatorer och 29 tilläggsindikatorer. Det existerar
också möjligheten för företag att inte redovisa en av deras resultatindikator, däremot måste de
ange bakomliggande skäl till varför den inte redovisas (www.globalreporting.org). Vi tolkar
Strömblads åsikt som relevant, fast samtidigt föreligger de uppsatta kraven från GRI, speciellt vid
tillämpningsnivå A då nivån enligt Ljungberg och Barkland (2010) ska präglas av en fullskalig
redovisning. Samtidigt anser vi att Jahjas resonemang, gällande att vissa av GRI:s riktlinjer är för
generella för den egna verksamhet, som att det går i linje med GRI:s målsättning för ett frivilligt
tillvägagångssätt

för

att

förbättra

arbetet

med

hållbarhetsredovisningen

(www.globalreporting.org).

4.1.5 Revisorns granskning
Både Jahjas och Strömblads verksamheter väljer att externt granska deras hållbarhetsredovisning.
De anser dessutom att en extern granskning är något som är bra. Jahja förklarar det genom att en
extern granskning inte präglas av företagets egna uppfattningar, utan ser mer objektivt på
redovisningen. Strömblad stödjer Jahjas resonemang och menar att den externa granskaren kan se
det med öppna ögon och ge rekommendationer. Granskningen leder ofta till att det upptäcks
förbättringsåtgärder som måste genomföras, vilket ibland inträffar vid olägliga tidpunkter.
Samtidigt menar Strömblad att granskningen i slutändan bidrar till något positivt och att
hållbarhetsarbetet blir bättre.

Vi anser att både Jahjas och Strömblads uppfattning kring den externa granskningen förhåller sig
till revisorns mål, eftersom att granskningens syfte är att skapa en god grund för att fastställa att
informationen i organisationens hållbarhetsredovisning uppfyller relevanta kriterier och upprättats
därefter (www.far.se). Dessutom tolkar vi att objektiviteten i granskningen delvis grundar sig i att
revisorn är fullt inblandad i genomförandefasen som innefattar allt från deltagande i
intressentdialoger till säkerställandet av att redovisningen upprättas enligt GRI.
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4.1.6 Målgrupp
Angående vem redovisning riktar sig till har Jahja och Strömblad skilda åsikter. Ur ett historiskt
perspektiv menar Jahja att redovisningen varit riktad mot olika typer av analytiker som följer
verksamheten, exempelvis börsanalytiker. Den smala målgruppen tror Jahja kan härledas till att
informationen har varit för facklig och för otillgänglig för vissa externa intressenter, så som
kunder, anställda och allmänheten. Således är skapandet av en bredare målgrupp ett behov i vår
verksamhet menar Jahja. Strömblad berättar att kunder och anställda är väldigt högt prioriterade
tillsammans med aktieägare, analytiker, närboende och optionsbildare inom Holmen AB.

Vi anser att utifrån ett historiskt perspektiv har där inte existerat en intressentdialog med
exempelvis gemene man, som Jahja påpekar kan ha berott på för facklig information och
bristande tillgänglighet. Samtidigt anser vi att diskussionen och öppenheten inom området blivit
allt mer angelägen, som Buchholtz och Carroll (2011) styrker, då samhället nuförtiden ställer
omfattande krav och förväntningar på företag. Dagens förväntningar och krav påstår vi speglas i
hur Holmen AB prioriterar sina intressenter och hur Trelleborg AB nu söker en bredare målgrupp,
som vi även anser förhåller sig till Borglunds, De Geers och Halvarssons (2008, s.68) resonemang
”Man ska respektera andra intressenter och inte bara se dem som ett medel för att nå sina egna
syften”

4.1.7 Hur hållbarhetsarbetet förändrat företaget
Strömblad menar att hållbarhetsarbetet har påverkat verksamhetens strategi, då strategin i
årsredovisningen har genomgått stora förändringar de senare åren. Den nuvarande strategin
innehåller tydliga hållbarhetsaspekter och koncernövergripande mål för hållbar utveckling.
Således har en förändring skett och hållbarhetsfrågorna vävts in på ett sätt som inte tidigare gjorts
menar Strömblad. Jahja stödjer att det skett en förändring som påverkar större delar av
verksamheten. Jahja exemplifierar med att företag har blivit mer systematiska i deras
uppställningar av olika faktorer som ingår i hållbarhetsarbetet, där verksamheten bland annat lyft
fram arbetet mot ett mer modernt hållbarhetsarbete. Det återspeglas på deras miljösida,
arbetsmiljösida och arbetet kring mänskliga rättigheter. Vidare poängterar Jahja att de senaste åren
har inneburit att Trelleborg AB börjat arbeta även utanför det klassiska hållbarhetsarbetet. Arbetet
har medfört att verksamhetens produkter och lösningar förhåller sig till hållbarhetsfrågor samt att
deras kunder och samhället i stort blir bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Jahja påpekar dessutom
att ”Vi har öppnat ögonen för att hållbarhet är en del utav vår business så att säga”
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Vi anser att den systematiska uppställningen av de olika faktorer som ingår i hållbarhetsarbetet
enligt Jahja, delvis grundar sig i deras medlemskap i GRI och Global Compact. Medlemskapen
påstår vi medför en vägledande struktur för arbetet, då initiativets huvudskakliga syfte är att
vägleda företag som väljer att hållbarhetsredovisa genom en strukturerad hållbarhetsmall för hur
hållbarhetsrapporten ska upprättas och vad den ska innehålla (www.globalreporting.org).
Samtidigt stöds Strömblads resonemang gällande en förändring av strategi i årsredovisningen, då
en av standardupplysningarna för att hållbarhetsredovisa enligt GRI är att upplysa beträffande
övergripande bakgrund för hur hållbarhetsarbetet är kopplat till strategi, profil och styrning
(Ibid.). Det går även i linje med en av Larssons och Ljungdahls (2008, s.53) fyra viktiga punkter
för att tillfredsställa intressenterna: ”Man säkerställer att affärsstrategin och affärsutvecklingen
är i linje med krav på hållbar utveckling och att denna hållbara affärsutveckling genomsyrar den
operativa verksamheten”

