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Sammanfattning 
Examensarbetets titel: Svensk hållbarhetsrapportering - Potentiella effekter av EU-

direktivet 2014/95/EU 

Antal ord: 25 807 

Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30HP 

Författare: Albin Askman Junhede, Tobias Carlsson och Viktor Johansson 

Handledare: Per Magnus Andersson 

Nyckelord: Hållbar utveckling, hållbarhetsrapport, riktlinjer för hållbarhetsrapportering, 

jämförbarhet, EU-direktiv 2014/95/EU.  

Syfte: Med utgångspunkt i en nulägesanalys av hur svenska bolag idag redovisar 

arbetet med hållbarhet syftar uppsatsen att undersöka vilka effekter införandet av EU-

direktiv 2014/95/EU kommer medföra med fokus på jämförbarhet av 

hållbarhetsrapporter. 

Teoretiska perspektiv: Intressentteori, Isomorphism.  

Regelverk: EU-direktiv 2014/95/EU, Promemoria Ds 2014/45, GRI, ISO 26000, 

Integrated Reporting, Global Compact. 

Metod: Metoden är uppdelad i två steg, först en kollektiv fallstudie där en kartläggning 

görs av dagens arbete med upprättandet av hållbarhetsrapporter i svenska börsnoterade 

bolag. Det andra steget innebär att instrumentella intervjuer genomförs med 

respondenter utvalda utfrån intressentteorin.  

Empiri: Kartläggningsstudien visar på skillnader i hållbarhetsrapportering mellan storlek 

på bolag och mellan olika branscher. I intervjuerna diskuteras dagens 

hållbarhetsrapportering samt potentiella effekter av införandet av promemoria Ds 

2014/45. 

Slutsats: Slutsatsen som nås av författarna genom studien om EU-direktivets främsta 

effekt är att regleringarna kommer agera som en katalysator för ämnet 

hållbarhetsrapportering. Genom införandet av tvingande lagstiftning ges 

hållbarhetsrapportering en högre nivå av legitimitet och aktualitet som bidrar till en 

fortsatt utveckling inom området. Författarna resonerar även utifrån resultaten om ett 

antal punkter som bör uppfyllas för att direktivets syfte ska nås. För det första 

rekommenderar författarna lagstiftning om extern granskning av hållbarhetsrapporter. 

För det andra anser författarna att internationella riktlinjer som alla följer krävs för en hög 

grad av harmonisering. Vidare ifrågasätter författarna tillsammans med vissa 

respondenter nyttan av att så många bolag i Sverige kommer omfattas av Ds 2014/45 

då författarna anser att mervärdet för många bolag inte kommer överstiga kostnaderna. 



 

Summary 
Title: Sustainability reporting in Sweden - Possible effects from EU-directive 2014/95/EU 
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Purpose: With the basis in an analysis of current sustainability reporting in Sweden the 

authors set out to investigate what effects might come off EU-directive 2014/95/EU, 

mainly focusing on comparability. 

Theoretical perspectives: Stakeholder theory, isomorphism.  

Regulations: EU-directive 2014/95/EU, Memorandum Ds 2014/45, GRI, ISO 26000, IR, 

Global Compact. 

Methodology: The method has been divided into two segments; starting with a 

collective casestudy which aims to present a picture of how swedish companies listed on 

the stock exchange work with sustainability reporting today. The second step will consist 

of instrumental interviews with stakeholders chosen with help of the stakeholder theory. 

Results: The mapping study shows clear differences on how swedish companies work 

with sustainability reporting from such variables as company size and industry. During 

the interviews the current situation was discussed as well as possible future effects after 

the introduction of legislation.  

Conclusions: The authors reach the conclusion that the strongest effect will be that the 

new legislation will work as a catalyst to the whole subject of sustainability reporting. 

Through the introduction of new legislation sustainability reporting will reach a higher 

level of legitimacy and timeliness which will contribute to further development. The 

authors also speculate in a number of criterias that might need fulfillment if the goal of 

the legislation should be met. Firstly the authors recommend an external audit of the 

sustainability reports. Secondly the authors see a need of a common international 

framework in order to reach a high level of harmonization. The authors also questions 

the need for Sweden to introduce more strict legislation compared to the EU regarding 

number of companies included. It is questioned if smaller companies will receive a high 

enough added value to justify expenses. 
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Ordlista 
ABL: Aktiebolagslagen 

CSR: Corporate Social Responsibility  

FAR: Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 

FN: Förenta Nationerna 

GRI: Global Reporting Initiative. 

G3: Den tredje generationen av GRI:s ramverk.  

G4: Den fjärde och senaste generationen av GRI:s ramverk. 

GSSB: Global Sustainability Standards Board. 

Hållbarhetsrapport: En organisations sammanställning av sitt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsredovisning: Sättet organisationer redovisar hållbarhetsarbete på.  

IIRC: International Integrated Reporting Council. 

IR: Integrated Reporting. 

ISO: International Organization for Standardization 

IUCN: International Union for Conservation of Nature. 

UN: United Nations. 

UNEP: The United Nations Environment Programme. 

WWF: Världsnaturfonden. 

ÅRL: Årsredovisningslagen 

ÅRFL: Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.  

ÅRKL: Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag  
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1 Introduktion 
I detta kapitel ges bakgrunden till uppsatsens ämne vilket skapar en förståelse för dess 
relation till samhället och varför det är en aktuell fråga att studera. Utgångspunkter som 
används i uppsatsen kommer även sammanfattas och det kommer tydliggöras vad som 
konkret kommer undersökas.  

1.1 Bakgrund - En hållbar värld 

I världssamhället ökar medvetenheten kraftigt kring problem rörande hållbar utveckling, 

det vill säga miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer som påverkar samhällets 

utveckling (TNS Opinion & Social, 2011; Ljungdahl, 2008). Den ökade medvetenheten i 

samhället medför att fler aspekter beaktas vid beslutsfattande jämfört med tidigare, vilket 

betyder att fler faktorer, förutom de ekonomiska, tas hänsyn till vid beslut om 

investeringar, köp av konsumtionsvaror, val av transportmedel, etc (TNS Opinion & 

Social, 2011). Samhällets medborgare fungerar därmed som viktiga intressenter för 

bolag i roller såsom kunder, investerare och medarbetare (KPMG, 2015). Eftersom 

intressenter börjar ställa krav på hållbar utveckling finns det en möjlighet för bolag att 

plocka marknadsandelar om de lyckas uppfylla dessa krav (Mitchell, Agle & Wood, 

1997). Högre krav från intressenternas sida borde innebära att bolag har incitament till 

att beakta samhällets medvetenhet kring hållbar utveckling genom att själva aktivt arbeta 

med hållbar utveckling. Sker detta, samtidigt som bolag visar på hög transparens genom 

öppen kommunikation om hur arbetet fortgår för att förebygga och bekämpa aktuella 

problem, är det möjligt att förbättring i bolaget kan erhållas (EY, 2015). Bolag som 

förlorar samhällets förtroende eller inte presterar på samma nivå som konkurrenter 

riskerar istället skada sin legitimitet och det finns då risk för att bolagets framtid 

äventyras (Dowling & Pfeffer, 1975; Driscoll & Crombie, 2001; Deegan & Unerman, 

2011). 

 

Historiskt sett har hållbar utveckling som begrepp funnits med i den svenska 

lagstiftningen sedan 1974. I 9:e kapitlet, 2§ 3:e stycket i Regeringsformen stipuleras: 

“Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande 

och kommande generationer.” (SFS 1974:152). Internationellt fick dock begreppet sitt 

genombrott 1987 genom den så kallade Brundtlandrapporten, vilken författades på 

uppdrag av Förenta Nationerna. Rapporten formulerade vad som blivit den mest allmänt 

accepterade och använda formuleringen av vad hållbar utveckling är (The World 

Commission on Environment and Development, 1987). En ökad medvetenhet för hållbar 

utveckling i dagens samhälle gör att det bör vara viktigt för bolag som vill benämna sig 
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som hållbara att visa att de lever upp till definitioner och krav som fastställts för 

hållbarhet. Idag arbetar bolag med att få sina produkter certifierade som hållbara och 

miljövänliga av olika organisationer så som Svanen, KRAV och FairTrade. Även ett stort 

antal svenska bolag har valt att underteckna Förenta Nationernas (FN:s) initiativ Global 

Compact som verkar för miljövänlighet, social rättvisa, ekonomisk utveckling samt anti-

korruption (Förenta Nationerna (FN), 2015). 

 

För att kunna visa upp sitt arbete med hållbar utveckling kan bolag publicera information 

som beskriver arbetet med hållbarhet inom tre dimensioner; ekonomisk hållbarhet, social 

hållbarhet och miljömässig hållbarhet (Global Reporting Initiative (GRI), 2016d). 

Hållbarhet täcker därmed ett brett område och bolag väljer ofta att i hållbarhetsrapporter 

fokusera på specifika områden som anses vara mest relevanta för bolaget och dess 

intressenter (Searcy & Buslovich, 2014). Bolag bör även beakta hur andra bolag som 

ingår i dess värdekedja agerar inom hållbarhetsområdet, något som kan medföra 

omfattande undersökningar och därmed stora kostnader. I och med globaliseringen 

påverkas bolag runt om hela världen av varandra, många bolag kan ha sin värdekedja 

kring hela jordklotet. Svenska bolag kan därmed ha koppling till många olika länder 

genom olika leverantörer och distributörer vilket medför ett visst ansvar även för hur 

bolag i värdekedjan arbetar med hållbar utveckling. Globalisering har varit en drivkraft 

för utveckling mot mer harmoniserade standarder och regelverk inom redovisning av 

finansiell information (Zaidi & Paz, 2015) vilket skulle kunna innebära att en liknande 

situation också kan uppstå för icke-finansiell information. Inom den Europeiska Unionen 

fastställde Rom-fördraget upprättandet av en gemensam marknad för medlemsstater, 

denna gemensamma marknad ska främja harmonisk ekonomisk utveckling inom 

gemenskapen (EEG-fördraget, 1957). Därefter har utvecklingen mot mer centraliserad 

och harmoniserad lagstiftning fortsatt (Majone, 2014) och nyligen har röster höjts för 

behovet av fokus på europeiska bolags arbete med socialt ansvar och fördelar med en 

uppmuntran för bolag att agera mer hållbart ur ett långsiktigt perspektiv (Europeiska 

Kommissionen, KOM(2011)206). 

1.2 Problembeskrivning - EU och hållbarhetsrapportering 

Den 22 oktober 2014 publicerade EU-parlamentet ett nytt direktiv gällande 

hållbarhetsrapportering (Europaparlamentet och Europeiska Rådets direktiv 

2014/95/EU). Innehållet i direktivet innebär att företag av allmänt intresse kommer 

behöva anpassa sig efter ett obligatoriskt krav på att årligen upprätta en 

hållbarhetsrapport. Enligt EU-upplysningen (2016) är ett EU-direktiv ett mål som 
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medlemsstaterna ska uppfylla men vägen till hur målet ska uppnås utformas i detalj av 

varje enskild stat. Det som bestäms genom EU-direktiv är minimikrav på vad som ska 

uppfyllas vilket innebär att det är upp till medlemsstaterna själva att lagstifta om 

eventuellt hårdare regleringar (EU-upplysningen, 2016). Ett förslag till lagstiftning 

gällande hållbarhetsrapportering i Sverige publicerades i promemoria Ds 2014:45 och i 

lagförslaget tas regleringarna ett steg längre än de krav som EU-direktivet specificerar. 

Om det svenska lagförslaget antas av riksdagen kommer det innebära att ungefär 2 000 

bolag i Sverige kommer behöva upprätta en hållbarhetsrapport. Detta kan jämföras med 

drygt 300 bolag som idag upprättar någon form av rapport för sitt hållbarhetsarbete, 

något som väckt reaktioner från Svenskt Näringsliv (Alestig, 2015). Svenskt Näringsliv 

anser att CSR-arbete bedrivs bäst självständigt av företagen, utifrån deras egna 

intressen och enligt Svenskt Näringsliv har regeringen dessutom underskattat kostnaden 

för att ta fram hållbarhetsrapporter (Alestig, 2015). 

 

Även om många av de större bolagen i Sverige idag upprättar en hållbarhetsrapport så 

finns inga officiella regleringar över hur en sådan rapport ska utformas eller minimikrav 

på vilken information som ska inkluderas. Det innebär att det är upp till bolagen att välja 

vilka standarder eller ramverk som de ska redovisa enligt, eller att inte följa några 

riktlinjer alls i hållbarhetsrapporten. Eftersom hållbarhetsrapportering är frivilligt idag blir 

målet med rapporteringen för bolag att ge ytterligare information till intressenter som 

anses väsentlig (Searcy & Buslovich, 2014). Att inte reglera vad som publiceras skulle 

kunna innebära att information som kan skada bolagets anseende, och därmed dess 

legitimitet, bortses ifrån samt inte heller publiceras i bolagets hållbarhetsrapport (Hahn & 

Lülfs, 2014), vilket skulle medföra en obalanserad rapport. Det finns exempel på 

svenska börsnoterade bolag som haft kunskap internt om relevanta problem angående 

sociala faktorer men inte valt att publicera informationen offentligt (TV4, 2014). 

 

Eftersom bolag har stor frihet att själva utforma hur hållbarhetsrapporten ska vara 

uppbyggd kan stora problem uppkomma för intressenter som vill göra en jämförelse 

mellan hållbarhetsrapporter från olika bolag och branscher eller över en längre 

tidsperiod, detta då publicerade hållbarhetsrapporter kan skilja sig markant både 

avseende utformning, val av fokus och detaljnivå (Leszczynska, 2012). Med dessa 

aspekter i åtanke och med medvetenhet om att regleringar håller på att införas skapas 

ett flertal olika frågeställningar. På vilket sätt som möjligheten till jämförelse mellan bolag 

kommer påverkas samt om direktivet kommer leda till mer harmoniserad 

hållbarhetsrapportering. EU-direktivet har som delsyfte att öka möjligheten till 

jämförbarhet, där kan det diskuteras vad jämförbarhet innebär. Jämförbarhet vid 
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finansiell rapportering brukar bygga på att jämförelse ska vara möjlig både över tid och 

mellan olika enheter. Enligt Sonnerfeldt (2014) är skillnaden dock att ämnet hållbarhet 

inte endast är uppbyggt runt siffror på vilka det går att tillämpa generella metoder för 

beräkning av nyckeltal eller balansering genom dubbel bokföring, utan istället baseras 

mer på kvalitativ information för vilken metoden för jämförelse inte alltid är lika självklar. 

 

Slutligen kan det konstateras att hållbarhet är ett aktuellt ämne för det svenska 

samhället (TNS Opinion & Social, 2011) vilket innebär att intresset för hur svenska bolag 

aktivt arbetar inom området ökar. Arbetet kommuniceras genom hållbarhetsrapporter 

vilka är del av bolagens kommunikationsmedel mot samhället, vilket gör det vitalt att 

rapporterna innehåller väsentlig och pålitlig information. Detta har EU insett samtidigt 

som det har framkommit att det behövs lagstiftning och vägledning för att öka graden av 

relevans, harmonisering samt enhetlighet inom hållbarhetsrapportering om en högre 

grad av jämförbarhet ska uppnås. Frågeställningar och aspekter som har lyfts fram 

kommer i denna uppsats diskuteras för att redogöra för vilka effekter det nya EU-

direktivet kommer medföra på hållbarhetsrapporter i Sverige, med fokus på 

jämförbarhet. Liknande processer kommer pågå i andra EU-länder men uppsatsen 

kommer rikta in sig på effekter för den svenska marknaden. För att samla underlag till 

diskussionen behövs en generell studie av nuläget på Stockholmsbörsen. Eftersom alla 

bolag noterade för handel på reglerad marknad kommer omfattas av EU-direktivet samt 

medföljande lagförslag innebär det att en undersökning av Stockholmsbörsen är relevant 

för studien. 

1.3 Syfte 

Med utgångspunkt i en nulägesanalys av hur svenska bolag idag redovisar arbetet med 

hållbarhet syftar uppsatsen att diskutera vilka effekter införandet av EU-direktiv 

2014/95/EU kommer medföra med fokus på jämförbarhet av hållbarhetsrapporter. 

1.4 Frågeställningar 

Delfråga 1: På vilket sätt redovisar bolag i Sverige sitt arbete med hållbarhet idag? 

 

Delfråga 2: Vad kommer det nya EU-direktivet 2014/95/EU innebära för effekter för 

hållbarhetsrapportering i Sverige och hur kommer jämförbarheten påverkas? 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer följa en linjär-analytisk struktur som inledningsvis kommer 

presentera en bakgrund till det berörda ämnet. Vidare kommer problemet kring ämnet 

beskrivas och förklaras för att ge läsaren djupare förståelse för uppsatsens huvudfokus. 

Därefter presenteras uppsatsens syfte samt delfrågor så att läsaren får en holistisk syn 

på vad författarna vill lyfta fram i uppsatsen. Därpå följer ett kapitel med teori vilket 

kommer innehålla relevanta ekonomiska teorier som utgör vetenskaplig grund för 

uppsatsen, definitioner av nyckelbegrepp samt tidigare forskning inom väsentliga 

områden. Det efterföljande kapitlet kommer att förklara innehållet i de juridiska 

dokumenten EU-direktiv 2014/95/EU samt lagförslag Ds 2014/45. Senare i kapitlet 

kommer även internationella riktlinjer och ramverk relaterade till hållbarhetsrapportering 

presenteras. Dessa delar utgör grunden i det som är regelverk och riktlinjer kopplat till 

hållbarhetsrapportering.  

 

 
Figur 1. Illustration över hur kapitel två och tre utgör den teori som används i uppsatsen.  

 

Uppsatsens fjärde kapitel kommer beskriva den metod som används för att besvara 

uppsatsens syfte och två delfrågor. I detta kapitel ämnar författarna klargöra vilken 

information som ska inhämtas och på vilket sätt som informationen ska inhämtas samt 

hur aktuell teori och regelverk kommer appliceras i analysen av undersökningen. Vidare 

följer uppsatsens kapitel om insamlad empiri gällande delfråga ett utifrån 

kartläggningsstudien i kapitel fem. Empirin kommer huvudsakligen att beskrivas med 

hjälp av diagram och tabeller med tillhörande löpande text. I kapitel sex presenteras den 

insamlade empirin från intervjuerna gällande delfråga två i textberättelse utifrån de olika 

intervjupersonerna. I kapitel sju, analysen, kommer empirin som tagits fram i 

kartläggningsstudien och intervjuerna diskuteras samt knytas ihop med den teoretiska 

bakgrunden. Kapitel åtta, resultat och resultatdiskusson, avslutar sedan vad uppsatsen 

kan konstatera utifrån syftet. Slutligen samlas alla källor i referensförteckning och bilagor 

till uppsatsen läggs sist.  
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2 Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras en bakgrund till olika teoretiska begrepp som används i 
uppsatsen. Bakgrunden beskriver teoriernas relation till uppsatsen, i vilken ordning de 
kommer och varför de är viktiga att ha med. Slutligen presenteras teorierna delkapitel för 
delkapitel. 
 
Hållbarhetsrapportering är ett brett område som både intresserar och påverkar många. 

Samtidigt är hållbarhet ett område som kan upplevas vara både komplicerat och oklart. 

Utifrån detta kommer definitioner av olika nyckelbegrepp som används i uppsatsen 

presenteras för att ge bättre förståelse för vilken utgångspunkt som uppsatsen tar. Vid 

fastställande av definitioner har författarna strävat efter att använda definitioner som idag 

är mest erkända inom hållbarhetsforskning, genom att använda allmänt vedertagna 

definitioner vilket då kommer öka trovärdigheten för resultat och slutsatser som erhålls 

vid applicering av teori. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i utgångspunkten är 

transparens av hållbarhetsarbete. Flera olika författare lyfter fram olika aspekter varför 

det är viktigt att vara transparenta med bolagets arbete samt vilka faktorer som är 

avgörande. Denna bit är viktig för att förstå en del av drivkrafterna bakom arbetet med 

hållbarhetsrapporteringen. Slutligen är även internationella riktlinjer en väsentlig del av 

hållbarhetsrapporteringen, utan riktlinjer är det svårt att hitta någon gemensam 

måttstock som möjliggör jämförelser av rapporter.  

 

Efter definitioner av nyckelbegrepp presenteras en allmän ekonomisk teori; 

intressentteorin. Enligt Gray, Kouhy och Lavers (1995) faller både legitimitetsteorin och 

intressentteorin inom social and political theory och bör inte ses som konkurrerande 

teorier utan snarare som komplement till varandra. Författarna väljer att endast beskriva 

intressentteori närmare då arbete med intressenter upplevdes som mer relevant för 

uppsatsens syfte då uppsatsen fokuserar mer på hållbarhetsrapporters innehåll och ej 

söker svara på varför bolag upprättar hållbarhetsrapporter. Genom att presentera 

intressentteorin strävar författarna efter att tydligare belysa varför 

hållbarhetsrapportering i allmänhet och olika fokus inom presentation av information är 

viktigt för svenska bolag idag. Denna teori är även viktig för att förstå respondenturvalet 

som görs i relation till delfråga två. Bolags påverkan på samhället inom området 

hållbarhet innebär att de flesta människor i viss utsträckning därmed har en direkt eller 

indirekt relation till bolagen och även ökad medvetenhet om problemens omfattning 

(Globalis, 2016). Påverkan kan ske genom exempelvis miljöpåverkan, 

arbetsförhållanden eller resursutnyttjande. Det blir därför relevant att presentera 

intressentteorin i ett försök till att förklara och förstå bolags motiv bakom 
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hållbarhetsrapportering. Genom att studera tidigare forskning, till exempel Palmér (2008) 

samt Eriksson och Stark (2008) förstärks uppfattningen att intressentteorin är relevant 

att behandla inom uppsatser som diskuterar ämnet hållbarhetsrapportering. 

 

I slutet av kapitlet presenteras isomorphism och teorier kring jämförbarhet. Isomorphism 

är del av den institutionella teorin som syftar till att förklara hur bolags handlande 

baseras på förväntningar från övriga delar av samhället, vilket kan likna intressentteori 

till viss del. Enligt Scott (2005) behandlar institutionell teori processer som utformar 

strukturer vilka sedan blir socialt acceptabla. Denna teoretiska bit används till att förklara 

och förstå val bolag tar inom arbetet med hållbarhetsrapportering. Till sist skapar 

teorierna om jämförbarhet en förståelse för vad begreppet jämförbarhet innebär. 

Begreppet är en central del av EU-direktivet och denna uppsats. För att tydliggöra vad 

jämförbarhet innebär så presenteras en översyn av olika författares åsikter. Kort kan 

summeras att jämförbarhet är ett begrepp som kan inneha flertalet betydelser beroende 

på vilket perspektiv ämnet diskuteras ur. 

 

 
 

Figur 2. Illustration över vad kapitel två är uppbyggt av.  
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2.1 Definition av hållbar utveckling 

Vad hållbar utveckling innebär är något som diskuterats flitigt sedan begreppet 

myntades 1980 av World Conservation Strategy, ett samarbete mellan organisationerna 

the International Union for Conservation of Nature (IUCN), Världsnaturfonden (WWF) 

och the United Nations Environment Programme (UNEP). Begreppet hållbar utveckling 

antog då betydelsen av att bevara jordens naturresurser (International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), 1980). Att bestämma en tydlig 

och klar definition för vad hållbar utveckling innebär är viktigt då definitionen ligger till 

grund för det arbete som medförs. För att vara effektiv måste definitionen vara tillräckligt 

bred för att inkludera alla problemområden men samtidigt vara tillräckligt tydlig och 

konkret för att möjliggöra verkningsfulla handlingar och säkerställa att målet med hållbar 

utveckling kan uppfyllas, ett mål som även det måste definieras. 

 

Nästa steg i den historiska utvecklingen av definitionen kring hållbar utveckling kom 

1987. Då publicerades Brundtlandrapporten med en definition på hållbar utveckling som 

är väl citerad: “Sustainable development is development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 

(Elvingson, 2016). Med utgångspunkt i denna definition har senare ett flertal variationer 

och tillägg uppkommit för att tydligare klargöra vad som menas med hållbar utveckling. 

Nedan följer ett par exempel: 

 

 

"A process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, 

the orientation of technological development and institutional change are all in harmony 

and enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations"  

(The World Commission on Environment and Development, 1987, sida 43)  

 

 

"Sustainable development is a dynamic process which enables people to realise their 

potential and improve their quality of life in ways which simultaneously protect and 

enhance the earth's life support systems" - (Chambers, Porritt & Price-Thomas, 2008, 

sida 3) 
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Slutligen sammanfattar Elvingson (2016) att hållbar utveckling är ett begrepp som är 

föremål för tolkning från olika håll men grundförutsättningarna är långsiktighet, 

helhetssyn samt ett världsomfattande perspektiv. Elvingson fortsätter med att även om 

begreppet har sin grund i miljösektorn är det vanligtvis tre olika dimensioner som anses 

ingå i hållbar utveckling; miljömässiga, ekonomiska samt sociala faktorer. Begreppet 

hållbar utveckling ligger till grund för arbetet med implementeringen och utvecklingen av 

hållbarhetsrapporteringen. 

