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Sammanfattning 

Vi lever i ett samhälle där arbete för en hållbar utveckling uppmärksammas allt 

mer. Företag kan påverka samhället och miljön omkring dem både positivt och 

negativt. Genom en hållbarhetsredovisning kan företagen att redovisa sin 

påverkan på sin omgivning. En hållbarhetsredovisning är en sammanställning 

över företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter. Global Reporting 

Initiative (GRI) är en organisation och de tillhandahåller världens mest använda 

riktlinjer för upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Uppsatsens syfte är att 

skapa en djupare förståelse för om GRI:s riktlinjer för upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar bidrar till hållbar utveckling i företagen. 

Den teoretiska referensramen innehåller relevanta teorier och begrepp som 

förklarar varför företag upprättar hållbarhetsredovisningar, samt en 

sammanfattning av GRI:s riktlinjer. För att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar har kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer använts för att 

samla in data. I urvalet av respondenter har vi använt oss av ett målstyrt urval och 

kontaktat den person som är ansvarig för hållbarhetsrelaterade frågor och/eller 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen i respektive företag. Alla tillfrågade 

företagen upprättar sin hållbarhetsredovisning enligt de senaste riktlinjerna 

utgivna av GRI. Data som samlats in har analyserats med hjälp av tidigare 

forskning och teorierna i den teoretiska referensramen. Slutsatsen visar att GRI:s 

riktlinjer kan vara komplicerade att använda i företag som är verksamma inom 

andra branscher än tillverkningsbranschen men att riktlinjerna bidrar till hållbar 

utveckling i företagen. 

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative (GRI), Hållbar 

utveckling, Intressentteorin, Agentteorin, Triple Bottom Line (TBL). 
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1.     Inledning 

Inledningsvis presenteras en bakgrundsbeskrivning för att ge läsaren en överblick 

och introduktion till ämnet. Därefter följer problemformuleringen som ligger till 

grund för vårt syfte och vår frågeställning.   

1.1 Bakgrund 

Jordens befolkning ökar i snabb takt och miljön förändras ständigt på grund av 

människans aktiviteter (Sachs 2015). Det är därför viktigare än någonsin att 

uppmärksamma och arbeta för hållbar utveckling (Székely & Knirsch 2005). 

Företag påverkar samhället och miljön omkring dem, därför är det viktigt att 

företag inkluderas i förändringsprocessen samt tar ansvar för samhälle och miljö 

(Waddock et al. 2002). Till följd av de ökade kraven från intressenterna har 

alternativa redovisningar blivit ett allt vanligare komplement till den traditionella 

finansiella redovisningen (Bonsón & Bednárová 2015). En alternativ redovisning 

är hållbarhetsredovisningen som ger företaget möjlighet att redovisa miljö- och 

samhällsmässiga effekter av sin verksamhet till externa och interna intressenter 

(Freundlieb et al. 2014). En hållbarhetsredovisning ska vara lättförståelig och 

användbar inom företaget som riktlinjer för hållbarhetsarbete (Székely & Knirsch 

2005). Därför är innehållet i hållbarhetsredovisningen viktigt och aspekter som 

berör företagets arbete mot ett bättre samhälle och mindre miljöpåverkan ska 

inkluderas. Således ingår företagets ekonomiska situation samt samverkan mellan 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter (Frostenson et al. 2015: Hess 

2007). Hållbarhetsredovisningens fokus handlar dock främst om företagets 

påverkan på sin omvärld (Hess 2007). Det är svårare att mäta en prestation som 

berör de samhällsmässiga eller miljömässiga aspekterna jämfört med de 

ekonomiska aspekterna (Székely & Knirsch 2005). 

Redovisningen bör riktas till alla intressenter och inte bara till en grupp av 

intressenter (Székely & Knirsch 2005). Företagets intressenter är exempelvis 

aktieägarna men även organisationer, media, forskare och anställda (Gray 2001). I 

statligt ägda företag är hållbarhetsredovisning obligatoriskt sedan 2008 och 

redovisningen ska granskas av en utomstående part (Larsson & Ljungdahl 2008). 

Extern granskning av hållbarhetsredovisningen kan göras av revisorer som 
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bedömer redovisningen och ger ett utlåtande om den (Westermark 2012). Junior et 

al. (2014) bekräftar att det finns behov av extern granskning av 

hållbarhetsredovisningen som en kvalitetsbekräftelse för att syftet med hållbar 

utveckling ska uppnås. Det finns ingen reglering för hållbarhetsredovisningar i 

privata företag i nuläget men det kommer att bli obligatoriskt 2017 genom ett EU-

direktiv. Dock kommer direktivet enbart beröra större företag i EU som har fler än 

500 anställda eftersom kostnaden för att upprätta en hållbarhetsredovisning anses 

bli större än nyttan av hållbarhetsredovisningen i mindre företag (Frostenson et al. 

2015). 

Det finns anledning till att upprätta en hållbarhetsredovisning även utan lagkrav. 

Den största anledningen är att företagen vill uppnå legitimitet (Westermark 2013). 

Hållbarhetsredovisningen kan ge företaget legitimitet och även 

konkurrensfördelar gentemot andra företag. Dessutom effektiviseras 

verksamheten i företaget och de kan därför spara pengar (Deegan & Unerman 

2011). Även moraliska skäl kan vara en anledning till varför företag upprättar 

hållbarhetsredovisningar (Gray 2001). Vid upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning bör företaget utvärdera vilken information som ska 

inkluderas och vad som är väsentligt för intressenterna. Utformningen av 

hållbarhetsredovisningarna skiljer sig åt mellan företagen eftersom det finns olika 

redovisningsstandarder.  Jämförbarheten mellan företagen försämras betydligt när 

olika redovisningsstandarder tillämpas, vilket medför att intressenternas 

granskning av företagen blir svårare (Székely & Knirsch 2005). Det finns flera 

olika standarder för att upprätta en hållbarhetsredovisning, exempelvis Global 

Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, AA1000 och Carbon Disclosure 

Project.  GRI tillhandahåller dock de riktlinjer som tillämpas av flest företag 

världen över när de upprättar hållbarhetsredovisningen (Siew 2015). I nuläget 

använder cirka 93 % av världens största företag riktlinjerna för sin 

hållbarhetsredovisning (Global Reporting Initiatives [GRI] 2016). De flesta stora 

företag redovisar enligt GRI:s riktlinjer, dock inte alla, vilket kan bero på att 

GRI:s riktlinjer inte är användarvänliga och företag upplever att det saknas 

indikatorer att redovisa efter (Isaksson et al. 2015).  
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1.2 Problemformulering 

År 1987 definierades begreppet hållbar utveckling i Brundtland-rapporten som en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED 1987). Det kan 

låta enkelt enligt definitionen, dock kan det vara svårare att implementera i 

verkligheten. Definitionen har potential att vägleda företag hur de ska tänka och 

agera gällande hållbarhet (DesJardins 2016). Hållbar utveckling kräver hållbart 

arbete inom tre perspektiv, vilka är ekonomi, miljö och samhälle. Ett hållbart 

företag ska ha ekonomiska, miljömässiga och sociala mål samt ha en strategi för 

att uppnå målen (Székely & Knirsch 2005). Det krävs en sammankoppling mellan 

de tre olika områdena för att ett företag ska anses bedriva hållbar verksamhet 

(Sachs 2015). Innebörden av begreppet hållbar utveckling är dock oklar och 

Global Reporting Initiatives (GRI:s) riktlinjer kan utgöra en källa till förvirring 

(Milne & Gray 2013). GRI:s riktlinjer är de standarder för upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar som används mest av företag runt om i världen, således 

även i Sverige (Siew 2015; GRI 2016). Syftet med upprättandet av 

hållbarhetsredovisningarna är att företagen ska mäta prestationer, upprätta mål 

samt göra förändringar för att agera mer hållbart inom företaget (GRI 201). Dock 

kan tillämpningen av GRI:s riktlinjer vara komplicerad (Borglund et al. 2010) och 

det råder anmärkningsvärda olikheter mellan företagens tillämpning av dem 

(Searcy & Buslovich 2014; Greiling et al. 2015). Att företag tillämpar riktlinjerna 

i olika utsträckning kan leda till problem för intressenter som vill granska och 

jämföra olika företags hållbarhetsredovisningar (Borglund et al. 2010).  

Kritik kan riktas mot GRI eftersom GRI inte stödjer sammanlänkandet av 

hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbetet (se t.ex. Milne & Gray 2013) 

samt att inget etiskt ställningstagande är fastställt i GRI:s riktlinjer (Westermark 

2012). Riktlinjerna är inte tillräckliga för att kunna bidra till en hållbar utveckling 

gällande jordens miljö och därför kan användningen av GRI:s riktlinjer leda till att 

företaget blir mer ohållbart än hållbart (Milne & Gray 2013). Men arbetet kring 

hållbarhetsredovisningen är en process och målet är inte redovisningen i sig utan 

hur redovisningen används för att förbättra företagets hållbarhetsarbete 

(Frostenson et al. 2015). Redovisningsinformationen är inte endast till för externa 
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parter utan även för internt arbete med hållbar utveckling (Freundlieb et al. 2014). 

Processen för att upprätta en hållbarhetsredovisning är viktig för ökad kunskap 

om hållbar utveckling och forskning gällande hur företag drar lärdom av 

processen för att arbeta mer hållbart är bristfällig (Ceulemans et al. 2015). För att 

undersöka hur företag uppfattar arbetet med hållbarhetsredovisningarna och hur 

de arbetar med hållbarhet menar Ceulemans et al. (2015) att forskning bör 

fokusera på upprättarnas uppfattningar i samband med upprättandet av 

hållbarhetsredovisningarna. 

Det krävs att företaget fastställer sina etiska ståndpunkter för att kunna 

implementera informationen i hållbarhetsredovisningen effektivt och till fördel för 

arbetet mot hållbar utveckling (DesJardins 2016). Dessutom krävs det hög kvalité 

på hållbarhetsredovisningen eftersom informationens kvalité är en viktig 

framgångsfaktor för hållbarhetsarbetet i företaget (Hahn & Kühnen 2013). Även 

om hållbarhetsredovisningarna har ökat i omfattning betyder det dock inte att 

kvalitén i rapporterna har ökat i samma omfattning. Det kan bero på att ett företag 

hellre vill framhäva sina bästa prestationer och undanhålla de sämre 

prestationerna (Hess 2007). Därför är det viktigt att en extern part granskar 

redovisningen (Junior et al. 2014). Det är även tveksamt om ett mer omfattande 

hållbarhetsarbete skulle ge företag en högre lönsamhet (McWilliams & Siegel 

2001). Eftersom GRI:s riktlinjer är de som används mest av företag runt om i 

världen, således även i Sverige (Siew 2015; GRI 2016) kommer uppsatsen att 

fokusera på hur GRI:s riktlinjer skapar förutsättningar för hållbart arbete. Det 

finns ett behov av ytterligare forskning på området för att undersöka om 

informationen i hållbarhetsredovisningar upprättade enligt GRI:s riktlinjer 

implementeras i företagen på ett effektivt sätt för att gynna arbetet mot hållbar 

utveckling. Tidigare forskning har snarare fokuserat på innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna än hur implementeringen av information görs i 

företagen (Hahn och Kühnen 2013). Det finns ett forskningsgap om hur väl 

hållbarhetsredovisningarna verkligen bidrar till ökat arbete för hållbar utveckling 

inom företagens verksamhet (Ceulemans et al. 2015). Förutom att det finns få 

artiklar inom området har de existerande artiklarna motstridiga resultat (Hahn & 

Kühnen 2013). 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att skapa en djupare förståelse för om Global Reporting 

Initiatives (GRI) riktlinjer för upprättandet av hållbarhetsredovisningar bidrar till 

hållbar utveckling i företag. Syftet leder fram till följande frågeställning:  

Bidrar GRI:s riktlinjer för upprättandet av hållbarhetsredovisningar till hållbar 

utveckling i företag? 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till svenska företag som upprättar sina 

hållbarhetsredovisningar enligt de senaste riktlinjerna (G4) utgivna av Global 

Reporting Initiative (GRI).  
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2. Teoretisk referensram 

Här redogörs för relevanta teorier och begrepp samt Global Reporting Initiatives 

(GRI) riktlinjer för upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Tillsammans 

kommer de att användas som grund för analysen senare i uppsatsen. Inledningsvis 

beskrivs de teorier som förklarar varför företag upprättar 

hållbarhetsredovisningar, det vill säga intressentteorin och agentteorin samt de 

etiska perspektiven utilitarism och deontologi. Därefter förklaras begreppen 

Triple Bottom Line (TBL) och hållbar utveckling som ligger till grund för GRI:s 

riktlinjer. Slutligen beskrivs tillämpningen av hållbarhetsredovisningar och GRI:s 

riktlinjer. 

2.1 Teori 

2.1.1 Intressentteorin 

Enligt GRI är intressenterna viktiga och vilka aspekter som är mest väsentliga för 

hållbarhetsredovisningen ska väljas ut i samråd med intressenterna (GRI 2013b). 

Intressentteorin handlar om företagets relationer till sina intressenter (ex: 

Donaldson & Preston 1995). Den grundläggande uppfattningen inom teorin är att 

företagets framgång beror på hur väl företaget hanterar sina intressentrelationer 

(Freeman & Philips 2002). Det finns två huvudtyper av intressenter, primära och 

sekundära (ex: Lozano et al. 2015; Wu & Wokutch 2015). Den primära 

intressentgruppen omfattar exempelvis aktieägare, partners, leverantörer, kunder, 

samt anställda. Regeringen, samhället och media tillhör den sekundära 

intressentgruppen (Wu & Wokutch 2015). Det bör dock noteras att kunderna inte 

är några stora intressenter i förhållande till företaget ur ett hållbarhetsperspektiv 

(Isaksson et al. 2015). De primära intressenterna kännetecknas av att de påverkas 

av företagets aktiviteter till en högre grad än de sekundära. De primära 

intressenterna har också möjlighet att påverka företaget i större utsträckning än de 

sekundära (Lozano et al. 2015). Dessutom sammankopplas företagets primära 

intressenter med ekonomiska transaktioner, vilket de sekundära intressenterna inte 

gör (Wu & Wokutch 2015). 
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Intressentteorin har två perspektiv, det etiska (normativa) perspektivet och det 

ledningsrelaterade (positiva) perspektivet (Deegan 2002). Den stora skillnaden 

mellan perspektiven är frågan om specifika intressentgrupper ska särbehandlas för 

att deras påverkan på och av företaget är större. I det etiska perspektivet är alla 

intressentgrupper lika viktiga (Donaldson & Preston 1995) och företagets ansvar 

gentemot sina intressenter är lika stort (Deegan 2002). Genom att ta hänsyn till 

alla intressentgrupper kan företaget öka sitt aktievärde och därmed sin lönsamhet 

på lång sikt (Wu & Wokutch 2015). I det ledningsrelaterade perspektivet anses 

intressentgrupper som har möjlighet att påverka hur företagets resurser används 

som viktigare. Därför är det även viktigare att upprätthålla en god relation med de 

intressentgrupperna (Ullman 1985). Chefers ansvar i företaget är att balansera de 

olika intressentgruppernas intressen mot varandra samt att forma företaget på ett 

sådant sätt att värdet för aktieägarna maximeras på lång sikt (Freeman & Philips 

2002). Finansiell framgång är viktigt för de flesta av företagets intressenter, dock 

utgörs det totala värdeskapandet för alla intressenter av fler faktorer än enbart den 

finansiella faktorn (Harrisson & Wicks 2013). 