4.1.8 Hur hållbarhetsarbetet förändrat externa relationer
Huruvida Strömblad och Jahja anser att hållbarhetsarbetet har medfört en förändring i respektive
företags externa relationer var otydligt. Strömblad hävdar att han inte kan ge exempel på om deras
arbete påverkat specifika företag och deras hållbarhetsarbete. Strömblad hänvisar istället till deras
medlemskap i Global Compact och att alla enheter har miljöledningssystem, där det ställs krav på
Holmen AB att i sin tur ställa krav på leverantörer. Strömblads verksamhet utför det här arbetet
genom frågeformulär som inköpsfunktionen använder sig av vid avtalsskrivning eller
affärsuppgörelse med deras leverantörer. Strömblad menar att det här arbetet förhoppningsvis ger
ringar på vattnet-effekter, som således även påverkar leverantörernas leverantörer. Strömblad
hävdar samtidigt att deras intressenter känner till och känner av deras krav på grund av de policies
som ingår i Holmen AB:s hållbarhetsarbete. Slutligen vill Holmen AB arbeta med leverantörer
som har certifierade system eftersom det ger en garanti på att hållbarhetsarbetet sköts hävdar
Strömblad. Jahja hoppas åtminstone att deras hållbarhetsarbete har påverkat deras leverantörers
hållbarhetsarbete, eftersom de undersöker med hjälp av formulär hur leverantörerna rent historiskt
förhållit sig till verksamhetens uppförandekod. I likhet med Strömblads resonemang gällande
ringar på vatten-effekter påpekar Jahja även om en kedjereaktion där det ställs krav i de olika
leden mellan leverantörer, underleverantörer och kunder. Jahja anser att det är en spännande
utveckling och att den klassiska inköparens sett att se på pris, leverans, kvalitet nu även innefattar
hur väl företag lever upp till olika typer av hållbarhetskriterier.
Gällande förändringar i Holmen AB:s och Trelleborg AB:s externa relationer anser vi att ringar på
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vattnet-effekten förhåller sig till intressentmodellen och hur varje intressent uppnår en vinst
genom att samagera. De externa relationerna anser vi dessutom präglas av det faktum att företag
är beroende av frivillig medverkan från intressenter (Borglund, De Geer, Halvarsson, 2009).
Grunden för förändringen av de externa relationerna menar vi härstammar från intressentdialogen,
som är den process där företagets intressenter ställer krav om verksamhetens viktiga
ansvarsfrågor. Således kan Holmen AB och Trelleborg AB som kund ställa krav på deras
leverantörer i leverantörernas intressentdialog, vilket vi anser utifrån ett helhetsperspektiv medför
en kedjereaktion inom hållbarhetsområdet.

4.1.9 Mervärde
Jahja förklarar att Trelleborg AB sannolikt inte hade vidareutvecklat sin hållbarhetsredovisning
gällande tillämpningsnivå om de inte sett något värde i att gå från en C-nivå till en B-nivå.
Samtidigt anser Jahja att det är upp till andra att bedöma vart detta värde ligger. Jahja
exemplifierar varför Trelleborg AB tog steget från en C-nivå till en B-nivå, vilket grundade sig i
att de ansåg förändringen som meningsfull för att upprätta en bredare och samtidigt mer seriös
hållbarhetsredovisning. Jahja är säker på att verksamheten har förstärkt sina relationer och
samtidigt bevarat sina kunder genom en förändring av hållbarhetsarbetet. Trelleborg AB mottager
avancerade enkäter från de större kunderna, och utan det pågående hållbarhetsarbetet hade vår
verksamhet haft svårt att leva upp till dessa förväntningar och krav som enkäterna för med sig
hävdar Jahja.
Strömblad hävdar att deras verksamhet har genererat ett mervärde tack vare medlemskap i
GRI och Global Compact, där mervärdet grundas i att verksamheten exempelvis har blivit bättre
på att rapportera och sammanställa data. Vidare har Holmen AB:s mut- och korruptionspolicy
korrigerats, vilket Strömblad ser som ett slags mervärde. Däremot ställer sig Strömblad frågande
huruvida hållbarhetsarbetet medfört ett konkret mervärde rent omsättningsmässigt. Däremot
hänvisar Strömblad till att hållbarhetsarbetet resulterat i bra omdömen, god publicitet och att fler
har fått upp ögonen för verksamheten. Strömblad påpekar dessutom att Holmen AB erhållit ett
starkare varumärke, förlängda affärsrelationer och bra goodwill genom utmärkelsen ”Bästa
hållbarhetsredovisning, Stora företag” år 2011 som naturligtvis används vid deras externa
kommunikation. Avslutningsvis nämner Strömblad att hans verksamhet finns med i ett antal
hållbarhetsindex vilket han tror bidrar till ett högre aktieägarvärde.

Vi anser att benägenheten att vidareutveckla hållbarhetsredovisningen hos både Holmen AB och
Trelleborg AB grundar sig i en medvetenhet om att företagen måste föra hållbarhetsarbetet vidare.
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Jahja menar att Trelleborg AB själva ansåg att hållbarhetsredovisningen behövde bli både bredare
och mer seriös för att förstärka affärsrelationer och samtidigt bevara kunder. Strömblad påpekar
bland annat att utmärkelsen ”Bästa hållbarhetsredovisning, Stora företag” från år 2011 medförde
ett starkare varumärke, förlängda affärsrelationer och bra goodwill. Resonemangen speglas i
Sveriges Finansanalytikers rekommendationer, där hållbarhetsarbetets finansiella värde framhävs,
så som att det attraherar investerare, stärker varumärket och utgör en allmän kvalitetsstämpel.
(Borglund, De Geer, Halvarsson, 2009)
Däremot ställer vi oss ifrågasättande till både Jahjas och Strömblads tveksamhet i huruvida
hållbarhetsarbetet medfört ett mervärde i form av ett konkret resultat så som omsättning. Då både
Jahja och Strömblad har uttalat sig kring stärkta affärsrelationer, anser vi att det i grund och
botten innebär en garanti för företagets ekonomiska fortlevnad, således ett konkret mervärde i
form av framtida intäkter.

4.1.10 Framtiden
Jahja påpekar att nästa steg för Trelleborg AB handlar om att skapa en tydligare bild av hur deras
hållbarhetsarbete syns i deras affärsstrategi. Arbetet kretsar kring integrerad rapportering för att
väva samman de finansiella indikatorerna med de hållbara indikatorerna, så strategin kommer
knyta samman de ekonomiska med hållbarhetsrelaterade dimensionerna på ett bättre sätt menar
Jahja.
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hållbarhetsredovisningen i den traditionella redovisningen. Strömblad menar att ”Det vore ju
läckert om man kunde portionera ut alla dessa bitar på olika ställen i själva årsredovisningen så
att allt bara smälter ihop.”
Angående framtiden tror Jahja att redovisning kommer vara betydligt mer integrerad,
således kommer det inte föras ett samtal om någon integration mellan delarna utan det kommer
falla sig naturligt. Jahja tror även att företag har en tuffare tid framför sig, då hållbarhetsfrågorna
kommer bli ännu mer angelägna och kraven hårdare. Hållbarhetsredovisning som verktyg
kommer finns kvar men inte i dagens bemärkelse utan snarare som en del av den traditionella
redovisningen hävdar Jahja. Strömblad anser att tanken om framtiden är spännande, då Holmen
AB är på gång att investerar stora belopp för att minska användningen av fossila bränslen. Vidare
hoppas Strömblad på att verksamheten har lyckats få ner antalet arbetsolyckor, vilket är ett
nyckeltal som de på Holmen AB arbetar flitigt med, där visionen givetvis är noll arbetsolyckor.
Strömblad menar att ”De ungdomar som siktar på den här branschen vill ju komma till en säker
arbetsplats, det är ju de det handlar om.”
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Samtidigt som Jahja och Strömblad uttrycker att framtiden är fylld av utveckling och spännande
utmaningar, anser vi att avsaknaden av reglering (Larsson & Ljungdahl, 2008) för
hållbarhetsredovisning hotar arbetets transparens och relevans. Strömblads yttrande beträffande
Holmen AB:s nollvision för arbetsolyckor och att vara en attraktiv arbetsplats för ungdomar,
anser vi vidrörs i Sveriges Finansanalytikers rekommendationer som nämner att ett
hållbarhetsengagemang underlättar för rekrytering och att behålla anställda (Borglund, De Geer,
Hallvarsson, 2009).