2.2 Utveckling av hållbarhetsrapportering 

Under den pågående utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen har olika forskare 

genomfört studier och därmed undersökt ämnet på ett djupare plan. Frågor som försökt 

besvaras är bland annat varför företag väljer att upprätta hållbarhetsrapporter även utan 

att det finns krav på det från lagstiftning, vilket värde som erhålls genom publicering och 

transparens av arbetet med hållbarhet samt vilka andra fördelar samt nackdelar som kan 

tänkas uppkomma under arbetet med upprättandet av hållbarhetsrapporter. 

 

En utgångspunkt presenteras av Leszczynska (2012) som menar att endast finansiell 

information inte längre är tillräckligt för intressenter som ska fatta beslut i frågor utan 

ytterligare transparens efterfrågas från bolagens sida. I en värld som blir allt mer 

medveten kring problem med hållbarhet krävs att bolag publicerar ytterligare information 

kring arbetet med dessa frågor (Ljungdahl, 2008). Detta utvecklas av Fernandez-Feijoo, 

Romero och Ruiz (2014) som hävdar att vilken nivå av transparens som återfinns beror 

på vilken relation som existerar mellan bolaget och dess intressenter. De menar att 

intressenter med ett högt inflytande har stor påverkan på graden av transparens från 

bolagens sida och i fall där intressenterna kräver ökad grad av transparens rörande 

hållbarhetsarbetet leder det generellt till mer omfattande hållbarhetsrapporter. Samtidigt 

visar studier från Wendy, Colin och Markus (2013) på att lågt engagemang från 

intressenternas sida kan leda till att ingen hållbarhetsrapport upprättas överhuvudtaget, 

bolagen som berörs i studien upplever ingen press från intressenternas sida och anser 

att upprätta en hållbarhetsrapport är något fint att göra men inte något som är 

nödvändigt.  

 

Leszczynska (2012) berättar vidare att ökad transparens från bolagens sida gör att 

informationen som publiceras i hållbarhetsrapporter bättre hjälper beslutsfattare att 

utvärdera risker för olika handlingar och bolag kan därmed bättre kontrollera sin 

riskexponering inom verksamheten. Vidare hävdar Bradford, Earp och Williams (2014) 
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att vilken information som önskas är olika beroende på vilken intressentgrupp som 

tillfrågas. Deras forskning visar även att konsumentgrupper inte är intresserade utav 

vissa kategorier information och uppfattar bolags arbete med hållbarhet olika än bolagen 

själva. Dessutom visar en studie gjord av Searcy and Buslovich (2014) på att majoriteten 

av undersökta bolagen lägger vikt i åsikter som frambringas utav bolagets intressenter 

vid upprättandet av hållbarhetsrapporter vilket hjälper till att forma strukturen på 

hållbarhetsrapporten. Leszczynska (2012) identifierar även problem med att bolag har 

för stor valmöjlighet när det gäller sättet att upprätta och utforma sina respektive 

hållbarhetsrapporter. Detta kan i vissa fall leda till att bolag väljer att inte inkludera 

samma områden inom hållbarhetsrapporterna, något som i sin tur skadar möjligheten 

samt kvalitén på jämförelsen mellan olika bolags respektive hållbarhetsrapporter. 

 

Trots oklarheter rörande jämförbarhet, vilken information som är intressant och till vilken 

grad informationen presenteras, menar forskare att det finns ett flertal fördelar för bolag i 

att upprätta hållbarhetsrapporter. Från en konsuments perspektiv indikerar Cazier, 

Corley Il och Gora (2011) att konsumenter är villiga att betala ett högre pris för 

produkter, fast enbart upp till en viss nivå, vars producenter publicerar en 

hållbarhetsrapport. James (2015) lyfter sedan upp bolagens perspektiv genom att 

utpeka faktorer vilka uppfattas som viktiga för dem; ett förbättrat allmänt rykte för 

bolaget, ökad kundlojalitet och därmed ökad vinstmarginal. Searcy och Buslovich (2014) 

redogör för ytterligare ett perspektiv, att hållbarhetsrapporter ofta används internt i 

bolaget med avsikt att förstärka anställdas medvetenhet om utmaningar som bolaget 

möter inom arbetet med hållbarhet och för att uppmuntra till ett ökat engagemang. 

Hållbarhetsrapporter ger även negativa effekter vilket James (2015) också identifierade. 

James (2015) konstaterade att upprättandet av hållbarhetsrapporter innebär höga 

kostnader för att upprätta rapporter samt att konkurrensfördelar avslöjas, dock anses 

den viktigaste nackdelen vara risken med att upprätta ofullständiga eller felaktiga 

rapporter.  

2.3 Riktlinjer och granskning inom hållbarhetsrapportering  

Att fler bolag väljer att följa GRI:s internationella riktlinjer vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporter har förbättrat jämförbarheten menar Leszczynska (2012), detta då 

GRI:s riktlinjer täcker relevanta områden. Leszczynska (2012) konstaterar dock även att 

det fortfarande existerar problem med jämförelse mellan bolag eftersom bolag 

fortfarande, fast i mindre skala, väljer att fokusera på olika områden. Searcy and 

Buslovich (2014) fortsätter diskussionen om GRI och påpekar att även om GRI är ett 
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accepterat ramverk utav hög kvalité finns inga konkreta bindande krav på vad som 

måste tillämpas, vilket innebär att bolag kan välja utelämna eller modifiera information 

utan direkta konsekvenser. Även studien från Hahn och Lülfs (2014) identifierar brister i 

precisionen i GRI:s riktlinjer då studien menar att betydande risk finns för att 

informationen i hållbarhetsrapporten blir obalanserad mellan den positiva och negativa 

information. Hahn och Lülfs (2014) diskuterar ifall bolag väljer att inte publicera negativ 

fakta som skulle kunna ställa bolaget i dålig dager hos intressenter, även om GRI anger 

hur både positiv och negativ information ska inkluderas i hållbarhetsrapporter. Ljungdahl 

(2008) har också lyft fram hållbarhetsrapporternas negativa sidor. Ljungdahl menar att 

det finns betydande risk att hållbarhetsrapporter används på fel sätt och utnyttjas av 

bolag för marknadsföring. Utan obligatoriska riktlinjer finns därmed risk för att 

intressenter ej har möjlighet till jämförelse av rapporter från olika bolag menar Ljungdahl 

(2008). 

 

Ytterligare en viktig del inom GRI är strukturen på riktinjerna vilket lyfts fram av Bradford, 

Earp och Williams (2014). Enligt dem är inte kategorier som skapats självklara och vilka 

områden som bör grupperas ihop beror på vilket perspektiv åskådaren har. De berättar 

vidare att situationen innebär att jämförbarheten mellan rapporter skadas, försöket av 

GRI att skapa struktur inom området hållbarhet fortfarande inte är färdigt och det finns 

en rad oklarheter vad hållbarhet innebär. Att hållbarhet i nuläget har olika innebörd för 

olika intressenter och organisationer samt att begreppet tillämpas på olika sätt är något 

som även framförrs av Searcy och Buslovich (2014). 

 

Vidare är det intressant att lyfta in studier om lagstiftning och frågan om rapporter ska 

granskas externt eller inte. Till att börja med berättar Ioannou och Serafeim (2015) att 

bolagen ökar mängden uppvisad information och samtidigt ökar benägenheten att få 

hållbarhetsrapporten granskad av extern part, för att öka trovärdigheten på den 

uppvisade informationen, när ett obligatoriskt krav om att upprätta hållbarhetsrapporter 

införs. Likaså visar en studie från Cheng, Green och Chi Wa Ko (2015) på att en extern 

granskning av så kallade ESG-indikatorer (Ecological, Social & Governance) påverkar 

investerares beslut, med positiv korrelation mellan extern granskning och ökade 

investeringar. Slutligen är det viktigt att lyfta fram Ioannou och Serafeim (2015) åsikt, 

vilka menar att bolag ständigt eftersträvar högre grad av jämförbarhet och trovärdighet 

på hållbarhetsrapporter även utan tvingande lagstiftning. 
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2.4 Intressentteorin 

Ljungdahl (1999) summerar att det finns många studier som använder den 

instrumentella synen av intressent för att förklara varför företag väljer att redovisa miljö- 

och samhällsrelaterad information. Ljungdahl fortsätter, genom att tillämpa 

intressentteori utifrån en bolagslednings perspektiv nås innebörden att redovisningen av 

miljö- och samhällsrelaterad information blir ett led i en högst medveten strategisk 

process. Denna process syftar till uppfylla intressen från företagets prioriterade 

intressenter.  

 

Det första steget i att förstå intressentteori är att förstå ordet intressent. Definitionen av 

det engelska ordet ‘stakeholder’ och den svenska översättningen ‘intressent’ kan tolkas 

på olika sätt, både bokstavligen och begreppsmässigt. Ljungdahl (1999) sammanfattar 

att det engelska ordet ‘stakeholder’ kan närmast översättas till det svenska begreppet 

intressent. Vidare summerar Ljungdahl (1999) att den bokstavliga betydelsen av 

intressent inte är identisk med motsvarande betydelse av ‘stakeholder’. Enligt Ljungdahl 

(1999) indikerar det svenska begreppet att det handlar om aktörer eller grupper som har 

någon form av intresse i en verksamhet. Det engelska begreppet däremot kan tolkas 

som att intressenten har någon form av bindande insats. Freeman (1984, citerad i 

Mitchell, Agle och Wood, 1997, sida 854) definierade intressent som “... a stakeholder in 

an organisation is any group or individual who can affect or is affected by the 

achievement of the organisation’s objectives...”. Medan Windsor (1982, citerad i Mitchell, 

Agle och Wood, 1997, sida 856) presenterar en smalare variant av Freemans definition: 

“. .. a stakeholder in an organisation is any group or individual who can affect or is 

affected by the achievement of the organisation’s objectives on which the organization is 

dependent for its continued survival". 

 

Nästa steg handlar om olika sätt att gruppera intressenter. Mitchell, Agle och Wood 

(2007) sammanfattar att litteraturen inom intressentteori ofta diskuterar primära och 

sekundära intressenter. Mitchell, Agle och Wood (2007) utvecklar dock sin modell utifrån 

att intressenter har tre olika attribut; makt, legitimitet och angelägenhet, med målet att 

förklara vilken intressent som får bolagsledningens uppmärksamhet. De tre olika 

attributen används för att kunna klassificera olika intressenter i kategorier. Makt handlar 

om att den berörda intressenten har möjlighet att kunna vidta handlingar och åtgärder 

som har påverkan för en organisation. Inom kategorin makt finns tre olika typer; 

tvingande, utilistisk och symbolisk. Tvingande makt innehas om intressenten står i 

position att bestämma, som exempelvis en VD för ett bolag. Utilistisk makt innebär att 
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intressenten har resurser som möjliggör bestämmande, såsom en stor investerare. Den 

tredje makttypen, symbolisk, innebär att intressenten innehar symboliskt värde till att 

bestämma i organisationen, till exempel en välkänd mediaperson som har möjligheten 

att påverka många människor. Attributet legitimitet finns då en intressent kan anses ha 

giltiga och relevanta skäl till att påverka styrningen i en organisation rörande beslut som 

intressenten anser är väsentliga. Angelägenhet är det sista attributet och existerar då en 

intressent finner ett ämne viktigt och därmed har ett intresse om att få sin åsikt i frågan 

beaktad. Intressenter till en organisation kan tilldelas ett, två eller tre av ovanstående 

attribut. En intressent som har ett attribut kallas en dold intressent vilken återfinns i 

periferin av organisationen men inte får mycket gehör för sina åsikter. Dolda intressenter 

kan delas in i tre undergrupper; ‘passiv intressent’ som innehar makt, ‘villkorlig 

intressent’ har legitimitet samt ‘krävande intressent’ som innehar angelägenhet. En 

intressent med två attribut definieras som ‘förväntande intressent’, vilket är en intressent 

som räknar med att få sin agenda uppmärksammad av organisationen. Förväntande 

intressenter delas in i tre undergrupper; ‘dominant intressent’ som innehar makt och 

legitimitet, ‘beroende intressent’ som har legitimitet och angelägenhet samt ‘farlig 

intressent’ som besitter makt och angelägenhet. Om en intressent innehar alla tre 

attribut så kategoriseras intressenten som definitiv och kommer med stor sannolikhet få 

organisationens fulla uppmärksamhet. I figur 3 visas de tre typerna av dolda intressenter 

i nummer 1, 2 samt 3. De förväntande intressenterna visas i nummer 4, 5 och 6. I figur 3 

visas även den definitiva intressenten i nummer 7. Nummer 8 visar icke-intressent. 

 
Figur 3. Mitchell, Agle och Woods (1997) intressentmodell. 
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2.5 Isomorphism 

Institutionell teori bygger på att bolags handlande baseras på förväntningar från övriga 

delar av samhället, vilket kan likna intressenteori till en viss del. Enligt Scott (2005) 

behandlar institutionell teori processer som utformar strukturer som sedan blir socialt 

acceptabla. Mer specifikt utvecklar Scott (2005) att teorin syftar till att förklara 

harmonisering inom metoder och strategier för organisationer med liknande 

förutsättningar. Ett antagande som redogörs av Scott (2005) är att inom teorin antas 

bolag uppleva påtryckningar från samhället att leva upp till existerande kulturella normer. 

För att förklara harmonisering mellan likartade organisationer tillämpas två olika 

dimensioner; ‘decoupling’ och ‘isomorphism’ (Boxenbaum & Jonsson, 2008). 

  

Den första delen, ‘decoupling’ handlar om att organisationer upplever påtryckningar 

utifrån känslan om att förändringsbehov inte genomsyrar hela organisationen 

(Boxenbaum & Jonsson, 2008). Det leder till att organisationerna presenterar en bild av 

interna processer och strategier för omvärlden som inte stämmer överens med vad som 

faktiskt pågår inom organisationen, detta då organisationerna antagit processer men inte 

implementerat processerna rent praktiskt (Boxenbaum & Jonsson, 2008). 

 

Den andra delen av institutionell teori, ‘isomorphism’, behandlar varför många 

organisationer är snarlika varandra (DiMaggio & Powell, 1983). DiMaggio och Powell 

(1983) identifierade att när rationella aktörer genomdriver en förändring av 

organisationer efterliknas organisationer som ligger relativt längre fram i utvecklingen, 

vilket i sin tur leder resultatet mot harmonisering. DiMaggio och Powell (1983) ställer upp 

tre olika faktorer inom området isomorphism som söker att förklara anledningen till en 

sådan process; ‘coercive isomorphism’, ‘mimetic isomorphism’ och ‘normative 

isomorphism’. 

2.5.1 ‘Coercive Isomorphism’ 

‘Coercive isomorphism’, som identifieras utav DiMaggio och Powell (1983) grundas i 

både det formella och det informella tryck som organisationer upplever från externa 

källor. DiMaggio och Powell (1983) summerar att organisationer kan vara mål för 

påtryckningar från andra organisationer som de är beroende av, samhället har även 

vissa kulturella värderingar som organisationer förväntas leva upp till. Det upplevda 

trycket kan ta många former; som övertalning, inbjudningar men även mer direkt 

tvingande till exempel genom lagstiftning. Organisationer sprider sedan harmoniseringen 
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vidare till andra underliggande intressenter beroende av organisationen (DiMaggio & 

Powell, 1983).  

2.5.2 ‘Mimetic Isomorphism’ 

Faktorn ‘mimetic isomorphism’ förklarar varför organisationer väljer att efterlikna vad 

andra organisationer gör inom vissa områden när de själva har press inifrån att göra 

förändringar i sitt arbete (DiMaggio och Powell, 1983). Organisationer som har oklara 

mål eller upplever en miljö som anses vara oviss kan få ekonomiska fördelar genom att 

efterlikna organisationer som ligger längre fram i de berörda frågorna, eftersom en bra 

lösning kan hittas till en låg kostnad (Richard & March, 1963). DiMaggio och Powell 

(1983) menar att desto större organisationen är, ju större tryck upplever organisationen 

att erbjuda samma saker som konkurrerande organisationer vilket leder till isomorphism. 

2.5.3 ‘Normative Isomorphism’ 

Den tredje anledningen som DiMaggio och Powell (1983) identifierar till 

harmoniseringsprocessen benämns ‘normative isomorphism’. Inom detta begrepp utgår 

DiMaggio och Powell (1983) från tidigare forskning utav Larson (1977 citerad i DiMaggio 

och Powell, 1983) och Collins (1979 citerad i DiMaggio och Powell, 1983) och 

vidareutvecklar diskussionen om professionalitet. DiMaggio och Powell (1983) gör 

tolkningen att ett kollektiv av professionella arbetare strävar efter att definiera officiella 

metoder inom sitt arbetsområde för att därmed öka yrkets legitimitet. De konstaterar 

även att med en ökad professionalitet kommer ett ökat antal liknande normer 

härstammande från en gemensam utbildning och en tendens till att använda snarlika 

lösningar på problem. Slutligen summerar DiMaggio och Powell (1983) att genom utbyte 

av kunskap och medarbetare mellan organisationer sprids harmoniseringen. 

2.6 Vad är jämförbarhet? 

Jämförbarhet är ett begrepp som kan inneha flertalet betydelser beroende på vilket 

perspektiv det diskuteras ur. Svårigheten med att definiera begreppet jämförbarhet lyfts 

fram av Zeff (2007) som konstaterar att det endast finns lite litteratur som hjälper till att 

förstå vad jämförbarhet innebär, när det finns och när det inte gör det. Enligt Zeff (2007) 

ger en del länder bilden av att jämförbarhet bygger på att alla bolag är tvungna att 

använda samma redovisningsmetoder, det vill säga standardisering. Zeff redogör också 

att andra författare argumenterar för att det måste finnas några alternativ med tanke på 

skillnader i miljö. Trueblood (1966, sida 189) ger en generell utgångspunkt i att 

jämförbarhet garanteras om regler och riktlinjer sätts så att “like things look alike, and 



 19 

unlike things look different”. Zeff (2007) poängterar utifrån detta att vad är då ‘things’ 

inom redovisning? Och hur definieras ‘like’ och ‘unlike’. 

  

Zeff (2007) utvecklar sitt resonemang om jämförbarhet i att det finns fyra kulturdelar som 

påverkar utvecklingen av global jämförbarhet i olika länder inom finansiell redovisning. 

De olika bitarna är affärslivskultur, redovisningskultur, revisionskultur och 

regleringskultur. Affärslivet skiljer sig från land till land beroende på incitament i arbete, 

hur affärer genomförs och företagsstrukturer. Redovisningskulturen bygger på gamla 

kulturtraditioner, som till exempel handlar om att minimera inkomstskatt, som kommer 

hänga kvar i många år även fast reglerna idag ser annorlunda ut. Revisionskulturen 

skiljer sig mellan länder, även om standarder släpps internationellt, det kan vara 

skillnader mellan vilka rapporter som revisorerna gör till exempel. Regleringskulturen 

kan skilja sig beroende på om kulturen i landet säger att reglerare ska ta en proaktiv roll 

eller inte. Faktorerna påverkar utvecklingen av global jämförbarhet och Zeff (2007) 

poängterar slutligen också att tolkning av regler och politiska faktorer spelar in i 

utvecklingen av jämförbarhet. 

  

Resonemangen från Zeff (2007) visar på hur jämförbarhet kan utvecklas, samtidigt kan 

även en jämförelse även göras av den nuvarande situationen mellan finansiella 

redovisningar och hållbarhetsrapporter. Langer (2006) redogör att en stor mängd 

information om den finansiella utvecklingen i ett företag frigörs genom årliga rapporter 

men inte genom hållbarhetsrapporter. Enligt Langer (2006) presenteras den finansiella 

utvecklingen ofta genom indikatorer som kassaflöde och flertalet nyckeltal, medan inom 

hållbarhetsrapporter fanns substantiell heterogenitet som minskar jämförbarheten och 

användbarheten av rapporterna. Skillnader inom hållbarhetsrapportering sågs komma 

från företags- eller branschspecifika frågor och preferenser. När det kommer till 

universellt accepterade mätmetoder finns det idag inga för hållbarhetsrapportering, utan 

användare får förlita sig på olika ramverk som överlappar varandra (Ranganathan, 

1999). Detta skapar förvirring för inblandade parter och för att tillgodose alla anser 

Ranganathan (1999) att hållbarhetsindikatorer måste vara jämförbara, fullständiga och 

tillförlitliga. Enligt Ranganathan handlar jämförbarhet om att kunna mäta prestationer 

över tid och mellan företag. Ranganathan menar även att utvecklingen av 

standardiserade rapporteringsstrukturer som liknar finansiella rapporteringssystem 

kommer möta problemen med bland annat jämförbarhet. Vidare framför Global 

Reporting Initiative (GRI, 2013) att jämförbarhet innebär att innehållet i redovisningen 

ska läggas fram på ett sätt som möjliggör för intressenter att undersöka utveckling från 
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tidigare redovisningar samt ge möjligheten att jämföra mot andra organisationer. Enligt 

GRI är jämförbarhet nödvändig för att kunna utvärdera prestation.  

  

Slutligen kan det konstateras att jämförbarhet kan ses ur olika perspektiv, det finns 

paralleller mellan finansiell redovisning och hållbarhetsrapporter samt att det finns 

många olika syner på vad jämförbarhet innebär. Jämförbarhet är viktigt ur de flestas 

perspektiv men exakt vad jämförbarhet betyder kan skilja sig. Några gemensamma 

nämnare är att om något ska vara jämförbart så ska det gå att mäta över tid, saker som 

är praktiskt lika ska presenteras likadant och kunna mätas mellan olika organisationer.  
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3 Regelverk 
Detta kapitel kommer klargöra vilka regelverk som är aktuella i denna uppsats och vad 
de säger. Då uppsatsen handlar om reglering av hållbarhetsraportering så har olika 
regelverk en central roll. Kapitlet inleder med att tydliggöra vad EU-direktivet och det 
svenska lagförslaget innebär och avslutar sedan med ett delkapitel om internationella 
riktlinjer inom hållbarhetsrapportering.  
 
Detta kapitel ger bakgrund till att förstå kontexten som uppsatsen behandlar. EU-

direktivet och det svenska lagförslaget presenteras för att klargöra innebörden av det 

nya lagstadgade ramverk som troligtvis kommer bli aktuellt för svenska bolag inom en 

snar framtid. Vidare presenteras GRI samt Global Compact. Anledningen till att 

författarna valde att inrikta teorin kring regelverk till att behandla specifikt riktlinjer som 

utges av GRI är att GRI-riktlinjer är det internationella ramverk som tillämpas mest inom 

upprättning av hållbarhetsrapporter sett ur ett globalt perspektiv (Global Reporting 

Initiative (GRI), 2016c). Därmed uppfylls målet om att tillämpa vad som är allmänt erkänt 

inom det internationella samhället för hållbarhetsrapportering. Författarna väljer att även 

presentera Global Compact då GRI och sedan 2010 arbetar mot ett gemensamt mål. 

Dessutom är många svenska bolag idag anslutna till Global Compact (Förenta 

Nationerna (FN), 2015), vilket torde innebära att ramverket har en viss påverkan på 

svenska hållbarhetsrapporter. ISO 26000 presenteras även det då det är ytterligare ett 

regelverk som används av vissa företag. 

 
Figur 4. Illustration över vad kapitel tre tar upp.  
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3.1 EU-direktiv 2014/95/EU 

Den 13 april 2011 publicerade EU-kommissionen ett så kallat Meddelande med titeln 

Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden: 

Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt (Europeiska Kommissionen, 

KOM(2011)206). I detta meddelande konstaterades att det finns behov av att bolag inom 

den europeiska unionen publicerar likvärdig information om arbetet med sociala och 

miljörelaterade frågor. Bakgrunden till meddelandet är behovet av att den inre 

marknaden inom EU ska baseras på social marknadsekonomi med stark 

konkurrenskraft som ska spegla utvecklingen mot miljömässigt hållbar tillväxt och ökad 

social rättvisa. Europeiska Kommissionen (KOM(2011)206) ser ett behov av att främja 

utvecklingen för bolag som utöver en önskan om ekonomiska vinster satsar på social, 

etisk och miljömässig utveckling. Genom att utveckla lagstiftning rörande transparens av 

bolagens arbete inom dessa frågor garanteras lika villkor för bolag inom den Europeiska 

Unionen. I oktober 2011 publicerade EU-kommissionen ytterligare ett meddelande En 

förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar. I detta meddelande 

fastställdes behovet om lagstiftning i området kring social, etisk och miljömässig 

utveckling (Europeiska Kommissionen, KOM(2011)681). Europaparlamentet utfärdade 

ett ändringsförslag den 6:e februari 2013 i vilken de åsikter som lyfts fram utav 

kommissionens meddelande upprepades. Det konstaterades att genom lagstiftning om 

bolags rapportering utav icke-finansiell information eftersträvas att investerares och 

samhällets förtroende för bolagens arbete med hållbar utveckling ökar. I det dåvarande 

läget redovisade endast en liten del utav stora bolag i Europa (2 500 av 42 000 av stora 

bolag) information om arbetet med hållbarhet. Europaparlamentet menade att kvalitén 

på rapporterna varierade kraftigt vilket försvårade investerares och andra intressenters 

arbete med att tillgodogöra sig och jämföra informationen. I meddelandet sågs det som 

väsentligt att kunna jämföra information från olika bolag och syftet med den nya 

lagstiftningen är att öka möjligheten till jämförelse mellan olika bolags 

hållbarhetsrapporter. Parlamentet noterade även att en lagstiftning måste vara tillräckligt 

flexibel för att beakta olika förutsättningar som bolag i varierande branscher har. 