De primära och likaså de sekundära intressenterna har olika intressen samt åsikter 

om vad som är viktigt, och därmed vad företaget ska fokusera på. Det de primära 

och sekundära intressenterna har gemensamt är att deras intressen skapar 

intressenttryck som driver på företaget att agera mer ansvarsfullt. Om 

intressenternas förväntningar blir tillgodosedda kan det ge företaget legitimitet 

(Waddock et al. 2002). Företaget är beroende av legitimitet från intressenterna för 

att fortsätta existera. Legitimitet baseras på de sociala kontrakt som finns i 

samhället. De sociala kontrakten har olika form beroende på vilken bransch 

företaget är verksamt i men lagstadgade krav kan utgöra en grund. Legitimitet 

tillskrivs företaget om de anses driva sin verksamhet i enlighet med de krav som 

de sociala kontrakten innehåller. Om företaget bryter mot de sociala kontrakten 

kan företagets legitimitet skadas och företagets fortsatta existens kan vara hotad 

(Deegan 2002). 
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2.1.2 Agentteorin 

Agentteori fokuserar på förhållandet mellan principalen (huvudmannen) och 

agenten (den som agerar) (Eisenhardt 1989). Principalen och agenten kan vara 

både en person eller en grupp om flera, till exempel en organisation där alla anses 

ha samma intresse (Lambert 2007). Principalens främsta uppgift är att delegera 

uppgifter till agenten men också att tillhandahålla resurser för att möjliggöra ett 

korrekt agerande av agenten, samt att skapa ett belöningssystem för att öka 

sannolikheten att agenten agerar i principalens intresse. Agenten ska framförallt 

agera i principalens intresse gällande beslutsfattande samt agera på det sätt som 

principalen vill att agenten ska göra (Lambert 2007; Jensen & Meckling 1976). 

Agentteorin är baserad på fundamentala antaganden om människor, 

organisationsstrukturer och informationsutbyten (Eisenhardt 1989). Ett 

grundläggande antagande om människor är att alla individer agerar i självintresse 

och baserat på externa belöningar (Lambright 2008), dock agerar agenten inte 

alltid rationellt. Principalen har störst kapital och resurser men det behöver inte 

betyda att principalen automatiskt har den faktiska beslutande makten (Lambert 

2007). Agentteorin söker efter den mest effektiva lösningen på separeringen av 

ägande och beslutsfattande eftersom det kan uppstå problem när de separeras. 

Problem i agentrelationen uppstår oftast på grund av olika målsättningar hos 

principal och agent. Det är dock inte omöjligt för principalen och agenten att ha 

samma övergripande målsättning. Oavsett gemensam målsättning eller inte är det 

svårt för principalen att kontrollera vad agenten gör vilket kan skapa problem. 

Men problem kan också uppstå på grund av olika inställningar till risker eftersom 

risktagande är en subjektiv bedömning (Eisenhardt 1989). Både principalen och 

agenten ska bära risker, principalen bär risken för kapitalförlust och agenten för 

sitt agerande (Jensen & Meckling 1976). 

De problem som uppstår inom agentteorin leder till extra kostnader som benämns 

agentkostnader. Tre typer av agentkostnader som kan uppstå är kontrollkostnaden 

som principalen bär, kostnaden som agenten bär när agenten tar beslut som kan 

komma att skada principalen, samt kostnaden för att agenten inte väljer det mest 

optimala beslutet för principalen (Jensen & Meckling 1976). Agentkostnader 

uppstår alltid om ägandet och beslutsfattandet separeras men i varierande 



15 

 

omfattning (Ang et al. 2000). Det är svårt och dyrt för principalen att kontrollera 

vad agenten gör (Eisenhardt 1989), dock kan kostnaden minska genom kontrakt 

och lagar (Jensen & Meckling 1976) eller genom att principalen är väl insatt i 

agentens arbete (Ang et al. 2000). Om det finns ett avtalat kontrakt mellan 

principalen och agenten arbetar agenten hårdare samtidigt som principalen har 

bättre kontroll över vad agenten gör. Det beror på att både principalen och 

agentens fokus på problemet ökar vilket leder till att lönsamheten ökar (Parks & 

Conlon 1995). De belöningar och bestraffningar som ett kontrakt innebär ger 

agenten motivation att arbeta mer effektivt i principalens intresse (Lambright 

2008). Kontrakten bidrar också till att minska agentkostnader (Jensen & Meckling 

1976). 

2.1.3 Företagsetik 

Hur företag väljer att agera när etiska dilemman uppstår beror på vilket etiskt 

synsätt som tillämpas och vad som är rätt eller fel beror på företagets värderinger 

(Brytting 2005). För att implementera hållbarhet som en del i företagets strategi 

krävs det att företaget definierar och fastställer sina etiska ståndpunkter 

(DesJardins 2016). Etiska överväganden har alltid varit en del i arbetet mot 

hållbar utveckling. Definitionen av hållbar utveckling enligt Brundtland-

rapporten, en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED 1987), 

antyder att människornas behov inte får äventyras, varken idag eller i framtiden. 

Det medför att etiska överväganden alltid måste beaktas i hållbar utveckling 

(DesJardins 2016). Kritik har riktats mot GRI eftersom de inte har fastställt något 

etiskt ställningstagande (Westermark 2012).  Två av de större etiska perspektiven 

som behandlar agerande i etiska dilemman är deontologi och utilitarism (se t.ex. 

Xu & Ma 2015) vilka ofta ligger till grund för beslutsfattande (Audi 2007). 

Skillnaden mellan deontologisk etik och utilitarism är stor. Utilitarismen baseras 

på logik och konsekvenstänkande medan deontologin baseras på vad som är rätt 

agerande utifrån ens skyldigheter. De två etiska perspektiven är omöjliga att 

kombinera eftersom de nästan är varandras motsatser (Brytting 2005). De har 

dock gemensamt att bakom varje beslut finns en önskan om att uppnå ett etiskt 

korrekt beslut (Micewski & Troy (2007). Baserat på kontexten är det vanligtvis 
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lättare att agera i enlighet med ett perspektiv, därför är det möjligt att agerandet 

skiljer sig åt mellan olika situationer (Conway & Gawronski 2013). Vilket etiskt 

perspektiv som företaget agerar i enlighet med drivs framförallt av det resultat 

som är målet för agerandet i ett etiskt dilemma (Micewski & Troy 2007). 

2.1.3.1 Utilitarism 

Det grundläggande antagandet inom utilitarismen är att beslut ska baseras på 

konsekvenserna (Johnson 2015). Ett företags handlingar ska leda till en så 

fördelaktig omvärld som möjligt (Brytting 2005). Det betyder att utilitarism 

handlar om att fatta beslut som gör mest nytta för flest människor (Johnson 2015; 

Gustafson 2013). Beslut ska antingen baseras på vad som är bäst för en specifik 

kontext eller vad som är det bästa beslutet baserat på ett generellt sammanhang. 

Beslutet ska vara baserat på tidigare erfarenheter, dock ska inte personliga 

erfarenheter inkluderas eftersom ett subjektivt beslut kan få oanade konsekvenser 

(Johnson 2015). En av de främsta förespråkarna till en tidig variant av 

utilitarismen är John Stuart Mill. Det finns tre huvudsakliga aspekter som 

kännetecknar Mills syn på utilitarismen: (1) beslut ska basers på konsekvenserna, 

med hänsyn till hela samhället, (2) teorin tar hänsyn till långsiktiga konsekvenser 

och betonar social välfärd (3) samt understryker vikten av en moralisk uppfostran. 

Mills utilitarism omfattar lycka för mänskligheten i sin helhet snarare än för varje 

individ (Gustafson 2013). 

Det finns fyra steg som bör beaktas när ett etiskt problem analyseras i enlighet 

med utilitarismen. I det första steget identifieras det etiska problemet. I det andra 

steget identifieras alla som kan påverkas av beslutet och det är viktigt att ha ett 

brett perspektiv och att inte enbart ta hänsyn till de som är direkt involverade. I 

det tredje steget måste både bra och dåliga konsekvenser av det planerade beslutet 

fastställas. Och slutligen, i det fjärde steget vägs de bra och dåliga konsekvenserna 

mot varandra. Om fördelarna med beslutet överväger nackdelarna är beslutet 

etiskt rätt att fastställa (Johnson 2015). Den här metoden benämns 

handlingsutilitarism och är baserad på den specifika kontexten. Det finns också en 

regelutilitarism som tillhandahåller generella regler som kan tillämpas om det är 

svårt att identifiera fördelar och nackdelar i en specifik situation (Brytting 2005). 
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Oavsett vilken typ av utilitarism som tillämpas är det ändå utfallet av beslutet som 

avgör om det var ett etisk korrekt beslut eller inte (Micewski & Troy 2007). 

2.1.3.2 Deontologi 

Deontologisk etik innebär att företag ska fatta beslut baserat på deras skyldigheter 

(Johnson 2015) men företag kan också basera sina beslut på plikter, ansvar och 

principer. Om ett företag inte är medvetna om sitt ansvar och sina skyldigheter 

kan de lätt agera oetiskt (Uyar et al. 2014). Att fullfölja företagets skyldigheter 

kan innebära att deras egna intressen måste sättas åt sidan (Brytting 2005). Men 

enligt deontologin måste företaget göra det som är rätt oavsett kostnaden de 

kommer att få bära på grund av beslutet (se t.ex. Johnsson 2015; Brytting 2005). 

Deontologisk etik syftar till att uppnå rättvisa, därför är konsekvenserna och 

kostnaderna av beslutet mindre viktigt. Dessutom har alla människor rättigheter 

och ett egenvärde som måste respekteras eftersom det inte går att mäta i 

ekonomisa termer (Brytting 2005). Det är dock omöjligt att ta hänsyn till varje 

individs behov (Micewski & Troy 2007), men eftersom det som är rätt för en 

också är rätt för alla behövs inte varje enskilds behov tillgodoses (Johnsson 2015). 

En av de första som förespråkade ett deontologiskt synsätt var Immanuel Kant. 

Han påstod att etik ska grundas i förnuftet och att känslor inte ska vara inblandade 

i beslutet, eftersom beslutet ska baseras på skyldigheter och inte vara en subjektiv 

bedömning av vad som är mest optimalt (Brytting 2005). Företagets etiska beslut 

ska baseras på de universellt giltiga normerna som existerar i samhället (Brytting 

2015). Ett företag som föredrar regler och klara direktiv för hur handlingar ska 

göras, föredrar också ett deontologiskt tankesätt (Xu & Ma 2015). 

2.2 Hållbarhetsbegrepp 

2.2.1 Triple Bottom Line 

Hållbarhetsredovisningar upprättade enligt GRI baseras på de tre perspektiven i 

Triple bottom line (TBL) (Freundlieb et al. 2014; Frostenson et al. 2015). TBL 

omfattar förutom den traditionella finansiella aspekten också de sociala och 

miljömässiga aspekterna av företagets prestation (Norman & McDonald 2004). 

Företagets totala prestation beror således på fler aspekter än enbart den finansiella 

(Pava 2007) och det är inget nytt fenomen att företag behöver fokusera på andra 
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faktorer än den finansiella för att uppnå ett bra helhetsresultat (Norman & 

McDonald 2004). TBL baseras också på intressentteorin och alla intressenterna 

anses vara lika viktiga (Hubbard 2006). De två största intressenterna till ett 

hållbart samhälle är människor och miljön (Isaksson et al. 2015). Företag behöver 

bidra till samhället på lokal nivå för att bidra till ett mer hållbart samhälle (van 

Marrewijk 2003). Det beror på att samhället är baserat på ekonomi, som i sin tur 

är baserat på den globala miljön. Det sociala perspektivet blir således påverkat av 

både den ekonomiska och den miljömässiga aspekten. Det ekonomiska 

perspektivet är ett mellanläge som blir påverkat av miljön men samtidigt påverkar 

den sociala aspekten. Och det miljömässiga perspektivet påverkar i sin tur både 

den ekonomiska och den sociala aspekten. Förhållandet mellan de tre 

perspektiven påverkas av yttre faktorer (Elkington 1999). 

Det finns framförallt tre anledningar till varför företag är intresserade av att 

redovisa mer än den finansiella aspekten.  (1) Om en aspekt ska redovisas måste 

den först mätas, dessutom hjälper prestationsmätning till att förbättra företagets 

framtida prestationer (Norman & McDonald 2004). Vid val av vilka prestationer 

som ska mätas måste företaget beakta alla intressenter, direkta likaväl som de 

indirekta (Hubbard 2006). (2) Maximerar företagets netto-påverkan på miljön och 

samhället, för att företaget genuint bryr sig om omvärlden.  (3) Alla företag har en 

skyldighet att lämna ut information till intressenterna för att uppnå transparens 

(Norman & McDonald 2004). Företag kan använda hållbarhetsredovisningen som 

ett verktyg för att få företaget att verka bättre gentemot intressenterna (Milne & 

Gray 2013). 

TBL står ganska långt ifrån den moderna synen på redovisning - att 

prestationsmätning ska ske baserat på accepterade redovisningsprinciper. Det är 

dock problematiskt att hitta en gemensam mätmetod eftersom det första som 

måste göras är att komma överens om en generell mätmetod som är accepterad för 

att det ska bli möjligt att jämföra prestationsmätningar med varandra. Men även 

om det lyckas är det svårt att jämföra handlingar med varandra. Dessutom kan 

bedömningen av handlingen bli subjektiv istället för objektiv som TBL kräver 

(Norman & McDonald 2004). Det är svårt att mäta de miljömässiga och sociala 

prestationerna på ett meningsfullt och konsekvent sätt (Pava 2007; Székely & 
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Knirsch 2005). Implementering av en handlingsplan i ett av de tre perspektiven 

leder till bättre prestation i de andra två perspektiven. En högre 

implementeringsnivå ger ett bättre resultat (Gimenez et al. 2012). 