4.2 Revisorernas röster
4.2.1 Intresse och engagemang för hållbarhetsredovisning
Gällande det rådande intresset och engagemanget för hållbarhetsredovisning påpekar Ljungdahl
att det är svårt att besvara frågan rent allmänt, men att intresset för hållbarhetsredovisningen ökat
kontinuerligt sedan dess introduktion. Ljungdahl vidareutvecklar resonemanget och menar att
spridningen inte längre enbart förhåller sig till de allra största företagen, utan även till de mindre
företagen. Oppenheim styrker Ljungdahls resonemang genom att hänvisa till KPMG:s
undersökning International Corporate Responsibility Reporting Survey, som visar på att intresset
och engagemanget ökar hela tiden bland de 100 största företagen i 34 länder och 250 största
företagen i världen sedan första undersökningen upprättades. Oppenheim framhäver att bland de
100 största företagen i de 34 länderna är det 64 % som har en hållbarhetsredovisning, och bland
de 250 största företagen i världen är det hela 90 % som har en hållbarhetsredovisning.
Ur ett branschperspektiv påstår Ljungdahl att det inte längre är en branschspecifik fråga som
det tidigare varit inom exempelvis skogsindustri och kemiföretag, utan spridningen av
hållbarhetsredovisningar genomsyrar hela företagssfären. Oppenheim vidareutvecklar Ljungdahls
ståndpunkt genom att hänvisa till de företag som haft och fortfarande har en tydligare
miljökoppling, i relation till exempelvis bankbranschen. Oppenheim fortsätter med att tydliggöra
att banker utan lika distinkt miljökoppling som exempelvis skogsindustrin inte fullt ut engagerat
sig för hållbarhetsfrågor.

Den procentuella skillnaden anser vi tyder på att desto större ett företag är, desto tydligare är det
att dessa företag hållbarhetsredovisar. Det anser vi delvis kan förklaras genom att mängden
intressenter ökar i relation till företagets storlek, exempelvis lokalsamhället. Lokalsamhället
förväntar sig att företaget ska vara en god medborgare och intressenterna har rätt att bli
behandlade som viktiga i sig och inte bara som ett medel för företaget att nå sina mål. (Borglund,
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De Geer, Halvarsson, 2008)
Vi anser dessutom att det går att se en tydlig utveckling inom hållbarhetsområdet baserat
på både Ljungdahls och Oppenheims uttalande samt att hållbarhetsredovisning enligt GRI idag
anses vara världens mest använda ramverk inom området (www.gri.org).
Ur ett branschperspektiv anser vi att skillnaden mellan branscher inom hållbarhetsområdet
grundar sig i hur tydlig miljökopplingen är för respektive bransch. Således anser vi att branscher
med en otydlig miljökoppling hamnat i bakkant inom hållbarhetsområdet, då det inte är lika givet
vilka konsekvenser arbetet inom vissa branscher orsakar vare sig det är miljömässiga eller etiska.
Däremot är det viktigt att poängtera att där idag faktiskt existerar branschtillägg som innehåller
väsentliga branschspecifika indikationer i GRI:s ramverk, men i nuläget är vissa av de här
branschtilläggen inte färdigställda (Ljungdahl & Barkland, 2010), vilket går i linje med
Oppenheims påstående.

4.2.2 Motiv för att hållbarhetsredovisa
Ljungdahl anser att motiv för att hållbarhetsredovisa grundar sig i företags benägenhet att visa
upp sin verksamhet samt då företag har något att berätta gällande deras hållbarhetsarbete. Företag
vill föra fram sitt hållbarhetsarbete och därigenom omvandla det till allmän kännedom som i sin
tur genererar uppskattning gentemot företaget. Oppenheim svarar att motiven grundar sig i det
budskap företag vill beskriva för deras intressenter angående hur företaget arbetar med
hållbarhetsfrågor. Som Oppenheim menar genererar trovärdighet för företagen och samtidigt ger
en bild av att de här frågorna tas på allvar genom ett tydligt ansvarstagande.
Hur motiven till att hållbarhetsredovisa utvecklats har intervjupersonerna olika åsikter
kring. Ljungdahl påpekar att finanssektorn under de senaste fem till tio åren ökat sitt intresse för
hållbarhetsredovisningar. Ljungdahl betonar samtidigt att hållbarhetsområdet inte är reglerat
vilket kan leda till att företag i vissa fall är mindre objektiva och därigenom mer
marknadsföringsinriktade. Oppenheim menar på att det aldrig varit marknadsföring som varit
motivet för att hållbarhetsredovisa, utan allt började under 70-80-talets miljökatastrofer som
uppmärksammades av allmänheten. Det resulterade i att företag med tydlig miljökoppling började
miljöredovisa. Oppenheim förtydligar att det som idag är hållbarhetsredovisningar till stor del
utgörs av grundidén av de gamla miljöredovisningarna.
Oppenheim anser att samhället har blivit mer medvetet samt att företag börjar ställer krav
på sina leverantörer. Produkter och tjänster utvecklas dessutom i linje med en hållbar utveckling,
vilket har resulterat i att företag gynnas i form av kostnadsbesparingar och att konsumenter
erhåller hållbarhetsanpassade produkter och tjänster. Oppenheim menar att företag som förhåller
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sig till ett hållbarhetsarbete även erhåller ett marknadsvärde som skapar konkurrensfördelar.
Ljungdahl anser att publicitet genom hållbarhetstävlingar också kan vara en bidragande
faktor som stimulerar företag till att hållbarhetsredovisa. Genom att vinna en tävling kan företag
exponera sitt varumärke och deras insats. Ljungdahl påpekar dock att inte alla företag påverkas av
tävlingarna, då ambitionsnivån varierar mellan företags redovisning och kommunikation. De
företag som engagerar sig för detta är de företag som vinner hållbarhetstävlingar och därigenom
får ut mest av det. Oppenheim vidareutvecklar frågan och menar att de företag som anmäler sig
till hållbarhetstävlingar oftast klassificeras som mer mogna hållbarhetsredovisare. Det är dock
inte en huvudfaktor för att börja hållbarhetsredovisa men det stimulerar till ett fortsätt
utvecklingsarbete. Oppenheim nämner även att det är viktigt för vissa företag att finnas med på
exempelvis Dow Jones Sustainability Index, som också kan klassas som en tävling. De företag
som finns med på den här listan exponeras för nya intressenter i form av investerare, företag och
konsumenter.