 

Några år senare, den 22 oktober 2014 antogs Europaparlamentets och Europeiska 

Rådets direktiv 2014/95/EU. Målet med direktivet är att stora bolag som är av allmänt 

intresse ska redovisa en hållbarhetsrapport, en gräns nämns i direktivet att bolag med 

genomsnittligt över 500 anställda måste sammanställa en hållbarhetsrapport. Enligt 

direktivet måste rapporten innehålla information om miljörelaterade, sociala och 

personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
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korruption och mutor. Det framgår också att bolag ska identifiera områden där det 

existerar störst väsentlig risk för att allvarliga konsekvenser ska uppstå eller har uppstått, 

det lämnas till bolagen att bestämma hur rapporten ska upprättas och vilka ramverk som 

ska följas. Det finns inget krav på att rapporten ska granskas utav en extern part, dock 

måste en revisor eller revisionsfirma kontrollera att rapporten inlämnats 

(Europaparlamentet och Europeiska Rådet 2014/95/EU). 

 

Slutligen är det viktigt att komma ihåg vad ett EU-direktiv innebär. Ett direktiv från EU 

definierar ett mål som ska uppfyllas utav medlemsstaterna (Europaparlamentet och 

Europeiska Rådet 2014/95/EU). Den specifika vägen till hur målet ska uppfyllas 

lagstiftas utav medlemsstaternas egna nationella lagstiftning, vanligtvis inom en specifik 

tidsgräns fastställd av EU. Justitiedepartementet i Sverige har utarbetat en promemoria 

vilken skickades ut på remiss den 18 december 2014. 

3.2 Promemoria: Företagens rapportering om hållbarhet och 
mångfaldspolicy (Ds 2014:45) 
I promemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (2014) 

föreslås att lagstiftning om hållbarhetsrapportering ska vara aktuell för bolag som enligt 

Redovisningsutredningen (2014) definieras som bolag av allmänt intresse, stora bolag 

eller stora koncerner. Riktlinjerna från Redovisningsutredningen (2014) skiljer sig mot 

Europaparlamentets och Europeiska Rådets direktiv 2014/95/EU som bara föreslår att 

stora bolag av allmänt intresse ska omfattas. Med bolag av allmänt intresse inkluderas 

enligt Redovisningsutredningen (2014) även bolag som är publika enligt 

aktiebolagslagen (ABL), bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad 

och holdingbolag som omnämns i antingen årsredovisningslagen för lagen om 

årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) eller lagen om årsredovisning i kreditinstitut 

och värdepappersbolag (ÅRKL). Enligt Redovisningsutredningen (2014) krävs 

uppfyllande av minst två av tre följande kriterier för att bolag ska definieras som stort; 

genomsnittligt antal anställda 250 personer, balansomslutning 175 miljoner kronor och 

nettoomsättning 350 miljoner kronor. Vidare tillämpas samma regler vid definition av 

stora koncerner. Kriterierna gör att det är cirka 2 000 bolag i Sverige som bedöms 

omfattas av lagförslaget (Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, 

2014). 

 

Mer specifikt skapar promemorian Företagens rapportering om hållbarhet och 

mångfaldspolicy (2014) förändring i Årsredovisningslagen (ÅRL) genom att fem nya 

paragrafer föreslås i 6 kap 10-14§§. Enligt 10§ ska berörda bolag inkludera en 
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hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen eller välja att upprätta en separat 

hållbarhetsrapport enligt 13§. Det framgår även att dotterbolag exkluderas från kravet 

ifall moderbolaget upprättar hållbarhetsrapport för hela koncernen. I 11§ definieras vad 

rapporten ska innehålla; 

 

“Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess 

verksamhet, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, 

personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

Upplysningarna ska beskriva 

 

1. företagets affärsmodell, 

2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de 

granskningsförfaranden som har genomförts, 

3. resultatet av policyn, 

4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till 

företagets verksamhet, inklusive, när det är lämpligt, företagets affärsförbindelser, 

produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser, 

5. hur företaget hanterar riskerna, och 

6. andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för verksamheten. 

Hållbarhetsrapporten ska även, när det är lämpligt, innehålla hänvisningar 

till och ytterligare förklaringar av de belopp som tas upp i 

årsredovisningen. Om särskilda riktlinjer har tillämpats vid upprättandet 

av hållbarhetsrapporten, ska det anges i rapporten. 

Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av 

frågorna i första stycket, ska skälen för detta anges.”  

(Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, 2014, sida 13-14)  

 

Promemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (2014) 

presenterar att i 12§ ges undantag för uppgifter som ska tas upp i hållbarhetsrapporten. 

Undantaget kan genomföras vid pågående utveckling samt rörande frågor som 

fortfarande är under förhandling vilka vid ett offentliggörande skulle kunna skada 

bolagets ställning på marknaden. Kravet är dock att ett utelämnande av uppgifterna inte 

hindrar förståelsen av bolagets ställning, resultat, utveckling och konsekvenserna av 

bolagets verksamhet. Vidare säger den att 13§ ger bolag tillåtelse att upprätta en 

hållbarhetsrapport separat från förvaltningsberättelsen med kravet att samma innehåll 

inkluderas samt att en hänvisning finns i förvaltningsberättelsen. Den separata rapporten 
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ska lämnas till bolagets revisor vid inlämnandet av årsredovisningen. Slutligen klargör 

14§ att i de fall en separat hållbarhetsrapport upprättats enligt 13§ måste bolagets 

revisor lämna ett skriftligt och undertecknat yttrande om huruvida en sådan rapport har 

upprättats. Revisorns yttrande ska lämnas till styrelsen för att sedan fogas till 

hållbarhetsrapporten . 

 

Till slut kan det klargöras att lagförslaget föreslås träda i kraft från och med den 1 juli 

2016 och ska därmed tillämpas första gången på räkenskapsår som börjar efter den 1 

januari 2017 vilket innebär att den första generationen obligatoriska rapporter kommer 

publiceras under 2018 (Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, 

2014). 

3.3 Internationella riktlinjer vid hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsrapportering är ett begrepp som kan vara komplicerat att fastställa vad det 

egentligen innebär. Det finns ett flertal försök till att definiera vad hållbarhetsrapportering 

är, ett exempel ges av Frostenson, Helin och Sandström (2012) som beskriver 

hållbarhetsrapportering som “en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter av företagets verksamhet”, vilket brukar summeras som ‘Triple 

Bottom Line’. Dessa tre aspekter benämner Frostenson, Helin och Sandström (2012) 

som de tre huvudprinciperna för hållbarhetsrapportering inom Global Reporting Initiative. 

Ursprungligen introducerades begreppet 1994 av Elkington med avsikten att skapa ett 

verktyg för att mäta bolagens prestationer inom hållbarhetsområdet (Slaper & Hall, 

2011). Zak (2015) vidareutvecklar att genom likställande av bolags agerande inom miljö 

och sociala områden med det ekonomiska resultatet implementeras olika 

värdeskapande processer med varandra. Därmed erhålls en bättre bild av det totala 

värde som ett bolag skapar i sin verksamhet (Żak, 2015). 

3.3.1 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende internationell organisation, grundad år 

1997 som utarbetar ramverk för rapportering om hållbarhet (Global Reporting Initiative 

(GRI) 2016d). GRI är världsomfattande och av världens 250 största bolag rapporterar 82 

% enligt GRI:s ramverk (Global Reporting Initiative (GRI), 2016d). I Sverige idag är det 

lagstadgat att statliga bolag måste upprätta en hållbarhetsrapport enligt GRI 

(Regeringskansliet, 2014). Olikt finansiell rapportering riktar sig GRI:s ramverk inte i 

första hand mot någon speciell intressent utan mot alla intressenter. Syftet med GRI är 

att stimulera en ökad utveckling mot ett mer hållbart samhälle. Detta ska genomföras 
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genom att få internationellt ökad transparens från organisationer till samhället och att 

samhällets intresse ska vara del i organisationers beslutsfattande (FAR, 2006). GRI 

säger att: 

 

“GRI:s redovisningsramverk fungerar som ett ramverk för en organisations ekonomiska, 

miljömässiga och sociala påverkan. Ramverket är utformat för att kunna användas för att 

beskriva olika typer av organisationer, oberoende av storlek, bransch eller geografisk 

hemvist”  

(FAR, 2006, sida 3) 

  

GRI:s olika ramverk är uppbyggda efter ett antal principer som ska ligga till grund för 

hållbarhetsrapportens innehåll (FAR, 2006): 

 

● Väsentlighet; faktorer som kan ge väsentlig social, ekonomisk och miljömässig 

påverkan och som kan påverka organisationens intressenter ska presenteras i 

redovisningen. Organisationen ska göra en väsentlighetsanalys för att identifiera 

vilka faktorer som är väsentliga. 

● Kommunikation med intressenterna; intressenterna som påverkas av 

organisationens verksamhet bör urskiljas och deras intressen ska tas till vara på. 

● Hållbarhetssammanhang; informationen som presenteras ska syfta till att 

besvara frågan om hur bolaget nu, eller i framtiden, strävar till att förbättra 

ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden. Därmed presenteras resultat 

som relaterar till en bred definition av hållbarhet.  

● Fullständighet behandlar dimensionerna omfattning, avgränsning samt tid. 

Genom att beakta dimensionerna förbättras rapportens kvalité. Omfattning avser 

det urval av områden inom hållbar utveckling som täcks av 

hållbarhetsrapportering, avgränsning avser de enheter (dotterbolag, joint 

ventures, leverantörer etc.) som omfattas av undersökningen och tidsaspekten 

beskriver att informationen som insamlas ska täcka hela tidsperioden som 

hållbarhetsrapporteringen gäller. 
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GRI:s ramverk innehåller även ett antal principer som organisationen ska arbeta efter för 

att säkerställa kvalitén för sin hållbarhetsrapport (FAR, 2006): 

 

● Balans; både för- och nackdelar med organisationens verksamhet ska beskrivas i 

redovisningen, organisationen ska inte välja bort att presentera viss information. 

● Jämförbarhet; innehållet i redovisningen ska läggas fram på ett sätt som 

möjliggör för intressenter att undersöka utveckling från tidigare redovisningar och 

väga mot andra organisationer. 

● Precision; För att intressenter ska kunna bedöma hur väl organisationen 

presterar i sitt hållbarhetsarbete krävs att den förmedlade informationen är 

noggrann, tydlig och tillräckligt detaljerad.  

● När redovisningen ska avges; intressenterna ska ha tillgång till informationen i 

god tid för att ha möjligheten att fatta välgrundade beslut. 

● Tydlighet; att den presenterade informationen ska vara åtkomlig samt begriplig 

för intressenterna. 

● Tillförlitlighet; den använda information i redovisningen ska vara så väl 

dokumenterad samt presenterad på ett sätt så att den kan granskas av en extern 

part.  

 

GRI:s ramverk har tagits fram i flera olika generationer. Global Reporting Initiative (GRI) 

(2016a) redogör att 2013 publicerades den senaste versionen av ramverk från GRI, G4, 

vilket ersatte den tidigare generationen G3 helt från och med december 2015. Rapporter 

upprättade efter årsskiftet 2015/16 ska därmed rapportera enligt G4 (Global Reporting 

Initiative (GRI), 2016a). G4 lägger större vikt vid vad som är väsentligt att rapportera för 

bolag (Global Reporting Initiative (GRI), 2013) vilket får anses vara en generell 

utveckling genom generationerna, att utge allt tydligare instruktioner för vad som ska 

inkluderas i en hållbarhetsrapport för att uppfylla olika tillämpningsnivåer.  

 

Mer specifikt handlar skillnaderna mellan G3 och G4 om att inom G3 graderas 

tillämpningen enligt en skala från C till A, där A är högst, med möjligheten att inkludera 

ett ‘+’ ifall rapporten blivit externt granskad (FAR, 2006). I den senaste versionen G4 

graderas tillämpningsnivån istället enligt två kategorier, Core och Comprehensive. Den 

stora skillnaden mellan de två kategorierna är antalet lämpliga indikatorer som ska 

användas som grund för hållbarhetsrapporten. Inom G3 låg huvudfokus på antal 

indikatorer som användes medan i G4 är fokus på att identifiera ett antal väsentliga 

indikatorer som måste vara med för att uppfylla den lägre tillämpningsnivån, Core 

(Global Reporting Initiative (GRI), 2016a). Genom att tillämpa alla indikatorer inom det 



 28 

väsentliga området kan organisationer publicera hållbarhetsrapporter på högsta nivån 

‘Comprehensive’ (Global Reporting Initiative (GRI), 2013). I G3 var det även fokus på 

branschspecifika indikatorer identifierade av GRI (FAR, 2006) medan det inom G4 är det 

organisationerna själva som ska identifiera vilka indikatorer som är väsentliga för deras 

verksamhet och bransch, även om branschspecifika indikatorer fortfarande existerar och 

tillämpas (GRI, 2013). 

 

Förutom ramverk driver GRI även att arbete med att utveckla standarder. Inom 

organisationen GRI återfinns en självständig avdelning kallad Global Sustainability 

Standards Board (GSSB) vilken har som enda ansvar att utarbeta globala standarder 

inom hållbarhetsrapportering (Global Reporting Initiative (GRI), 2016b). GSSB består av 

15 medlemmar och kombinerar teknisk expertis, mångfald av internationella erfarenheter 

och beaktande av intressenters perspektiv (Global Reporting Initiative (GRI), 2016b). G3 

och G4 utvecklade av GRI är endast ramverk, vilka är att behandla som förslag, medan 

standarder istället är regelverk. The Global Sustainability Standards Board (GSSB, 

2015) har i januari 2016 inte utfärdad någon första version av standarder ännu, tanken 

är att standarderna ska baseras på G4 och utvecklas enligt ’Due Process Protocol’ vilket 

innebär att utvecklingen måste följa ett antal bestämda steg samt övervakas utav Due 

Process Oversight Committee (DPOC). Målet med det nämnda arbetet är att regelverket 

ska förbättra jämförbarheten och kvalitén på hållbarhetsrapporter. 

3.3.2 Global Compact 

Global Compact är ett samarbete mellan Förenta Nationerna (FN) och näringslivet som 

introducerades 1999. Enligt FN (2016) är syftet med samarbetet att få större delaktighet 

och öppenhet från näringslivet i frågor som rör mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt 

och korruption. Samarbetet innebär att organisationer som ansluter sig förbinder sig att 

följa, arbeta och rapportera efter tio principer som Global Compact består utav. 
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Mänskliga rättigheter 

1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för 

företagens inflytande; och 

2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga 

rättigheter. 

Arbetsrätt 

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. 

4. Eliminera alla former av tvångsarbete. 

5. Avskaffa barnarbete. 

6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter. 

Miljö 

7. Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem. 

8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. 

9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik. 

Motverka korruption  

10. Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. 

Tabell 2. Sammanställning över FN:s Global Compact principer. (Förenta Nationerna, 2016) 
 

Enligt Global Reporting Initiative ((GRI), 2016f) verkar GRI och Global Compact sedan 

2010 för att respektive arbete riktas mot ett gemensamt mål. Målet ska uppfyllas genom 

att GRI implementerar de tio principerna från Global Compact i nya ramverk från GRI 

och lägger fokus på problemområden som Global Compact tar upp. Denna 

implementering gjordes iI den senaste generationen från GRI, G4. 

3.3.3 ISO 26000 

International Organization for Standardization (ISO) är en privat, fristående organisation 

som ägnar sig åt att framställa internationellt erkända standarder av hög kvalité 

(International Organization for Standardization (ISO), 2016a). Standarder som erbjuder 

specifikationer om produkter och tjänster för att säkerställa kvalité, säkerhet och 

effektivitet inom internationell handel (International Organization for Standardization 

(ISO), 2016a). ISO 26000 ger vägledning i hur bolag ska handla på ett socialt 
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ansvarstagande sätt, vilket innebär riktlinjer för ett etiskt och transparent företagande 

som bidrar till samhällets bästa (International Organization for Standardization (ISO), 

2016b).  

 

ISO 26000 bygger på sju grundläggande huvudområden vilka syftar till att definiera 

begreppet socialt ansvarstagande (Swedish Standards Institute (SIS), 2016). 

 

1. Koncept, termer och definitioner.  

2. Bakgrund, trender och utmärkande drag.  

3. Principer och rutiner. 

4. Kärnområden och frågeställningar. 

5. Integrering, genomförande och främjande av socialt, ansvarsfullt beteende i hela 

organisationen, i form av policy och rutiner, inom specifika branscher.  

6. Identifiering av och samverkan med intressenter. 

7. Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat som har ett 

samband med socialt ansvar.  

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att notera att ISO 26000 endast är riktlinjer som syftar 

till att klargöra begreppet socialt ansvar, hjälper organisationer översätta principer till 

praktiska handlingar och delar ‘best practice’ mellan bolag internationellt (International 

Organization for Standardization (ISO), 2016b). Vad ISO 26000 inte gör är publicera 

regleringar och lagar som ska efterföljas vilket innebär att bolag till skillnad från andra 

ISO-standarder inte kan erhålla någon certifiering från arbetet med att inkorporera ISO 

26000 i bolaget. (International Organization for Standardization (ISO), 2016b). 

3.3.4 Integrated reporting 

När svenska bolag sammanställer information om sitt hållbarhetsarbete arbetar flera 

bolag, till exempel Volvo AB, efter tankesättet ‘Integrated Reporting’ (IR) (FAR, 2013). 

2010 grundades organisationen IIRC (International Integrated Reporting Council), vilka 

upprättar riktlinjer för rapportering enligt IR, med hjälp av bland annat GRI och 

Accounting for Sustainability (Accounting for Sustainability, 2016). GRI och IIRC 

definierar idag sig själva som strategiska partners vilka båda inser betydelsen av 

rapportering för ämnet hållbarhet (Global Reporting Initiative (GRI), 2016e). 

 

Enligt IR ska icke-finansiell information integreras med finansiell information med syfte 

att förklara hur resursanvändandet kommer skapa värde över tid för bolaget. Genom att 

tillämpa IR kan kvalitén förbättras för hur bolag tänker, planerar och rapporterar i hela 
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sin verksamhet. Meningen är att informationen som publiceras till intressenter förbättras 

och kommunikationen mellan bolaget och dess intressenter blir mer klar och koncis 

(International Integrated Reporting Council (IIRC), 2016). 

 

Hoffman (2012) anser i sin analys att implementering av IR som ett tankesätt i 

organisationer är en process som måste utvecklas under ett flertal år för att nå full 

effektivitet. Vidare klargör han att balans måste även finnas mellan årlig ad hoc 

årsredovisning och implementering av IR som tankesätt. Mest framgång återfinns i fall 

där bolag utgår från det finansiella perspektivet och identifierar områden som kan 

förbättras (KPMG, 2015). 

  

Vidare har tre klara fördelar med IR identifieras utav Eccles och Saltzman (2011); 

’internal benefits’, ’external market benefits’ samt ’managing regulatory risk’. Med 

’internal benefits’ menas att bolag bättre kan allokera sina resurser internt, får bättre 

kontakt med ägare och övriga intressenter samt lägre risk för förluster relaterade till att 

bolagets rykte hos allmänheten skadas. ’External market benefits’ innefattar aspekter så 

som tillhandahållande av relevant hållbarhetsinformation till investerare och att bolag 

innefattas på så kallade hållbarhetsindex. Den tredje fördelen som identifieras, 

’managing regulatory risk’, innebär att bolag som använder IR erhåller fördelar genom 

att ligga i framkant av lagstiftning och ibland även inkluderas i regleringars utformning 

vilket är något som bidrar till att bolaget är väl förberett inför framtida förändringar i lagar 

och regleringar inom området.  

 

Ett problem med IR är att det inte finns något ramverk för vilka upplysningar som bör 

inkluderas i rapporten, vilket istället leder till att bolag jämför och drar lärdom av 

varandras rapporter (Eccles & Saltzman, 2011). Då uppstår isomorphism eftersom bolag 

väljer att följa ‘best practice’. Eccles och Saltzman (2011) menar att nyttan med IR är 

begränsad eftersom det i nuläget inte går att jämföra olika bolag utifrån IR. Ytterligare en 

utmaning för IR är hur rapporten kan revideras på ett effektivt sätt, något som det finns 

tydliga problem med i dagens läge (Hoffman, 2012). Vidare finns mer specifika problem 

som hur väsentlighet ska behandlas och för bolag att finna rätt balans inom rapporter 

(Hoffman, 2012).  
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4 Metod och metoddiskussion  
I detta kapitel presenteras uppsatsens metodmässiga struktur, urval, tillvägagångssätt 
och diskussionen kring metodvalen. Det klargörs hur olika delfrågor ska bearbetas inom 
uppsatsen, hur urval har gjorts och hur författarna resonerar bland olika alternativ. 
Slutligen förs diskussion om metodkritik och uppsatsens förtroendevärde.  

4.1 Rapportens uppbyggnad och forskningsinstrument 

Uppsatsen bygger på det övergripande syftet och är sedan uppbyggd av två delfrågor 

där den första delfrågan syftar till att ge en nulägesanalys av situationen i Sverige vilken 

sedan används som grund i delfråga två.  

4.1.1 Delfråga ett 

Insamlingen av data i relation till delfråga ett kommer utgå utifrån kvantitativ strategi. I en 

kvantitativ strategi väljs ett urval från populationen, mätning sker på urvalet vilket leder 

till att en övergripande bild tas fram (Bryman & Bell, 2011). Inom kvantitativ metod är 

målet att mäta och specificera faktorer, samtidigt ses den sociala verkligheten som en 

extern del vilken kan ignoreras. Den kvantitativa metoden motiveras genom att 

insamlingen och analysen av data kommer ge en generell bild över hur bolags 

hållbarhetsrapporter är strukturerade enligt specifika faktorer. 

4.1.2 Delfråga två 

Inom delfråga två kommer kvalitativ strategi att användas. Lundahl och Skärvad (1999) 

summerar att kvalitativ ansats bygger på hermeneutik, vilken har som huvudsyfte att 

tolka och förstå. De utvecklar att den kvalitativa ansatsen säger att enskilda fenomen 

endast kan förstås genom att undersöka det speciella sammanhang i vilket fenomenen 

ingår. Samtidigt styrs den av vem som gör tolkningen och ur vilket perspektiv samt med 

vilket språk tolkningen görs. Då målet med delfråga två är att tolka och skapa djupare 

förståelse för det nya EU-direktivet i relation till den nuvarande situationen kring 

hållbarhetsrapporter i Sverige valdes den kvalitativa strategin. 
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4.2 Val av ansats  

Bryman och Bell (2011) summerar att när kvalitativ forskningsdesign används så tar 

arbetet oftast en induktiv ansats i förhållandet mellan teori och forskning. Ny kunskap till 

befintlig teori byggs upp utifrån forskningen i studien. Detta är i enlighet med uppsatsens 

syfte om att skapa förståelse för det nuvarande läget kring hållbarhetsrapportering i 

Sverige i relation till det nya EU-direktivet och att blicka framåt kring vilka effekter som 

kan tänkas uppstå. 

4.3 Val av undersökningsdesign 

I uppsatsen har två alternativa undersökningsdesigner funnits relevanta att applicera; 

fallstudier samt tvärssnittstudier. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är fallstudier ett 

vanligt instrument inom kvalitativa forskningsstrategier medan Bryman och Bell (2011) 

fastställer att fallstudier används frekvent för både kvantitativa och kvalitativa 

forskningsstrategier. Lundahl och Skärvad (1999) och Yin (2009) belyser även att 

fallstudier är vanliga att tillämpa när förståelse av fenomen på djupet och i sammanhang 

eftersträvas. Det finns två grundsyner på fallstudier; nomotetisk och ideografisk. Den 

nomotetiska ser fallet som ett sätt att bidra till allmänna lagar. Den andra synen, 

ideografisk, är intresserad av fallet i sig, som unikt fenomen eller engångsföreteelse. 

Bryman och Bell (2011) presenterar tvärsnittstudier som en undersökningsdesign där 

det handlar om att samla in kvantitativ data på mer än ett fall vid en given tidpunkt utifrån 

två eller fler variabler.  

 

Fallstudier och tvärsnittstudier skiljs åt genom att fallstudier handlar om klargörning av 

unika karaktärer i ett fall, vilket är ett ideografiskt förhållningssätt, medan 

tvärsnittsstudier handlar mer om att skapa påståenden som kan appliceras oavsett tid 

och plats, vilket är ett nomotetiskt förhållningssätt Bryman och Bell (2011). Uppsatsen 

kommer ta en ideografisk utgångspunkt då målet är att undersöka ett specifikt EU-

direktiv och ämnet hållbarhetsrapportering vilket innebär att fallstudier kommer att 

användas. Yin (2009) stärker detta beslut då det lyfts fram att fallstudier behåller den 

holistiska och meningsfulla karaktären av verkliga händelser, vilket är eftersträvansvärt i 

denna studie. 