2.2.2 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling definierades år 1987 i Brundtland-rapporten som en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED 1987). Företag är 

de enda organisationerna med tillräckligt stora resurser för att kunna uppnå 

hållbar utveckling (Elkington 1999). Hållbar utveckling uppnås när en balans har 

upprättas mellan de tre perspektiven i TBL, det vill säga ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekter (Székely & Knirsch 2005). Det finns möjligtvis 

en fjärde komponent för att lyckas med hållbar utveckling och det är styrning av 

samhället, exempelvis bra sjukvård, utbildning och fungerande infrastruktur 

(Sachs 2015). Ett hållbart företag är således ett företag som skapar ekonomisk 

tillväxt samt producerar produkter och tjänster med hänsyn till miljön och 

samhället. Dessutom värnar de om företagets rykte samt relationen med aktieägare 

och kunder (Székely & Knirsch 2005). En lyckad strategi för hållbar utveckling i 

ett företag baseras på att hållbarhetstänkandet inkluderas i företagets värderingar, 

deras mission och vision samt att det inkluderas i företagets alla processer. Genom 

implementeringen kan företaget effektivisera sina processer och således skapa 

lönsamhet på lång sikt (Székely & Knirsch 2005; Waddock et al. 2002; Hahn & 

Kühnen 2013). Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetet för ett mer hållbart 

samhälle sällan är företagets kärnverksamhet, och det finns sällan lagstadgade 

krav för att arbeta mot hållbar utveckling för privata företag. Istället är det 

intressenterna som tvingar företaget att arbeta mot hållbar utveckling (Székely & 

Knirsch 2005). Om företaget följer de krav som intressenterna ställer kan det 

användas som en konkurrensfördel som på lång sikt kan öka företagets lönsamhet 

(Waddock et al 2002; Székely & Knirsch 2005). Ett långsiktigt tänkande är av stor 

betydelse för hållbar utveckling och ett kortsiktigt tänkande hindrar utvecklingen 

(Székely & Knirsch 2005). Det finns även motsättningar till att ett mer omfattande 

hållbarhetsarbete skulle ge företaget högre lönsamhet eftersom att ett mer 

omfattande arbete innebär ökade kostnader (McWilliams & Siegel 2001). 
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2.3 Hållbarhetsredovisning 

2.3.1 Tillämpning av hållbarhetsredovisning  

En hållbarhetsredovisning är en sammanställning över företagets ekonomiska, 

miljömässiga och samhällsmässiga effekter av sin verksamhet (Freundlieb et al. 

2014; Frostenson et al. 2015). Företagets hängivenhet till TBL tydliggörs genom 

deras hållbarhetsredovisning (Fernandez-Feijoo et al. 2014) eftersom 

hållbarhetsredovisningar upprättade enligt GRI bygger på de tre grundstenarna i 

TBL (Elkington 1999). Redovisningen riktar sig till företagets intressenter och 

syftar till att ge en samlad och rättvisande bild av verksamheten, som 

intressenterna kan använda för att fatta välgrundade beslut (Fernandez-Feijoo et 

al. 2014). Redovisningsinformationen är inte endast till för externa intressenter 

utan även för internt arbete med hållbar utveckling (Freundlieb et al. 2014).  

Det är skillnad på företagets hållbarhetsredovisningar och det hållbarhetsarbete 

som de utför (Milne & Gray 2013) och upprättare av hållbarhetsredovisningar 

upplever att riktlinjerna är lätta att följa (Lin et al. 2015). Arbetet kring 

hållbarhetsredovisningarna är en process och målet med processen är inte den 

färdiga hållbarhetredovisningen utan hur informationen i redovisningen används 

för att förbättra företagets hållbarhetsarbete (Frostenson et al. 2015). Processen för 

att upprätta en hållbarhetsredovisning är viktig för ökad kunskap om hållbar 

utveckling (Ceulemans et al. 2015). Hållbarhetsredovisningarna har ökat i 

omfattning men det kan inte likställas med att kvalitén i rapporterna har ökat i 

samma omfattning. En anledning är att företaget vill framhäva sina bästa 

prestationer och undanhålla de sämre prestationerna (Hess 2007).  Därför är det 

viktigt att en extern part granskar redovisningen som en kvalitetsbekräftelse för att 

syftet med hållbar utveckling ska uppnås i företaget (Junior et al. 2014). Extern 

granskning av hållbarhetsredovisningen kan göras av revisorer som bedömer 

redovisningen och ger ett utlåtande om den (Westermark 2012).  

GRI hävdar att deras riktlinjer bidrar till hållbar utveckling (GRI 2013b) men 

kritiker anser att deras riktlinjer osannolikt bidrar till det arbete som krävs för att 

företaget ska uppnå hållbar utveckling. Istället kan användingen av GRI:s 

riktlinjer leda till att företaget blir mer ohållbart än hållbart, och att riktlinjerna 
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utgör en källa till förvirring för vad hållbar utveckling faktiskt innebär (Milne & 

Gray 2013). Tillämpningen av GRI:s riktlinjer är komplicerad (Borglund et al. 

2010) och det råder anmärkningsvärda olikheter mellan företagets tillämpning av 

dem (Searcy & Buslovich 2014; Greiling et al. 2015). Att företag tillämpar 

riktlinjerna i olika utsträckning kan leda till problem för intressenter som vill 

granska och jämföra olika företags hållbarhetsredovisningar (Borglund et al. 

2010).  

2.3.2 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) tillhandahåller världens mest använda riktlinjer 

för hållbarhetsredovisning (Siew 2015; GRI 2016). Enligt GRI bidrar 

hållbarhetsredovisningarna med att upprätta mål, mäta prestationer samt göra 

förändringar för ett mer hållbart agerande i företaget (Global Reporting Initiative 

[GRI] 2013a). GRI:s riktlinjer fungerar för alla typer av företag och organisationer 

när hållbarhetsredovisningen ska upprättas. Att definiera innehållet i 

hållbarhetsredovisningen beror på företagets verksamhet och vilken påverkan det 

aktuella företaget har på miljön och sina intressenter (Global Reporting Initiatives 

[GRI] 2013b). Syftet med processen att upprätta hållbarhetsredovisningen är att 

företaget ska identifiera de väsentliga aspekter som har störst påverkan på 

företagets intressenter (GRI 2013a).  Det viktigaste med upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen är således att identifiera väsentliga indikatorer samt hitta 

en metod för att mäta dem på bästa sätt (Norman & McDonald 2004). Att 

hållbarhetsredovisningen är av hög kvalitet är viktigt för intressenterna, eftersom 

deras beslut baseras på redovisningen och de ska ha möjlighet att fatta 

välgrundade beslut. GRI lägger stor vikt vid intressentrelationer och riktlinjerna 

syftar till att skapa goda underlag för intressenternas beslutsfattande. En 

hållbarhetsredovisning ska innehålla både positiva och negativa aspekter av 

företagets verksamhet (GRI 2013b). Att hållbarhetsredovisningen är transparent är 

viktigt eftersom det är nyckeln till förändring och uppnås genom att företaget eller 

organisationen följer de principer som GRI ställer upp (GRI 2016b). 
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2.3.2.1 Global Reporting Initiatives principer för hållbarhetsredovisningar 

GRI:s principer för upprättandet av hållbarhetsredovisningarna delas in i två 

grupper, varav den första hanterar innehållet i hållbarhetsredovisningen och 

fokuserar på processen hur hållbarhetsredovisningen ska upprättas. Den andra 

gruppen av principer försäkrar att kvalitén i hållbarhetsredovisningen är 

tillräckligt hög för att hållbarhetsredovisningen ska vara trovärdig (GRI 2013a). 

Den första principen för att fastställa innehållet i hållbarhetsredovisningen är 

inkluderande av intressenter. Intressenterna definieras som de individer som 

förväntas bli påverkade av företagets aktiviteter, exempelvis anställda, kunder, 

aktieägare och leverantörer. Den andra principen benämns hållbarhetskontext och 

innebär att företaget ska redogöra för sitt bidrag för hållbar utveckling i relation 

till ett bredare hållbarhetssammanhang på lokal eller global nivå. Väsentlighet 

som är den tredje principen, omfattar aspekter som reflekterar företagets 

ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan på sin omvärld med betoning på 

de mest relevanta aspekterna. Den fjärde principen fullständighet innebär att 

intressenterna ska ha möjlighet att bedöma företagets prestation under året. 

Hållbarhetsredovisningen ska därför innehålla alla väsentliga aspekter samt 

begränsningar som återspeglar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 

(GRI 2013b). 

Den första principen för redovisningens kvalitet är balans som syftar till att 

redovisningen ska innehålla både positiva och negativa aspekter av företagets 

prestation för att möjliggöra en samlad bedömning av företaget och därmed skapa 

en hållbarhetsredovisning som uppvisar en rättvisande bild av företagets 

prestation. Den andra principen jämförbarhet innebär att redovisningen ska vara 

konsekvent eftersom det ska vara möjligt för intressenterna att jämföra företagets 

prestation över tid men också mellan företag. Noggrannhet betyder att 

informationen som redovisas ska vara riktig och tillräckligt detaljerad för att 

intressenterna ska kunna bedöma redovisningen och därmed företaget. Aktualitet 

innebär att redovisningen utges i rätt tid och att företaget ska informera och 

upprätta hållbarhetsredovisningar för sina intressenter på regelbunden basis för att 

möjliggöra för dem att fatta välgrundade beslut. Tydlighet innebär att 

hållbarhetsredovisningen ska vara tillgänglig samt kunna tolkas och förstås av 
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företagets intressenter. Tillförlitlighet behandlar hur företaget systematiskt samlar 

in, sammanställer, analyserar och redovisar informationen samt arbetet med 

redovisningen för att säkerställa en väsentlig hållbarhetsredovisning med hög 

kvalitét (GRI 2013b). 

2.3.2.2 Generella standardupplysningar 

Hållbarhetsredovisningens omfattning kan baseras på antingen core 

(grundläggande) eller comprehensive (omfattande). Skillnaden mellan core och 

comprehensive är att företag som upprättar enligt comprehensive redovisar fler 

upplysningar än de som redovisar enligt core. Varje företag ska redovisa på en 

nivå som deras intressenter kräver. Vilken information som ska inkluderas i 

hållbarhetsredovisningen baseras på generella och specifika 

standardupplysningar. Hur många upplysningar som ska inkluderas beror på 

företagets bedömning av hur omfattande hållbarhetsredovisningen bör vara (GRI 

2013a). 

De generella standardupplysningarna är applicerbara på alla typer av företag som 

ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Den första är strategi och analys som 

syftar till att tillhandahålla en generell strategi för hur företaget ska arbeta med 

hållbarhet samt kort - och långsiktiga hållbarhetsmål. I organisationsprofilen ska 

företaget beskriva sin verksamhet genom att upplysa om företagets namn, 

huvudsakliga produkter, tjänster, varumärken, huvudkontorets lokalisering, antalet 

länder som företaget är verksamt i, ägarstrukturen, antalet anställda, vilken eller 

vilka sektorer som företaget arbetar inom och vilken typ av kunder företaget har. 

Identifierade väsentliga aspekter och begränsningar innebär att företaget ska visa 

en översikt över sin process med att definiera innehållet i redovisningen. 

Engagemang för intressenter handlar om företagets engagemang för sina 

intressentgrupper som exempelvis är kunder, leverantörer, anställda och 

samhället. De ska också redovisa vilka intressentgrupper de väljer att fokusera på. 

Redovisningsprofilen ska innehålla grundläggande information såsom vilken 

period redovisningen gäller för, datum för senaste redovisningen, 

redovisningscykel (årligen exempelvis) samt kontaktinformation. Styrning 

omfattar upplysningar om företagets styrningsstruktur. Gällande etik och integritet 
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ska företaget upplysa om sina värderingar, principer och normer, såsom sin 

uppförandekod (GRI 2013b). 

2.3.2.3 De specifika standarsupplysningarna 

De specifika standardupplysningarna består av tre olika kategorier; ekonomiska, 

miljömässiga och sociala och i varje kategori ska företaget upplysa intressenterna 

med korrekt information. Den ekonomiska kategorin syftar till att redovisa 

företagets effekter på sina intressenter på lokal, nationell och global nivå. Den 

miljömässiga kategorin syftar till att företaget ska redovisa företagets effekter på 

levande och icke-levande naturliga system. Den sociala kategorin delas in i fyra 

underkategorier vilka är: anständiga arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, 

samhället samt produktansvar. Den ekonomiska kategorin omfattar finansiell 

information om de anställdas löner, investeringar i infrastruktur och vilka positiva 

och negativa effekter det skapat samt engagemang och ekonomiska bidrag till 

lokala leverantörer och organisationer. Intäkter, kostnader, utdelningar, skatter 

och förmåner ska också inkluderas. Att upplysa om de anställdas löner syftar till 

att visa hur företaget bidrar till ekonomiskt välmående bland sina anställda, 

eftersom det är en viktig faktor för att bygga starka samhällen och lojala 

medarbetare (GRI 2013b).  

Den miljömässiga kategorin behandlar företagets effekter på levande och icke-

levande naturliga system såsom vårt ekosystem, vatten, land och luft. Företaget 

ska redovisa sin totala mängd av icke förnybara material och totala mängden av 

förnybara material som används för att producera eller paketera sina primära 

produkter och tjänster. Energi - och vattenkonsumtion, aspekter gällande utsläpp 

och avfall ska redovisas samt företagets ansträngningar för att reducera sin 

påverkan på miljön. Vissa företag kan påverka miljön på grund av omfattande 

användning av transporter, för exempelvis varor eller för sina anställda, vilket bör 

finnas med i redovisningen om det identifierats som en väsentlig aspekt. GRI 

lägger också vikt vid att företag ska välja sina leverantörer utefter miljömässiga 

kriterier (GRI 2013b). 

Den sociala kategorin innehåller flertalet underkategorier som handlar om hur 

företaget påverkar den sociala strukturen som verksamheten berör. I 



25 

 

underkategorin anständiga arbetsförhållanden fokuserar GRI på de anställda och 

betonar mångfald, lika löner mellan kvinnor och män, ålder och 

minoritetsgrupper. GRI menar att en hög personalomsättning kan indikera 

missnöjdhet och därför bör det finnas uppgifter om personalomsättningen. Bra 

förmåner för de heltidsanställda, exempelvis sjukvård och/eller pension samt 

berättigande till föräldraledighet kan vara avgörande faktorer för att företaget ska 

behålla sina anställda. GRI betonar också utbildning och menar att det är ett bra 

sätt att behålla och förbättra humankapital vilket också är grundläggande för 

organisatorisk utveckling. Den andra underkategorin gällande de sociala 

aspekterna är mänskliga rättigheter och GRI poängterar diskriminering, jämlikhet 

mellan könen, föreningsfrihet, kollektiva förhandlingar, barnarbete och 

tvångsarbete. Företaget bör redovisa det totala antalet timmar som de anställda fått 

träning eller utbildning i mänskliga rättigheter samt hur stor procentandel av de 

anställda som fått utbildning inom ämnet. Även angående mänskliga rättigheter är 

leverantörerna av stor vikt. Det är därför viktigt att identifiera leverantörer och 

eventuella egna anläggningar som kan använda sig av tvångsarbete och/eller 

barnabete samt som kan hota rättigheten för människor att engagera sig i 

föreningar och kollektiva förhandlingar (GRI 2013b). 

Den sociala underkategorin som berör samhället innehåller de effekter som 

organisationen har på samhället. Företaget ska redovisa de enheter som bedöms 

vara i riskzonen för korruption och som kan orsaka negativa effekter på 

samhället.  De ska också redovisa hur många av de anställda som genomfört 

utbildningar gällande anti-korruption. Den sista sociala underkategorin benämns 

produktansvar och berör de produkter och tjänster som företaget erbjuder och hur 

de påverkar företagets intressenter. Företaget ska redovisa vilka typer av 

produkter som kräver information och märkning gällande säker användning, 

komponenternas ursprung samt om komponenterna eventuellt har någon påverkan 

på miljön. De ska också upplysa om eventuell försäljning av förbjudna och/eller 

omstridda produkter samt hur företaget har hanterat frågor gällande dem samt 

eventuella brott mot kunders integritet och eventuell förlorad kunddata (GRI 

2013b). 
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3. Metod 

I metodkapitlet redogör vi för val av metod, tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen, urval av respondenter, dataanalys och de etiska 

ställningstaganden vi gjorde innan intervjuerna. Avslutningsvis diskuteras 

uppsatsens trovärdighet. 