Vi anser att motiven för att hållbarhetsredovisa härstammar från ett miljöperspektiv där
intressenter i form av samhället börjat ställa krav, men att företag till viss del utnyttjat fenomenet i
ett marknadsföringssyfte då det inte existerat någon officiell reglering (Ljungdahl & Barkland,
2010). Således anser vi att mentaliteten ”syns du inte så finns du inte” genomsyrar företags
hållbarhetsarbete, som går att se i Oppenheims resonemang att företags hållbarhetsarbete har som
målsättning att generera trovärdighet, vilket visar på att där existerar någon form av
marknadsföringsmotiv. Vidare anser vi att företag även eftersöker uppmärksamhet på nerlagt
arbete vid exempelvis deltagandet i hållbarhetstävlingarna, som även uppträder i GRI:s fördelar
med tillämpningsnivåer, där avancerade användare av systemet vill kunna kommunicera sitt
åtagande till läsare på ett snabbt och lättförståeligt sätt (www.globalreporting.org). Således hävdar
vi att det är en hårfin gräns huruvida motiven styrs av ett hängivet hållbarhetsarbete eller ett
uppmärksamhetssökande marknadsföringsarbete.

4.2.3 Hållbarhetsredovisning – GRI och tillämpningsnivåer
Som Ljungdahl tidigt påpekat så är GRI ett tillförlitligt ramverk för hållbarhetsredovisning, men
som samtidigt innehåller nackdelar. ”Problemen med GRI är att företag ofta tillämpar ramverket
fel, företag hänger upp sig på det 80-talet indikatorer som tvunget ska med i redovisningen och så
letar man efter de indikatorer som går att fånga ganska lätt… Det viktigaste med
hållbarhetsredovisningen är att se till så att den får rätt innehåll”. Gällande tillämpningsnivåer
menar Ljungdahl att dessa har fått en felaktig tolkning i allmänhetens ögon då nivåerna inte ska
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observeras utifrån ett hierarkiskt perspektiv. Ljungdahl tillägger att det nu ses över om
tillämpningsnivåerna ska finnas kvar framöver. Således menar Ljungdahl att en tillämpning på Cnivå kan vara lika relevant som en tillämpningsnivå A beroende på företag och bransch.
Oppenheim styrker Ljungdahl och påpekar att en C-redovisning kan vara bättre än en Bredovisning. Med detta menar Oppenheim att ett företag kan ha ett omfattande och välförankrat
hållbarhetsarbete, men problem med att anpassa detta till GRI. Ljungdahl enar att
”Tillämpningsnivåerna anger bara hur stor del av GRI som företaget har tillämpat” Ljungdahl
anser att jakten på indikatorer för att nå vald tillämpningsnivå tar för mycket energi från att nå det
grundläggande målet – en bättre redovisning. Oppenheim styrker Ljungdahls resonemang och
anser att det är viktigt att inte låta GRI styra företagets arbete fullt ut. Däremot nämner
Oppenheim och Ljungdahl att GRI ständigt utvecklas och anpassas utifrån vilka frågor som är
aktuella i dagsläget.

Angående tillämpningsnivåerna anser vi att dess existens sporrar företag att utveckla deras
hållbarhetsredovisning mot högre nivåer. Utifrån vald tillämpningsnivå erhåller företag
betygsättning på deras hållbarhetsredovisning som Ljungdahl påpekar grundar sig i en felaktig
tolkning från allmänheten. Vidare anser vi att denna felaktiga tolkning bidrar till företagets
marknadsvärde, då det externt uppfattas som att en A-nivå skulle vara bättre än en B- eller C-nivå.
Således anser vi att företag uppmuntras att sträva efter högre tillämpningsnivåer. Enligt GRI ska
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(www.globalreporting.org). Samtidigt hävdar vi att ett slopande av tillämpningsnivåer däremot
hade resulterat i ett minskat marknadsföringsmotivet från företag. Med detta syftar vi till att den
rådande tolkaning av tillämpningsnivåerna skapar ett potentiellt marknadsföringsmotiv för
företagen som väljer att tillämpa avancerade nivåer. Ett slopande av tillämpningsnivåerna anser vi
även kan påverka företagens engagemang gentemot hållbarhetsområdet i stort. Om företagen inte
kan exponera ett avancerat engagemang kanske de inte ser ett mervärde eller en drivkraft i att
vidareutveckla företagets varumärke genom CSR (Borglund, De Geer, Halvarsson, 2009).

4.2.4 Mervärde
Ljungdahl är övertygad om att de företag som redovisar enligt tillämpningsnivå A och investerar
den tid och kraft som krävs, samtidigt erhåller den bästa möjliga redovisningen. Personligen anser
Ljungdahl att företag bör tillämpa GRI fullt ut om de kan. Ljungdahl nämner dessutom att företag
då erhåller ett internt mervärde som är högre än de företag som redovisar på en lägre
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tillämpningsnivå. Ljungdahl tillägger att pluset (+) efter vald tillämpningsnivå, som innebär att
rapporten blir externt granskad, också ökar det interna mervärdet. Däremot är Ljungdahl osäker
om det externa mervärdet ökar i samband med högre tillämpningsnivå, eftersom det beror hur
utomstående bedömer nivåerna. Oppenheim anser också att pluset (+) är till fördel för företaget i
redovisningen. Oppenheim menar att det interna mervärdet blir återkopplingen företaget erhåller
från den externa granskningen, så som att identifiera risker inom företaget. Det externa värdet
hävdar

Oppenheim

uttrycker

sig

i

den

trovärdighet

företag

erhåller

genom

hållbarhetsredovisningen.