 

Sluligen summerar Lundahl och Skärvad (1999) att det finns olika typer av fallstudier; 

inre, instrumentella och kollektiva fallstudier. Inre fallstudier genomförs primärt för att öka 

insikten i en speciell situation snarare än att öka insikten i andra eller generella fall, 

benämns även som deskriptiv fallstudie av Yin (2009). Yin (2009) fortsätta att konstatera 
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att Instrumentella fallstudier fokuserar på fall som ett sätt att få förståelse för en större 

fråga eller tillåta generaliseringar att bli utmanade, vilket Yin (2009) kallar förklarande 

fallstudie. Kollektiva fallstudier genomförs för att gemensamt utforska generella fenomen 

(Lundahl & Skärvad, 1999), vilket kallas för utforskande fallstudie enligt Yin (2009). 

Delfråga ett kommer därför utgå från typen kollektiva fallstudier då målet är att i stort 

undersöka olika hållbarhetsrapporter, nedan kallad kartläggningsstudie. Samtidigt 

kommer delfråga två att utformas som en instrumentell fallstudie då delmålet där är att 

undersöka EU-direktivets effekt på på hållbarhetsrapportering med fokus på 

jämförbarheten, nedan kallad fallstudier. 

 

Slutligen är det viktigt att notera hur författarna i denna uppsats ser på begreppet 

fallstudier. Genom att använda begreppet fallstudier kan uppfattningen erhållas att det 

ska göras djupgående studier i varje fall, där ett flertal personer intervjuas och/eller 

omfattande dokumentstudier genomförs. I denna uppsats innebär fallstudier att det är 

olika fall som studeras och illustreras på en grundläggande nivå. 

4.4 Val av teori och regelverk samt tillvägagångssätt vid 

inhämtning 

Valet av teorier och ramverk som presenteras som grund till uppsatsen har reflekterats 

över och diskuterats i de båda kapitlen teoretisk referensram och regelverk. Målet med 

teorier och ramverk har varit att ge grundläggande kunskap till att förstå uppsatsens 

undersökning. Tidigare forskning har inhämtats från litteratur använd på författarnas 

kurser under civilekonomutbildning vid Lunds Ekonomihögskola samt genom sökningar 

på LUBsearch och Google Scholar. Vid sökningar på LUBsearch har sökord såsom 

‘hållbarhetsredovisning’, ‘sustainability report’ och ‘corporate social responsibility’ 

använts för att finna relevanta artiklar och böcker. 

 

För att samla in fakta kring regelverk har information inhämtats från statliga rapporter 

kring EU-direktivet och promemorian genom sökning på respektive hemsida. Gällande 

information kring regelverk såsom GRI, FN:s Global Compact guidelines samt ISO 

26000 har informationen hämtats från respektive organisations hemsida. 
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4.5 Val av empiri  

Uppsatsens empiri är i relation till delfråga ett en sammanställning i form av löpande 

text, tabeller och diagram av den kollektiva fallstudien som gjordes kring delfråga ett. 

Delfråga två består utav en sammanfattning i form av textberättelse från intervjuer som 

har gjorts i de instrumentella fallstudierna.  

4.6 Undersökningsdesign - kartläggningsstudie 

De kollektiva fallstudierna kommer genomföras genom en kartläggningsstudie som 

bygger på bolagens hållbarhetsrapporter och en sammanställning i Microsoft Excel.  

4.6.1 Urvalsprocess 

För att genomföra kartläggningsstudien har ett urval gjorts ur populationen för vilka 

bolag som ska undersökas. Populationen består av samtliga svenska bolag och urvalet 

som gjorts är att bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap ska ingå i undersökningen. Detta urval baseras på att EU-direktivet 

2014/95/EU omfattar bolag av allmänt intresse, vilket innebär samtliga börsnoterade 

bolag. Samtliga börsnoterade bolag anses vara av allmänt intresse då deras aktier är 

upptagna till handel på reglerad marknad. Det ska noteras att även företag som ej är 

börsnoterade men uppfyller vissa krav på storlek omfattas av de nya bestämmelserna. 

Icke-börsnoterade bolag har valts bort av praktiska skäl då det generellt är svårare att få 

tillgång till material från icke-börsnoterade bolag. Dessutom anser författarna att 

informationshämtning från dessa icke-börsnoterade bolag inte skulle leda till en 

försvarbar förbättring av urvalsgruppen relativt mängden arbete som skulle krävas. 

Tidsaspekten för urvalet kommer att begränsas till ett år, räkenskapsåret 2014. Utifrån 

delfrågan är det då mest logiskt att använda så aktuell information som möjligt, vilket i 

februari 2016 (då studien genomförs) är 2014 års rapporter. 2015 års rapporter 

publiceras generellt först ett par månader senare under våren 2016. I fall där bolag 

använder brutet räkenskapsår och upprättar hållbarhetsrapport med samma tidsperiod 

kommer den senast publicerade rapporten att användas. I valet mellan att använda 

bolag som inkluderades på NASDAQ OMX Stockholm vid årsskiftet 2014/2015 och den i 

skrivande stund aktuella listan har författarna valt att använda den senare då det är de 

bolagen som är aktiva på den svenska börsmarknaden.  
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4.6.2 Tillvägagångssätt  

Enligt FAR:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering definieras en hållbarhetsredovisning på 

följande sätt: “En hållbarhetsredovisning definieras som en enda konsoliderad rapport, 

som ger en rimlig och balanserad presentation av resultaten under en bestämd 

tidsperiod” (FAR, 2006, sida 38). Med utgångspunkt från FAR:s riktlinjer kommer en 

hållbarhetsrapport i denna undersökning definieras som antingen en självständig rapport 

kring bolagets hållbarhetsarbete eller som en integrerad del i årsredovisningen där 

bolagets hållbarhetsarbete beskrivs i denna undersökning. I situationer där bolag väljer 

att endast beskriva sitt arbete med hållbarhet på en hemsida anser inte författarna att en 

självständig rapport har upprättats som enkelt går att jämföra över tid. Därmed faller 

information om hållbarhetsarbete som bolag publicerar på övriga platser bort i denna 

undersökning. Restriktionen har gjorts utifrån aspekten att denna uppsats syfte är att 

undersöka och analysera hållbarhetsrapporter utifrån effekter på jämförbarheten och för 

att informationen ska kunna gå att jämföras har författarna utgått från att den måste 

finnas i aggregerad form. Som tidigare nämnt i teorikapitlet 2.7 och av FAR ska 

jämförelse vara möjlig både mellan olika enheter samt över tid (FAR, 2006). Därmed 

accepteras endast årsvis publicerad information kring bolagets hållbarhetsarbete, 

antingen som självständiga rapporter eller som en integrerad del i årsredovisningen. 

 

Nästa bit i kartläggningsstudien är att strukturera vad studien ska undersöka närmare. 

Med syfte att erhålla en övergripande nulägesanalys gällande hållbarhetsrapporter 

ämnar författarna utföra en generell uppdelning och beskrivning av urvalet utifrån ett 

antal strukturella faktorer som påverkar jämförbarheten. Författarna har identifierat ett 

par olika faktorer som påverkar möjligheten att jämföra hållbarhetsrapporter. Den första 

faktorn som identifierades var huruvida bolaget tillämpar internationellt erkända riktlinjer 

för presentationen av arbetet med hållbarhet inom bolaget. Gällande effekter från 

användandet av internationellt erkända riktlinjer framför Leszczynska (2012) att det 

ökade användandet av riktlinjer från GRI har påverkat jämförbarheten mellan 

hållbarhetsrapporter positivt, även om det fortfarande finns problem då bolag väljer att 

lägga huvudfokus på olika områden. Detta tidigare resultat stärker författarnas 

motivering för att ta med denna faktor. Den andra faktorn som identifierats och kommer 

användas i undersökningen är huruvida en extern granskning av hållbarhetsrapporten 

har genomförts. Detta val förstärks av att Cheng, Green och Chi Wa Ko (2015) visar i sin 

studie att extern granskning av relevanta indikatorer inom hållbarhetsområdet har en 

positiv effekt med ökat förtroende från investerare. 
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När det sedan kommer till sammanställningen av data i kartläggningsstudien så blir det 

första steget att i programmet Microsoft Excel sammanställa bolag som inkluderats i 

urvalet. Bolagen kommer märkas med branschtillhörighet som definierats av NASDAQ, 

huruvida bolagen för nuvarande handlas på Large Cap, Mid Cap eller Small Cap, samt 

vilken bransch bolagen tillhör på börsen. Därmed möjliggörs enkel sortering efter 

variablerna för framtida analys och identifiering av likheter och skillnader.  

 

Därefter kommer författarna granska alla bolag som ingår i urvalet och identifiera de 

bolags rapporter för året 2014 som uppfyller definitionen för vad som är en 

hållbarhetsrapport enligt det första stycket detta kapitel. Bolag som ej publicerar 

information om hållbarhetsarbete som uppfyller krav författarna ställt kommer att i Excel 

kodas som ‘Nej’ på frågan om huruvida en hållbarhetsrapport har publicerats och 

därefter ej inkluderas vidare i undersökningen. Bolag som har publicerat 

hållbarhetsrapport kodas därav med ‘Ja’ på denna fråga. 

 

Vidare kommer de bolag som kodas med ‘Ja’ därefter undersökas vidare rörande om 

bolagen använder sig av internationellt erkända riktlinjer vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporten. Bolag som ej uppger att de upprättar rapporten baserat på riktlinjer 

kommer i detta steg att kodas med svaret ‘Nej’ i Microsoft Excel på frågan om riktlinjer 

använts. Bolag som uppger att arbetet med hållbarhetsrapportering baseras på 

internationellt erkända riktlinjer kommer kodas med ‘Ja’. Dessutom kompletteras svaret 

med ytterligare information som förklarar mer specifikt vilken riktlinje som använts. Vid 

fall där riktlinjerna inkluderar olika versioner och nivåer kommer bolagets individuella 

information specificeras. Till exempel kan ett positivt svar tänkas vara ‘GRI G3 C’ där 

GRI är de internationella riktlinjerna, G3 versionen av riktlinjerna och C den nivå av 

riktlinjerna som tillämpats. Bolag som ej upprättat någon hållbarhetsrapport kommer i 

detta steg att kodas med ‘-’, detta eftersom författarna anser att kodning av ‘Nej’ skulle 

bli missvisande då bolag som inte upprättat någon form av hållbarhetsrapport inte kan 

göra ett aktivt val om att tillämpa internationellt erkända riktlinjer.  

 

Det sista steget i undersökningen innefattar att kontrollera vilka bolag som väljer att få 

en eventuell hållbarhetsrapport granskad av extern part. Bolag som inkluderas i detta 

steg är bolag som erhållit svaret ‘Ja’ på frågan om hållbarhetsrapport upprättas samt 

erhållit svaret ‘Ja’ om bolaget följer internationella riktlinjer. Bolag som ej uppgett att de 

använder internationella riktlinjer har alltså sorterats bort tillsammans med bolag som ej 

upprättat en tillräcklig hållbarhetsrapport. Bolag som har valt att få sin hållbarhetsrapport 

externt granskad kodas i Excel med ‘Ja’ och bolag som ej haft en extern granskning av 



 38 

sin hållbarhetsrapport har kodats med ‘Nej’. Bolag som ej upprättat hållbarhetsrapport 

eller inte valt att tillämpa internationellt erkända riktlinjer kommer i detta steg att kodas 

med ‘-’. Detta då bolagen ej har gjort ett aktivt val angående extern granskning då extern 

granskning ej kan genomföras utan riktlinjer att kontrollera emot samt att extern 

granskning inte kan göras på icke-existerande rapporter. Författarna är därmed av 

uppfattningen att kodning av ‘Nej’ för dessa bolag skulle medföra ett missvisande 

resultat. Figur fem visar flödesschema över ovanstående beskrivna process.  

 

 
Figur 5. Flödesschema över hur kartläggningen har genomförts i delfråga ett.  
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4.7 Undersökningsdesign - fallstudier 

De instrumentella fallstudierna kommer genomföras genom intervjuer, antingen via 

telefon eller personliga möten. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) finns det tre huvudsätt 

att genomföra intervjuer på; standardiserade, icke-standardiserade (fria) och 

semistandardiserade. I detta fall kommer semistandardiserade intervjuer att genomföras, 

vilket innebär att frågorna är på förhand bestämda för samtliga respondenter samtidigt 

som intervjuaren följer upp svaren med uppföljningsfrågor, såsom “vill du utveckla det”. 

Bryman och Bell (2011) tillägger sedan att frågor inte alltid följer intervjuguiden exakt då 

intervjuaren kan plocka upp saker som respondenten anger och ställa följdfrågor på det. 

Semistandardiserade intervjuer möjliggör att svaren blir mer uttömmande och 

nyanserade samt så minimeras även risken för att viktiga faktorer som frågeställaren 

inte känner till inte tas upp. Semistandardiserade intervjuer har valts för att fördjupa 

kunskapen kring EU-direktivet i relation till hållbarhetsrapportering och jämförbarhet 

utifrån delfråga två.  

4.7.1 Urvalsprocess 

Urvalet av instrumentella fallstudier kommer bygga på att belysa olika perspektiv kring 

hållbarhetsrapportering utifrån intressentteorin enligt Mitchell, Agle och Wood (1997). 

Bryman och Bell (2011) redogör att urval kan göras på flera olika sätt och ett som skulle 

kunna vara relevant i denna studie är kvoturval. Kvoturval bygger enligt Bryman och Bell 

(2011) på ett mål om att ta fram ett urval som speglar populationen i relativa proportioner 

utifrån olika kategorier. Bryman och Bell (2011) hävdar vidare att när kategorierna och 

antalet personer inom varje kategori har bestämts så är det upp till intervjuansvariga att 

välja personer som passar kategorierna. Yin (2009) lyfter dock fram att flerfallstudier 

borde följa en replikeringsmodell och inte en stickprovslogik. Det finns enligt Yin (2009) 

två sätt; bokstavlig replikering och teoretisk replikering. Bokstavlig replikering utgår från 

att fallen fungerar som flera experiment som görs samtidigt, experiment som ger 

liknande resultat. Teoretisk replikering handlar om motsägande resultat som kan 

förutses av rimliga anledningar. I dessa fallstudier kommer kategorierna att baseras på 

intressenter till hållbarhetsrapportering i enlighet med Mitchell, Agle och Wood (1997) 

intressentmodell. Denna urvalsprocess bygger således på teoretisk replikering enligt Yin 

(2009). Intressenter vilka bedöms som relevanta att intervjua är intressenter som har 

minst två attribut kopplade till sig enligt modellen. Vilket betyder att det blir fyra 

kategorier; ‘dominerande intressenter’, ‘beroende intressenter’, ‘farliga intressenter’ samt 

‘definitiva intressenter’. Från var och en av dessa kategorier kommer en representant att 

väljas ut till intervju.  
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Vad gäller den första delen kopplad till intressentmodellen så har olika typer av 

organisationer identifierats att inneha olika attribut. Den första, ‘dominant intressent’ med 

attributen makt och legitimitet, har tillskrivits bolag som är registrerade på NASDAQ 

OMX Stockholm. För att finna ett bolag på Stockholmsbörsen till undersökningen 

kommer bolag som är välrenommerade i medier och visat på välutvecklade 

hållbarhetsrapporter främst att beaktas. Detta val grundas på att dessa bolag utgör 

marknaden och därmed har utilistisk makt att påverka hållbarhetsrapporteringen då de 

sitter på resurser för att påverka marknaden. Detsamma gäller legitimitet, eftersom det 

är dessa bolag som skapar hållbarhetsrapporterna så är det de som skapar legitimiteten 

bakom dem, bolagen har giltiga och relevanta skäl att påverka 

hållbarhetsrapporteringen. Den andra, ’beroende intressent’ med attributen legitimitet 

och angelägenhet, har kopplats till bolag som jobbar med finansiella investeringar. De 

bolagen innehar legimitet genom att de har giltiga och relevanta skäl att påverka 

styrningen i bolag gällande hållbarhetsrapporteringen då det är dessa bolag som 

investerar i andra bolag och ger dem finansiell möjlighet att utvecklas. Angelägenhet 

finns då investeringsbolag kan se hållbarhetsrapportering som en grund för 

framgångsrikt företagande i framtiden. Den tredje, ‘farlig intressent’ med attributen makt 

och angelägenhet, kopplas till intresseorganisationer som jobbar med 

hållbarhetsrapportering. Maktattributet bygger på symbolisk makt då 

intresseorganisationer samlar in åsikter från olika intressenter och skapar en gemensam 

ståndpunkt utåt som representant för många. Angelägenhet bygger på att dessa 

intresseorganisationer samlar en gemensam ståndpunkt av en anledning, de är alla 

angelägna om att driva dessa frågor, därav är det tydligt att de finner ämnet viktigt. 

Slutligen har konsultfirmor inom hållbarhet funnits inneha alla tre attribut, ‘definitiv 

intressent’. Detta bygger på konsultfirmor har tvingande makt genom att det är de som 

rekommenderar företag som behöver hjälp med hållbarhetsarbete, de har även utilistisk 

makt genom att konsultfirmor sitter på stort kapital, både finansiellt och kunnande, för att 

sätta agendan för dessa frågor och de har även symbolisk makt genom att de har 

välutbildade människor inom dessa frågor. Vidare har de legitimitet då de har giltiga och 

relevanta skäl att påverka styrningen i företag inom hållbarhetsrapportering eftersom de 

besitter stor kunskap inom hållbarhetsrapportering. Angelägenheten bygger på att 

hållbarhetsrapporteringen är ett litet affärsområde som har stor potential att växa. 

 

För att ytterligare fördjupa kunskaperna och perspektiven inom delfråga två så kommer 

även ett börsnoterat bolag som följer riktlinjer i sin hållbarhetsrapport samt ett bolag som 

inte följer riktlinjer i sin hållbarhetsrapport att intervjuas. Författarna grundar detta i att 
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dessa företag möjligtvis har olika synpunkter på rapporteringen och riktlinjer, som är en 

grund för jämförbarhet I framtiden. I denna del väljs bolagen Haldex och SCA. Haldex 

använder inte internationella riktlinjer för 2014 utan följde principen ‘integrated reporting’ 

och SCA använde GRI G4 Core som grund för sin hållbarhetsrapport 2014. Att de 

representerar två olika perspektiv på att genomföra hållbarhetsrapportering kombinerat 

med att de har bedömts enkla att få kontakt med motiverar valet av dem, alltså ett 

bekvämlighetsurval enligt Bryman & Bell (2011).  

 

 
Tabell 3. Sammanställning över vilka organisationer som har funnits lämpliga som respondenter. 

4.7.2 Design av semistandardiserade intervjuer 

Vid utformande av intervjufrågorna har riktlinjer från Bryman och Bell (2011) och 

Alvesson (2016) använts som grund. Alvesson (2016) rekommenderade ett max antal 

om tio frågor per intervjutimme. Bryman och Bell (2011) poängterade att det bland annat 

är viktigt att bygga frågorna på forskningsfrågan, tänka igenom ordval som används 

samt inte leda intervjun i någon specifik riktning. Frågorna formuleras utifrån att fånga 

flera olika vinklar på delfrågan och framtiden utifrån kartläggningstudien. Som del av den 

semistandardiserade intervjudesignen ställs först fyra konkreta bakgrundsfrågor för att 

värma upp och göra respondenten bekväm i ämnet och intervjun. Därefter presenteras 

materialet från delfråga ett och respondenten får fritt lyfta fram sina tankar kring 

resultatet. I den sista delen av intervjun lyfts EU-direktivet in i intervjun och 

respondenten får fritt redogöra för sina tankar kring det, kopplat till resultatet som 

tidigare presenterats samt vad respondenten tror om framtiden. Har respondenten svårt 

att summera sina tankar har författarna förberedda följdfrågor inom ämnet för att leda 

Organisation Intressentkategori 

SAS Dominant 

SEB Beroende 

Stiftelsen TEM Farlig 

PwC Definitiv 

Organisation Följer riktlinjer? 

Haldex Nej 

SCA Ja 
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intervjun vidare. Detta exemplifieras i intervjuguiden och följdfrågedokumentet vilka 

återfinns som bilaga till uppsatsen.  

 

Slutligen kommer en pilotintervju med Amanda Sonnerfeldt, universitetslektor vid 

företagsekonomiska institutionen på Lunds Universitet, att genomföras. I den intervjun 

utförs intervjuplanen som det är tänkt att den ska genomföras i undersökningens 

intervjuer. Planen används till att testa formuleringen på frågorna och som hjälp för 

författarna att inse vad som är viktigt att tänka på vid framtida intervjuer. 

4.7.3 Tillvägagångsätt 

De tilltänkta organisationerna för intervjuerna kommer inledningsvis kontaktas per 

telefon för att se om organisationerna är intresserade av att medverka i studien. 

Personen som är ansvarig för CSR- och/eller hållbarhetsfrågor i organisationen är den 

person som kontaktas då författarna utgår från att personen är mest lämpad att 

medverka. Om personen som kontaktats inte finner sig själv lämplig som respondent 

ombeds personen att hänvisa författarna till en person mer lämpad för uppgiften. Efter 

att intervjuobjektet identifierats och bekräftats via telefon kommer kompletterande 

information vad undersökningen handlar om skickas via email till berörda personer. Två 

dagar innan intervjun kommer intervjuguide mailas till respondenten för att denna ska få 

möjlighet att förbereda sig för intervjun. I intervjuguiden kommer sammanställning av 

resultaten från delfråga ett inkluderas för att få underlag till dialog kring resultaten. 

 

Vidare kommer intervjuerna att genomföras i en miljö som respondenterna har valt i 

syfte att få en miljö som respondenten känner sig bekväm i. Trygghet i miljön är 

rekommenderat av Bryman och Bell (2011) och Alvesson (2016) då respondenten i en 

trygg miljö förhoppningsvis känner sig bekväm nog för att kunna ge en så sanningsenlig 

redogörelse som möjligt. Då det är tre författare som skriver denna uppsats och är 

närvarande under intervjuerna så kommer författarna inta olika roller vid 

intervjutillfällena. När det är två författare med så intar en författare rollen som ansvarig 

för att driva intervjun framåt medan den andra ställer följdfrågor på det respondenten 

berättar. När alla tre författare är med så intar den tredje författaren en observatörsroll. 

Detta upplägg med olika roller när det är flera intervjuare rekommenderas av Bryman 

och Bell (2011). Intervjuerna kommer, efter godkännande från respondenten, spelas in 

för att därefter transkriberas. Att spela in intervjuerna och transkribera dem ger 

författarna möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger och med hög tillförlitlighet kunna 

sammanställa resultatet från dem. Slutligen ska citat och referenser från intervjuade 
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personer stämmas av för att de ska känna sig bekväma i den information som publiceras 

offentligt.  

 

 
Tabell 4. Sammanställning över intervjuer som har genomförts. 

4.8 Metod för presentation av data samt analys 

4.8.1 Kartläggningsstudie  

Efter att informationen sammanställts och bolagen sorterats kommer information i 

kartläggningen att med Microsoft Excels hjälp att sammanställas i ett antal diagram och 

tabeller som ämnar visa fördelningen inom undersökningens olika steg. I kapitel 5 

presenteras diagrammen samt tabeller tillsammans med författarnas kommentarer. 

Resultatet från kartläggningen i delfråga ett analyseras vidare genom att bilda underlag 

för intervjuer i delfråga två. 

Organisation Namn Befattning Intervjudatum Typ av 

intervju 

Tid 

SAS Lars 

Andersen 

Resare 

Head of 

environment  

and CSR 

2016-03-07 Personlig 60 min 

SEB Anette P 

Andersson 

Fund Manager  

på SEB Asset 

Management 

2016-03-07 Personlig 50 min 

Stiftelsen 

TEM 

Anna 

Yelistratova 

CSR-specialist 

och 

kommunikations-

vetare 

2016-02-26 Personlig 60 min 

PwC Fredrik 

Ljungdahl 

Partner och 

Hållbarhets- 

ansvarig 

2016-03-04 Telefon 40 min 

Haldex Johan Valett VP Haldex Way 

och CSR 

2016-02-25 Personlig 55 min 

SCA Per 

Brattberg 

Sustainability 

Reporting Director 

2016-03-02 Telefon 30 min 
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4.8.2 Fallstudier 

Resultatet från intervjuerna transkriberas enligt Åbo Akademin (2006) 

transkriberingsregler. För att säkerställa att alla författare genomför transkriberingarna 

på samma sätt sammanställs en transkriberingsmall som tydliggör Åbo Akademin (2006) 

regler och vilka principer som används i denna uppsats. Därefter sammanfattas 

resultatet från intervjuerna i en textberättelse som grupperas utefter varje fallstudie. Vid 

val av empirin fån intervjuerna som tas med i uppsatsen utgår urvalet från delfrågorna 

och uppsatsens syfte, samt information som anses tillföra nya perspektiv som är viktiga 

att ha med i denna kontext. Informationen som inte är relevant till studien och som 

respondenterna ändå nämnt tas inte med. 