3.1 Val av metod 

Vilken undersökningsmetod som bör tillämpas för insamling av data baseras på 

undersökningens syfte (Elo & Kyngäs 2008). Uppsatsens syfte är att skapa en 

djupare förståelse för om GRI:s riktlinjer för upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar bidrar till hållbar utveckling i företagen. 

Undersökningens syfte kräver en metod som fokuserar på detaljer och på 

betydelsen av kontexten. Utan fokus på kontexten kan resultatet och slutsatserna 

bli intetsägande svar på våra frågeställningar. De två undersökningsmetoderna 

som uppsatsen kan baseras på är kvalitativ metod och kvantitativ metod, varav 

kvalitativ metod fokuserar på detaljer och på betydelsen av kontexten medan en 

kvantitativ metod fokuserar på siffror och kvantifiering (Bryman & Bell 2013). 

Således tillämpas en kvalitativ metod eftersom det passar för uppsatsens syfte. 

Kvalitativ metod innebär också att teorier genereras genom induktiv 

teorigenerering, vilket innebär att nya teorier genereras baserat på insamlad data. 

Därför är det av stor vikt att insamlad data är av hög kvalité för att kunna besvara 

syftet och för att kunna generera slutsatser som bidrar till ny teorigenerering 

(Bryman & Bell 2013).  

Kvalitativ metod beskrivs också som tolkningsinriktad vilket innebär att förståelse 

av den sociala verkligheten är viktigt. Det tolkningsperspektiv som stödjer 

uppsatsen är fenomenologin som handlar om hur individers uppfattningar skapar 

mening, dock är det viktigt att den hanteras i rätt social kontext. 

Tolkningsperspektivet handlar också om hur vi som författare åsidosätter våra 

uppfattningar om verkligheten och enbart återspeglar respondenternas. En viktig 

aspekt i kvalitativ metod är de processer som sker i den sociala kontexten över tid. 

Det innebär att förändringar i den sociala verkligheten, hur det sker och hur 

förändringarna påverkar den sociala verkligheten är viktiga för att förstå helheten. 
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Eftersom den specifika kontexten är viktig för kvalitativ metod är det svårt att 

generalisera resultatet till flera kontexter utan att tappa det centrala i slutsatsen 

och resultatet av undersökningen. Förutom att kvalitativ metod är detaljrik och 

tolkningsinriktad är det också en flexibel metod. Men att en metod är flexibel 

betyder inte att undersökningen ska sakna struktur eftersom en ostrukturerad 

kvalitativ metod kan generera ett irrelevant resultat (Bryman & Bell 2013). Därför 

presenteras undersökningens genomförande utförligt nedan. 

3.2 Litteratursökning 

Relevant litteratur för uppsatsens syfte har hittats genom sökningar i olika 

databaser. Sökningar har genomförts via Karlstads universitetsbiblioteks databas, 

Scopus, Business Source Premier, Emerald och Google Scholar. Sökresultaten har 

avgränsats till referatgranskade (peer reviewed) artiklar för att försäkra oss om att 

artiklarna är av hög kvalité. Vidare har vi läst Global Reporting Initiatives (GRI) 

riktlinjer och återgett dem i en sammanfattning. GRI presenterar sina riktlinjer i 

två delar, varav den första delen redovisningsprinciper och standardupplysningar 

(reporting principles and standard disclosures) kortfattat behandlar innehållet och 

de olika delarna som ska inkluderas i en hållbarhetsredovisning. Den andra delen 

implementationsmanualen (implementation manual) är en manual för riktlinjerna 

som tillhandahåller djupgående förklaringar till hur riktlinjerna ska tolkas och 

tillämpas vid upprättandet av hållbarhetsredovisningarna.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

För att samla in detaljrik data har vi tillämpat kvalitativa semistrukturerade 

telefonintervjuer. Intervjuerna är semistrukturerade eftersom respondenternas 

uppfattningar är viktiga och för att det är en flexibel intervjuform som fungerar 

för att fånga upp olika individers åsikter. En flexibel intervjumetod fungerar också 

bäst när det är fler än en intervjuare (Bryman & Bell 2013), och i det här fallet är 

vi två stycken som har utfört intervjuerna. Att intervjumetoden är flexibel är också 

nödvändigt när undersökningen inkluderar respondenter och deras tid behöver 

avsättas (Bryman & Bell 2013). De flesta av de respondenter vi har intervjuat är 

mycket upptagna och har inte kunnat avsätta tid till intervjun direkt när vi 

kontaktat dem via telefon. Datum och tid för intervjuerna har därför bokats in via 
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telefon eller mail.  Respondenterna har bestått av dem som varit ansvariga för 

hållbarhetsrelaterade frågor och/eller upprättandet av hållbarhetsredovisningen i 

respektive företag. Intervjuernas fokus handlade om respondenternas uppfattning 

om GRI:s användarvänlighet och hållbarhetsredovisningarnas påverkan på 

företagets hållbarhetsarbete. Därför var det också viktigt att respondenten fick 

styra intervjun i rimlig omfattning. Utifrån det tankesättet strukturerade vi även 

upp en semistrukturerad intervjuguide som vi använde som grund för 

intervjuerna.  Intervjuguiden innehöll en struktur men den var tillräckligt flexibel 

för att vi skulle kunna formulera om frågorna efter hur samtalet fortlöpte. Det var 

möjligt att avvika från intervjuguiden om respondenten hade egna uppfattningar 

som respondenten ville inflika men sen kunde vi också återgå till intervjuguiden. 

En intervjuguide som är mer ostrukturerad än strukturerad leder till att 

respondenten kan tala fritt om sin uppfattning. Och för många specifika frågor kan 

leda till att intervjuaren leder respondenten till åsikter som respondenten inte har 

(Bryman & Bell 2013). Eftersom vi var två stycken som intervjuade använde vi 

dock en semistrukturerad intervjuguide framför en ostrukturerad intervjuguide för 

att uppnå lite struktur, eftersom en ostrukturerad intervjuguide kunde leda till att 

vi genomförde intervjuerna på alldeles för olika sätt (Bryman & Bell 2013). 

Intervjuguiden finns bifogad i sin helhet (se bilaga 1). I intervjuguiden användes 

termerna core och comprehensive för att beskriva det intervjuade företagets 

omfattning på hållbarhetsredovisningen. Det var ett aktivt val att använda de 

engelska termerna istället för att översätta termerna till svenska eftersom vi ansåg 

att det skulle bli lättare att kommunicera med företagen. Fortsättningsvis har vi 

även använt de engelska termerna i uppsatsen för att skapa en helhet och inte 

förvirring.  

Det finns både fördelar och nackdelar med telefonintervjuer. Det var lättare att 

boka in en kortare telefonintervju eftersom många av respondenterna hade mycket 

att göra istället för en längre intervju på plats med respondenten där både lokal 

och tid måste avsättas. Dessutom kunde vi öka antalet tillfrågade företag eftersom 

att vi kunde välja företag utifrån andra kriterier än det geografiska kriteriet. Det 

kan också vara enklare för respondenten att berätta sin verkliga åsikt och inte vad 

intervjuaren förväntar sig att respondenten ska svara. Telefonintervjuer är mindre 
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personliga än intervjuer på plats, vilket kan leda till att respondenterna kan 

uppleva det lättare eller svårare att svara på känsliga frågor (Bryman & Bell 

2013). Alla respondenter var dessutom anonyma vilket förhoppningsvis gjorde det 

ännu enklare att svara ärligt. En nackdel är att en telefonintervju bör vara kort 

annars finns risken att respondenten avslutar intervjun innan intervjuaren har fått 

svar på alla viktiga frågor (Bryman & Bell 2013). Längden på varje intervju 

beräknades till cirka 15-20 minuter innan vi genomförde dem, men den faktiska 

längden på intervjuerna varierade mellan 12 och 34 minuter med ett genomsnitt på 

ungefär 20 minuter. Längden på intervjuerna berodde endast på vad respondenten 

hade att säga. En annan nackdel med telefonintervjuerna var att möjligheten för 

oss som intervjuare att se hur respondenten fysiskt reagerade på en fråga försvann 

(Bryman & Bell 2013). 

3.4 Dataurval 

I urvalet av respondenter till telefonintervjuerna har vi valt ut företag som kan 

påverka miljön och samhället i positiv och negativ riktning. För att nå de företag 

som vi har avgränsat oss till; svenska företag som upprättar sina 

hållbarhetsredovisningar enligt de senaste riktlinjerna (G4) utgivna av Global 

Reporting Initiative (GRI), har vi använt oss av ett målstyrt urval och kontaktat 

den person som enligt företagets hållbarhetsredovisning var ansvarig för 

hållbarhetsrelaterade frågor och/eller upprättandet av hållbarhetsredovisningen på 

företaget. Vi använde oss utav ett målstyrt urval eftersom det var viktigt att 

personen hade rätt kunskaper för att kunna besvara frågorna i intervjuguiden 

(Bryman & Bell 2013). Sammanlagt kontaktade vi 40 respondenter på lika många 

företag, varav 12 ställde upp på en intervju. Vi kontaktade respondenterna först 

via telefon, och svarade de inte eller var upptagna skickade vi ett mail till dem. 

Företagen är verksamma inom följande verksamheter: pappersindustrin, 

tillverkning av utomhusprodukter, bilindustrin, bygg - och anläggningsbranschen, 

försäkringsbranschen, transportföretag, bankväsendet, detaljhandeln, 

kollektivtrafik, verkstadsindustrin, återvinningsbranschen och skogsindustrin.  
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3.5 Dataanalys 

Det finns inga entydiga regler för hur kvalitativ data ska analyseras, dock finns det 

generella riktlinjer. Vi har inspirerats av kodning som är en del i grundad teori för 

vår kvalitativa dataanalys (se Bryman & Bell 2013). Det är bra att börja med 

kodningen så tidigt som möjligt efter intervjuerna eftersom förståelsen för data 

från intervjuerna är som bäst strax efter intervjutillfället samt att möjligheten för 

att samla in bättre data under kommande intervjuer ökar (Miles et al. 2014). Vi 

påbörjade kodningen när 9 av 12 intervjuer var genomförda och transkriberade. Vi 

läste igenom alla intervjuerna två gånger. Första gången läste vi endast igenom 

dem men andra gången plockade vi ut ord och kortare meningar ifrån intervjuerna. 

Orden och meningarna utgjorde sedan grunden för de teman, kategorier och koder 

som kodningen består av. Vi kopplade ihop koderna som liknade varandra till 

kategorier. I det här steget jämförde vi respondenternas svar för att hitta mönster, 

likheter och skillnader i svaren. Det beskriver Bryman och Bell (2013) som en 

aspekt i grundad teori för att kunna utveckla kategorierna. Dock är det viktigt att 

påpeka att vi inte har använt grundad teori som undersökningsmetod men att vi 

har inspirerats av kodningen i grundad teori. Vi kopplade sedan ihop kategorierna 

till fyra övergripande teman och vi utgick ifrån uppsatsens syfte och frågeställning 

när vi skapade temana. Vi förde in teman, kategorier och koder i en 

kodningstabell (se bilaga 2) tillsammans med citat från intervjuerna för att 

tydliggöra de viktiga delarna. Kodningen medför att vi som intervjuare måste 

analysera och tolka innebörden av vad respondenterna har sagt under intervjuerna 

(Miles et al. 2014) men som tidigare nämns har vi utgått ifrån ett fenomenologiskt 

tolkningsperspektiv och försökt utgå från respondenternas uppfattningar och 

undvikit att blanda in våra egna uppfattningar. Det är ändå viktigt att granska 

intervjuerna kritiskt (Bryman & Bell 2013). 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Det finns etiska regler vi bör förhålla oss till under intervjuerna (Bryman & Bell 

2013). Respondenterna informerades om syftet med uppsatsen för att inte ge 

vilseledande information (Bryman & Bell 2013). När vi kontaktat företagen har vi 

presenteras oss med namn, vad och vart vi studerar, undersökningens syfte samt 
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varför vi skulle vilja gör en intervju. Vi betonade att intervjuerna var anonyma 

och att varken företagets namn eller personens namn skulle omnämnas i uppsatsen 

vilket enligt Bryman och Bell (2013) är viktigt. Första gången vi kontaktade 

respondenterna frågade vi om de ville ställa upp på intervju och eftersom vi ville 

spela in intervjun för att använda som underlag till kodningen frågade vi också om 

de samtyckte till det. Det här benämns samtyckeskravet enligt Bryman & Bell 

(2013) och innebär att respondenten måste ha möjligheten att säga nej. Vi har 

åtagit de etiska ställningstagandena för att minimera den skada som 

undersökningen annars kan skapa för respondenterna både under undersökningen 

men också efteråt när uppsatsen publicerats. För att ytterligare undvika att 

framtida problem uppstår har vi också raderat alla inspelningar efter att de 

transkriberats och kodats. 

3.7 Trovärdighetsdiskussion 

Vår förmåga att analysera och spegla materialet i lättförstådda koder och 

kategorier i kodningstabellen är avgörande för kvalitén på undersökningen och 

därmed uppsatsens trovärdighet. Trovärdigheten ökas också genom att en bilaga 

av intervjuguiden finns bifogad som bilaga 1 och att kodningstabellen finns 

bifogad som bilaga 2. Dessutom har processen för genomförandet av intervjuerna 

beskrivits detaljerat ovan vilket också ökar trovärdigheten (Elo och Kyngäs 2008). 

Dock går det inte att undgå att kvalitativ metod alltid innebär tolkning och att det 

är ett centralt problem gällande trovärdigheten, eftersom tolkning är baserad på 

personlig uppfattning och alla tolkar inte samma ord och meningar exakt likadant 

(Graneheim & Lundman 2004). För att undvika olika tolkande synsätt har vi haft 

ett nära samarbete med mycket kontakt och diskussion. Efter varje intervju har vi 

stämt av med varandra att vi har uppfattat respondenterna och den information 

som framkommit liknande. Den semistrukturerade intervjumetoden bidrar till 

ökad trovärdighet eftersom en ostrukturerad intervjumetod kan bli mindre 

trovärdig på grund av att vi genomför intervjuerna enskilt. Skillnaden mellan vilka 

frågor som kunde ha ställts skulle skilja sig åt mer om vi hade använt en 

ostrukturerad intervjuguide istället för en semistrukturerad (Bryman & Bell 2013). 

Således kunde data blivit spretigare och betydligt mycket svårare att koda. Att vi 

genomfört tolv intervjuer istället för tio eller åtta ökar trovärdigheten eftersom fler 
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respondenters åsikter blir representerade i vår insamlade data. Fler intervjuer med 

fler respondenter snarare än att intervjuerna är långa bidrar till ett mer omfattande 

resultat i uppsatsen med fokus på samma frågor, vilket skapar en djupare 

förståelse. Oavsett hur många företag vi skulle ha intervjuat kommer 

undersökningen bara vara användbar på den kontext som undersökningen är 

genomförd i, det vill säga på företag som tillämpar GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning (Bryman & Bell 2013). 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. 

Resultaten har sammanställts för att undvika att texten kan sammankopplas med 

ett specifikt företag eftersom alla respondenter har blivit lovande anonymitet. 