Utifrån vad Ljungdahl och Oppenheim uttalat angående mervärde anser vi att det finns ett
mervärde för företag att erhålla, vilket till mestadels förekommer internt. Det uttryckta interna
mervärdet hävdar vi går i linje med Sveriges Finansanalytikers rekommendationer, som
framhäver det finansiella värdet i hållbarhetsarbetet, bland annat då det underlättar att behålla
anställda samt innebär en mer effektiv hushållning av resurser (Borglund, De Geer, Hallvarsson,
2009). Ljungdahl och Oppenheim är även tydliga med att den externa granskningen medför ett
mervärde. Det anser vi framhävs då revisorns uppgift under uppdragets gång är att tillgodose
intressenterna med det informationsbehov de innehar, vilket blir en central roll i bestyrkandet
(FAR, 2012), som även förhåller sig till Borglunds, De Geers och Hallvarssons (2009)
intressentmodell som innebär att tillfredsställa behoven hos de viktigaste intressenterna då det
skapar goda relationer och konkurrensfördelar på lång sikt.

4.2.5 Revisorernas granskning
Ljungdahl berättar att han arbetat med hållbarhetsgranskningar sedan början av 2000-talet och att
den första granskningen utfördes någon gång under mitten av 90-talet i Sverige. Oppenheim
menar att de första granskningarna inte förhöll sig till något specifikt ramverk. Däremot utgick de
från företagets egna definitioner av de indikatorer företagen valde att mäta och följa upp, vilket
även speglar KPMG:s tillvägagångssätt idag.
Ljungdahl säger att dagens granskningar av hållbarhetsredovisningar vägleds av RevR 6
som är standarden för hållbarhetsgranskning sedan år 2004. Ljungdahl påpekar dessutom att
Sverige var tidigt ute med att förhålla sig till en granskningsstandard och är även idag ett av de
länder som har flest granskade hållbarhetsredovisningar.
Ljungdahl menar att GRI är den enda officiella standarden för hållbarhetsredovisning.
Vidare tillägger Ljungdahl att de riktlinjer inom GRI som företag förhåller sig till är grunden för
den externa granskningen, men granskningen i sig vägleds av RevR 6. Processen går tillväga på
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så sätt att de granskar att företaget tillämpar hållbarhetsredovisningen enligt GRI, vilket sker i två
delar. Först görs en granskning av indikatorer och därefter kontrolleras redovisningen att den mer
principiellt följer övergripande tankar eller principer enligt GRI. Som revisor menar Oppenheim
att de bestyrker företags hållbarhetsredovisning enligt GRI och vald tillämpningsnivå genom en
extern granskning. Kortfattat är GRI själva ramverket för hur företag ska rapportera och RevR 6
är hur revisorer ska granska. Oppenheims beskrivning hur KPMG delvis går tillväga vid
granskningen innefattar insamling av underlag i form av stickprov, platsbesök och granskning av
exempelvis utsläppsrätter. Utöver RevR 6 använder sig KPMG av sin egna globala
granskningsmetod för att samtliga KPMG:s revisionsbyråer ska arbeta utifrån samma mall.
Enligt Ljungdahl är RevR 6 ett viktigt verktyg för PwC och det tillhandahåller vägledning
inom området. Ljungdahl berättar att PwC, liksom KPMG, har sin egna interna granskningsmetod
som tillför mer konkreta verktyg och detaljer. Rent praktiskt medför den egenutvecklade
granskningsmetoden en tydligare process i form av checklistor och mallar, säger Ljungdahl.

Då både PwC och KPMG använder sig av ett eget internt granskningsverktyg anser vi att det går
att ifrågasätta RevR 6 praktiska vägledning. Samtidigt anser vi att det går uppfatta som att
verktyget tillhandahåller en anpassningsmöjlighet, eftersom FARs revisionsrekommendationer för
den externa granskningen (FAR, 2012), innefattar att skapa möjligheter för användarna att själva
utforma och anpassa rekommendationerna utefter deras arbetsprocess.

4.2.6 Hållbarhetsredovisningens pålitlighet
Gällande hållbarhetsrapporters pålitlighet idag påpekar både Ljungdahl och Oppenheim att svaret
på frågan är högst relaterat till huruvida rapporterna är granskade av en tredje part eller inte.
Oppenheim menar att en granskning skapar mer trovärdighet, Ljungdahl hävdar dessutom att
uppfattningen kring granskning och pålitlighet ”... är ju ingen hemlighet”.
Ljungdahl vidareutvecklar frågan och menar även de som inte blir granskade blir successivt
bättre. Även om de inte granskas av revisorer så existerar andra intressenter som genomför
indirekta granskningar genom bland annat enkäter och kritiska ifrågasättande av redovisningar
från etiska analytiker. Ljungdahl fortsätter med att poängtera att då fler börjat titta på dessa
redovisningar de senaste åren har det inneburit en generell kvalitetsökning. Däremot motsäger
Ljungdahl inte möjligheten för företag att genom icke existerande reglering och svag revision
framföra en överdriven hållbarhetsredovisning eller helt enkelt undanhålla information.

Vi anser att pålitligheten i företags hållbarhetsredovisning har en koppling till dess intressenters
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intresse för hållbarhetsfrågor. Det blir mer uppenbart då de olika intressenterna börjar infinna sig i
det faktum att ett intresse för hållbarhetsfrågor är högst angeläget för deras egen verksamhet
(Borglund, De Geer, Hallvarsson, 2009), exempelvis finanssektorn angående kreditgivning till
företag. Eftersom det är viktigt att företaget fastställer sina viktigaste intressenter samt deras krav
(Larsson & Ljungdahl, 2008), anser vi att det är dessa som till stor del påverkar företaget.
Följaktligen anser vi att det är viktigt att företag bibehåller och vidareutvecklar
hållbarhetsredovisningen om det existerar ett intresse bland de viktiga intressenter, vilket i sin tur
påverkar pålitlighetsnivån.

4.2.7 Krav på statliga verksamheter
Kravet på statliga verksamheter att hållbarhetsredovisa enligt GRI anser Oppenheim påverkat den
privata sektorn att intressera sig och arbeta med de här frågorna, vilket inneburit att de stora
bolagen börjat hållbarhetsredovisa. Däremot till vilken grad det bidragit vågar Oppenheim inte
uttala sig om då han anser att det sannolikt är en kombination av en mängd olika faktorer.
Ljungdahl hänvisar till den undersökning av hur börsnoterade företag och statliga företag
redovisar som PwC utför varje år. Undersökningen visar på att sedan kravet trädde i kraft har allt
fler från den privata sektorn börjat hållbarhetsredovisa enligt GRI och dessutom få den granskad
av tredje part. Ljungdahl säger även att reglering av den privata sektorn sannolikt är nästa steg
inom hållbarhetsutvecklingen då EU är i processen att förbereda ett direktiv som kommer öka
kraven på hållbarhetsinformation i den privata sektorn.