4.9 Strategi och metod för analys 

Enligt Yin (2009) finns det fyra generella strategier vid analys; förlita sig på den 

teoretiska propositionen, utveckla fallbeskrivningar, använda både kvalitativa och 

kvantitativa data samt att undersöka rivaliserande förklaringar. Yin (2009) utvecklar 

vidare att förlita sig på den teoretiska propositionen bygger på att knyta tillbaka till 

studiens målsättning och originaldesign, besvara frågorna ‘hur’ och ‘varför’. Att utveckla 

fallbeskrivningar handlar om att strukturera upp analysen utefter vad fallen har sagt inom 

olika ämnesområden. Att använda både kvantitativ och kvalitativ data innehåller att 

statistiskt analysera kvantitativ data i kombination med den kvalitativa datan. Undersöka 

rivaliserande förklaringar handlar om att definiera och testa olika förklaringar till frågan, 

denna bit inkluderar även de tre första strategierna. Denna uppsats kommer kombinera 

undersökande av rivaliserande förklaringar med utvecklade fallbeskrivningar.  

 

Vidare redogör Yin (2009) att det finns fem olika analysmetoder; mönstermatchning, 

förklaringsuppbyggnad, tidsserieanalys, logiska modeller samt tvärfallssyntes. Det är 

tvärfallssyntesmetod som kommer användas i denna uppsats. Detta väljs för att kunna 

skapa en djupgående bild av de olika fallen samtidigt som fallen vävs ihop till en 

gemensam helhetsbild. Tvärfallssynteser bygger på att behandla varje fall som en 

separat studie där varje studie sammanställs och sätts ihop till en helhetsbild. 

 

Sammanfattningsvis kommer analyskapitlet, utifrån analysstrategin och analysmetoden, 

således att bygga på de olika faktorer som har undersökts i kartläggningsstudien och 

ämnesområden relevanta till EU-direktivet. Analysen väver ihop den grundläggande 

informationen i kartläggningsstudien, med mer djupgående och rivaliserande förklaringar 

från de olika fallstudierna samt den teoretiska bakgrunden.  
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4.10 Uppsatsens trovärdighet 

4.10.1 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2011) handlar validitet om ifall en studie undersöker det som 

studien verkligen är menad att undersöka. Bryman och Bell (2011) hävdar vidare att i 

kvalitativa undersökningar är det främst extern validitet och ekologisk validitet som är 

aktuellt att diskutera. Den externa validiteten behandlar enligt dem om undersökningens 

resultat kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. Extern validitet 

styrks genom att urvalet i delfråga ett inkluderar alla börsnoterade bolag i Sverige samt 

att intressentmodellen som används i urvalet till delfråga två ger flertalet perspektiv i 

undersökningskontexten. Vad gäller ekologisk validitet framför de att det handlar om att 

vetenskapliga resultat är tillämpbara i folks vardag och naturliga sociala kontexter. Till 

exempel kan vetenskapliga resultat vara validerade men har begränsad koppling med 

vad som händer i folks vardag. Den ekologiska validiteten styrks i undersökningen då 

respondenterna i fallstudierna och intervjuerna har fått prata fritt utefter vissa givna 

riktlinjer kring sitt perspektiv i relation till undersökningens delfrågor. Det har därmed 

uppstått tydlig koppling till respondenternas naturliga vardagsliv och det har varit möjligt 

att inkludera deras upplevelser från vardagen. 

4.10.2 Generaliserbarhet 

Först och främst är kvalitativa studier är allmänt svåra att generalisera (Bryman och Bell, 

2011; Yin, 2009) och då uppsatsens undersökning bygger på två delar så blir 

generaliserbarheten ännu mer komplicerad då den ges två sidor. Yin (2009) utvecklar att 

fallstudier, precis som experiment, är generaliserbara till sin teoretiska proposition och 

inte till populationer, då de inte representerar ett urval. Den första delen, kartläggningen i 

delfråga ett, är en totalundersökning av alla börsnoterade bolag vilket gör 

generaliserbarheten hög för detta urval. Det ska dock noteras att fler bolag än 

börsnoterade täcks utav EU-direktivet och det påföljande svenska lagförslaget. Detta gör 

att generaliserbarhet för hela populationen som täcks av EU-direktivet blir lägre men 

ändå representativ då börsnoterade bolag sträcker sig över flertalet branscher och 

storlek på bolag. I den andra delen är generaliserbarhet svår att uppnå till fullo då 

avsnittet bygger på fallstudier från ett urval som endast representerar en bråkdel av hela 

populationen. Dock används flertalet fallstudier, inte bara en, utifrån flera olika 

infallsvinklar och verksamheter, vilket ökar generaliserbarheten. Genom att den första 

delen kommer ge hög generaliserbarhet och flertalet fallstudier används i den andra 

delen ges undersökningen som helhet en medelhög grad av generaliserbarhet.  
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4.10.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet innebär att undersökningar ska vara möjlig att replikera ifall andra 

forskare skulle vilja testa uppsatsens frågeställning, som till exempel ifall någon skulle 

tvivla på undersökningens resultat (Bryman & Bell, 2011). Att undersökningen är 

genomförd i en specifik kontext som konstant förändras och delvis består av individuella 

personers tolkning utav världen medför att replikerbarheten blir lägre. Detta beror på att 

undersökningens resultat inte kan kontrolleras vid ett senare tillfälle eftersom 

förutsättningarna kommer ha förändrats. Dessutom är urvalet gjort utifrån en subjektiv 

bedömning av vilka som passar in i intressentmodellen, vilket kan påverka 

replikerbarheten när respondenter ska väljas ut. Samtidigt består undersökningen av en 

tydlig struktur, såsom kartläggningsdesignen och de semistrukturerade intervjuerna i 

kombination med att processerna i undersökningen dokumenteras noga och redogörs 

för grundläggande. Sammantaget finns det möjlighet att använda samma struktur i nya 

undersökningar, vilket ökar replikerbarheten. 

4.11 Metodkritik 

4.11.1 Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign med fallstudier ger, som tidigare motiverat, en holistisk syn och 

kan fånga verkligheten bra samtidigt som det ger djupare kunskap om ämnet som 

undersöks. Fallstudier kan dock lätt påverkas av författarnas åsikter, kan innebära för 

stor arbetsmängd och kan ses som för ostrukturerad då det inte finns exakta regler för 

hur fallstudier ska gå till (Yin, 2009), jämfört med till exempel kvantitativa 

undersökningsdesigner. Författarna är väl medvetna om problematiken och åtgärder för 

att minska dessa faktorer har tagits. Tydliga ramar för urval av fallen har använts, 

procedurer för att se till att den tänkta processen följs har använts och författarna har 

medvetet varit restriktiva med antalet fall och längden på intervjuerna för att få ihop 

rimliga mängder av data att arbeta med. 

4.11.2 Urvalsprocess 

I kartläggningsstudien kopplad till delfråga ett begränsas urvalet till börsnoterade bolag 

även fast fler bolag innefattas av EU-direktivet. Då detta tydligt klargörs i uppsatsen så 

kommer ingen större påverkan ske på slutsatsen men aspekten ska tas hänsyn till vid 

diskussioner inom detta ämne i stort. Ytterligare en aspekt inom urvalet är att bolag som 

är nyintroducerade för publik handel eller har skiftat plats mellan Large, Mid och Small 
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Cap under 2015 kan leda till ett missvisande resultat. Författarna anser dock att 

eventuella bolag som omfattas av detta bör vara av sådan storlek att bolagen fortfarande 

omfattas utav EU-direktiv 2014/95/EU. Därmed bedöms den eventuella påverkan på 

undersökningens generella resultat ej ge ett större missledande resultat eller slutsats.  

 

Ytterligare kritik gällande urvalsprocessen rör fallstudierna kopplade till delfråga två. 

Inom denna del innebär det urval som görs att det blir en subjektiv bedömning från 

författarna vilket påverkar replikerbarheten. Genom att ha presenterat arbetsprocessen 

tydligt så har denna aspekt minimerats och resultatet bör ge en rättvisande bild utifrån 

de teoretiska grunderna. För att inte skapa någon förvirring vill författarna här klargöra 

att SAS, som är ett bolagen i fallstudierna, inte omfattas av den lag som sedan 2008 har 

tvingat majoritetsägda statliga bolag att hållbarhetsrapportera. Detta styrks genom att 

Regeringskansliet (2014) varje år presenterar en ägarpolicy där det står att 

majoritetsägda bolag ska hållbarhetsrapportera och SAS är minoritetsägt, Svenska 

staten äger endast 21,4% Regeringskansliet (2015). Vidare kan valet av Stiftelsen TEM 

ses som något problematiskt då de ska representera intresseorganisationer när 

organisationen i praktiken samtidigt jobbar som konsulter. 

4.11.3 Kartläggningsstudien 

I delfråga ett så har begränsning gjorts kring vad som anses vara en hållbarhetsrapport, 

genom denna avgränsning kan bolag som till exempel redovisar hållbarhetsarbete på 

hemsidor fallit bort i undersökningen och därmed bidra till en missvisande bild. 

Ytterligare ett medvetet beslut som författarna har tagit är att inte se Global Compact 

som internationella riktlinjer för hållbarhetsrapportering, vilket de är enligt EU-direktivet 

och det svenska lagförslaget. Anledningen är att författarna inte anser att Global 

Compact tillhandahåller tillräckligt specifik vägledning för att vara ensam grund till en 

rapport och därmed ej ger tillräckligt underlag för granskning från extern part. Detta 

påverkar fördelningen över vilka bolag som tillämpar riktlinjer. När det kommer till 

kodning av datamaterialet så finns det risk för processfel eftersom olika personer har 

sammanställt datan. Detta har minimerats genom att författarna satt upp riktlinjerna 

tillsammans och arbetat parallellt vilket gör att eventuella frågetecken blivit utredda och 

författarna därmed konsekvent använt samma tillvägagångssätt under kodningen. 
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4.11.4 Intervjuprocess 

Under intervjuerna har respondenterna ställt frågor tillbaka utifrån personliga reflektioner 

som har lyft fram faktorer som författarna inte tidigare har tänkt på, vilket kan påverka 

resultatet något. När detta har inträffat har författarna redogjort så bra som möjligt kring 

förutsättningarna för undersökningen och låtit respondenterna berätta mer om sina 

reflektioner som sedan inkluderas i resultatet. Ytterligare en aspekt under intervjuerna är 

att författarna omedvetet har haft tendenser till att leda respondenterna i frågor inom 

vissa områden. Författarna har utvecklat medvetenhet om problemet under intervjuerna 

och minimerat förekomsten så gott det går. Har författarna kommit på sig själva under 

intervjuerna med att ställa ledande frågor så har frågan omformulerats. 

 

Vidare kan det övergripande konstaterats att de respondenter som har intervjuats har i 

stort sett alla haft positioner inom respektive organisation som innebär ett strategiskt 

perspektiv i positioner nära eller i organisationens ledning. Detta gör att resultatet ger ett 

övervägande strategiskt snarare än ett operativt perspektiv. 

 

Slutligen nämner Bryman och Bell (2011) även att intervjuformen semistrukturerade 

intervjuer kan leda till att svaren bli svåra att jämföra, detta på grund av att svaren kan 

skilja sig åt både i omfattning och utförlighet. Dessutom ökar forskarnas kunskap ju 

längre in i studien som intervjun sker. Dessa risker minimeras genom att intervjuguiden 

följs i alla intervjuer och under intervjuerna har fokus legat på att få intervjupersonerna 

att ge konkreta svar. Dock kan författarna konstatera att det är svårt att tvinga personer 

att ge svar som är strukturerade likadant och är omfattningsmässigt lika stora i denna 

intervjuform, så detta är något som läsaren bör ha åtanke.  

4.12 Avgränsningar 

Enligt EU-direktiv 2014/95/EU ska berörda bolag presentera den mångfaldspolicy som 

bolaget följer och följs ingen policy ska anledningen förklaras (Europaparlamentet och 

Europeiska Rådet 2014/95/EU). Även om EU-direktiv 2014/95/EU innehåller regleringar 

om mångfaldspolicy ämnar författarna endast i uppsatsen inkludera övriga punkter som 

berör rapportering av icke-finansiell information med avsikt att skapa ett tydligt fokus på 

just hållbarhetsrapporter. 
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5 Empiri - Kartläggningsstudie 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från kartläggningsstudien över på 

vilket sätt bolag redovisar sitt hållbarhetsarbete idag. Varje del av studien presenteras 

för sig i olika delkapitel. Presentationen görs i kombination av löpande text, tabeller och 

diagram.  

5.1 Andel som upprättar hållbarhetsrapport 

Studien visar att utav de 282 bolag inkluderade i urvalet presenterade 172 stycken, eller 

61%, någon form av arbete med hållbarhet. Vilket innebär att 110 stycken bolag inte 

lämnade några eller tillräckliga upplysningar rörande arbete med hållbarhet inom 

bolaget. Detta presenteras i diagram 1. 

 
Diagram 1 visar fördelningen över kartläggningens urval om bolagen  

redovisar någon form av rapport kring bolagets hållbarhetsarbete. 
 

Efter att uppdelning gjorts rörande huruvida bolagen i urvalet presenterar information 

eller ej gjordes även uppdelning efter tillhörande Large Cap, Mid Cap och Small Cap på 

NASDAQ OMX Stockholm. Resultatet presenteras i diagram 2. Av 77 bolag på Large 

Cap var det 71 (92,2%) stycken som presenterade någon form av hållbarhetsarbete. På 

Mid Cap var det 65 utav 104 (62,5%) bolag som rapporterade om arbete med hållbarhet. 

Slutligen var för Small Cap motsvarande siffra 36 stycken utav 101 (35,6%) bolag. 
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Diagram 2 visar fördelningen mellan Large Cap, Mid Cap och Small Cap  
på NASDAQ OMX Stockholm kring om hållbarhetsrapporter upprättas. 

Uppdelning görs även för att tydliggöra eventuella skillnader mellan branscher i andelen 

bolag som hållbarhetsrapporterar. Fördelningen förtydligas i tabell 1, uppdelningen i 

branschkategorier följer NASDAQ OMX Stockholm. 

 

 
Tabell 1 visar frekvensen för hur många bolag inom de olika branscherna som hållbarhetsrapporterar 

 

Bransch Upprättar rapport Totalt antal bolag 

 Antal Procent  

Consumer goods 23 82% 28 

Consumer services 19 73% 26 

Financials 34 64% 53 

Health care 13 36% 36 

Industrials 45 61% 74 

Materials 12 63% 19 

Oil & Gas 5 83% 6 

Technology 15 47% 32 

Telecom 5 83% 6 

Utilities 1 50% 2 

Sammanlagt 172  282 
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Diagram 3 tydliggör skillnaden mellan de olika branschkategorier på NASDAQ OMX 

Stockholm där Oil & Gas och Telecom är de branscherna som högst andel bolag 

upprättar hållbarhetsrapport och Health Care är den bransch där lägst andel bolag 

upprättar hållbarhetsrapport. 

 

.  
Diagram 3 visar på fördelningen mellan olika branscher på NASDAQ OMX Stockholm kring om 

hållbarhetsrapporter upprättas. 

5.2 Andel som tillämpar internationella riktlinjer 

Av totalt 172 bolag som upprättar någon form av rapport kring hållbarhetsarbete är det 

80 (46,5%) stycken som baserar rapporten på internationella riktlinjer vilket visas i 

diagram 4. 

 
Diagram 4 visar fördelningen över om de bolag som redovisar  

sitt hållbarhetsarbete följer riktlinjer eller inte i sin hållbarhetsrapport.  
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Efter att fördelning över andelen bolag som tillämpar internationella riktlinjer vid 

upprättande av hållbarhetsrapporter presenterats ovan anser författarna det även vara 

intressant att presentera hur bolagen fördelar sig över Large, Mid och Small Cap, vilket 

presenteras i diagram 5. Diagram 5 visar att 49 utav 71 (69,0%) bolag som upprättar 

hållbarhetsrapporter och återfinns på Large Cap tillämpar internationella riktlinjer, 26 av 

65 (40,0%) bolag på Mid Cap samt 5 av 36 (13,9%) bolag på Small Cap. 

 

 
 

Diagram 5 visar fördelningen mellan Large Cap, Mid Cap och Small Cap  på NASDAQ OMX Stockholm 

kring om internationella riktlinjer tillämpas vid upprättande av hållbarhetsrapport. 

 

Efter att urskiljning gjorts av de bolag som baserar rapporter på internationella riktlinjer 

genomfördes även uppdelning efter vilka internationella riktlinjer som har tillämpats. 49 

bolag tillämpar den senaste versionen utav GRI, G4. 47 stycken enligt nivån ‘Core’ och 2 

stycken enligt den mest omfattande nivån, ‘Comprehensive’. 28 utav bolagen väljer att 

använda en tidigare version av GRI, G3. Där tillämpar 18 stycken nivå C, sex stycken 

nivå B och fyra stycken bolag väljer att tillämpa den högsta nivån A. Vidare är det tre 

stycken bolag som väljer att följa ISO 26000 som bas för deras rapporter om 

hållbarhetsarbete. 
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Diagram 6 visar fördelningen över vilken riktlinje som följs av  

de bolag som använder sig av riktlinjer i sin hållbarhetsrapport.  
 

Uppdelning görs även för att tydliggöra eventuella skillnader mellan branscher i andelen 

bolag som använder internationella riktlinjer vid upprättande av hållbarhetsrapport. 

Fördelningen förtydligas i tabell 2 och diagram 7, uppdelningen i branschkategorier följer 

NASDAQ OMX Stockholm. 

 
Tabell 2 visar frekvensen för hur många bolag inom de  

olika branscherna som hållbarhetsrapporterar enligt riktlinjer. 

Bransch Använder riktlinjer Totalt antal bolag 

 Antal Procent  

Consumer goods 12 52% 23 

Consumer services 11 58% 19 

Financials 14 41% 34 

Health care 2 15% 13 

Industrials 22 49% 45 

Materials 12 100% 12 

Oil & Gas 0 0% 5 

Technology 3 20% 15 

Telecom 4 80% 5 

Utilities 0 0% 1 

Sammanlagt 80  172 
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Diagram 7 tydliggör skillnaden mellan de olika branschkategorier på NASDAQ OMX 

Stockholm där Materials är den bransch där högst andel bolag följer riktlinjer och Oil & 

Gas och Utilities är de branscher där lägst andel bolag följer riktlinjer. 

 

 
 

Diagram 7 visar andel bolag inom olika branscher som hållbarhetsrapporterar. 

5.3 Andel som externt granskar hållbarhetsrapporten 

Av de 80 bolag som väljer att tillämpa riktlinjer är det 30 (37,5%) stycken som väljer att 

få rapporten kring hållbarhetsarbete granskad och validerad utav en extern part. Detta 

leder till att utav det totala urvalet på 282 bolag från NASDAQ OMX Stockholm är det 30 

(10,6%) bolag som väljer att presentera en rapport om bolagets hållbarhetsarbete, 

baserar rapporten på internationella riktlinjer och slutligen väljer att få rapporten 

granskad och validerad av en extern part. 
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Diagram 8 visar fördelningen över hur många procent som använder sig av riktlinjer  

i upprättandet av sin hållbarhetsrapport även valt att få rapporten externt granskad. 

 

Uppdelning görs även för att tydliggöra eventuella skillnader mellan branscher i andelen 

bolag som använder extern granskning. Fördelningen förtydligas i tabell 3 och diagram 

9, uppdelningen i branschkategorier följer NASDAQ OMX Stockholm.  

 

 
Tabell 3 visar frekvensen för hur många bolag inom de olika  

branscherna som får sin hållbarhetsrapport extern granskad. 

Bransch Extern granskning Totalt antal bolag 

 Antal Procent  

Consumer goods 1 8% 12 

Consumer services 5 45% 11 

Financials 7 50% 14 

Health care 1 50% 2 

Industrials 6 27% 22 

Materials 6 50% 12 

Oil & Gas 0 0% 0 

Technology 2 67% 3 

Telecom 2 50% 4 

Utilities 0 0 0 

Sammanlagt 30  80 
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Diagram 9 tydligör skillnaden mellan de olika branschkategorier på NASDAQ OMX 

Stockholm där Technology är den bransch där högst andel bolag granskar sin 

hållbarhetsrapport externt och Oil & Gas och Utilities är de branscher där lägst andel 

bolag granskar sin hållbarhetsrapport externt.  

 

 
 

Diagram 9 visar andel bolag inom olika branscher som väljer att få sin hållbarhetsrapport externt granskad. 
 

Sammanfattningsvis finner författarna i kartläggningsstudien att av 282 bolag i det totala 

urvalet så upprättar 172 hållbarhetsrapport enligt författarnas kriterier. Av dessa 172 

bolag väljer 80 stycken att tillämpa internationellt erkända riktlinjer som grund för 

hållbarhetsrapporten varav 30 även väljer att få rapporten granskad utav extern part. Det 

är därmed 30 utav 282, eller 10,6%, som publicerar externt granskade 

hållbarhetsrapporter upprättade enligt internationellt erkända riktlinjer. Författarna ser 

även skillnader både mellan olika branscher och mellan olika storlekar på bolag där 

större bolag tycks ha högre frekvens av hållbarhetsrapportering relativt mindre bolag. 
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6 Empiri - Fallstudier  
I detta delkapitel presenteras den insamlade empirin från de intervjuer som genomförts. 

Varje interju presenteras för sig i ett eget delkapitel. Det klargörs vem som är respondent 

och dennes svar sammanfattas från den transkriberade intervjun.  

6.1 SAS - Dominant intressent 

Lars Andersen Resare är hållbarhetschef på SAS och jobbar med att strategiskt och 

taktiskt stödja organisationen i arbetet med att förbättra hållbarhetsprestanda samt se till 

att organisationen uppfyller rådande lagstiftning inom området. Andersen Resare menar 

det viktigaste för bra hållbarhetsrapporter är att väsentlighetsanalysen är genomförd på 

ett bra sätt. Vidare ska rapporterna vara kärnfulla för att fånga intresset hos läsaren. 

 

Andersen Resare blir uppriktigt förvånad över att inte en större andel av svenska bolag 

rapporterar om arbete med hållbarhet: "Är det inte fler tänkte jag...Men jag menar någon 

form utav en strukturerad ansats med en liten röd tråd och säga att man är skön och 

grön och man är så jäkla härliga och vi tar ansvar det kan man ju iallafall säga. En policy 

kan man ju skrapa ihop på 10 minuter.". Arbetet med hållbarhet ser Andersen Resare 

som absolut nödvändigt och varje större bolag borde ha ett grundläggande behov av att 

göra det. Att bolag iallafall har publicerat en rapport oavsett kvalité gör skillnad, har till 

exempel leverantörer ingenting i sina rapporter om hållbarhet väcker det känslor av 

misstänksamhet och organisationen tvingas gå vidare och undersöka ytterligare. Måste 

bolag förklara hela sitt hållbarhetsarbete vid varje upphandling läggs mycket tid och 

resurser på det, vilket istället mer effektivt kunde presenterats i en rapport. Samtidigt 

måste bolag som ej publicerar rapporter gjort ett aktivt val. Andersen Resare summerar: 

“Det finns en anledning till att det finns företag som inte gör det, det är för att de inte ser 

något värde i det.”. 

 

Vad gäller lagförslaget så är Andersen Resare väldigt tveksam till belopp som 

lagförslaget uppskattar krävs för att sammanställa hållbarhetsrapporter. I lagförslaget 

beräknas en kostnad på 8 000 kronor för att upprätta en hållbarhetsrapport. Andersen 

Resare tycker det är svårt att sätta exakt summa men uppskattar att många av de större 

bolagen som publicerar väldigt omfattande och detaljerade rapporter lägger ner 

mångmiljonbelopp på sitt arbete. 
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Skillnader mellan storleksgrupperna i upprättandet av hållbarhetsrapporter är enligt 

Andersen Resare förväntat. Större bolag har större exponering och 

hållbarhetsrapporterar därmed, mindre bolag har kanske mindre krav från intressenter. 

Angående riktlinjer tycker Andersen Resare att GRI är det bästa alternativet, speciellt 

med utvecklingen mot branschspecifika indikatorer. 

 

Vad gäller extern granskning så får SAS sin hållbarhetsrapport externt granskad och 

Andersen Resare tycker att granskningen är värd varenda krona, detta eftersom 

ogranskade rapporter inte blir riktigt samma sak. Extern granskning visar på att bolaget 

varit seriöst i upprättandet av rapporten. Andersen Resare tycker även att det är väldig 

förvånande att inte fler bolag väljer att få hållbarhetsrapporten granskad. 

 

Vidare anser Andersen Resare att införandet av EU-direktivet är ett steg i rätt riktning: 

“Nu får alla bolag komma in i matchen på lika villkor.” Samtidigt uttrycks förståelse för 

den kritik som har riktats mot direktivet. Andersen Resare tror att många bolag säkert 

uppfattar hållbarhet som både krångligt och resurskrävande, dock går det att göra 

tolkningen att kritiker till direktivet motsätter sig ökad transparens. Många argumenterar 

att publiceringen av hållbarhetsrapporter inte med automatik medför att bolaget är ‘bra’ 

inom området. Men enligt Andersen Resare ger en rapport iallafall större sannolikhet för 

bedömning, vilket möjliggör premiering av bolag som gör ett bra arbete. Skulle ledande 

befattningshavare för stora organisationer inte besitta kunskap om grundläggande icke-

finansiella nyckeltal så menar Andersen Resare att det är ett stort problem. 