Kapitlet delas in i de teman som arbetats fram under kodningen av intervjuerna. 

Inom respektive tema presenteras en sammanfattning av respondenternas svar 

och uppfattningar gällande GRI:s riktlinjer. 

 

För att inleda intervjuerna ställdes frågor gällande hur länge företagen upprättat 

hållbarhetsredovisningar och hur länge respondenterna har arbetat med 

upprättandet av hållbarhetsredovisning/¨hållbarhetsrelaterade frågor. De 

deltagande företagen har upprättat hållbarhetsredovisningar mellan två och tretton 

år. Respondenterna har arbetat med hållbarhetsredovisning mellan ett och elva år, 

vilket också speglade personernas kunskap om hållbarhetsredovisning i följande 

frågor under intervjun. Frågorna som fortsättningsvis ställdes fokuserade på hur 

respondenterna uppfattade GRI:s riktlinjer för att upprätta sina 

hållbarhetsredovisningar samt hur de används i arbetet mot hållbar utveckling i 

företagen. Under kodningen och analysen av intervjuerna skapades fyra teman 

med underkategorier som relaterar till uppsatsens syfte och frågeställningar. De 

fyra temana är: (1) Riktlinjernas bidrag till hållbar utveckling i företagen, (2) 

Hållbarhetsredovisningen som stöd i företagets hållbarhetsarbete, (3) 

Riktlinjernas användarvänlighet samt (4) Företagens bidrag till hållbar 

utveckling.  

4.1 Riktlinjernas bidrag till hållbar utveckling i företagen 

Inom det första temat betonade flertalet av respondenterna att GRI fungerar som 

en pådrivande faktor till hållbar utveckling. En respondent sa att “redovisningen 

kan ju snabba på beslut ibland” och en annan respondent påpekade att “det sätter 

ju saker och ting på agendan”. Dock uppmärksammade flera av respondenterna att 

det är företaget självt som driver hållbarhetsarbetet framåt och vissa menade att de 

hade arbetat med hållbarhet på liknande sätt utan GRI:s riktlinjer. En respondent 
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påtalade att GRI:s riktlinjer “bidrog till hållbar utveckling framförallt tidigare, 

kanske mindre idag, för det finns så himla många andra som gör samma sak”. En 

annan respondent var också tveksam till GRI som pådrivande faktor och 

poängterade att det är “svårt att säga om det är GRI som drivit på det”. Flera av 

respondenterna uppgav att hållbarhetsredovisingen granskas externt, vilket också 

fungerar som en pådrivande faktor. De flesta ansåg också att riktlinjerna bidrog 

till ett strukturerat sätt att se på hållbarhet och att de ger en tydlig 

sammanställning och förståelse. En respondent berättade att “vi som arbetar med 

just de här frågorna får en väldigt bra sammanställning och då kan vi ju se vilka 

områden som vi behöver bli vassare på”.  Flertalet av de intervjuade framhävde 

också vikten av att tänka långsiktigt och att den kortsiktiga kvartalsekonomin inte 

fungerar ur en hållbarhetssynpunkt. GRI:s syfte med riktlinjerna är att företagen 

ska upprätta mål, mäta prestationer samt göra förändringar mot ett mer hållbart 

företag. Sju av respondenterna menade att GRI:s syften uppfylls i företaget medan 

andra påpekade att de inte kommit så långt i arbetet eller att syftena delvis är 

uppfyllda. 

I och med redovisningen enligt GRI menade de flesta att det blir tydligare vad 

företaget gör och vad företaget inte gör. Flera av respondenterna betonade att 

riktlinjerna blivit bättre i och med övergången från G3 till G4. En respondent sa 

“jag tycker att riktlinjerna förbättrades i samband med införandet av G4, det blev 

mycket tydligare att man faktiskt kan redovisa på det som är väsentligt för sin 

verksamhet”. Ordet “väsentlighet” utgör en gemensam nämnare för i princip alla 

intervjuer. Intern stolthet över redovisningen och spridning av informationen 

vidare i organisationen var också något som några av de tillfrågade framhävde 

som en positiv biverkan. Vissa tyckte dock att redovisningen enligt GRI är väldigt 

tidskrävande och att det kan kännas lite meningslöst att redovisa information som 

ofta är väldigt historisk. Citatet “det är väl mycket arbete för att göra en 

rapportering som ofta är väldigt historisk” belyser hur en respondent upplevde 

arbetet med hållbarhetsredovisningen. Vi frågade respondenterna om de upplevde 

att hållbarhetsarbetet har ökat i omfattning efter att de började upprätta 

hållbarhetsredovisningar men där rådde det delade meningar. Sex av de tillfrågade 

upplevde att det är ett större fokus på hållbarhetsarbetet och att omfattningen av 
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hållbarhetsarbetet är större nu än innan företaget började upprätta 

hållbarhetsredovisningar, medan andra respondenter var tveksamma till om det 

blivit någon skillnad på hållbarhetsarbetets omfattning. Något som de flesta av 

respondenterna framhävde var vikten av transparens, vilket är nödvändigt för att 

företagens intressenter ska kunna bedöma hållbarhetsredovisingen och skapa en 

heltäckande bild av företagen. För att sammanfatta respondenternas uppfattningar 

gällande riktlinjernas bidrag till hållbar utveckling ansåg elva av totalt tolv 

respondenter att GRI:s riktlinjer bidrog till hållbar utveckling i deras företag. 

Vissa påpekade dock att det finns fler standarder utöver GRI som är med och 

bidrar till hållbar utveckling men avgränsat enbart till GRI:s riktlinjer så anser 

majoriteten att GRI:s riktlinjer utgör en bidragande faktor till hållbar utveckling.  

4.2 Hållbarhetsredovisningen som stöd i företagets hållbarhetsarbete 

Hur hållbarhetsredovisningen används som stöd i företagens hållbarhetsarbete 

skiljer sig markant mellan företagen i undersökningen. Majoriteten av 

respondenterna, totalt nio av tolv uppgav att hållbarhetsredovisningen används 

som stöd i arbetet, både internt och externt. En respondent påpekade att “GRI 

definitivt har bidragit till arbetet”. Vissa menade att den utgör en utmärkt guide 

för vilka områden man bör arbeta med och att den fungerar som ett 

kommunikationsmedel mellan dem och intressenterna. En av respondenterna sa 

att “hållbarhetsredovisningen är stommen som hjälper oss att jobba i rätt riktning” 

och menade att GRI har bidragit till deras hållbarhetsarbete. Det framkom också 

att hållbarhetsredovisningen används som stöd när nytt material som broschyrer 

och kampanjer ska tas fram. En av respondenterna berättade att de använder sin 

hållbarhetsredovisning vid upphandlingar med nya kunder, vid rekryteringar och 

när personalavdelningen är ute och träffar studenter. Några respondenter tyckte 

däremot tvärtom och påpekade att deras hållbarhetsredovisning och det 

hållbarhetsarbete som företaget utför är två helt olika saker och att de därför bör 

hanteras separerat. En av respondenterna markerade det genom att säga “det är ett 

verktyg för oss att kommunicera hållbarhetsarbetet men det är inte direkt nåt stöd 

i hållbarhetsarbetet”. Således tyckte några respondenter att 

hållbarhetsredovisningen enbart kommunicerar historisk information och den 

därför inte använd som stöd i hållbarhetsarbetet. 
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4.3 Riktlinjernas användarvänlighet 

Gällande det tredje temat uppmärksammades många både positiva och negativa 

aspekter. Alla intervjuade respondenter uppgav att deras företag upprättade sina 

hållbarhetsredovisningar enligt omfattningen som GRI benämner core. 

Förklaringen till det är att företagen ansåg att omfattningen comprehensive är 

mycket mer omfattande och att redovisning enligt den nivån inte nödvändigtvis 

leder till en bättre och mer väsentlig hållbarhetsredovisning. En respondent ansåg 

att det skulle bli mer “tungrott” att redovisa enligt comprehensive, medan en 

annan påpekade att “det behöver nödvändigtvis inte vara mer relevant för våra 

intressenter att ta del av en mer omfattande rapportering”. En annan respondent 

menade att GRI faktiskt uppmanar företagen till att våga redovisa enligt core och 

därmed enbart redovisa det som är väsentligt för respektive företag. Viktigt att 

poängtera är dock att några respondenter påpekade att riktlinjerna har blivit bättre 

i och med den fjärde generationens riktlinjer (G4) och att de uppdaterade 

riktlinjerna tillåter mer valfrihet än tidigare. En respondent belyste problemet och 

sa “G3 var betydligt mer fyrkantig och inte helt anpassad för alla verksamheter”.  

Positiva aspekter som framkom gällande användarvänlighet var att riktlinjerna ger 

struktur och underlättar arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningen. De 

utgör också en bra guide för arbetet och respondenterna menade att de tydligt kan 

se vart det finns brister som behöver bearbetas. En respondent var mycket nöjd 

med utformningen av riktlinjerna och sa “själva metodiken är fantastisk”. 

Riktlinjerna utgör också ett hjälpmedel för företagen när de ska upprätta mål och 

strategier samt när resultat ska mätas. En respondent uttryckte det genom att säga 

“används som stöd för att upprätta mål och mäta prestationer”. En annan 

respondent påpekade att GRI har bidragit till större fokus på prestationsmätning. 

En annan positiv aspekt gällande riktlinjerna är flexibiliteten och en respondent 

belyste det och sa “GRI är vad man gör det till”. Riktlinjerna upplevdes av flera 

som flexibla och att de kan anpassas till respektive verksamhet, dock delades inte 

den uppfattningen av alla respondenter. Hälften av respondenterna upplevde att 

riktlinjerna borde förbättras för att kunna anpassas till fler typer av verksamheter. 

Några respondenter antydde att riktlinjerna verkar vara anpassade till företag som 

har tillverknings- och produktionsverksamheter och att det exempelvis är svårt att 
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tillämpa dem i ett företags vars verksamhet är mer inriktad på projekt och tjänster. 

En respondent sa “man märker att de är skrivna lite utifrån tillverkningsindustri”. 

Fler negativa aspekter gällande tillämpningen av riktlinjerna som respondenterna 

upplevde var att riktlinjerna var för styrande och att de är komplicerade samt att 

några indikatorer är svåra att mäta. De miljömässiga aspekterna verkar vara de 

som upplevs svårast att redovisa efter och en av respondenterna påtalade att 

“miljö är ju ett ganska knepigt område just när det gäller mätningar och så”. 

Några av respondenterna sa att det kan vara svårt att få en heltäckande bild av 

företaget med enbart GRI:s riktlinjer och att de därför behöver lägga till egna 

aspekter för att företagets hållbarhetsredovisning ska uppvisa en rättvisande bild. 

För att belysa problemet sa en respondent “de missar ju mycket också, så det är 

svårt att få ihop något som är heltäckande”. 

4.4 Företagens bidrag till hållbar utveckling 

Det fjärde temat behandlar företagens hållbarhetsarbete i praktiken, för att bidra 

till hållbar utveckling. Respondenterna betonade främst frågor som rör miljö, 

klimat, hållbarhet i leverantörskedjan, sina anställda och intressentdialoger. 

Företagen uppgav att de exempelvis bidrar till hållbar utveckling genom att 

minska sitt resande och när de måste resa ska de välja det mest miljövänliga 

alternativet. En respondent berättade att “vi klimatkompenserar för våra flyg - och 

tjänsteresor”. De flesta respondenterna betonade vikten av energieffektivitet, 

avfallsfrågor eller hur de ska minska sina utsläpp. De aspekterna var viktigare i 

vissa företag jämfört med andra och beror på vilken typ av verksamhet företaget 

har. En respondent i ett av de företagen som lägger mer fokus på den aspekten sa 

“energidelen i klimatfrågan har legat i topp hela tiden”.  Hållbarhet i hela 

leverantörskedjan verkar vara en viktig aspekt och alla företag i undersökningen 

utvärderade och granskade sina leverantörer på något sätt innan de ingick avtal. 

Flera respondenter uttryckte sitt engagemang gällande hållbarhet i 

leverantörskedjan: “Vi jobbar med hållbarhetsfrågorna i våra leverantörsled”. “Vi 

för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer och vi har en checklista när vi 

utvärderar dem”. Gällande företagets egna anställda så erbjöd alla företagen i 

undersökningen utbildningar gällande hållbarhetsmässiga aspekter. En av 

respondenterna berättade att de utbildar sina leverantörer gällande arbetsmiljö för 
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anställda och miljömässiga aspekter, främst i de länder som klassificeras som 

högriskländer. Flertalet av respondenterna framhävde vikten av god arbetsmiljö 

och hälsa, kompetensutveckling, delaktighet samt jämställdhet och mångfald.  En 

respondent berättade att “vi fokuserar mycket på kompetensutveckling och 

möjligheter att utvecklas i jobbet” och en annan poängterade att “vi har ett stort 

fokus på arbetsmiljön, och vi har börjat sätta mer fokus på den psykosociala 

arbetsmiljön”. Det framkom också att ett företag genomför 

medarbetarundersökningar “som mäter temperaturen i organisationen”, som en 

respondent uttryckligen sa.  

Två av företagen i undersökningen har en tydlig mansdominans respektive 

kvinnodominans, och för de två företagen verkade jämställdhet, mångfald och 

könfördelning vara viktiga aspekter, men även de andra respondenterna nämnde 

de aspekterna. En respondent som arbetar på ett av företagen som anser att de här 

aspekterna är viktiga berättade att “vi har en personal som representerar väldigt 

många olika nationaliteter”. Respondenterna upplevde att kraven från intressenter 

har ökat och därmed läggs allt mer tid på intressentdialoger för att tillgodose 

intressenternas intressen och krav. Att ha en kontinuerlig dialog med intressenter 

är väsentligt för att kunna redovisa det som intressenterna vill veta. En respondent 

uttryckte att “det finns idag olika förväntningar från våra intressenter på vad de 

vill se i en redovisning och vi försöker såklart möta de här förväntningarna och 

tydliggöra hur vi förhåller oss till det, vilket såklart driver utvecklingen i vårt 

arbete”. En annan respondent menade att “intressenterna påverkar vilka aspekter 

som är viktiga och vilka som ska tas med i hållbarhetsredovisningen”. De flesta 

respondenterna betonade också vikten av sin väsentlighetsanalys som i många fall 

är framtagen tillsammans med deras intressenter. Ett fåtal respondenter påpekade 

också att det som företaget har lovat sina intressenter måste de hålla. De flesta 

företagen bidrog till sitt lokala samhälle på ett eller annat vis. “Att bidra till det 

lokala samhället är ju ett av våra ledord” berättade en av respondenterna. Vissa 

erbjöd praktikplatser och hjälper till för att få ungdomar i arbete. Några 

respondenter berättade att de ger ekonomiska bidrag och samarbetar med lokala 

organisationer för att utveckla samhället. De respondenter vars företag finns på 

många olika platser både i Sverige och utomlands menade att de bidrar till det 
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lokala samhället genom att de har en stark förankring i samhället, vilket en av 

respondenterna belyste genom att säga “vi blir per automatik en stark förankring i 

samhället när vi finns på så många orter”. Vidare är mänskliga rättigheter, 

barnarbete, etik och antikorruption samt förebyggande arbete något som 

respondenterna också nämnde under intervjuerna.  
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5. Analys 

I analyskapitlet sammankopplar vi empirin med de olika delarna i den teoretiska 

referensramen. Analysen är utförlig och är uppdelad utifrån temana i empirin för 

att sedan avslutas med en diskussion om företagsetik och hållbar utveckling.  