Vi ser ett samband mellan den statliga regleringen och hållbarhetsfrågornas angelägenhet de
senaste åren. Däremot är det svårt att sätta fingret på den exakt bidragande faktorn, men att de
större företagen som tidigare inte engagerat sig kring hållbarhet har följt i de statliga
verksamheternas fotspår anser vi vara en rimlig tolkning utifrån Strömblads och Jahjas
uttalanden. Sedan kan det ifrågasättas hur det kommer sig att både Ljungdahl och Oppenheim ser
en större omställning från de större företagen kontra de mindre. Sannolikt grundar det sig i att
större företag vanligtvis exponeras i allt större grad än mindre företag och därigenom eftersöker
en mindre riskbenägen verksamhet (Larsson & Ljungdahl, 2008). Enligt definitionen av
intressenter; grupper som är beroende av företaget och vilka företaget samtidigt är beroende av
(Borglund, De Geer, Hallvarsson, 2009), och den kontinuerliga intressentdialogen, där
intressenter ställer krav på viktiga ansvarsfrågor och ansvarsfullt företagande (Larsson &
Ljungdahl, 2008). Således tolkar vi att kravet på statliga verksamheter att hållbarhetsredovisa
enligt GRI utmynnat i en kedjereaktion där företag och intressenter börjat ställa krav på varandra.
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Slutligen hävdar vi att det Ljungdahl påpekar gällande ytterligare reglering för privata företag,
även kommer att leda till en kedjereaktion som resulterar i att allt fler privata företag börjar
hållbarhetsredovisa enligt GRI.

4.2.8 Hållbarhetsarbetets framtida relevans
Angående hållbarhetsredovisningens betydelse för företags framtid och överlevnad anser
Oppenheim att det är viktigt att företag arbetar med de här frågorna. Oppenheim vidareutvecklar
och menar att det är viktigt att redovisa en rättvis bild av företaget, vilket inte enbart framställs
genom

finansiell

information

utan

även

med

icke

finansiell

information

så

som

hållbarhetsredovisning. Oppenheim resonerar även utifrån ett större perspektiv, att företags
hållbarhetsarbete endast är en beståndsdel i det utvecklingsarbete som krävs för att ta oss igenom
de stora utmaningarna så som klimatförändringar, ökad befolkning, ekosystemet, vattenbrist,
urbanisering och brist på naturresurser. Det fungerar inte längre att företagssfären ignorerar
situationen, den kommer påverka oss alla menar Oppenheim. Oppenheim tillägger dessutom att
om företag fortsätter arbeta i samma takt som förut kommer de på sikt inte överleva. Därför anser
Oppenheim att det är viktigt för företag att identifiera vilka risker verksamheten har, och utifrån
det hitta möjligheter – ”Det finns många affärsmöjligheter som man kan identifiera och som jag
tror krävs.” Ljungdahl anser att företag först och främst måste bearbeta en riskanalys gällande de
frågor som är viktigast för verksamheten. Optimalt menar Ljungdahl är om företag analyserar och
kommer fram till att det faktiskt är en affärsmöjlighet för dem att arbeta med hållbarhetsfrågor
genom utveckling av produkter, kunder och anställda.

Ljungdahl menar samtidigt att det

farligaste för ett företag är att bara ignorera ämnet och tro att det inte är viktigt då det inte hör till
kärnverksamheten, han säger dessutom att ”Jag tror alla företag har någon hållbarhetsfråga som
är viktigt för dem”.

Vi tolkar utifrån både Ljungdahls och Oppenheims uttalanden om att hållbarhetsredovisning och
de underliggande hållhållbarhetsmotiven i form av exempelvis klimatförändringar, kommer
stimulera företag att hållbarhetsredovisa i allt större utsträckning. Synnerligen då företag begriper
värdet i utmaningarnas affärsmöjligheter hävdar vi. Detta styrks även av Larsson och Ljungdahl
(2008, s.53), som menar på att ”man säkerställer affärsutvecklingen är i linje med krav på
hållbar utveckling och att denna hållbara affärsutveckling genomsyrar den operativa
verksamheten” samt av Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) som menar att CSR gynnar
affärsutveckling av nya produkter. Samtidigt anser vi att Ljungdahls och Oppenheims påståenden
gällande att företag måste förstå vilka ansvar de har och samtidigt vilka risker de utsätter sig för
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speglas i Larssons och Ljungdahls (2008) ansvarsfrågor.

4.2.9 Hållbarhetsarbetets framtid
Oppenheim hävdar att KPMG tror att företag kommer fortsätta utveckla sitt hållbarhetsarbete så
det speglar sig i redovisningen. Oppenheim refererar till KPMG:s prognoser för hur
hållbarhetsarbetets karaktär kommer att ut om 10 år. Oppenheim menar att det kommer vara
viktigare att visa kopplingar till affärer och att det ska vara mer drivet av att företaget tjänar
pengar på det samtidigt som de tar sitt ansvar. Rent praktiskt för redovisningen anser han att nästa
steg förmodligen är en mer integrerad rapportering där den icke finansiella informationen inte
framställs i en självständig externt rapport. Ljungdahl menar samtidigt att det är många företag
som precis börjat med den här resan, där de försöker hitta ett lagom format anpassat till företaget.
Ur ett generellt utvecklingsperspektiv anser han att nästa steg för hållbarhetsredovisning existerar
på Internet genom så kallad online-redovisning. Genom att exponera hållbarhetsarbetet på
Internet anser han att det möjliggörs ett större utrymme för mer interaktiv information och
substans i detaljer, vilket dessutom skulle innebära mindre upplagor av tryckta redovisningar.
Enligt Ljungdahl är det svårt att förutse hållbarhetsarbetets framtid, däremot påpekar han att man
borde studera hur arbetet utvecklats fram tills idag. Under 90-talet handlade det till mestadels om
miljöfrågor, vid sekelskiftet låg fokus på sociala frågor, som utvecklades till en mer klimatpräglad
diskussion och som idag landat i en diskussion gällande affärsetik, korruption och mänskliga
rättigheter. Han menar således att diskussionen vidareutvecklas kontinuerligt inom temats ramar.
Vikten anser han avslutningsvis ligger i att företagen inte eftersöker lönsamma affärer genom
tydlig finansiell information, utan snarare genom ett tydligt hållbarhetsarbete som genomsyrar
hela verksamheten.
Huruvida hållbarhetsredovisningen är här för att stanna anser Ljungdahl att den absolut
kommer existera som en källa för hållbarhetsrelaterad information, däremot är det inte fullkomligt
klart i vilket format. Således om den kommer karaktäriseras som mer integrerad i företagets
vanliga redovisning eller om andra innovativa lösningar kommer eftersökas. Ljungdahl påpekar
däremot att ”… jag tror inte man kommer gå tillbaka till tiden före hållbarhetsredovisningar. Det
har jag väldigt svårt att se".