 

Slutligen, i det svenska lagförslaget som bygger på EU-direktivet anser Andersen 

Resare att det finns många oklara aspekter, bland annat att det är för fritt och öppet för 

tolkning. Dessutom är det oklart vilka kriterier som krävs för att uppfylla lagen och hur 

kriterierna ska bedömas i en juridisk process. Andersen Resare menar att det är viktigt 

att EU-direktivet tolkas på liknande sätt inom hela EU, så det inte blir olika tolkningar i 

olika länder vilket skulle förstöra syftet med direktivet. Generellt tror Andersen Resare att 

direktivet klart kommer att innebära en förbättring för hållbarhetsrapporteringen, dock så 

kanske det kommer ta några år innan den fulla potentialen uppnås. 

Hållbarhetsrapporteringens utmaningar existerar i att branscher efterfrågar specifika 

standarder och att riktlinjer som finns är ‘one-size fits all’ men Andersen Resare anser 

ändå att det för tillfället är bäst att hålla sig till den grova standard som finns för att 

rapporter ska kunna vara rimligt jämförbara. 
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6.2 SEB - Beroende intressent 

Anette Andersson driver hållbarhetsfrågor utifrån ett kapitalförvaltningsperspektiv på 

SEB. I arbetet ingår dialog kring hållbarhetsfrågor med bolag som SEB har investerat i 

eller ser potential att investera i. Andersson menar på att en bra hållbarhetsrapport håller 

fokus på vad som är väsentligt för bolaget. De bästa lyckas med att både redovisa vad 

som är väsentligt och dessutom koppla ihop det med sin verksamhet. Eftersom ämnet 

hållbarhet inte är att likställa med välgörenhetsarbete vill intressenter ha rapporter som 

visar hur arbetet med hållbarhet påverkar övriga sektorer av bolaget, vilka risker och 

möjligheter som identifieras. Andersson ser en trend där svenska bolag generellt blir 

bättre men kanske också tenderar till att mest redovisa information som är mätbar och 

kommunicerbar, vilket flyttar fokus från frågor som kanske är viktiga men svåra att 

kommunicera. Att intresset för hållbarhet har ökat under den senaste tiden är något som 

Andersson märkt, av kundförfrågningar som kommer in till SEB har 80% 

hållbarhetsfrågor inblandat vilket gör att SEB i sin tur ställer större krav på bolag som 

SEB investerar i. 

 

Vad gäller dagens situation kring hur många bolag som hållbarhetsrapporterar idag 

kommenterar Andersson att bolag ska lämna viktig information och då menar Andersson 

att hållbarhetsfrågor är inkluderade. Andersson anser att bolag som aktivt arbetar med 

hållbarhet har bättre koll på sina risker och därmed är en bättre långsiktig placering. Att 

det är så stor skillnad mellan storleksgrupperna på börsen tror Andersson i huvudsak 

beror på att små bolag inte har de finansiella muskler som krävs. 

 

I nästa del, gällande användande av internationella riktlinjer skulle Andersson gärna se 

att fler använder sig utav gemensamma riktlinjer, utan en kontext att placera rapporterna 

i så blir det väldigt svårt för i synnerhet investerare att tolka informationen även om 

bolagen lägger mycket tid och resurser på sin rapport. Ur ett investerarperspektiv ser 

Andersson även gillande på bolag som signerat Global Compact. Samtidigt förstår 

Andersson att vissa bolag väljer att frångå internationella riktlinjer som tidigare använts 

då riktlinjerna nu anses vara lite för klumpiga och fyrkantiga vilket tyvärr leder det 

samtidigt till att jämförbarheten lidande. I framtiden ser Andersson ett scenario där 

många nationella spår slutligen konvergerar mot någon form av gemensam standard. 
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Vidare ser Andersson extern granskning av hållbarhetsrapporter som en självklarhet: 

”Jag förstår inte varför man inte ska göra det, om det inte görs finns risken att det blir lite 

PR-material och väsentligheter inte blir belysta”. Extern granskning ger trovärdighet för 

investerare som annars inte uppnås enligt Andersson. 

 

När det kommer till införandet av EU-direktivet ser Andersson att det kommer bli en 

period av stor aktivitet där bolagen försöker anpassa sig till de nya förutsättningarna. 

Andersson har fått uppfattningen att många svenska bolag upplever ämnet hållbarhet 

som något stort och krångligt. När bolagen sedan blir mer insatta i ämnet och 

kunskapsnivån ökar kommer även området att utvecklas vidare. Samtidigt anser 

Andersson att jämförbarheten kommer öka generellt och situationen kommer att bli mer 

konkurrensneutral där bolag delar med sig av sina lösningar inom området. Bolag som 

ställs inför samma utmaningar startar gärna samarbete med varandra även om bolagen 

är konkurrenter. Samtidigt anser Andersson att självsanering alltid är den bästa 

lösningen. Det är bättre när branschen själva kan bestämma vilka parametrar som ska 

gälla. Ett lagförslag som utarbetas av utomstående blir oftast mer fyrkantigt. Sen är det 

en annorlunda situation för mindre bolag jämfört med de stora. För Andersson innebär 

hållbarhet kostnadsminimeringar, effektiviseringar och affärsmöjligheter. Hur hållbart är 

det egentligen om mindre bolag tvingas lägga tid och resurser på att upprätta fina 

rapporter istället för att tjäna pengar? Rapporter som deras intressenter kanske inte ens 

efterfrågar. Hållbarhetsarbetet måste vara värdeskapande för att vara legitimt. Om 

arbetet inte skapar något värde så är det slöseri med resurser och därmed inte hållbart. 

 

Slutligen säger Anderson att internationella, gemensamma branschstandarder är 

eftersträvansvärda och skulle i stor utsträckning underlätta för många. Enligt Andersson 

är någon form av branschstandard önskvärd för att få möjlighet till jämförelse, det är 

viktigt att jämföra olika bolag med varandra men också att kunna se utvecklingen över 

tid. “Så jämförbarheten är otroligt viktig och kunna se trender”. Men i nuläget anser 

Andersson att det kan bli svårt att få till en internationell gemensam standard då 

skillnaderna mellan olika länder idag är för stor. 

6.3 Stiftelsen TEM - Farlig intressent 
Anna Yelistratova jobbar som CSR-specialist på Stiftelsen TEM, vilket innebär att hon 

bland annat arbetar med hållbarhetsrapportering. TEM är en stiftelse som bland annat 

arbetar med att skapa plattformar för organisationer med avsikt att förbättra 

kommunikationen inom området CSR och hållbarhet. TEM arbetar även som konsulter 

och med utbildning inom bland annat hållbarhet. 
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Först och främst, det viktigaste för att skapa en bra hållbarhetsrapport är att beakta både 

transparens och relevans, enligt Yelistratova. Bra rapporter ska behandla det som 

organisationen faktiskt gör och problem som uppfattas inom verksamheten, 

väsentlighetsanalysen står i centrum. I kontrast är det mindre viktigt att diskutera vad 

organisationen vill vara eller vart organisationen vill vara på väg, fokus ska ligga på 

konkreta saker. 

 

I den första delen av kartläggningsstudien tycker Yelistratova inte fördelningen mellan 

olika storleksgrupper huruvida bolagen upprättar hållbarhetsrapport är alls förvånande. 

“För det är ju ändå resurser, mycket tid och arbetstimmar och pengar som går till att 

upprättahålla en bra hållbarhetsredovisning.”. Yelistratova tror även att inte alla ser 

värdet av hållbarhetsrapportering, den spontana tanken är att det skiljer sig mellan olika 

branscher. Även om det kan finnas en hållbarhetsansvarig som är driven och engagerad 

i frågan kanske inte samma inställning återfinns hos ledningen. Det måste existera mer 

än bara viljan hos en person; möjligheter som utmynnar i ett finansiellt värde för att 

hållbarhetsarbetet ska tas på allvar. 

 

Sedan vad gäller användandet av riktlinjer tror Yelistratova att bolag i Norden är väldigt 

positiva mot GRI relativt övriga delar av världen men Yelistratova ser tendenser i att flera 

bolag väljer att gå ifrån GRI till att istället följa egna riktlinjer eftersom bolagen känner att 

de har “växt ur ramverket”. Att rapportera enligt Global Compact ser inte Yelistratova 

som jämförbart med GRI. Global Compact är istället till för att främja hållbart företagande 

och uppmuntra företag att ta ett större ansvar inom de tio principerna. 

 

När det kommer till extern granskning av hållbarhetsrapporter tycker Yelistratova att 

signalvärdet är viktigt. Bolag som genomför extern granskning av sin hållbarhetsrapport 

skickar signaler både internt och externt att hållbarhetsfrågor tas på allvar. 

 

Vad gäller EU-direktivet och det nya lagförslaget ser Yelistratova likheter med 

regleringar som tidigare infördes för statliga bolag. Från att vara diskuterat och kritiserat 

utvecklades frågan till en positiv effekt där ingen längre tar bolag som inte arbetar med 

hållbarhet seriöst. Regleringarna öppnade upp för diskussion och hållbarhet blev mer 

accepterat. Att marknaden inte skulle vara redo tror Yelistratova inte på men 

marknadslivet behöver krav för att agera, marknaden kommer inte rädda världen bara 

för att det är kul. Lagförslaget är ambitiöst och ett bra initiativ för framtiden men många 

måste nu i grunden bygga om sitt synsätt på ämnet hållbarhet. Den största utmaningen 
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för bolagen tror Yelistratova är att ledande personer i bolagen ska inse att hållbarhet är 

viktigt, reglerat genom lag och att “hållbarhet är inte bara något trams som vår CSR-

gubbe gör”. 

 

Vidare, när det kommer till jämförbarhet är Yelistratova osäker på om 

hållbarhetsrapporter kan användas som ett verktyg till att jämföra olika bolag med. 

Yelistratova resonerar att det är nivån på redovisningen som kan jämföras, inte till 

exempelvis indikatorer som redovisas utan istället medvetenheten om hur de olika 

bolagen har koll på sina risker och påverkan på miljön. 

 

Sammanfattningsvis säger Yelistratova: “Jag tror inte på sådana ‘evil corporations’.” 

Yelistratova tror att stora företag försöker sköta sig men när bolag blir gigantiskt stora 

kan de omöjligt ha koll på allt i värdekedjan. Men bolagen förstår betydelsen av prata om 

hållbarhet och kommunicera om processer för att behandla utmaningar. Medvetenheten 

om vad som görs är viktigt och en väl avvägd väsentlighetsanalys visar på mognad inom 

organisationen. Det är sådana bolag som kommer verka som inspiration till många som 

idag mer betraktar hållbarhetsrapporter som något “fint att ha”. 

6.4 PwC - Definitiv intressent 
Fredrik Ljungdahl är partner på PwC med ansvar för hållbarhetsrelaterade tjänster inom 

bland annat redovisning, revision och rådgivning och har jobbat inom området cirka 17 

år. Tidigare har Ljungdahl även forskat inom ämnet på akademisk nivå. 

 

Ljungdahl inleder med att det som kännetecknar en bra hållbarhetsrapport är att bolaget 

genomfört relevant analys av frågorna, såsom välgjord väsentlighetsanalys. Ljungdahl 

tycker också att rapporten ska bygga på någon form av riktlinjer som till exempel GRI 

eftersom det ger större anledning till att lita på rapporten. 

 

Vad gäller kartläggningsstudien såg Ljungdahl inga direkta överraskningar vid 

genomgången av diagram ett och två, utan fördelningen ansåg Ljungdahl vara 

förväntad. Fördelningen enligt storleksvariabeln var speciellt väntad, majoriteten av stora 

bolag upprättar rapporter medan det är mer ovanligt hos små bolag. Den största 

utvecklingen tror Ljungdahl återfinns inom kategorin medelstora bolag där andelen som 

upprättar rapporter ökat markant de senaste åren enligt interna studier från PwC som 

Ljungdahl tagit del av. De stora skillnaderna attribuerar Ljungdahl delvis till utbud och 

efterfrågan. Intressenter till stora bolag är både fler till antalet samt har större efterfrågan 

på information relativt intressenter till mindre bolag. Dock finns en “katten på råttan” 
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utveckling då många av de mindre bolagen är leverantörer till de större och därmed 

förväntas också mindre bolag arbeta med hållbarhet. Resultatet blir att mindre bolag tar 

efter stora och kopierar ‘best practice’. 

 

Vidare tror Ljungdahl att större bolag känner behov av att uttrycka någon form av 

ställning och därmed väljer att följa GRI. Mindre bolag låter sig inspireras av GRI och 

försöker skapa en rapport som liknar de större bolagens, detta för att undvika så kallad 

‘greenwash’. Angående bolag som väljer att sluta följa GRI och istället följer sina egna 

riktlinjer kommenterar Ljungdahl att jämförbarheten spricker samtidigt som en mer 

relevant rapport för bolaget tas fram. Ljungdahl tillägger att enligt GRI är det inte 

förbjudet att komma med egna mått som är relevanta inom verksamheten utan det 

viktiga med GRI är att en process följs för att få fram det som är viktigt. 

 

Huruvida extern granskning är viktigt för hållbarhetsrapporter kommenterar Ljungdahl: 

“Ska det här vara användbart och trovärdigt och inte bara ‘greenwash’ så tycker jag att 

det behövs en granskning” Att bolag målar upp en bild av hur duktiga de är med “foton 

av leende barn på en sommaräng” kanske räckte för 20 år sedan men det håller inte 

idag. Bolag som endast försöker ge sken av att ha koll på sin verksamhet kommer 

antagligen bli påkomna. 

 

När det kommer till införandet av lagförslaget så summerar Ljungdahl att genom det “får 

vi upp alla på banan”. Ljungdahl tycker det är väldigt positivt att hållbarhetsområdet har 

kommit så långt i utvecklingen som till ett EU-direktiv med påföljande lagförslag. Det 

finns problem med frivillig rapportering eftersom bara ett fåtal av rapporterna faktiskt går 

att lita på fullt ut. Nu tvingas alla bolag förhålla sig till frågorna om hållbarhet på ett nytt 

sätt vilket kommer bidra till vidare utveckling inom hållbarhetsområdet. Enligt Ljungdahl 

är det nyttigt för bolagen samtidigt som övriga samhället får mer information som hjälper 

till vid bedömningen av bolagens arbete i stort. 

 

Det är dock en stor utmaning för bolag att bedöma vad som är relevant att rapportera 

om. Att bygga upp processer för rapportering och upprätta policies, system och 

management kräver både tid, kunskap, energi och lite pengar. Dock hävdar Ljungdahl 

att det är “win-win” situationer då även om bolagen kanske tvingas starta arbetet tidigare 

än önskat så kommer det i längden vara lönsamt genom fördelar som följer med ökad 

medvetenhet om verksamheten. Ljungdahl tycker att lagförslaget inte är tydligt med vilka 

krav som gäller utan nu istället är mer öppet för tolkningar, vilket i sin tur gör att det 
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krävs mer vägledning. Lagförslaget kunde till exempel krävt tillämpning av GRI eller 

något annat som hade ökat kvalitén på rapporterna. 

 

Vidare vad gäller jämförbarhet anser Ljungdahl att jämförbarhet gör sig bäst inom 

samma bransch, det är då möjligt att få mest intressanta jämförbarhetsmått. Samtidigt 

tycker Ljungdahl det finns potential att öka jämförbarheten. Angående hur direktivet 

kommer påverka jämförbarheten tror Ljungdahl att: “Jämförbarheten kommer säkert att 

öka, men det kommer inte komma upp till den nivå som man nånstans kanske hade 

önskat eller hoppats, eller nå upp till samma nivå som vid finansiell rapportering.” I 

framtiden tror Ljungdahl att det kommer bli fler redovisningar som har specifika 

målgrupper. 

 

Slutligen anser Ljungdahl generellt att det finns olika nivåer av mognad inom bolag, även 

de större. Vissa är mer medvetna om vad de gör och vad det betyder. Bolag med lägre 

nivå av medvetenhet tenderar att i större utsträckning härma andra. Bolag som faktiskt 

tycker att ämnet hållbarhet är viktigt för verksamheten tar istället ledningen och visar 

marknaden vägen framåt. 

6.5 Haldex - Bolag som inte följer riktlinjer 
Johan Valett jobbar på Haldex med ansvar för Haldex Way och CSR. Haldex Way 

beskriver hur Haldex ska jobba med vitala frågor som kunders åsikter, respekt för 

individen och strävan efter ständig förbättring. Enligt Valett kännetecknas en bra 

hållbarhetsrapport av integration med finansiell redovisning och att rapporten är kopplad 

mellan finansiella, operationella och hållbarhetsmässiga aspekter. Vilket är viktigt 

eftersom hållbarhet inte är ett eget ämne eller ett parallellt spår. Haldex har därför gjort 

ett aktivt val att inte publicera en separat hållbarhetsrapport. För att få struktur på 

rapporten och upptäcka eventuella gap i informationen har Haldex inspirerats av riktlinjer 

som GRI G4, därigenom anser Haldex att kärnvärdet i rapporteringsarbetet erhållits. 

Däremot ser Haldex inte värdet av fullt användande av riktlinjer med tanke på att det 

förväntade mervärdet inte skulle uppväga kostnaderna. När det kommer till jämförbarhet 

tycker Valett för det första att det krävs granskning från tredje part för att få kredibilitet. 

Valett anser även det relevant att försöka uppnå jämförbarhet mest för enskilda 

investerares skull.  

  

Vidare berättar Valett om Haldex framtagande av hållbarhetsrapporten, i den processen 

arbetar Haldex mycket med olika intressentgrupper, där en viktig del är egna anställdas 

förväntningar på bolaget. Även kunders och leverantörers kravställningar är viktiga 
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drivkrafter inom arbetet med hållbarhet. Något som Valett märkt är att kravställare har 

blivit mer professionella och kompetenta. Vidare tycker inte Valett att bolag bör anlita 

konsulter för att utarbeta rapporten, då tappas mycket av den självmedvetenhet som 

erhålls inom bolaget. Däremot kan det vara bra med konsulter för att bygga upp 

kompetensnivån. Sammantaget anser Valett att arbetet med rapporten leder till en viktig 

självutvärdering. 

  

När det kommer till kartläggningsstudien tycker Valett att det var förvånande stor del av 

börsnoterade bolag som inte publicerar hållbarhetsrapporter. En del av svaret kring de 

skillnader som finns mellan storleksgrupperna tror Valett återfinns i kunskapsnivån. 

Många mindre bolag har inte resurserna för att inhämta kompetensen som krävs. Stora 

bolag har dessutom skalfördelar vilket ytterligare förstärker skillnaderna som finns även 

om små bolag precis som stora har krav från intressenter. Svaret på varför det inte är 

fler bolag som använder internationella riktlinjer i sitt arbete anser Valett kan finnas i att 

det varit svårigheter med bristen på gemensamma riktlinjer. Det har funnits för många 

olika riktlinjer att välja på och olika intressenter kan ha olika krav vilket gör att bolag kan 

behöva svara upp mot flera olika. Med gemensamma riktlinjer kan bolag enkelt 

kommunicera ut sitt arbete på ett förståeligt sätt, till exempel genom att säga att bolaget 

tillämpar GRI G4 core med extern granskning så besvaras en komplicerad fråga på ett 

enkelt sätt. Om alla tillämpar olika riktlinjer förloras mycket av den ökade 

kommunikationsmöjlighet som finns vid en situation där endast ett fåtal riktlinjer används 

och som alla intressenter har stor kunskap om. Vid användande av många olika riktlinjer 

kan ej intressenter rimligen vara inlästa på alla och kan därmed inte ta till sig information 

lika effektivt. Valett anser också att riktlinjer fungerar som bra inspirationskälla för 

identifiering av väsentliga områden och täcka gap i hållbarhetsarbetet. När det gäller 

extern granskning av rapporterna tycker Valett det är viktigt att få ut värdet av både 

processen och stämpeln av granskningen för att det ska motsvara medförda kostnader. 

  

Slutligen anser Valett att EU-direktivet och det nya lagförslaget kommer medföra positiva 

effekter, speciellt då direktivet tillåter hög grad av integration. Direktivet kan komma bli 

katalysator till en process som troligen kommer skynda på konsolideringen av de bättre 

riktlinjerna och minska urvalet. Den stora styrkan med direktivet är fokusen på innehållet 

snarare än formatet. Lagar och förordningar är en stor drivkraft bakom arbetet med CSR 

generellt. Valett tycker dock att risken finns att effekterna från EU-direktivet blir olika i 

medlemsländerna om det inte är harmoniserat till en önskad nivå. Direktivet behöver 

vara mer specifikt på internationell nivå för att inte nationella regleringar ska innebära 

nackdelar och fördelar för internationella bolag baserat på vilket land bolagen är aktiva i. 
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6.6 SCA - Bolag som följer riktlinjer  
 
Per Brattberg är ‘Director of Sustainability’ på SCA och ansvarar hållbarhetsrapportering, 

externt till hållbarhetsrapporten och internt i regelbundna uppföljningar. Dessutom ingår 

ett strategiskt ansvar för att säkerställa intern och extern förankring i till exempel 

hållbarhetsmål. Enligt Brattberg bör en bra hållbarhetsrapport börja i en omvärldsanalys 

av makrotrender i världen och lyfter ut frågor som är relevanta för bolaget. Därefter bör 

bolaget identifiera intressenter och föra dialog för att erhålla vad intressenterna anser 

vara viktigt och vill ha information om genom en väsentlighetsanalys. Sedan följer SCA 

själva ett antal vidare steg där strategin och mål kopplat till denna tas fram 

  

Vad gäller kartläggningsstudien anser Brattberg att den stora skillnaden mellan 

storleksgrupperna huruvida hållbarhetrapporter upprättas främst är en resursfråga. 

Brattberg tror att mindre bolag har en hel del diskussioner kring ämnet men kanske inte 

har de resurser som krävs för att kommunicera det externt. Dessutom tror Brattberg att 

branscher har olika krav från intressenter, vissa branscher kanske inte upplever samma 

tryck på information som andra branscher. 

  

Vidare antar Brattberg att liknande struktur finns bakom fördelningen i frekvensen av 

bolag som använder riktlinjer som i exemplet om vilka som upprättar rapport. Stora 

bolag använder i större frekvens sig utav riktlinjer vid upprättande av hållbarhetsrapport. 

Brattberg säger att det antagligen finns stort utrymme för utveckling för bolag som väljer 

att börja lite mindre. Genom att först fokusera på väsentlighetsanalys och information 

intressenter vill ha erhålls en bra bas som sedan kan byggas vidare på. I början av sitt 

hållbarhetsarbete går bolag igenom en mognadsfas där GRI kan vara till stor hjälp. När 

bolag senare når en högre grad av medvetenhet om vad som är väsentligt kanske 

riktlinjerna upplevs vara lite trubbiga och inte ge så mycket. Bolag kan då välja att gå 

vidare med utveckling av egen struktur för sin rapport. Men GRI är en bra start för bolag 

som inte riktigt vet hur de ska börja. 

  

Vad gäller extern granskning sätter Brattberg stort värde i att få SCA:s 

hållbarhetsrapport externt granskad eftersom SCA får bra vägledning och 

‘benchmarking’ samtidigt som rapporten blir verifierad. En rapport som inte blir externt 

granskad kan enligt Brattberg tolkas som ‘window dressing’; mer som marknadsföring. 
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Slutligen anser Brattberg att generellt är EU-direktivet ett bra initiativ, att bolag som 

tidigare inte har upprättat hållbarhetsrapporter nu tvingas är en positiv utveckling. 

Samhället kommer snabbare till insikten om att det här är viktigt och behövs: “Det är en 

jättebra morot. Antingen låter man bolagen sköta det själva och då kanske det tar längre 

tid eller så sätter man in en lag så får man det mycket snabbare.” Dock ställer sig 

Brattberg tvekande till att EU-direktivet skulle leda till ökad möjlighet till jämförbarhet 

mellan rapporter. Det är helt enkelt för långt kvar innan marknaden är där även om det 

är ett bra syfte med harmonisering inom EU. Jämförelse mellan bolag är något som 

Brattberg tycker är svårt att göra i dagens läge, en anledning till detta är att bolag räknar 

på olika sätt. Som Brattberg säger “SCA skulle kunna visa bättre hälso- och 

säkerhetsiffror genom att inkludera alla kontor, vilket inte görs idag. Men detta finns det 

inte idag något ramverk som säkerställer att alla har samma avgränsningar”. Brattberg 

menar att det kommer bli svårt att skapa den jämförbarhet som direktivet eftersträvar 

eftersom bolag är så olika i sin natur men tror på idén på längre sikt. Slutligen 

konstaterar Brattberg att direktivet även kan innebära en utmaning för många bolag som 

nu måste sätta sig ner och förtydliga sin affärsidé, sina kunder och sedan bygga sitt 

‘business case’ för hållbarhet. 
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6.7 Huvudpunkter från fallstudierna 

 
Tabell 5. Matris som summerar huvudpunkterna från fallstudierna. 