5.1 Analys av riktlinjernas bidrag till hållbar utveckling i företagen 

Företag är viktiga aktörer på marknaden eftersom de kan påverka sin omgivning i 

både positiv och negativ riktning (Elkington 1999). De flesta respondenterna har 

uppgett att de uppfattar att GRI:s riktlinjer är pådrivande, även om inte alla 

respondenter uppfattar att deras företag uppfyller hela GRI:s syfte som är att 

upprätta mål, mäta prestationer samt göra förändringar för att agera mer hållbart i 

företaget (Global Reporting Initiatives [GRI] 2013a). Många respondenter 

poängterar också att GRI:s riktlinjer inte är den enda faktorn som driver företag 

mot hållbar utveckling utan att riktlinjerna är en del av många faktorer som driver 

utvecklingen framåt. Men eftersom GRI tillhandahåller de mest använda 

riktlinjerna i världen för upprättande av hållbarhetsredovisningar (Siew 2015; GRI 

2016) är det viktigt att riktlinjerna är pådrivande. Det är också viktigt att 

informationen i hållbarhetsredovisningarna sedan används som stöd för arbetet 

mot hållbar utveckling istället för att hållbarhetsredovisningar bara blir en 

historisk beskrivning av vad som har hänt vilket några av respondenterna påpekar 

att hållbarhetsredovisningen är. Få respondenter har uppgett att upprättningen av 

hållbarhetsredovisningarna och arbetet mot hållbar utveckling är lika enkelt som 

GRI (2013a) påstår. Det vill säga att hållbarhetsredovisningarna upprättade enligt 

GRI:s riktlinjer verkligen bidrar till att upprätta mål, mäta prestationer samt göra 

förändringar för att agera mer hållbart inom företaget (GRI 2013a). 

En annan sak som driver arbetet med hållbar utveckling framåt är som några 

respondenter påpekade, att har företaget lovat något i hållbarhetsredovisningen 

måste de också uppfylla det för att ha kvar förtroendet från intressenterna. Ska en 

aspekt redovisas måste den först mätas vilket även Norman & McDonald (2004) 

beskriver som en anledning till varför företag upprättar hållbarhetsredovisningar. 

Dessutom hjälper prestationsmätning till att förbättra framtidens prestationer. Att 

respondenterna påpekar att de måste hålla det som företaget har lovat i 
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hållbarhetsredovisningarna tyder på att de tar hänsyn till företagets etiska ställning 

gentemot sina intressenter, vilket i det här fallet överensstämmer med 

deontologisk etik (Johnsson 2015). Respondenterna antyder att de har ett stort 

fokus på skyldigheterna och relationerna till sina intressenter och det är inte så 

konstigt eftersom att den grundläggande uppfattningen inom intressentteorin är att 

företagets framgång beror på hur väl företaget hanterar sina intressentrelationer 

(Freeman & Philips 2002). En annan pådrivande faktor som respondenterna 

uppgav var att hållbarhetsredovisingen granskas av en extern part. Det kan vara 

viktigt att en extern part granskar hållbarhetsredovisningen för att göra en 

kvalitetsbekräftelse för att bidra till hållbar utveckling i företaget (Junior et al. 

2014).  

Upprättandet av hållbarhetsredovisningen bidrar till är ökad kunskap om hållbar 

utveckling (Ceulemans et al. 2015). De flesta ansåg också att riktlinjerna bidrar 

till en struktur att arbeta efter och en respondent uttryckte det genom att säga “vi 

som arbetar med just de här frågorna får en väldigt bra sammanställning och då 

kan vi ju se vilka områden som vi behöver bli vassare på”. Syftet med processen 

att upprätta hållbarhetsredovisningen är att företagen ska identifiera de mest 

väsentliga aspekterna utifrån vad som påverkar deras intressenter mest (GRI 

2013a). De respondenterna som tycker att riktlinjerna bidrar till bättre struktur 

vekar ha tagit till sig processen såsom GRI vill att de ska göra (GRI 2013b). En 

respondent påpekade också att det är viktigt med ett långsiktigt tänkande istället 

för ett kortsiktigt eftersom att ett kortsiktigt tänkande inte fungerar utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Det bekräftas även av Székely och Knirsch (2005) som 

skriver att långsiktigt tänkande är av stor betydelse för hållbar utveckling och ett 

kortsiktigt tänkande hindrar den hållbara utvecklingen. Hälften av respondenterna 

kunde uppge att de uppfattar ett större fokus på hållbarhetsrelaterade frågor efter 

de började hållbarhetsredovisa, vilket också är en del av det som GRI (2013a) 

menar att deras riktlinjer bidrar med. Men kritiker anser att GRI:s riktlinjer 

omöjligt kan bidra till det arbete som krävs för att ett företag ska uppnå hållbar 

utveckling. Istället kan användningen av GRI:s riktlinjer leda till förvirring 

angående begreppet hållbar utveckling och bidra till att företag blir mer ohållbara 

än hållbara (Milne & Gray 2013). De flesta respondenter påpekade att 
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transparensen är viktig för att företagens intressenter ska kunna bedöma 

hållbarhetsredovisingen och få en fullständig bild av företagen. Transparens är 

också en av de viktigaste faktorerna enligt GRI (2013a) eftersom det är nyckeln 

till förändring. Och alla företag har också en skyldighet att lämna ut information 

till intressenterna för att uppnå transparens (Norman & McDonald 2004). Några 

respondenter tyckte dock att hållbarhetsredovisningen enligt GRI:s riktlinjer är 

väldigt tidskrävande och att redovisningen bara innehåller historisk data, citatet 

“det är väl mycket arbete för att göra en rapportering som ofta är väldigt historisk” 

belyser det. Funktionen med GRI:s riktlinjer, att identifiera de mest väsentliga 

aspekterna (GRI 2013a) borde dock uppfyllas även om respondenterna uppfattar 

att det främst är historisk redovisning av data. Nio av tolv respondenter uppger att 

de använder hållbarhetsredovisningen som stöd i hållbarhetsarbetet i företaget, 

vilket är anmärkningsvärt eftersom Milne och Gray (2015) menar att 

hållbarhetsredovisningen och det hållbarhetsarbete som utförs är två separata 

företeelser. De andra respondenterna uppfattar att hållbarhetsarbetet och 

hållbarhetsredovisningen är två helt olika saker och bör skiljas åt, vilket stämmer 

bättre överens med vad Milne och Gray (2015) beskriver. Att respondenter 

uppfattar att hållbarhetsredovisningen inte stödjer hållbarhetsarbetet kan bero på 

att hållbarhetsredovisningen mestadels innehåller historisk data, som en 

respondent påpekade. I de företagen som använder hållbarhetsredovisningen som 

stöd, används den exempelvis som kommunikationsmedel mellan företagen och 

intressenterna. Enligt Freeman och Philips (2002) beror företagets framgång på 

hur väl företaget hanterar sina intressentrelationer. Således kan det tänkas att de 

företagen som använder hållbarhetsredovisningen som kommunikationsmedel har 

högre lönsamhet än de som inte gör det. Den kan också användas internt för 

hållbarhetsarbete och som underlag för beslut, vilket flera av de tillfrågande 

respondenterna uppgav i intervjuerna. Och hållbarhetsredovisningen är inte bara 

tillför de externa intressenterna utan bör även användas internt i företaget 

(Freundlieb et al. 2014). Trots att det finns en hel del brister i GRI:s riktlinjer och 

att de kanske inte bidrar till hållbar utveckling lika mycket som GRI påstår (GRI 

2013a) menar ändå elva av tolv respondenter att GRI:s riktlinjer bidrar till att 

hållbarhetsrelaterade frågor blir diskuterade och att riktlinjerna därmed bidrar till 

hållbar utveckling. GRI är enligt respondenterna en del av de bidragande 
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faktorerna till hållbar utveckling men inte den enda bidragande faktorn. Men som 

en respondent sa “svårt att säga om det är GRI som drivit på det” och menade att 

det finns andra aspekter av arbetet mot hållbar utveckling också.  

5.2  Analys av riktlinjernas användarvänlighet 

Alla respondenter vi intervjuade sa att deras företag redovisade enligt core (se 

GRI 2013a). En respondent sa ”det behöver nödvändigtvis inte vara mer relevant 

för våra intressenter att ta del av en mer omfattande rapportering”. En respondent 

påpekade dessutom att GRI uppmanar till att våga redovisa enligt core och bara 

redovisa det som är väsentligt för företagets verksamhet. Principen väsentlighet, 

enligt GRI:s riktlinjer handlar om att företaget ska redovisa på företagets 

ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan med betoning på de mest 

relevanta aspekterna (GRI 2013a). Det är därför inte rätt att påpeka att en mer 

omfattande hållbarhetsredovisning skulle vara bättre för att påvisa företagets 

prestationer, vilket också några av respondenterna nämnt.  

Efter GRI:s uppdatering av riktlinjerna från G3 till G4 anser respondenterna att 

riktlinjerna innehåller mer valfrihet. En respondent sa “G3 var betydligt mer 

fyrkantig och inte helt anpassad för alla verksamheter” och menade att de nya 

riktlinjerna fungerar bättre att tillämpa på fler verksamheter. GRI själva påstår 

dock att deras riktlinjer redan ska vara anpassade för alla typer av verksamheter 

(GRI 2013b), vilket kan ifrågasättas baserat på respondenternas svar. Men 

exempelvis Borglund et al. (2010) påpekar att tillämpningen av GRI:s riktlinjer är 

komplicerad. Några respondenter har upplevt att riktlinjerna har blivit mer 

flexibla, dock delas inte den uppfattningen av alla respondenter. Hälften av 

respondenterna påpekade att riktlinjerna kan förbättras för att bättre kunna 

tillämpas i företag med andra verksamhetstyper än tillverkningsföretag. Dessutom 

råder det anmärkningsvärda olikheter mellan företagens tillämpning av GRI:s 

riktlinjer (Searcy & Buslovich 2014; Greiling et al. 2015). Exempelvis sa en 

respondent “man märker att de är skrivna lite utifrån tillverkningsindustri”. 

Således verkar inte GRI:s riktlinjer fungera optimalt för alla typer av 

verksamheter. GRI menar att riktlinjerna är tillräckligt flexibla för att varje företag 

ska kunna komponera sitt eget underlag för upprättandet av företagets 
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hållbarhetsredovisning (GRI 2013b). Genom att företagen kan upprätta 

hållbarhetsredovisningen antingen enligt core eller enligt comprehensive och 

därför tillämpa de riktlinjer som är mest väsentliga för företagens verksamhet 

menar GRI att tillämpningen är flexibel och upp till varje företag (GRI 2013b). 

Eftersom undersökningen inte har fokuserat på en särskild bransch utan 

respondenterna arbetar på företag som är verksamma inom olika branscher, några 

inom tillverkningsindustrin och andra inom branscher som är mer tjänsteinriktade, 

kan respondenternas uppfattningar tyda på att GRI:s riktlinjer är komplicerade att 

tillämpa i andra företag än tillverkningsföretag. Som tidigare nämnts påpekar 

exempelvis Borglund et al. (2010) att tillämpningen av GRI:s riktlinjer är 

komplicerad. Riktlinjerna bör därför anpassas till fler branscher för att de ska vara 

användbara för fler företag. Det är viktigt att riktlinjerna är tillämpliga för alla 

verksamhetstyper för att GRI ska få en ännu bredare krets av företag som 

upprättar sina hållbarhetsredovisningar enligt deras riktlinjer. GRI är en 

organisation och likaväl som företagen vi intervjuat har GRI intressenter och 

några av intressenterna är de företag som tillämpar GRI:s riktlinjer. GRI:s 

intressenter kan ses som principaler (Eisenhardt 1989) som delegerar uppgifter till 

GRI som kan ses som agenten (Lambert 2007) och agenten ska agera i 

principalens intresse (Lambert 2007; Jensen & Meckling 1976) Om principalerna, 

det vill säga användarna av riktlinjerna ökar trycket på GRI att utforma riktlinjer 

anpassade till fler verksamheter kan GRI få mer legitimitet (Waddock et al. 2002). 

Förbättrade riktlinjer skulle troligtvis leda till att fler företag kommer att tillämpa 

GRI:s riktlinjer vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar och arbeta mot 

hållbar utveckling.  

Det som hållbarhetsredovisningar upprättade enligt GRI:s riktlinjer kan bidra med 

är ett stöd när företagen ska upprätta mål och strategier samt vid 

prestationsmätning (GRI 2013a). Det påpekade även respondenterna, att GRI:s 

riktlinjer har lett till att det har blivit större fokus på att faktiskt mäta 

prestationerna och en annan respondent sa att riktlinjerna “används som stöd för 

att upprätta mål och mäta prestationer”. Och om en prestation ska redovisas i 

hållbarhetsredovisningen måste den först mätas (Norman & McDonald 2004). 

Men enligt respondenterna är prestationer som berör de miljömässiga aspekterna 
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är svåra att mäta. En respondent sa “miljö är ju ett ganska knepigt område just när 

det gäller mätningar och så”. Det bekräftar teorin om att det är svårt att mäta de 

miljömässiga och sociala prestationerna på ett meningsfullt och konsekvent sätt 

(Pava 2007; Székely & Knirsch 2005). Men det är viktigt att mäta prestationerna 

eftersom att prestationsmätning hjälper till att förbättra framtidens prestationer 

(Norman & McDonald 2004) och därmed arbetet mot hållbar utveckling. Ett annat 

problem som några av respondenterna upplevde var svårigheterna att få en 

heltäckanade bild med GRI:s riktlinjer. En respondent belyste det och sa “de 

missar ju mycket också, så det är svårt att få ihop något som är heltäckande”. Det 

kan kopplas till Milne och Gray (2013) som påstår att riktlinjerna snarare kan 

skapa förvirring och driva företagen mot mer ohållbar än hållbar verksamhet. 

Hållbarhetsredovisningen syfte är att skapa en samlad bild och rättvisande bild av 

företagets verksamhet samt deras hållbarhetsarbete (Fernandez-Feijoo et al. 2014).  

5.3 Analys av företagens bidrag till hållbar utveckling 

Det uppstår ett agentförhållande mellan intressenterna som användarna av 

hållbarhetsredovisningen och företaget som upprättar den (Jensen & Meckling 

1976). De flesta respondenterna betonade vikten av väsentlighetsanalys som i 

många fall är framtagen av företagen tillsammans med deras intressenter. 