Vi anser att Ljungdahls och Oppenheims förutsägelser gällande hållbarhetsredovisning förhåller
sig till Larssons och Ljungdahls (2008, s.53) ansvarsfrågor som en grund för framtiden - ”Man
integrerar sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor i affärsmodellen, beslutsprocesserna,
bolagsstyrningen och affärsledningen”. Vidare menar vi att förutsägelsen genomsyras av
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Brundtlandrapportens definitionen av hållbarhet ”Development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. (Larsson &
Ljungdahl, 2008, s.12).
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5. Slutsats
Syftet med studien var att mer ingående undersöka hur och varför företag är benägna att
upprätthålla och vidareutveckla sin hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s ramverk. Därtill var
syftet att framföra företagens uppfattning om de lyckats uppnå det förväntade mervärdet de ansåg
att hållbarhetsarbetet skulle generera. Genom intervjupersonernas svar har vi tolkat och
analyserat företagens ställningstagande för hållbarhetsområdet, och utifrån detta upprättat
följande slutsatser.

5.1 Problemformulering besvaras
Hur benägna är GRI-registrerade företag att upprätthålla och vidareutveckla
hållbarhetsredovisningen utifrån GRI:s olika redovisningsnivåer och varför?

Innan vi börjar förmedla våra slutsatser i relation till vår problemformulering vill vi poängtera att
ett kort och koncist svar inte uttalas, däremot besvarar vi problemformuleringen utifrån ett antal
väl sammansvetsade beståndsdelar.

I studien har det inledningsvis framkommit att de undersökta företagen hävdat att
hållbarhetsarbetet släpat efter, som vi anser genomsyrats av en företagskultur där svagheter och
brister inte kommunicerats i onödan samt en nedärvd företagsmässig kortsiktighet. Samtidigt
uttrycks en hög medvetenhet bland företagens röster gällande det faktum att företag måste ta
hänsyn till samtliga delar av hållbarhetsarbetet, annars går det inte att driva ett företag. Detta
speglas även i dagens förväntningar och krav på företag angående ekonomiska, juridiska, etiska
och godtyckliga ansvarstaganden.
Samtidigt ser vi utifrån revisorernas röster svar på hållbarhetsredovisningens frammarsch,
där inte enbart de större företagen påbörjat hållbarhetsarbetet med riskelimineringsmotiv utan
även de mindre företagen. Vilket till viss utsträckning växt fram genom hållbarhetsverktyget GRI
generella uppfattning som världens mest använda ramverk inom området.

Vi har även upplevt innebörden av olika branschperspektiv och att de branscher med en tydlig
miljökoppling präglats och inspirerats i en allt större omfattning av den historiska miljö- och
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hållbarhetsdiskussionen de senaste decenniernas än de branscher som inte haft en lika tydlig
miljökoppling.
Vi har även sett bevis på olika förhållningssätt gentemot GRI:s tillämpningsnivåer, där
Holmen AB redan befinner sig på en A(+)-nivå, som i dagsläget är den mest avancerade
hållbarhetsredovisningen att tillämpa. Trelleborg AB befinner sig istället på en B(+)-nivå, som
enligt dem förhåller sig till en rimlig nivå för deras hållbarhetsarbete. Gällande huruvida företag
är benägna att vidareutveckla sin hållbarhetsredovisning utifrån tillämpningsnivåerna i GRI anser
vi är svårt att uttala en enhetlig slutsats kring. I huvudsak då Trelleborg AB menar att det är en
kostsam process, men tillägger även att de förhåller sig till en ändamålsenlig intressentdialog där
ingen intressent än så länge påpekat att den sista tillämpningsnivån vore mer gynnsam för
företaget. En homogen slutsats blir samtidigt alltjämt svårare att uttala då man betraktar
revisorernas röster gällande tillämpningsnivåerna. Beträffande att allmänheten felaktigt uppfattat
tillämpningsnivåerna som hierarkiska i sin natur, då de enligt revisorernas röster bör tolkas som
verksamhetsförenliga verktyg – då en hållbarhetsredovisning med C-nivå kan vara lika relevant
som en A-nivå beroende på företag och bransch. Revisorernas röster påpekar att
tillämpningsnivåerna i nuläget granskas huruvida de bör finnas kvar.
Således blir vår slutsats i frågan, att ett slopande av tillämpningsnivåerna troligen kan
resultera i brist på exponeringsmöjligheter beträffande hållbarhetsredovisningen som i sin tur
riskerar att hejda engagemanget och drivkraften i att vidareutveckla hållbarhetsredovisningen
inom företagen. Ett vinnande koncept bör inte slopas, även om det nu delvis drivs av ett
egenintresse i form av att generera mervärde.

Angående mervärde anser vi att det erhållna mervärdet enligt både revisorernas röster och
företagens röster uttalas aningen aktsamt. De undersökta anser att de genererar ett mervärde i
form av ett stärkt varumärke, stärkta affärsrelationer och en tydlig intern kontroll, däremot vågar
de inte uttala sig om mervärdets konkreta resultat. Vi drar emellertid slutsatsen att stärkta
affärsrelationer innebär förlängda affärsrelationer som även kan tolkas som framtida intäkter,
vilket är tillräckligt betydande för att klassificera som ett konkret resultat.

Motiven bakom hållbarhetsengagemanget anser vi i dagsläget präglas delvis av ett underliggande
marknadsföringsmotiv, även då det varken direkt bekräftas av företagens röster eller revisorernas
röster. Däremot är det uppenbart att företag eftersöker uppmärksamhet på nerlagt arbete som
därigenom får oss att dra slutsatsen att mentaliteten ”syns du inte så finns du inte” präglar dagens
företag, och kan därför tolkas som ett indirekt marknadsföringsmotiv. Vi vill även poängtera att vi
inte påstår att de inte förtjänar uppmärksamheten, däremot anser vi att hållbarhetsarbetet bör
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klassificeras som trovärdighetsgenererande marknadsföring.
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hållbarhetsredovisningen enligt GRI, så som att riktlinjerna kan framstå som alldeles för generella
för att till fullo använda samtliga resultatindikatorer och att nyttan i att bryta ner stora mängder
data för att uppnå tillämpningsnivå A ifrågasätts. Med detta i åtanke anser vi ändå att företagens
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hållbarhetsredovisningen enligt GRI, och således bli en alltjämt större del i den framtida
hållbarhetsprocessen.
Företags benägenhet att upprätthålla och vidareutveckla hållbarhetsredovisningen speglas
dessutom i Holmen AB:s och Trelleborg AB:s nuvarande målgruppsuppfattning, där samhällets
omfattande krav och förväntningar bland annat påverkat Holmen AB:s intressentprioritering och
Trelleborg AB:s behov och eftersträvan av en bredare målgrupp.
Det är ingen hemlighet att hållbarhetsredovisnings pålitlighet grundar sig i att den är externt
granskad anser Ljungdahl på PwC. Vi menar därtill att de viktigaste intressenters intresse, som
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hållbarhetsredovisningen. Deras förväntningar och krav är en avgörande del av företagets
existensberättigande.