 SAS SEB TEM PwC Haldex SCA 

Anledning 
till ej 
upprättad 
rapport 

Många har 
inte insett 
värdet. 
Skiljer i krav 
från 
intressenter. 

Finansiella 
resurser.  

Kombination 
av resurser 
och att alla 
inte ser 
värdet. 

Utbud och 
efterfrågan, 
intressenter 
har olika 
krav.  

Intressen-
ternas 
kunskaps-
nivå och 
intressen 
skiljer sig åt. 

Främst en 
resursfråga. 
Görs 
förmodligen 
internt om 
den inte 
kommun-
iceras. 

Användande 
av riktlinjer 

GRI är 
populärast 
men det 
behövs mer 
bransch-
specifika 
riktlinjer. 

Viktigt med 
riktlinjer trots 
att de är 
fyrkantiga. 

GRI är 
populärt men 
en del bolag 
växer ur 
riktlinjerna. 

Större bolag 
vill uttrycka 
en form av 
ställningstag
ande. Mindre 
inspireras av 
riktlinjer. 

Det finns för 
många 
riktlinjer för 
att det ska 
hjälpa 
kommun-
ikationen på 
ett effektivt 
sätt. 

GRI är bra i 
början men 
blir fyrkantigt. 

Extern 
granskning 

Extern 
granskning 
visar att 
bolaget är 
seriöst och 
den är värd 
kostnaden. 

Självklarhet, 
ingen 
granskning 
likställer 
rapporten 
med  
PR-material. 

Extern 
granskning 
skickar 
signaler om 
att frågorna 
tas på allvar. 

Granskning 
behövs för 
trovärdig 
rapport. 
Förhindrar 
‘greenwash’ 

Effekten 
måste 
motsvara 
insatsen. 
  

Utan extern 
granskning 
riskerar 
rapporten att 
bli mer av ett 
marknadsföri
-ngsverktyg. 

Innehåll i en 
bra rapport? 
 

Bra 
väsentlig-
hetsanalys 
och en 
kärnfull 
rapport. 

Fokus på 
väsentlighet. 
Koppla till 
verksam-
heten. 

Transparens 
och relevans. 

Välgjord 
väsentlighets
analys. Att 
rapporten 
grundas i 
internationell 
riktlinje. 

Koppla det 
finansiella 
och operativa 
resultatet 
med 
hållbarhet. 

Dialog med 
intressenter 
för en bra 
väsentlighets
analys. 

Fördelar 
med 
2014/95/EU 

Alla får 
samma 
förutsättning
ar och en 
större grund 
ges för 
bedömning.  

Bolag blir 
mer insatta, 
leder till 
utveckling 
inom 
hållbarhetsra
pportering. 

Marknaden 
behöver krav 
för att agera. 

Alla måste 
rapportera 
vilket bidrar 
till utveckling. 

Fokus på 
innehåll. En 
katalysator 
till fortsatt 
process. 

Ger en 
snabbare 
utveckling 
inom 
området. 

Utmaningar 
med 
2014/95/EU 

För öppet för 
egen 
tolkning. 
Oklar juridisk 
process vid 
uppföljning. 

I nuläget 
saknas 
kunskaps-
nivån.Arbetet 
måste vara 
värdeskapan
de. Stor 
skillnad 
mellan 
länder. 

Bolagslednin
gen måste 
inse att 
hållbarhet är 
viktigt. 

Bolag saknar 
resurser 
såsom tid, 
kunskap och 
pengar. 

För stora 
skillnader för 
harmoni-
sering. 

Marknaden 
har långt 
kvar tills att 
syftet är 
uppfyllt. För 
stor frihet i 
beräkningar 
av nyckeltal. 

Potentiella 
effekter av 
2014/95/EU 

Förbättring 
för 
hållbarhetsra
pportering, 
kommer ta 
tid innan full 
potential 
uppnås. 

Jämförbarhet
en generellt 
kommer öka. 
Ser gärna 
bransch-
standarder. 

Nivån på 
medvetenhet 
kommer 
kunna 
jämföras. 

Jämförbarhet 
ökar men 
inte till 
önskad nivå. 

Jämförbarhet
en kommer 
öka men det 
kommer 
krävas extern 
granskning. 

Bra idé på 
lång sikt men 
dagens 
direktiv 
riskerar att 
inte räcka till. 
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7 Analys av empiri 
I detta kapitel presenteras författarnas analys av den insamlade empirin. Kapitlet tar först 
upp dagens hållbarhetsrapportering, därefter vad som kännetecknar en bra 
hållbarhetsrapport och till sist EU-direktiv 2014/95/EU. I slutet av varje delkapitel 
diskuteras områdets påverkan på jämförbarheten. 

7.1 Olika aspekter av hållbarhetsrapportering 

7.1.1 Skäl till att inte alla upprättar hållbarhetsrapporter 

För året 2014 var det 39% av bolagen på NASDAQ OMX Stockholm som valde att inte 

upprätta en hållbarhetsrapport, enligt vissa respondenter en uppseendeväckande hög 

andel. Därmed återfinns ett stort antal bolag på Stockholmsbörsen vars 

hållbarhetsarbete ej på ett enkelt och tillförlitligt sätt går att jämföra med övriga. Som 

nämnts under intervju med respondenter måste bolag som ej upprättar rapport tagit 

beslut om att det valet är mest fördelaktigt. Anledningar bakom liknande beslut anser 

författarna är intressanta att diskutera. Genomgående under intervjuer erhålls svaret att 

en av de troligaste anledningarna till utebliven hållbarhetsrapport är resurser. Under 

kartläggningsstudien framkom att det finns ett klart samband mellan storlek på bolag och 

sannolikhet att hållbarhetsrapport upprättas, något som ytterligare förstärker bilden av 

att resurser spelar en viktig roll. Att upprätta hållbarhetsrapport kräver resurser såsom 

kunskap, tid och pengar. Om bolag inte tydligt ser ett mervärde som överstiger 

kostnaden för att upprätta hållbarhetsrapport finns det heller ingen rationell anledning att 

göra så förutom tvingande lagstiftning. 

 

Men det finns även andra aspekter som kan förklara skillnaderna, en poäng som lyftes 

fram av respondenter är att även trycket från intressenter måste beaktas. Stora bolag är 

generellt mer exponerade mot allmänheten och har större krav från intressenter att på 

ett transparent sätt visa hur bolagen arbetar med hållbarhet. Något som även bekräftas 

av resultaten från Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz (2014) vilka hävdar att 

intressenter som utövar stort tryck på information om hållbarhet från bolag också bidrar 

till mer omfattande hållbarhetsrapporter. Utvecklingen inom hållbarhetsområdet bör 

innebära att kraven även sprider sig till mindre bolag då många mindre bolag arbetar 

som leverantörer till stora bolag. Mindre bolag får då krav från större kunder på att 

redovisa arbete med hållbarhet. Utan tryck från intressenter saknas tillräckligt starka skäl 

för mindre bolag att upprätta hållbarhetsrapport vilket även Wendy, Colin och Markus 

(2013) studie visar på. 
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En åsikt som lyfts ett flertal gånger är att mindre bolag kanske arbetar mycket med 

hållbarhetsfrågor internt men väljer att inte kommunicera det externt i samma grad som 

större bolag. Bradford, Earp och Williams (2014) kom med sin forskning fram till att 

intressenter väljer att fokusera på olika saker. Det är därmed möjligt att intressenter 

uppmuntrar mindre bolag att fokusera på processen med ett hållbart arbetssätt istället 

för att lägga resurser på upprättandet av omfattande rapporter. Som en respondent lyfter 

fram betyder inte en omfattande rapport att ett bolag arbetar på ett bra sätt inom 

hållbarhet. Samtidigt bryr sig vissa externa intressenter mer om möjligheten att jämföra 

rapporter mellan bolag och över tid. Författarna anser att målet med god 

självmedvetenhet och syftet med hållbar verksamhet uppnås bäst genom att grunda 

arbetet i en väl utarbetad process. Finns det inte tillräckligt stora krav från intressenter 

på publikation av rapport som förklarar processerna, då kan frågan ställas vad 

mervärdet är för bolag att publicera en rapport. 

 

För att både upprätta och fullt implementera en process för hållbarhetsrapportering är 

det viktigt att förändringen genomsyrar hela organisationen. Annars är det risk för att 

bolaget hamnar i en situation av ‘decoupling’ och ‘greenwashing’ där bolaget 

kommunicerar en sak utåt men arbetar på ett annat sätt internt. Det är därmed viktigt att 

bolagsledningen inser värdet och betydelsen av transparent hållbarhetsrapportering och 

sprider inställningen genom hela organisationen för att utvecklingen ska drivas framåt. 

 

Det finns skillnader mellan branscherna vilket visas i diagram 2, något som enligt en 

respondent skulle kunna bero på att branscherna är inne i olika mognadsfaser. Vissa 

branscher kan ha ett mer traditionellt arbetssätt och följer inte utvecklingen i samma takt 

som övriga marknaden. Likaså är det möjligt att vissa branscher inte ser någon mening 

med upprättandet av hållbarhetsrapport då branschen är medveten om att affärsområdet 

i sig inte är hållbart. En hållbarhetsrapport skulle då kunna innebära dålig publicitet 

genom att öppet redovisa detaljer om verksamheten. 

 

Författarna anser att arbetet med hållbarhetsrapportering bör grundas i interna 

processer som sedan kommuniceras utåt till intressenter. Därmed erhålls enklare 

möjlighet till jämförelse, intressenter har möjligheten att inhämta information från bolag 

genom förfrågningar eller personliga besök men hållbarhetsrapporter är ett mer effektivt 

kommunikationsmedium. En hållbarhetsrapport ger större möjlighet för intressenter att 

göra en jämförelse. Därför är det viktigt att bolagets ledning erhåller signaler från 

engagerade intressenter om värdet som hållbarhetsrapporten ger. 
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7.1.2 Tillämpning av riktlinjer 

Enligt resultatet som presenteras i diagram 4 är det ungefär hälften av för 2014 

upprättade hållbarhetsrapporter som tillämpar någon form av internationella riktlinjer. 

Därmed verkar det ej vara självklart att riktlinjer är en viktig del av 

hållbarhetsrapportering. Som tidigare spekulerats anser författarna även här att 

värdeskapandet och resurser till stor del ligger till grund för beslutet om att tillämpa 

riktlinjer eller ej, vilket det går att urskilja i diagram 5 då det visas att det genomgående 

är större andel stora och resursstarka bolag som upprättar hållbarhetsrapporter efter 

internationella riktlinjer.  

 

Författarna ser det som att bolag kan befinna sig i fyra olika faser i arbetet med 

hållbarhetsrapportering. I den första fasen ser bolaget att mervärdet av en rapport inte 

överstiger mängden resurser som krävs och upprättar därmed ingen rapport, nackdelar 

som överväger fördelar leder till att ingen rapport upprättas vilket även resultatet från 

James (2015) visar på. Bolag i den andra fasen upprättar en rapport men ser inte värdet 

av att göra ett mer djupgående arbete med internationella riktlinjer. Det finns möjligtvis 

inget större tryck från intressenter med krav på användande av riktlinjer och bolag kan 

även beakta svagheter med GRI som lyfts fram av forskare så som Searcy and 

Buslovich (2014) och Hahn och Lülfs (2014). Här återfinns även risken som Ljungdahl 

(2008) identifierar om att vissa bolag utnyttjar sin hållbarhetsrapport som PR-material 

och marknadsföring. I den tredje fasen har bolagen insett värdet som kan erhållas för 

organisationen av ett grundligt och genomgående arbete med upprättandet av en 

hållbarhetsrapport. Vid övergången från fas två finns därmed ett behov av internationellt 

erkända riktlinjer av hög kvalité som ökar rapportens legitimitet och vägleder bolagen 

framåt. Forskare som Leszczynska (2012) pekar på att internationella riktlinjer täcker 

relevanta områden och ökar jämförbarheten. Riktlinjer är även en bra grund för bolag 

som vill utveckla sin hållbarhetsrapportering. När bolag har kommit väldigt långt i sin 

utveckling uppkommer den fjärde fasen. Då upplever bolag att riktlinjer som är 

designade att vara generella blir för klumpiga och fyrkantiga för att bolagen ska kunna 

återge en så korrekt och djupgående bild som möjligt och väljer att istället upprätta en 

rapport efter en egendesignad struktur, ett flertal respondenter har fört fram liknande 

åsikter. Dock kan införandet av G4, som har stort fokus på väsentlighet, motverka detta 

eftersom G4 ger större utrymme för individuell anpassning av rapporten. 
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Figur 6. Visualisering av de olika faserna som bolagen genomgår i sin 

hållbarhetsrapportering.  

 

Vid allmän tillämpning av riktlinjer säkerställs att snarlika processer tillämpas av bolag 

för identifiering av väsentlig information. Att upprätta en hållbarhetsrapport enligt 

internationella riktlinjer ger ett enkelt svar på komplicerade frågor såsom ‘Hur arbetar ni 

med hållbarhet?’. Skapandet av en grundläggande plattform genom en internationellt 

erkänd riktlinje vilken majoriteten av bolag utgår ifrån resulterar i att intressenter enklare 

kan tolka publicerad information. Efterfrågan på information om hållbarhet skulle då 

kunna öka och därmed skulle även ett ökat mervärde kunna erhållas. Som visas i 

diagram 7 finns skillnader mellan branscher i tillämpning av riktlinjer. Tidigare har 

spekulerats av en respondent att branscher har olika inställning till området hållbarhet, 

många har inte insett betydelsen av att på ett engagerat sätt rapportera om hållbarhet.  

 

Indelningen i fyra faser medför att bolag befinner sig på olika nivå av mognad och 

självmedvetenhet vid upprättandet av hållbarhetsrapporten. Grundläggande skillnader 

medför självklart komplikationer för möjligheten till jämförbarhet mellan rapporter. Om 

enskilda bolag upplever att organisationen växt ur riktlinjer som tidigare tillämpats och 

väljer att konstruera egna strukturer kan det medföra mer relevanta rapporter i 

individuella fall men skadar möjligheten till generell jämförbarhet i det stora hela. Genom 

att tillämpa erkända riktlinjer i upprättandet av rapporter skapas en gemensam kontext 

för hela marknaden som förenklar arbetet för intressenter som önskar granska och 

jämföra informationen närmare. Intressenter bör vid jämförelse fokusera på den 

grundläggande processen för upprättande av rapport och utvecklingen över tid inom ett 

bolag. En rapport enligt internationella riktlinjer blir ett resultat av en standardiserad 

process, bland intressant information bör vara vilka perspektiv bolag tar i 

väsentlighetsanalysen och vilken information genererad av analysen som också 

inkluderas i rapporten. Dock finns en risk att jämförelse blir svårare efter införandet av 

G4 eftersom bolag blir mer inriktade på vad som är väsentligt för just dem vilket gör att 

helhetsbilden för marknaden blir spretig med stor spridning i vilka indikatorer som fokus 

läggs på. En större spridning i vilka indikatorer som används på marknaden kan leda till 

att jämförbarhet mellan bolags indikatorer bäst skulle ske mellan bolag inom samma 

bransch eftersom de bör fokusera på liknande indikatorer. 
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7.1.3 Användning av extern granskning 

Av bolag som för 2014 upprättade hållbarhetsrapport enligt internationella riktlinjer var 

det 37,5 % som dessutom valde att få rapporten granskad av extern part. Respondenter 

vars bolag genomför extern granskning anser att tjänsten är värd all kostnad 

granskningen medför och mer därtill. Trots detta är det relativt få av bolag som upprättar 

en rapport enligt internationella riktlinjer som också genomför extern granskning. Ämnet 

hållbarhetsrapportering är relativt nytt vilket gör det möjligt att många bolag ej inser vilka 

fördelar extern granskning skulle innebära och endast ser kostnaderna som för höga. 

Bolag som ej har stor kunskap inom hållbarhetsrapportering kan ha svårt att uppskatta 

vilket mervärde som en extern granskning kan innebära, både för arbetsprocessen med 

rapporten och trovärdigheten för slutresultatet. Diagram 9 visar på liknande skillnader 

mellan branscherna som diskuterades i föregående delkapitel där författarna anser olika 

mognadsgrad mellan branscherna vara en del av förklaringen. Olika branscher upplever 

olika stort tryck från intressenter vilket även påverkar beslut om extern granskning. 

 

Respondenter anser att mervärdet som erhålls av extern granskning kommer i flera olika 

former; organisationen tillförs kunskap internt, signaler skickas både internt och externt 

om att hållbarhet tas på allvar och en ökad trovärdighet för rapporten erhålls. Många 

bolag befinner sig idag i början av arbetet med rapportering av hållbarhet. Därmed blir 

det värdefullt med externa kunskapskällor som hjälper till att kontrollera processen med 

rapportupprättandet. Genom att identifiera områden som kan förbättras och områden 

som kan tonas ner förbättras den interna självmedvetenheten inom bolaget om vad som 

är väsentlig information vilket kan leda till att en mer träffsäker rapport erhålls. Signaler 

som en extern granskning skickar ut inom organisationen om att ämnet hållbarhet tas 

seriöst kan förbättra medvetenheten hos interna intressenter vilket i sin tur kan leda till 

bättre resultat inom hållbarhetsområdet. Genom en extern granskning skickas även 

signaler till externa intressenter om att rapporten verkligen avser att ge en rättvisande 

bild av bolagets arbete med hållbarhet. Därmed minskar risken för ‘greenwashing’ och 

‘decoupling’ vilket innebär att affärer kan bli mer effektiva eftersom parterna enklare och 

med större tillförlitlighet kan bilda en uppfattning om varandra. Svar från respondenter 

tyder på att extern granskning ger en trovärdighet för investerare som inte kan uppnås 

på annat sätt vilket även forskning från Cheng, Green och Chi Wa Ko (2015) tyder på.  

 

Vidare anser författarna utifrån studiens resultat att allmän användning av extern 

granskning av hållbarhetsrapporter medför ökad generell jämförbarhet. Processen som 

används i framställningen av rapporten granskas och enligt teori om ‘normative 

isomorphism’ kommer processerna därmed bli harmoniserade för att erhålla en ökad 
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professionalitet och legitimitet. Genom användande av mer likvärdiga processer vid 

framställning av information bör även resultatet harmoniseras och därmed bli mer 

jämförbart mellan bolag. När hållbarhetsrapporter erhåller högre grad av tillförlitlighet 

ökar även värdet för externa intressenter, vissa grupper som till exempel investerare 

efterfrågar extern granskning då mer tillförlitlig information ökar möjligheterna till att göra 

korrekta jämförelser både mellan bolag och över tid. Ioannou och Serafeim (2015) 

hävdar att bolag ständigt eftersträvar högre grad av jämförbarhet och trovärdighet på 

hållbarhetsrapporter även utan tvingande lagstiftning. EU-direktivet säger inte att 

hållbarhetsrapporter måste granskas utav en extern part, endast att en tredje part 

kontrollerar att rapporten blivit inlämnad. I likhet med tidigare forskning av Ioannou och 

Serafeim (2015) anser författarna att EU-direktivet ändå kommer leda till ökad extern 

granskning av hållbarhetsrapporter som följd av ökad efterfrågan på tillförlitlig och 

jämförbar information. 

7.2 Vad som kännetecknar en bra hållbarhetsrapport 

Enligt majoriteten av respondenterna är det viktigaste för bra hållbarhetsrapporter väl 

genomförda väsentlighetsanalyser. Genom att även föra dialog med intressenter erhålls 

svar på vad som av intressenterna anses vara väsentlig information för det berörda 

bolaget. På så sätt fokuserar rapporten på information som faktiskt är viktig och har 

betydelse för bolagets verksamhet. Skulle bolag istället välja att redovisa en större 

mängd information finns risk att viktig informationen förbises av läsaren, fokus kan då 

felaktigt flyttas från frågor som är väsentliga till frågor som enklare kan mätas och 

kommuniceras utåt. Att redovisa saker som egentligen inte är viktigt varken för bolaget 

eller dess intressenter är inte heller effektiv användning av bolagets resurser. Det 

skapas inget mervärde av att rapportera information som ingen efterfrågar. Syftet för 

bolagen med rapporten är att skapa mervärde, att rapporten ska ge tillbaka mer än 

kostnaden för att upprätta rapporten. Mervärdet skapas genom att bolaget ökar sin 

medvetenhet om de risker och möjligheter som finns och mer effektivt kommunicerar 

med intressenter, vilket på lång sikt är positivt för verksamheten. 

 

För att upprätta en bra väsentlighetsanalys krävs hög nivå av medvetenhet inom 

organisationen. I synnerhet bolagsledningen och avdelningen som ansvarar för 

hållbarhet behöver vara medvetna om vilka styrkor och risker som organisationen möter 

i sin verksamhet. Finns inte medvetenheten är det svårt att skapa ett mervärde för 

bolaget genom rapporten. Det är då lätt att rapporten istället kopierar andra bolag eller 

används som PR-material mot externa intressenter. Teorin om ‘mimetic isomorphism ‘ 
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säger att organisationer som upplever en miljö som osäker eller har oklara mål gärna 

härmar andra organisationer som ligger längre fram i utvecklingen. Det är möjligt att 

bolag kan få fördelar genom att inspireras av bolag som länge arbetat med hållbarhet 

men det blir då viktigt att det är själva processen under upprättandet av rapporten som 

efterliknas, inte innehållet i själva rapporten. Detta eftersom det inte är säkert att två 

olika bolag ej har samma informationsområden som anses vara väsentlig. 

 

Att basera en hållbarhetsrapport på internationella riktlinjer som G4 uppfattas som en 

bra idé enligt flertalet respondenter. Genom att tillämpa en internationellt erkänd riktlinje 

erhålls rapporter som följer en bestämd process och är konsekvent strukturerade vilket 

leder till enklare analys över tid. För bolag erhålls därmed ett kort svar på den 

komplicerade frågan “Hur arbetar ni med hållbarhet?” Det är dock endast en av 

respondenterna som lyfter fram riktlinjer som viktiga i en bra rapport men författarnas 

sammanvägda bild av en bra hållbarhetsrapport är att en grund i internationella riktlinjer 

bör finnas med. 

 

Författarna anser att kvalitén på hållbarhetsrapporter kommer ha effekter för möjligheten 

till jämförbarhet. I fall då kvalitén skiljer sig stort uppstår svårigheter främst vid jämförelse 

mellan olika bolag men även över tid då rapporter som ej är konsekventa i sin struktur 

försvårar analysen av bolagets utveckling över tid. Vid situationer där kvalité skiljer sig 

stort mellan bolag är det stor risk att många bolag rapporterar information som ej är 

väsentlig. Det uppstår då komplikationer med att sortera ut vad som är viktigt och 

jämföra rätt information. Generellt högre kvalité på rapporter bör öka förutsättningarna 

för jämförelse mellan bolag samt över tid. Författarna uppmanar därmed till fokus på 

väsentlighetsanalysen, delning av kunskap mellan bolag och en rapport med grund i 

internationella riktlinjer. 

7.3 EU-direktiv 2014/95/EU 

7.3.1 Fördelar och utmaningar 

EU-direktivet sätter en första grundpelare i lagstiftning kring hållbarhetsrapporting, krav 

formuleras för en miniminivå som ska uppnås inom EU-gemenskapen. Själva införandet 

kan i sig ses som den största fördelen med hela EU-direktivet. Nu tvingas ett stort antal 

bolag ta hållbarhetsrapportering på allvar och hela området hållbarhet erhåller därmed 

en ökad legitimitet och aktualitet. Tidigare har endast en mindre del bolag upprättat 

hållbarhetsrapporter på frivillig basis. Vid införandet skapas genom direktivet regleringar 
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som innebär lika förutsättningar för alla, eller som en av respondenterna uttryckte det, 

“Nu får alla bolag komma in i matchen på lika villkor”. 

 

Författarna ser likheter i dagens situation med införandet av årlig obligatorisk 

hållbarhetsrapportering enligt GRI för svenska statliga bolag. Förslaget kritiserades då 

på liknande sätt som Svenskt Näringsliv gjort under 2015. Resultatet av införandet har 

dock lett till en positiv utveckling inom området. Regleringarna öppnade upp för en 

diskussion som tidigare inte funnits och i längden blev effekten att brist på hängivenhet 

inom hållbarhet ses som ett tecken på bolaget inte är seriöst i sin verksamhet. Det är 

möjligt att en liknande utveckling kommer ske också efter införandet av EU-direktivet. 

Författarna och respondenterna ser möjlighet att EU-direktivet kommer agera som 

katalysator för hela området kring hållbarhetsrapportering. Genom att bolag som 

omfattas av direktivet kommer tvingas att publicera hållbarhetsrapporter så sätts frågan 

om hållbar utveckling på agendan oavsett bolagens interna drivkrafter i frågan. Genom 

en ökad utveckling hos bolagen kommer även större tryck att sättas på harmonisering 

och utveckling av regelverk och riktlinjer. En logisk följd är att bolag i större grad kommer 

efterfråga klara och gemensamma riktlinjer för hur hållbarhetsrapportering ska gå till. 

Därmed skulle införandet av EU-direktivet kunna leda till att konsolideringen av 

internationella riktlinjer kommer skyndas på och realiserandet av en gemensam standard 

kommer närmare. 