Intressentteorin en viktig grund i GRI:s riktlinjer och det är de väsentliga 

aspekterna utifrån intressenterna perspektiv som ska redovisas i 

hållbarhetsredovisningen (GRI 2013b). En respondent sa “intressenterna påverkar 

vilka aspekter som är viktiga och vilka som ska tas med i 

hållbarhetsredovisningen”.  Förutom att hållbarhetsredovisningen ska innehålla 

väsentliga aspekter för intressenterna ska de också identifieras i samråd med 

intressenterna (GRI 2013b), vilket i flertalet fall görs enligt respondenterna. Det är 

den första principen som GRI tar upp och benämns inkluderande av intressenter 

vilket betyder att alla intressenter som blir påverkade eller påverkar företaget ska 

inkluderas i bedömningen av väsentliga aspekter (GRI 2013b). Därför menar 

respondenterna att det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med intressenter, för 

att kunna redovisa det som är väsentligt för intressenterna. En respondent 

uttryckte att “det finns idag olika förväntningar från våra intressenter på vad de 

vill se i en redovisning och vi försöker såklart möta de här förväntningarna och 
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tydliggöra hur vi förhåller oss till det, vilket såklart driver utvecklingen i vårt 

arbete”. Om intressenternas förväntningar blir tillgodosedda kan det skapa 

legitimitet för företaget (Waddock et al. 2002). Respondenterna sa i intervjuerna 

att de har upplevt att kraven från intressenter har ökat och därmed läggs allt mer 

tid på intressentdialoger för att tillgodose intressenternas behov och krav. 

Intressenterna tillskriver företaget legitimitet som företaget behöver för att 

fortsätta sin verksamhet (Deegan 2002). Därför är det viktigt att tillgodose 

intressenternas intresse som i det här förhållandet kan ses som principaler enligt 

agentteorin och delegerar vad de vill veta till företaget som agerar agenter för 

intressenterna (Jensen & Meckling 1976). 

Företagets totala prestation beror på fler aspekter än enbart den finansiella 

aspekten av ett företags verksamhet (Pava 2007). Ett hållbart företag är ett företag 

som skapar ekonomisk tillväxt samtidigt som de producerar produkter och tjänster 

med hänsyn till miljön och samhället (Székley & Knirsch 2005). I intervjuerna har 

respondenterna betonat olika aspekter som är viktiga men gemensamt för de flesta 

intervjuer är betoning på klimatet, miljön, hållbarhet i leverantörskedjan, anställda 

och intressentdialoger. De tre aspekterna i TBL är ekonomin, miljön och den 

sociala aspekten (Elkington 1999), hållbar utveckling uppnås när det finns en 

balans mellan de tre aspekterna i TBL (Székely & Knirsch 2005). Även om 

företagen betonar den miljömässiga och den sociala aspekten mest, behöver det 

inte betyda att företaget inte är hållbart eftersom van Marrewijk (2003) menar att 

företagen behöver bidra till samhället på lokal nivå för att uppnå hållbar 

utveckling. Implementering av handlingsplan i en av de tre aspekterna leder också 

till bättre prestation i de andra två aspekterna, vilket betyder att ett företag bidrar 

till hållbar utveckling om de börjar agera aktivt i en av de tre aspekterna (Gimenez 

et al. 2012). Det företagen gör inom de här aspekterna är att alla utvärderar sina 

leverantörer, alla tillhandahåller utbildning eller kunskap om hållbarhetsrelaterade 

frågor och många respondenter påpekade också god arbetsmiljö. Respondenterna 

tar upp flertalet av aspekterna som i GRI:s riktlinjer anses vara viktiga inom den 

sociala kategorin (GRI 2013b), vilket påvisar att de har beaktat hur företaget 

påverkar den sociala struktur som verksamheten berör. 
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5.4 Företagsetik i riktlinjerna 

Mångfald, jämställdhet, könsfördelning, antikorruption, barnarbete och mänskliga 

rättigheter är något som GRI framhäver i den sociala kategorin (GRI 2013b). 

Respondenterna betonar också vikten av att ta hänsyn till de aspekterna, speciellt 

de företagen som har en tydlig mans - eller kvinnodominans. Trots att kritik 

riktats mot att GRI inte fastställt ett etisk ställningstagande (Westermark 2012) 

uppger respondenterna att de beaktar etiska ställningstaganden eftersom de anser 

att aspekter som mångfald och mänskliga rättigheter är viktiga. Det som dock står 

i GRI:s riktlinjer är att företaget ska upplysa om etik och integritet, exempelvis 

sina värderingar, principer och normer, såsom sin uppförandekod (GRI 2013b)  

Det krävs att företaget definierar och fastställer sina etiska ståndpunkter för att 

implementera hållbarhet effektivt i företagens strategi (DesJardins 2016). Den etik 

som företaget agerar i enlighet med drivs framförallt av det resultat som företaget 

vill uppnå (Micewski & Troy 2007). Som ovan nämnts har kritik riktats mot 

GRI:s riktlinjer eftersom det inte finns ett fastställt etisk ställningstagande i dem 

(Westermark 2012). Dock antyder flera av respondenterna att de beaktar etiska 

ställningstaganden i sin dagliga verksamhet och när hålbarhetsredovisningen ska 

upprättas. Som tidigare nämnts uppgav vissa respondenter att de måste hålla det 

som de har lovat, vilket är ett deontologiskt synsätt (Johnson 2015). Enligt 

deontologin kan det anses vara företagets skyldighet gentemot intressenterna att 

arbeta mot hållbar utveckling, även om det inte är det mest ekonomiska för 

företaget på kort sikt. Att tillgodose intressenternas krav om hållbart arbete skapar 

också legitimitet för företaget (Waddock et al. 2002). Enligt utilitarismen ska 

företaget göra det som är bäst för flest människor (Johnson 2015; Gustafson 

2013). Utan en hållbar miljö kan ingen människa leva på jorden i framtiden och 

därför bör företaget arbeta mot hållbar utveckling även enligt utilitarismen. En 

koppling mellan Brundtland-rapportens definition av hållbar utveckling och det 

utilitaristiska synsättet kan urskiljas. Definitionen en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED 1987), syftar till människornas 

behov idag och i framtiden. Det stämmer väl överens med det utilitaristiska 

synsättet att ett företags handlingar ska leda till en så fördelaktig värld som 
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möjligt (Brytting 2005). Respondenterna berättar bland annat att de bidrar till 

global utveckling genom att minska sitt resande och att de tar hänsyn till 

hållbarhet genom sina leverantörskedjor. Att ta hänsyn till hållbarhet i 

leverantörskedjorna kan skapa en större medvetenhet hos leverantörer runt om i 

världen, vilket kan ge positiva effekter globalt sett vilket också kan ses som ett 

utilitaristiskt synsätt (Brytting 2005). Även om deontologin baseras på 

skyldigheter och utilitarism på konsekvenstänkande resulterar det i samma resultat 

och för att företag bör sträva efter att uppnå hållbar utveckling.  
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6. Slutsats och förslag till framtida forskning 

I det avslutande kapitlet sammanfattas uppsatsens viktigaste upptäckter och våra 

slutsatser presenteras. Slutligen ger vi förslag till framtida forskning. 

6.1 Slutsats 

En intressant del i resultatet är att alla företag i undersökningen upprättar sina 

hållbarhetsredovisningar enligt omfattningen som GRI benämner core. Inget av 

företagen upprättar enligt comprehensive, eftersom upprättningen enligt 

comprehensive upplevs som allt för omfattande och för att det nödvändigtvis inte 

leder till mer väsentlig redovisning. Gällande användarvänligheten av riktlinjerna 

uppfattar flera av de intervjuade att riktlinjerna främst är utformade för företag 

med produktion och tillverkning, och att det finns stor förbättringspotential för 

riktlinjerna. Vissa respondenter uppfattar att riktlinjerna är komplicerade att 

tillämpa medan andra tycker att tillämpningen är relativt enkel och flexibel. 

Respondenternas uppfattningar gällande användarvänligheten i GRI:s riktlinjer 

råder det således delade uppfattningarna om. Upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen upplevs som mycket tidskrävande enligt vissa 

respondenter. Eftersom några respondenter uppfattar att företagen i 

tillverkningsbranschen har lättare att tillämpa riktlinjerna behöver riktlinjerna 

anpassas till fler typer av branscher för att riktlinjerna ska kunna tillämpas av en 

bredare grupp av företag  

Kraven från företagens intressenter ökar ständigt och det är därför viktigt för 

företagen att ha kontinuerliga intressentdialoger. Innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna baseras på de aspekterna som är viktiga utifrån 

intressenternas perspektiv. Resultatet av intervjuerna visar på stora skillnader i hur 

hållbarhetsredovisningen används i företagen. I en del företag används den som 

kommunikationsmedel och som stöd i det vardagliga arbetet medan den i andra 

företag enbart är en historisk redovisning av vad som tidigare gjorts i företaget. 

Angående det arbete som praktiskt sker i företagen för att bidra till hållbar 

utveckling så betonar respondenterna främst kontroller för att uppnå hållbarhet 

genom leverantörskedjan, hälsa, arbetsmiljö och kompetensutveckling för deras 

anställda. De aspekterna som respondenterna betonar relaterar till aspekterna i 
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TBL som är viktiga faktorer för att uppnå hållbar utveckling. Några respondenter 

påpekar att GRI:s riktlinjer inte är det enda verktyget som bidrar till den hållbara 

utvecklingen. Dock anser elva av de tolv tillfrågade respondenterna att GRI:s 

riktlinjer utgör en bidragande faktor till hållbar utveckling. Respondenterna tycker 

således att GRI:s riktlinjer fungerar som en pådrivande faktor i arbetet mot hållbar 

utveckling eftersom de tvingar företagen att hantera frågorna. 

Uppsatsens syfte är att skapa en djupare förståelse för om GRI:s riktlinjer för 

upprättandet av hållbarhetsredovisningar bidrar till hållbar utveckling i 

företagen. Hållbar utveckling uppnås när det finns en balans mellan de tre 

perspektiven i TBL, det vill säga ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. 

(Székely & Knirsch 2005). Resultatet visar att respondenterna arbetar inom de tre 

aspekterna samt upprättar en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer baserat 

på företagets prestationer. Resultatet visar också att respondenterna inte är helt 

nöjda med utformningen av riktlinjerna men att de trots det uppfattar att GRI:s 

riktlinjer bidrar till hållbar utveckling. 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Under tiden vi genomförde vår undersökning upptäcktes två områden som skulle 

kunna vara intressanta att undersöka i framtiden. För det första undrar vi om 

GRI:s riktlinjer tar upp alla väsentliga aspekter eller om det är så att företagen 

uppfattar att det saknas några väsentliga aspekter i GRI:s riktlinjer. Det andra 

området handlar om hur GRI:s riktlinjer skulle kunna anpassas till fler branscher 

så som de är utformade i G4 eller om riktlinjerna kommer behöva uppdateras 

innan de kan tillämpas på fler branscher. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

Respondenterna kommer att hållas anonyma. Vid uppringning till aktuell person 

kommer vi att presentera oss själva, vart vi läser, och vad vårt examensarbete 

handlar om. Vi kommer att fråga personen om den är villig att ställa upp på en 

kort telefonintervju som kan genomföras vid uppringningstillfället, eller vid 

senare tillfälle när personen har tid. Sedan ställer vi lite bakgrundsfrågor för att på 

så sätt leda in personen på ämnet.   

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har företaget hållbarhetsredovisat? 

 Hur länge har du arbetat med hållbarhetsredovisning? 

Hållbarhetsredovisningen 

 GRI:s syften med sina riktlinjer är att företagen ska upprätta mål, mäta 

prestationer och göra förändringar mot ett mer hållbart företag. Upplever 

du att dessa syften uppfylls i ert företag, och hur i så fall? 

 Det finns ju möjlighet att följa GRI:s riktlinjer i olika omfattning. GRI 

kallar de olika omfattningarna för core och comprehensive. I vilken 

omfattning följer ni GRI:s riktlinjer, och varför? 

 GRI menar att processen med att upprätta en hållbarhetsredovisning går ut 

på att identifiera väsentliga aspekter, dvs. vilka aktiviteter i ert företag som 

påverkar era intressenter mest. Vilka väsentliga aspekter har ni identifierat 

som viktigast i er organisation? Vad är det i ert företag som påverkar era 

intressenter mest? 

 GRI fokuserar på tre olika aspekter, vilka är ekonomi, miljö och det 

sociala ansvaret/samhället. Hur uppfattar du fördelningen i GRI:s riktlinjer 

mellan dessa?   

 Tycker du att riktlinjerna kan förbättras, och i så fall hur? 
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Hållbarhetsrelaterade frågor 

 Används hållbarhetsredovisningen som stöd i ert hållbarhetsarbete? 

o Om ja, på vilket sätt och varför? 

o Om nej, varför inte? 

 Upplever du att omfattningen av ert hållbarhetsarbete har ökat efter att ni 

började hållbarhetsredovisa? 

o Om ja, på vilket sätt? 

o Om nej, varför inte? 

 Hur bidrar ni till välmående bland era anställda? Löner, enligt avtal? 

Förmåner? Utbildning? Jämlikhet? Utvecklingssamtal? 

 Får de anställda utbildning gällande exempelvis etik, miljö och mänskliga 

rättigheter? 

 Hur ser ert lokala engagemang ut, vad gör ni för att bidra till utveckling i 

ert lokala samhälle? 

 Hur utvärderar ni era leverantörer? Tar ni hänsyn till vilka arbetsvillkor 

leverantörernas anställda har innan ni ingår avtal? 

 Är det något annat du vill ta upp som du anser att ert företag bidrar till 

hållbar utveckling? 

 Slutligen, tycker du att GRI:s riktlinjer bidrar till en hållbar utveckling i ert 

företag? 
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8.3 Bilaga 2: Kodning 

 

 

 

 

Tema Kategori Koder Dataexempel från respondenter 

Riktlinjernas 

bidrag till 

hållbar 

utveckling i 

företagen 

Aspekter som 

speglar GRI:s 

principer 

Transparens. 

Trovärdighet. 

Jämförbarhet. 

Väsentlighet. 

 

 

”Det ställer ju krav på att man är transparent 

och sköter sig”. 

”Det är ju vårt sätt att få trovärdighet”.  

”Man får ett enhetligt sätt att redovisa som 

kan jämföras med andra bolag”.  

”Det är ju viktigt att man följer nån typ av 

riktlinjer, annars jämför man ju äpplen och 

päron hela tiden”.  

”Man kan ju välja ut det som passar den 

egna organisationen som det ser ut, vad man 

tycker är väsentligt och vad man kan mäta”.  

”Utifrån vår intressentdel har vi tagit fram 

vad som är väsentligt”.  

”Hålla sig till det som är mest väsentligt för 

företaget och redovisa på det”.  

”Framför allt att det här kring uppföljning 

och att sedan kunna redovisa det på ett öppet 

och transaprent sätt”.  

 Pådrivande Pådrivande i 

hållbarhetsarbetet. 

Analys varje år. 

Arbetet blir gjort. 

Extern 

granskning. 

”Det sätter ju saker och ting på agendan 

såklart”. 

”Det är ju en redovisning av vad man har 

gjort, så det gäller ju att man gör någonting”. 

”Redovisningen kan ju snabba på beslut 

ibland”.  

”Ja, alltså redovisning generellt tycker jag 

driver verksamheten framåt”:  

”Inom personalområdet så har vi utökat data 

på våra samtliga hemmamarknader och det 

skulle vi säga är en sådan given faktor som 

GRI har varit pådrivande inom”.  

”Vi har ju också granskning, alltså revisorer 

som granskar, så då måste man ju bestämma 

sig för att de ska kunna veta vad de sätter 

godkänt på”.  

 Positiva 

aspekter 
Spridning i hela 

organisationen. 

GRI bidrar till 

hållbar 

”Det sprids ut i olika delar av 

organisationen”. 