Ett annat tydligt bevis på att företag inte ser på hållbarhetsredovisning som en tillfällig trend utan
som ett naturligt verktyg för framtiden, är då de väljer att integrera företagets hållbarhetsstrategi i
den traditionella årsredovisningen. Företag säkerställer att affärsstrategin och affärsutvecklingen
förhåller sig till krav på hållbar utveckling och att affärsutvecklingen präglar den operativa
verksamheten.
Den statliga regleringen som infördes år 2007 har varit en bidragande faktor och ett
föredöme för hållbarhetsutvecklingen i den privata sektorn, i synnerhet för större företag som
eftersöker en mindre riskpräglad verksamhet. Ljungdahl påpekar dessutom att en reglering för
den privata sektorn framarbetas av EU, som vi anser kommer sätta en mer naturlig och självklar
prägel på hållbarhetsredovisningen.

Därefter framför de undersökta deras syn på hållbarhetsredovisningens framtid, där Strömdal från
Holmen AB påpekar att framtiden är fylld av utveckling och spännande utmaningar. Samtidigt
anser vi att framtiden och företags benägenhet att upprätthålla och vidareutveckla, som vi vidrört
innan, är i behov av en heltäckande reglering för hållbarhetsredovisningen.
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Till sist vill vi uppmärksamma att en av de första åsikterna, som även fick en inledande
karaktär i studien, inom hållbar utveckling fortfarande är lika angelägna idag som för 25 år sedan
för hållbarhetsarbetets framtid ”Development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

5.2 Förslag till vidare forskning
Som förslag till vidare forskning anser vi att det hade varit intressant att gräva djupare i hur ett
eventuellt slopande av GRI:s tillämpningsnivåer skulle påverka företags engagemang och
drivkraft angående hållbarhetsredovisningen. Alternativt undersöka om där finns någon annan
lösning på tillämpningsnivåernas komplikationer.
Det hade även varit intressant att undersöka hur företag hade ställt sig till en heltäckande
reglering av den privata sektorn. Om det verkligen hade sporrat företag att vidareutveckla
hållbarhetsredovisningen eller känns sig tyngda av ett irrelevant extraarbete.
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Bilagor
Bilaga 1 – Frågeformulär till Holmen AB och Trelleborg AB
Inledning
När och varför började ni arbeta och engagera er för hållbarhet?
Varför arbetar ni med hållbarhet idag?
På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet?
Vilka omständigheter och intressenter är pådrivande i utvecklingen av hållbarhetsarbetet idag?
Hållbarhetsredovisning - GRI
Varför redovisar ni enligt GRI?
Varför har ni valt att placera er på vald GRI-nivå?
Fördelar respektive nackdelarna med er nuvarande tillämpningsnivå?
Fördelar respektive nackdelar med en extern granskning av hållbarhetsredovisning enligt GRI?
Har ni några åsikter gentemot GRI:s riktlinjer? Kan de förbättras och i så fall hur?
Till vem syftar sig redovisningen?
Förändring
Hur har hållbarhetsarbetet förändrat företaget? Strategi? Mål? Vision? Värdegrund?
Hur har ert hållbarhetsarbete förändrat externa relationers verksamheter, så som underleverantörer?
Effekter - mervärde
Hur anser ni att olika intressenter upplevt hållbarhetsarbetet, så som kunder, medarbetare, företag och
samarbetspartners?
Då ni tidigare befunnit er på en lägre tillämpningsnivå, anser ni att er benägenhet att vidareutveckla
hållbarhetsredovisningen medfört mervärde?
Har ni uppfattat något konkret resultat av hållbarhetsarbetet?
Framtidsplaner
Vad har ni för utvecklingsmöjligheter i relation till hållbarhetsarbetet på er nuvarande tillämpningsnivå? Vad
blir nästa steg för er?
Hur viktigt är hållbarhetsredovisningen för företagets framtid?
Hur ser ert hållbarhetsarbete ut om 10 år?
Är hållbarhetsredovisning här för att stanna?
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Bilaga 2 – Frågeformulär till KPMG och PwC
Inledning
Hur ser intresset och engagemanget ut för hållbarhetsredovisning rent generellt idag? Samt branschspecifikt?
Hur har hållbarhetsarbetet utvecklats de senaste åren?
Har de tidiga marknadsföringsmotiven för miljö- och hållbarhetsrapporter alltigenom försvunnit och övergått
till ett hängivet hållbarhetsarbete präglat av transparens och ansvarstagande? Och i så fall vad som givit
upphov till denna förändring?
När började ni granska hållbarhetsrapporter?
Är publicitet genom hållbarhetstävlingar och liknande evenemang en faktor som stimulerar företag att
hållbarhetsredovisa?
Hållbarhetsredovisning - GRI
Hur arbetar ni med granskningen av hållbarhetsredovisning enligt GRI?
Hur väsentligt är RevR 6 som verktyg vid granskningen av hållbarhetsredovisningar? Och ger det tillräcklig
vägledning vid granskning av hållbarhetsredovisning upprättad enligt GRI:s tillämpningsnivåer?
Hur ställer ni er till ramverket G3 (G3.1)?
Vilka nackdelar respektive fördelar har ni upplevt med ramverket?
Anser ni att vissa företag befinner sig på en felaktig tillämpningsnivå?
Vad kan detta bero på?
Är GRI:s olika kriterier för tillämpningsnivåerna rimliga?
Skulle ni påstå att ett företag som arbetar efter tillämpningsnivå C erhåller ett likartat mervärde som ett
företag som arbetar efter tillämpningsnivå A+?
Vad tror ni är motiven för de företag som väljer att stanna på en lägre tillämpningsnivå?
Vad tror ni är motiven för de företag som väljer att inte hållbarhetsredovisa överhuvudtaget?
Är hållbarhetsrapporter överlag pålitliga?
På vilket sätt har kravet för statliga verksamheter att granska sin hållbarhetsredovisning externt påverkat
privata verksamheter?
Framtiden
Hur viktig anser ni att hållbarhetsredovisning är för företags framtida överlevnad?
Tror ni att fler företag kommer använda sig av hållbarhetsredovisning?
Tror ni att fler företag kommer använda sig av extern granskning?
Hur benägna är företag att vidareutveckla sin hållbarhetsredovisning?
Hur ser hållbarhetsarbetet ut om 10 år?
Är hållbarhetsredovisning här för att stanna?

61

Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och
forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en
attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus.

Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö
Telefon 0772-28 80 00
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