”Alla behöver ha med sig ett tänk som är 

mycket mer långsiktigt”.  
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utveckling.  

Förebild för 

andra. 

Rätt tänkande. 

Långsiktighet. 

Stolthet. 

Tips och insikt. 

Strukturerat sätt 

att se på 

hållbarhet. 

Bättre helhet och 

förståelse. 

Tydlig 

sammanställning. 

Gemensam ram. 

Enhetlighet. 

Mäta prestationer. 

Belyser frågor. 

”Det blir mer och mer tydligt att jobba 

långsiktigt med de tre aspekterna”. 

”Vi som arbetar just med de här frågorna får 

en väldigt bra sammanställning och då kan 

vi ju se vilka områden som vi behöver bli 

vassare på”.  

”Det var många internt som också var 

väldigt positiva till den”.  

”Med den här rapporteringen ser så ser vi 

tydligare vad vi gör och inte gör”.  

”GRI-systemet stödjer och bidrar till att man 

utvecklar sig”.  

”Vi mäter våra prestationer i enlighet med 

GRI och det bidrar till en utveckling inom 

de områden vi rapporterar”. 

”Jag tycker framför allt att GRI gör att man 

belyser frågorna internt”.  

”Självklart så har GRI bidragit mycket till 

utvecklingen, det tycker jag”.  

 Skepticism och 

negativa 

aspekter 

Mer fokus på 

sociala aspekter. 

Hade varit 

likadant utan 

GRI. 

Mindre fokus på 

ekonomi. 

Tveksamt om det 

är GRI:s förtjänst.  

Bolaget driver på 

– inte GRI. 

Tidskrävande. 

Historisk 

redovisning. 

”Det ser ut som att det är mer fokus på det 

sociala eftersom det finns så många 

underområden där”.  

”GRI har lite fokus på ekonomin jämfört 

med de andra två”.  

”Svårt att säga om det är GRI som har drivit 

på det”.  

”Det är väl mycket arbete för att göra en 

rapportering som ofta är väldigt historisk”. 

”Nej nu för tiden är det inte det som har 

drivit vårt hållbarhetsarbete”.  

”Hållbarhetsredovisingen är de facto en 

historiebeskrivning”.  

”Ja de bidrog till hållbar utveckling framför 

allt tidigare, kanske mindre idag för det 

finns så himla många andra som gör samma 

sak” 

Hållbarhetsre

dovisningen 

som stöd i 

företagets 

hållbarhets-

arbete 

Används som 

stöd 
 

Hållbarhetsredovi

sningen används 

som stöd.  

Används i dagligt 

arbete. 

Ökning av 

hållbarhetsarbetet. 

Används som stöd 

för nytt material. 

Guidningsdokume

 ”Jättebra guide kring vilka områden man 

bör fundera på”.  

”Vi jobbar väldigt mycket för att integrera 

hållbarhetsarbetet i den dagliga 

verksamheten”. 

”GRI har definitivt bidragit till arbetet”.  

”Vi har definitivt haft stöttning av att jobba 

med GRI”.  

”Det blir ju något som man kan återanvända 

när man ska ta fram annat material, 
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nt. 

Synliggör 

hållbarhetsarbetet. 

Intern – och 

extern 

användning.  

Stommen för 

hållbarhetsarbetet. 

Verktyg.  

Kommunikation.  

broschyrer, kampanjer, och ja, det kan vara 

allt möjligt”.  

”Hållbarhetsredovisningen är stommen som 

hjälper oss att jobba i rätt riktning”.  

”Den kommer till stor nytta i vårt arbete, 

verkligen!” 

”Den används framför allt som ett verktyg 

för att beskriva vårt hållbarhetsarbete”. 

”Vi använder den till blivande medarbetare 

och personalavdelningen använder den när 

de är ute och träffar studenter. Den används 

också vid upphandlingar med nya kunder”. 

”Den utgör grunden för vår 

hållbarhetskommunikation”.  

”Hur vi på ett mer öppet och transparent sätt 

kan förmedla hur vi hanterar frågor och 

också vårt resultat av det”.  

 Används inte 

som stöd 
Hållbarhetsredovi

sningen används 

inte som stöd. 

 

”Nej, jag tycker att man måste skilja på vår 

hållbarhetsredovisning och det arbete som vi 

gör”.  

”Om vi inte hade haft det så kan jag inte 

säga att det hade varit någon skillnad i hur vi 

jobbar”.  

”Arbetet hade utförts vare sig om det fanns 

GRI-riktlinjer eller inte”.  

”Det är ett verktyg för oss att kommunicera 

hållbarhetsarbetet men det är inte direkt nåt 

stöd i hållbarhetsarbetet”.  

Riktlinjernas 

användar-

vänlighet 

Positiva 

aspekter 
Struktur. 

Underlättar. 

Hjälp med mål 

och strategi. 

Kan anpassas. 

Fyrkantig modell 

– bra 

Bra guide. 

Mäta resultat. 

Tydligt vart det 

finns brister. 

Flexibel 

tillämpning. 

Stommen för 

hållbarhetsarbetet. 

Bra metodik 

 

”Det underlättar ju att ha en sak som GRI”. 

”GRI är vad man gör det till”.  

”Det är bra att få det lite fyrkantigare, då blir 

det tydligare”.  

”Vi har fått ett stort fokus på att faktiskt 

kunna mäta resultat”.  

”Vi ser tydligt vart det finns brister”.  

”Den är ju ändå relativt flexibel”.  

”Används som stöd för att upprätta mål och 

mäta prestationer”. 

”Visst är det relevant på det sättet att man 

blir tvungen egentligen att sätta upp mål för 

att kunna redovisa enligt GRI. Du måste ju 

kunna följa upp vad det är verksamheten 

utför egentligen”.  

”Själva metodiken är fantastisk tycker jag”. 

”Vi utgår ifrån vad vår analys säger och 

sedan kopplar vi indikatorer till det”.  
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 Negativa 

aspekter 

Passar inte alla. 

Anpassade för 

industrier med 

tillverkning/produ

ktion. 

Svårt att få en 

heltäckande bild. 

Komplicerat.  

Borde vara 

mindre styrande. 

Miljöaspekter 

knepiga. 

Tar mycket tid. 

Finns mer 

aspekter/indikator

er än vad som 

behövs. 

Svårt att mäta. 

Mer än bara GRI. 

Fyrkantig modell 

- dåligt 

”De missar ju mycket också, så det är svårt 

att få ihop något som är heltäckande”.  

”Man märker att de är skrivna lite utifrån 

tillverkningsindustri”.  

”Bara för att GRI kommer och säger att man 

ska jobba enligt en viss mall så kanske det 

funkar bättre för oss att använda det sättet 

som vi redan har”.  

”Vi har pratat länge om hur vi ska få ihop 

det med den här fyrkantiga modellen”. 

”Man kan säkert förbättra, alternativt att 

man gör en friare, mindre styrande…” 

”Riktlinjerna kan utvecklas och anpassas till 

fler verksamheter”. 

”Ibland ska man hämta siffror eller 

uppföljning på något som vi anser inte tillför 

något till vår verksamhet”.  

”Miljö är ju ett ganska knepigt område just 

när det gäller mätningar och så”. 

”Det är väl mycket arbete för att göra en 

rapportering som ofta är väldigt historisk”.  

”Själva uppdelningen kan bli lite stolpig”.  

”Ja de kan alltid förbättras och bli mer 

användarvänliga, de är rätt stolpiga de där”. 

 Bättre riktlinjer 

i och med G4 

Valfrihet i och 

med G4. 

 

”Jag tycker att det är bättre med G4, det ger 

ju möjligheten att välja bort och fokusera på 

det som är viktigt”.  

”GRI G4 är bra för då tvingas man att 

analysera vad som är väsentligt för ens 

verksamhet”.  

”Jag tycker att riktlinjerna förbättrades i 

samband med införandet av G4. Det blev 

mycket tydligare att man faktiskt kan 

redovisa på det som är väsentligt för sin 

verksamhet”.  

”G3 var betydligt mer fyrkantig och inte helt 

anpassad för alla verksamheter”:  

 Tillämpningsniv

å 

Core eller 

compehensive. 

”Vi tycker att det viktigaste är att man 

redovisar det som är väsentligt, alltså det 

som vi har nytta av”.  

”Bara för att man snäppar upp till den här 

mer avancerade nivån så blir det inte bättre 

bara för det”.  

”Jag tycker att deras core-nivå är 
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genomtänkt och bra, för har man med det 

där då har man kommit en bit i sitt 

hållbarhetsarbete”.  

”Det behöver nödvändigtvis inte vara mer 

relevant för våra intressenter att ta del av 

mer omfattande rapportering, som då 

comprehensive faktiskt innebär”.  

”Och tittar man faktiskt på vad GRI själva 

uppmanar till så är det just att våga hålla sig 

på en core-nivå, dvs. hålla sig till det som är 

mest väsentligt för företaget och redovisa på 

det”.  

”Vi redovisar enligt core för att det blir lite 

för tungrott att redovisa mer omfattande”.  

Företagens 

bidrag till 

hållbar 

utveckling 

Miljö och 

klimat 

Klimat – och 

väderförändringar. 

Minska resandet. 

Energieffektivitet. 

Miljö – och 

hälsofarliga 

ämnen. 

Avfallsfrågor. 

Minska utsläpp. 

Klimatkompenseri

ng. 

Hållbara 

affärsmål. 

”Vi ska minska vårt resande”. 

”Energidelen i klimatfrågan har legat i topp 

hela tiden”.  

”Miljö och hälsofarliga ämnen ligger högt 

upp”. 

”Avfallsfrågor… är i fokus idag”.  

”Vi klimatkompenserar för våra flyg – och 

tjänsteresor”.  

 Leverantörer Utvärdering av, 

och krav på 

leverantörer. 

Hållbarhet i hela 

kedjan. 

Check-lista.  

”Vi ställer ju krav på både miljö och 

mäskliga rättigheter och så vidare”. 

”Vi jobbar med hållbarhetsfrågorna i våra 

leverantörsled”.  

”När vi tecknar avtal med andra leverantörer 

så ingår det alltid i vår code of conduct att 

utvärdera dem”. 

”När vi gör uppföljning så ligger det ganska 

traditionellt på kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö”.  

”Vi måste säkerställa att kraven ställs vidare 

i leden”.  

”Vi utbildar våra leverantörer, speciellt i de 

länder som klassas som högriskländer”.  

”Sen handlar det ju väldigt mycket om att ha 

koll på sin leverantörskedja”.  

”Vi jobbar med leverantörer som kan signa 

vår uppförandekod”.  

”Vi för en kontinuerlig dialog med våra 
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leverantörer och vi har en checklista när vi 

utvärderar dem”. 

 Anställda Utbildning. 

Arbetsmiljö och 

hälsa. 

Kompetensutveckl

ing. 

Jämställdhet och 

mångfald. 

Kollektivavtal. 

Könsfördelning. 

Medarbetarsamtal. 

Följer upp 

medarbetare. 

Säkerhet 

Medarbetarunders

ökningar 

Delaktighet. 

”Alla medarbetare får gå miljöutbildning 

och blir utbildade i våra etiska riktlinjer”.  

”Hälsa och arbetsmiljö är en jätteviktig fråga 

i vår bransch”.   

”Kompetensutveckling är något som ligger 

högt upp”.  

”Jämställdhet och mångfald är i fokus idag”.  

”Alla våra anställda är ju 

kollektivavtalsbundna på något sätt”.  

”Vi fokuserar mycket på 

kompetensutveckling och möjligheter att 

utvecklas i jobbet”.  

”Sen har vi väldigt bra utbildningspaket och 

internutbildningar”.  

”Vi har ett stort fokus på arbetsmiljön, och 

vi har börjat sätta mer fokus på den 

psykosociala arbetsmiljön.  

”Vi har en personal som representerar 

väldigt många olika nationaliteter”. 

”Hur vi jobbar med säkerhet, och hur vi 

jobbar med jämställdhetsfrågorna och 

mångfaldsfrågorna”.  

”Vi har medarbetarundersökningar där vi 

mäter temperaturen i organisationen”.  

”Som medarbetare är du hela tiden delaktig i 

den verksamheten som du befinner dig i”.  

”Vi erbjuder ett antal förmåner utöver lagar, 

regler och avtal”.  

”Vi ser till att behålla kompetensen internt 

och att du som medarbetare hela tiden 

utvecklas”.  

”Vi jobbar väldigt mycket med jämlikhet, 

mångfald och inkluderande kultur framför 

allt på chefsnivåer”.  

 Etik Etik. 

Uppförandekod.  

Hålla löften. 

”Etik och antikorruption är också en väldigt 

viktig fråga”. 

”Det som ligger till grund för hela vårt 

arbete är vår uppförandekod”.  

”Är det så att man lovar något i en års- eller 

hållbarhetsredovisning då får man ju följa 

upp det också, och sätter man mål så måste 

man ju följa upp sina mål”.  

 Utveckling Produktutveckling. ”Vi ska vara innovativa när det gäller 
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Innovation och 

utveckling. 

Bidrar till lokalt 

samhälle. 

Samarbeten och 

ekonomiska 

bidrag. 

Socialt ansvar.  

Få ungdomar i 

arbete. 

Motverka svart 

arbetskraft och 

kriminalitet. 

Hjälp i utsatta 

områden. 

hållbarhetsfrågor och inte minst 

miljöfrågor”.  

”Att bidra till det lokala samhället är ju ett 

av våra ledord”.  

”Vi har tydliga riktlinjer för att vi ska 

fokusera på ungdomar och att vi ska få 

ungdomar i arbete”.  

”Vi har jobbat väldigt mycket med de 

frågorna som är kopplade till svart 

arbetskraft och ja, även kriminalitet”.  

”Vi ger ekonomiska bidrag”.  

”Vi blir per automatik en stark förankring i 

samhället när vi finns på så många orter”.  

 Mänskliga 

rättigheter 

Mänskliga 

rättigheter. 

Barnarbete. 

”Mänskliga rättigheter och barnarbete och 

sånt, det området är viktigt”.  

 Förebyggande 

arbete 

Skadeförebyggand

e. 

Bidrar till 

forskning. 

”Vi arbetar skadeförebyggande och vi lägger 

pengar på trafikforskning”.  

 Intressentdialog

er 

Intressentdialoger. 

Fokus på 

intressenter. 

Kundrelationer.  

Ökade krav 

”Omvärldens krav ökar och framför allt 

inom de olika hållbarhetsdelarna”.  

”Vi har haft en intressentdialog i 3 år i rad 

nu”.  

”Intressenterna påverkar vilka aspekter som 

är viktiga och vilka som ska tas med i 

hållbarhetsredovisningen”.  

”Utifrån vår intressentdel har vi tagit fram 

vad som är väsentligt”.  

”Mer och mer börjar det komma krav på att 

vi ska kunna redovisa vår klimatpåverkan 

till exempel”.  

”Det finns idag olika förväntningar från våra 

intressenter på vad de vill se i en 

redovisning och vi försöker såklart möta de 

här förväntningarna och tydliggöra hur vi 

förhåller oss till det, vilket såklart driver 

utvecklingen i vårt arbete”.  

 Antikorruption Antikorruption ”Etik och antikorruption är också en väldigt 

viktig fråga”.  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