 

Samtidigt erhåller nu bolag som tidigare ej haft tillräckligt starka skäl för att upprätta 

hållbarhetsrapport en lagligt tvingande anledning genom införandet av EU-direktivet. 

Utvecklingen inom området gick även innan införandet av regleringar mot ökad 

rapportering, dock är det oklart hur långt rapporteringen skulle spridit sig naturligt. 

Mindre bolag måste tidigare haft anledningar till att upprätta en hållbarhetsrapport så 

som krav från intressenter eller insikt om vilket mervärde som erhålls. Bara för att 

lagstiftning införs blir det inte rationellt för mindre bolag att upprätta rapport om det inte 

finns några fördelar för bolagen individuellt mer än att följa lagen. Genom att 

medvetenheten om hållbarhetsrapporterings betydelse hos intressenter antagligen 

kommer öka så kommer även fler bolag erhålla rationella anledningar till att upprätta 

rapporter men frågan är ifall det kommer innefatta alla bolag som inkluderas av 

lagstiftningen. 

 

Något som av respondenterna ses som både positivt och negativt är att EU-direktivet är 

flexibelt och öppet för tolkning, vissa tycker att det är på gränsen till oklart. En fråga som 

lyfts är hur hållbarhetsrapporter kommer bedömmas av myndigheter efter inlämnande. 
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Det svenska lagförslaget innebär att tillägg och förändringar kommer göras i bland annat 

ÅRL. Om bolag bedöms ej uppfylla vad som krävs har bolagen därmed brutit mot ÅRL. 

Det kan därmed bli problematiskt ifall det uppstår oklarheter om vilken nivå av 

rapportering som krävs för att uppfylla kraven, det finns till exempel ingen tydlig linje om 

vad som är en riktlinje och vad som är policy. Finansiella rapporter ska vara upprättade 

enligt ‘god redovisningssed’, problematiskt är att liknande praxis ej existerar i högre grad 

inom hållbarhetsrapportering ännu. Bolag har tillåtelse att använda i princip vilken 

internationell riktlinje bolagen anser mest passande, till exempel inkluderas UN Global 

Compact som endast består av tio principer och ej klart säger vilken information som ska 

inkluderas i en rapport.  

 

Samtidigt så ses flexibiliteten som något positivt eftersom bolagen tillåts en viss grad av 

egen tolkning. Därmed blir det enklare för bolagen att utforma hållbarhetsrapporter som 

ger en så rättvisande bild som möjligt. Att EU-direktivet är så pass flexibelt och vagt 

anser författarna bero på stora skillnader inom hela EU-gemenskapen. Sverige som land 

ligger i framkant inom hållbarhetsrapportering och skulle EU-direktivet lagt sig på en nivå 

med krav som motsvarar vad många bolag i Sverige rapporterar enligt idag skulle 

antagligen långt större protester mot direktivet väckts i övriga delar av EU. Genom att 

klubba igenom ett direktiv som till stor del lämnas öppet för tolkning erhålls en 

kompromiss som syftar till att inkludera alla bolag inom EU-gemenskapen och det blir 

därmed enklare att uppnå syftet med en harmonisering av hållbarhetsrapportering inom 

EU.  

 

Att direktivet är relativt flexibelt innebär att det kan bli stora skillnader mellan hur 

medlemsländerna individuellt väljer att lagstadga EU-direktivet. I Sverige innebär 

lagförslaget att hårdare regleringar införs i och med att ett långt större antal bolag 

inkluderas jämfört med gränserna som har definierats av EU-direktivet. Det kommer 

troligtvis leda till att det kommer finnas medlemsländer som ej kommer införa regleringar 

på samma hårda nivå som Sverige. Genom att en större andel av svenska bolag tvingas 

hållbarhetsrapportera jämfört med övriga delar av EU kan komma medföra både positiva 

och negativa effekter för svenska bolag. Vissa mindre bolag kommer drabbas av 

kostnader i samband med upprättandet av rapporten som ej uppvägs av erhållet 

mervärde. Andra kommer erhålla ett mervärde som överstiger kostnaderna. Författarna 

anser att den andra gruppen kommer vara i majoritet på längre sikt, vilket är fördelaktigt 

för svenskt näringsliv. Dock finns det risk att en del av svenska bolag kommer uppleva 

en hårdare konkurrens inom EU då liknande bolag i vissa länder omfattas av mer 

lindriga regleringar. Eftersom syftet med EU-direktivet är att uppnå harmonisering av 
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hållbarhetsrapportering inom EU-gemenskapen är frågan ifall nuvarande direktiv är 

tillräckligt för att syftet ska uppnås. Eller behövs mer uppstyrda och specifika regleringar 

om vad en hållbarhetsrapport ska innehålla och hur upprättandeprocessen ska gå till? 

 

Att många bolag kommer tvingas till att börja hållbarhetsrapportera kommer leda till att 

jämförbarheten inom området kommer bli bättre eftersom storleken på urvalet av 

hållbarhetsrapporter drastiskt kommer öka. Även om författarna inledningsvis ser en 

situation där kvalitén på rapporterna skiljer sig stort kommer skillnaderna jämnas ut på 

längre sikt. Likaså anser författarna att den ökade mängden hållbarhetsrapporter 

kommer leda till ökad efterfrågan på relevanta internationella riktlinjer. En utveckling av 

riktlinjer kommer troligtvis leda till mer harmoniserade hållbarhetsrapporter då 

upprättandeprocesser blir mer snarlika varandra. Därmed kommer en ökad jämförbarhet 

erhållas både mellan bolag och över tid. Däremot finns en ovisshet inom den framtida 

utvecklingen då direktivet är relativt flexibelt. Om inte mer snäv och precis lagstiftning 

framtas finns en risk att konvergeringen mot en gemensam internationell riktlinje inte 

realiseras. Ett för flexibelt direktiv vilket tillåter bolag att uppfylla miniminivån utan ett 

större engagemang leder till att bolag kanske inte tar arbetet på ett tillräckligt seriöst sätt. 

Därmed skadas den generella kvalitén på hållbarhetsrapporter, vilket skulle påverka den 

potentiella jämförbarheten negativt. Sammantaget anser författarna att EU-direktivet 

kommer medföra en positiv effekt för möjligheten till generell jämförbarhet av 

hållbarhetsrapporter men framtida lagstiftning är viktig för att bibehålla en positiv 

utveckling. 

7.3.2 Potentiella effekter  

Det nya EU-direktivet kommer starta ett nytt kapitel inom hållbarhetsrapportering i 

Sverige och har en del aspekter som kommer påverkas. Det som kan påverkas på olika 

sätt är jämförbarhet, konvergens av internationella riktlinjer, hastigheten på den fortsatta 

utvecklingen och kvalitén på rapporterna. Generellt kommer EU-direktivet ha positiva 

effekter på de olika områdena samtidigt som det finns aspekter där EU-direktivet inte 

kommer utvecklas så positivt som skulle önskas.  

 

Den första aspekten, jämförbarheten, bygger på att  ett av delsyftena med EU-direktivet 

är att skapa en ökad möjlighet till jämförelse av bolags hållbarhetsrapportering inom EU-

gemenskapen. Frågan är ifall syftet kommer uppfyllas och hur vägen dit ser ut. Idag 

förekommer stora skillnader inom området, både mellan olika branscher och mellan olika 

bolagsstorlekar. Organisationer är redan idag medvetna om att tvingande lagstiftning 

kommer att implementeras inom en snar framtid och det är då möjligt att hos många 
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bolag har utvecklingen som lagstiftningen syftar till redan startat då bolag vill vara 

förberedda. Det blir därmed svårt att se en ögonblicklig förändring från dagens situation 

jämfört med direkt efter att lagstiftningen trädit i kraft, annat än att fler rapporter 

publiceras. En ökad aktivitet inom upprättandet av hållbarhetsrapporter kommer leda till 

att kunskap sprids snabbare när bolag samarbetar och tar efter varandra för att möta 

utmaningar, vilket förklaras av teorin om isomorphism. Författarna anser att utvecklingen 

inom hållbarhetsrapportering vuxit snabbt under flera år men EU-direktivet kommer 

verka som katalysator till en snabbare utveckling av hållbarhetsrapporter och därmed en 

ökad möjlighet till jämförbarhet.  

 

Den andra aspekten gäller konvergens av internationella riktlinjer. Svar som erhållits från 

respondenter visar tydligt på en önskvärd riktning för utvecklingen av internationella 

riktlinjer inom hållbarhetsrapportering. Idag förekommer både ett flertal internationella 

riktlinjer och rapporter struktureras och presenteras på vitt skilda sätt. Införandet av 

direktivet kan på sikt innebära ökade krav för en mer konvergerad rapportstruktur då en 

större mängd intressenter påverkas. För intressenter är det inte effektivt att tvingas vara 

insatta i en stor mängd riktlinjer och strukturer utan införandet av en generell riktlinje 

skulle förenkla mångas arbete.  

 

Den tredje aspekten är hastigheten på den fortsatta utvecklingen. Även om EU-direktivet 

kommer agera som katalysator för en snabbare utveckling kommer det ta lång tid gå 

innan syftet uppfylls och marknaden harmoniseras. Det är även inte säkert att 

nuvarande direktiv är tillräckligt starkt för att syftet kommer uppfyllas utan ytterligare 

bestämmelser, även fast tidigare studier från Ioannou och Serafeim (2015) visar på att 

bolag eftersträvar mer jämförbara och trovärdiga hållbarhetsrapporter även utan 

tvingande lagstiftning. Idag återfinns stora skillnader i kvalité på hållbarhetsrapporter och 

EU-direktivet har fått kommentarer om att vara för flexibelt och inte tydligt beskriva vad 

som förväntas. Frågan är därmed till hur hög grad skillnaderna i kvalité mellan rapporter 

kommer att minska. Väsentlighetsgraden i rapporter kommer dock förhoppningsvis öka 

vilket innebär att intressenter lättare kan sålla ut viktig information.  

 

Den fjärde aspekten är kvalitén på rapporterna. Bolag som idag gör ett gediget arbete 

med att upprätta hållbarhetsrapport håller en kvalité som vida överstiger kraven som 

ställs i direktivet. Men respondenter vittnar om hur det tar många år av utveckling och 

analys för ett bolag att nå en tillräckligt hög nivå av självmedvenhet och producera en 

högkvalitativ rapport. Det talar för att även den närmaste framtiden kommer innehålla 

rapporter med stora skillnader i kvalité. Bolagen måste inse värdet av bra kvalité på 
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hållbarhetsrapporteringer eller måste kraven från intressenter öka för att få upp 

majoriteten av rapporteringen till en hög kvalité, något som kommer ta ett flertal år. 

 

Slutligen kan det sammanfattas att EU-direktivet kommer medföra effekter på 

möjligheten till jämförelse av hållbarhetsrapporter. En ökad mängd rapporter ger ett ökat 

underlag för intressenter att utgå ifrån. Om marknaden samtidigt är i en konvergerande 

utveckling innebär det att möjligheten till jämförelse dessutom ständigt förbättras, både 

mellan olika bolag samt för ett bolag över tid. Dock kan komplikationer uppstå då 

området hållbarhet utvecklas i ett hastigt tempo vilket försvårar för lagstiftning att vara 

aktuell och för strukturer att användas tillräckligt länge för att accepteras som normer. 

Detta kan försvåra möjligheten till jämförelse över tid. Genom effekter från ‘isomorphism’ 

kommer dock troligtvis mer likvärdig information att publiceras i rapporterna och 

möjligheten till jämförelse ökar därmed. Det finns risker med att kvalitén på rapporter 

kommer variera kraftigt på grund av flexibla bestämmelser i EU-direktivet, något som 

skulle inverka negativt på jämförbarheten av de hållbarhetsrapporter som upprättas. Ett 

tänkbart scenario är en utveckling från en mindre mängd publicerade rapporter av 

genomsnittligt bra kvalité till en större mängd publicerade rapporter av genomsnittligt 

lägre kvalité än tidigare. Det finns då fortfarande bäst möjlighet till jämförelse mellan 

rapporter av hög kvalité men förhoppningen är att det är ett steg i rätt riktning. Som 

nämnts i stycke 7.1 är det bättre att kunna jämföra en rapport av hög kvalité med en 

rapport av lägre kvalité än att jämföra en rapport av hög kvalité med ingen rapport alls. 

På längre sikt är tanken att mängden rapporter av hög kvalité kommer öka och 

möjligheten till jämförbarhet blir högre. Jämförbarhet över tid är skilt från jämförbarhet 

mellan enheter. Möjlighet för jämförelse över tid kommer förbättras stort genom 

införandet av EU-direktivet. Intressenter kommer efter EU-direktivets införande få 

möjligheten att följa utvecklingen i många bolag från början och kan bättre analysera 

tillgänglig potential.  
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8 Resultat och Resultatdiskussion 
I detta kapitel presenteras först en sammanfattning av resultatet, därpå följer författarnas 

tankar kring resultatet av studierna. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning 

inom området. 

8.1 Resultat 

Kartläggningsstudien visar på att för räkenskapsåret 2014 var det 39% av bolag 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm som upprättade en form av hållbarhetsrapport. Av 

upprättade hållbarhetsrapporter så var 46,5% grundade i en internationell riktlinje och av 

dessa rapporter 37,5% externt granskade. Kartläggningsstudien visar även på skillnader 

i ovan nämnda faktorer mellan branscher samt storlek på bolag, då större bolag överlag 

tenderar att hållbarhetsrapportera mer än vad mindre bolag gör. 

 

Vidare erhålls av respondenterna tankar om att anledningen till att bolag väljer att ej 

upprätta hållbarhetsrapport beror på resursåtgång relativt lågt mervärde, beroende på 

bristande krav från intressenter. Internationella riktlinjer är viktiga men upplevs inte som 

fulländade idag. Extern granskning är nödvändigt för att erhålla trovärdighet och är väl 

värd den medförda kostnaden. Responderna anser att en bra rapport baseras på en 

väsentlighetsanalys och behandlar bolagets viktiga punkter på ett kärnfullt sätt. 

Dessutom anses EU-direktivet vara ett bra initiativ som kommer agera som katalysator 

till fortsatt utveckling. Samtidigt upplevs EU-direktivet vara flexibelt, både på ett positivt 

och negativt sätt, samt är det oklart ifall skillnader som idag återfinns mellan bolag är för 

stora för att direktivets syfte ska kunna uppfyllas.  

8.2 Resultatdiskussion 

Marknaden i ett modernt samhälle är väldigt bred vilket medför att intressenter och bolag 

inom olika branscher och storlek har skilda uppfattningar om vad som är väsentligt att 

hållbarhetsrapportera på. En situation där hållbarhetsrapporter fokuserar på vad som är 

individuellt väsentligt kommer skapa en situation där författarna bedömer att jämförelse 

av siffror och nyckeltal mellan bolag ej kommer vara tillräckligt relevant som 

beslutsunderlag. Bättre möjlighet till jämförelse återfinns då bolag upprättar rapporter 

enligt standardiserade processer, intressenter kan då granska vilka val som bolaget 

gjort, vad som bolaget anser vara väsentligt och att bolaget har rapporterat på detta. 

Genom att fokusera på processen vid rapportupprättande får intressenter även möjlighet 
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till att följa bolags utveckling över tid. Sammanslaget med förmågan att granska 

väsentlig information och nyckeltal inom ett bolag över tid når författarna slutsatsen att 

jämförbarheten över tid av utvecklingen inom ett bolag kommer vara mer relevant än 

jämförbarhet av nyckeltal mellan olika bolag. 

 

EU-direktivet har som delsyfte att skapa en harmoniserad hållbarhetsrapportering inom 

EU-gemenskapen. Slutsatsen som nås av författarna genom studien om EU-direktivets 

främsta effekt är att regleringarna kommer agera som en katalysator för ämnet 

hållbarhetsrapportering. Genom införandet av tvingande lagstiftning ges 

hållbarhetsrapportering en högre nivå av legitimitet och aktualitet som bidrar till en 

fortsatt utveckling inom området.  

 

Författarna resonerar även utifrån resultaten om ett antal punkter som bör uppfyllas för 

att direktivets syfte ska nås. För det första rekommenderar författarna lagstiftning om 

extern granskning av hållbarhetsrapporter. Då nuvarande EU-direktiv är formulerat på ett 

flexibelt sätt lämnas bolagen med stor möjlighet till egen tolkning. Utan extern 

granskning finns risk att bolag behandlar hållbarhetsrapporter som möjlighet till PR-

material, så kallad ‘greenwashing’. Genom lagstiftning om extern granskning erhålls mer 

tillförlitliga rapporter vilket ökar värdet för intressenter. Dessutom anser författarna att 

internationella riktlinjer som alla följer krävs för en hög grad av harmonisering. Ett ökat 

rapporterande från bolagens sida och ökad medvetenhet från intressenter kommer leda 

till ökat behov av mer konvergerade riktlinjer. Bolag kommer efterfråga tydliga 

hänvisningar om vad som gäller samt förenklas intressenters arbete av att ej behöva 

kunskap om flera olika riktlinjer. Genom införande av en gemensam riktlinje vilken delas 

upp i en allmän del och en branschspecifik del åtgärdas även problemet om att bolag 

upplever dagens riktlinjer som fyrkantiga, bättre förutsättningar för jämförbarhet erhålls 

därmed. 

 

Vidare ifrågasätter författarna tillsammans med vissa respondenter nyttan av att så 

många bolag i Sverige kommer omfattas av lagförslaget. Speciellt för mindre bolag 

anser författarna att endast ett begränsat mervärde kommer erhållas av rapporteringen 

idag, det kan då ifrågasättas hur hållbart det är att bolag lägger resurser på att 

producera rapporter som i nuläget inte efterfrågas av intressenter. Då skulle det kanske 

vara bättre att mindre bolag får utveckla ett mer naturligt behov av 

hållbarhetsrapportering. Detta förtydligas i kartläggningsstudien som visar på skillnader i 

valet om att upprätta hållbarhetsrapport. I studien framgår att större bolag är mer 
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benägna att hålllbarhetsrapportera, en skillnad som författarna anser hade varit än större 

om alla bolag som omfattas av lagförslaget hade inkluderats i studien. 

 

Bolag som idag producerar högkvalitativa hållbarhetsrapporter har aktivt arbetat inom 

området under många år. Bolag som startar sitt arbete med hållbarhetrapportering från 

noll kommer behöva upprätta ett flertal rapporter innan en tillräckligt hög grad av 

självmedvetenhet och förståelse för den egna verksamheten uppnås för att den fulla 

potentialen av hållbarhetsrapportering ska uppfyllas. Författarna är därmed av åsikten 

att EU-direktivets fulla effekter inte kommer kunna observeras förrän ett flertal år efter 

införandet. 

 

Sammanfattningsvis kommer uppsatsen fram till att införandet av EU-direktiv 

2014/95/EU kommer innebära en ökad utveckling inom området hållbarhetsrapportering, 

främst för medel och små bolag. Det är dock tveksamt ifall målet med harmonisering 

inom EU-gemenskapen kommer att uppnås genom EU-direktiv 2014/95/EU då direktivet 

lämnar stort utrymme för egna tolkningar av medlemsstaterna. Intressenter bör istället 

inrikta sig på att jämföra processer inom bolag och utveckling över tid snarare än att 

jämföra rapporter mellan bolag för att erhålla väsentlig information. När intressenter 

efterhand uppnår ökad medvetenhet inom hållbarhetsrapportering, och därmed 

efterfrågar högkvalitativa rapporter, kommer även mindre bolag erhålla ett mervärde 

som överstiger kostnaderna för att upprätta en hållbarhetsrapport. EU-direktivet agerar 

som en katalysator för denna process men författarna kan konstatera att en gemensam 

riktlinje samt krav på extern granskning av hållbarhetsrapporter på sikt borde införas för 

att ge ökad legitimitet för området.  

8.3 Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med uppsatsen har ett flertal frågor väckts hos författarna om aspekter 

som kunde beaktas på en djupare nivå eller som kunde angripits med ett annorlunda 

förhållningssätt. En av de mest fundamentala funderingar som väckts är själva rollen 

som hållbarhetsrapporter uppfyller. Rapporterna baseras på information som är 

historisk, något som kan minska relevansen för många intressenter. Det kan då frågas 

om det istället bättre alternativ för bolag att presentera sitt arbete med hållbarhet som 

möjliggör inkludering av mer aktuell information.  

 

Eftersom EU-direktivet endast inför en miniminivå på vad medlemsländer måste 

inkludera i lagstiftning finns det möjlighet att medlemsländer väljer att lagstifta olika. 
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Denna uppsats har valt att endast behandla hur Sverige tolkar EU-direktivet men då 

direktivets syfte är att uppnå en harmonisering inom hela EU-gemenskapen är det 

relevant att studera lagstiftningsprocessen i övriga medlemsländer.  

 

Hela området hållbarhet befinner sig i en situation av kraftig utveckling vilket innebär att 

det på lång sikt är svårt att förutsäga framtida förutsättningar. Denna uppsats har 

baserats på hållbarhetsrapporter publicerade för räkenskapsåret 2014. Detta val gör att 

uppsatsen missar att fånga den utveckling som skett sedan 2014 vilket i sin tur försvårar 

möjligheten att dra slutsatser om den framtida utvecklingen då det sker en sådan snabb 

utveckling på detta område. Det vore därmed intressant att gå tillbaka och granska efter 

en femårsperiod hur den faktiska utvecklingen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Allmän information till respondent 
Detta intervjudokument skickas på förhand ut till respektive respondent i studien kring 
hållbarhetsredovisning och jämförbarhet i relation till EU-direktivet 2014/95/EU.  
 
Dokumentet är till för att ge respondenten information kring vilka ämnen som kommer 
beröras med en tillhörande förklaring kring hur intervjun går tillväga. Att dokumentet 
skickas ut innan intervjun ger respondenten tid till att tänka kring ämnena för att intervjun 
ska genomföras så effektivt som möjligt. Vi ber därför respondenten att på förhand tänka 
igenom 
ämnena som listas nedan. 
 
Intervjutid: 30-60 minuter 
 
Syfte 
Syftet med intervjun är att få organisationens syn på “Vad kommer EU-direktivet 
2014/95/EU innebära för jämförbarheten av hållbarhetsredovisningar i Sverige?” 
 
Tillvägagång 
Intervjuplatsen är utvald av respondenten och kommer genomföras i enlighet med 
avtalad tid. Intervjun är uppbyggd av semistrukturerade frågor som respondenten 
kommer få svara fritt på. Respondenten får tillgång till diagram 1,2,4,6 samt 8. 
 
Som grund till intervjun skickas datamaterial från studiens delfråga ett “På vilket sätt 
redovisar bolag i Sverige sitt arbete med hållbarhet idag?”.   
 
Ämnen 

1. Bakgrund 
a. Redogör kort för er organisations nuvarande verksamhet, samt din roll i 

organisationen. 
b. Vad tycker du kännetecknar en bra hållbarhetsredovisning? 
c. Varför är hållbarhetsredovisning viktigt för organisationen?  
d. Hur har organisationens hållbarhetsredovisning utvecklats över åren?  

2. Resultat från kartläggningen 
Presentera informationen från vår kartläggning 

a. Vad är dina tankar kring resultatet som har presenterats?  
3. EU-direktivet 

a. Hur ser organisationen på innebörden av EU-direktivet och det påföljande 
svenska lagförslaget?  
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Bilaga 2: Följdfrågor vid intervju 

Ämnen 
1. Bakgrund 

a. Redogör kort för er organisations nuvarande verksamhet, samt din roll i 
organisationen. 

b. Vad tycker du kännetecknar en bra hållbarhetsredovisning? 
c. Varför är hållbarhetsredovisning viktigt för organisationen?  
d. Hur har organisationens hållbarhetsredovisning utvecklats över åren?  

2. Resultat från kartläggningen 
Presentera informationen från vår kartläggning 

a. Vad är dina tankar kring resultatet som har presenterats?  
b. Vad tänker du om skillnaden mellan large-, mid- och small cap-bolagen?  
c. Vad anser organisationen om riktlinjer som används inom 

hållbarhetsredovisning?  
d. Vad är organisationens åsikt om extern granskning av 

hållbarhetsredovisningar?  
3. EU-direktivet 

a. Hur ser organisationen på innebörden av EU-direktivet och det påföljande 
svenska lagförslaget? 

b. Vilka är de största utmaningarna med att uppfylla det nya lagförslaget i 
organisationens åsikt?  

c. Vad för effekter kommer lagförslaget ha på jämförbarheten mellan 
hållbarhetsredovisningar? 

d. Hur ser organisationen på den framtida utvecklingen och betydelsen av 
EU-direktivet? 

e. Vilka anser du är bristerna och styrkorna i EU-direktivet?   
4. Avslutning 

a. Har du något mer att tillägga som vi inte har tagit upp i intervjun?   
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Bilaga 3: Artikel 

Författare:       Fördjupning #12/2016 I Balans 
Albin Askman Junhede,  
Tobias Carlsson,  
Viktor Johansson 

“Det räcker inte att vara grön och skön” - införandet av EU-direktiv 2014/95/EU 
Hållbarhetsrapporter tar med införandet av ett 
nytt EU-direktiv ett kliv framåt. Det är inte 
längre fritt fram för bolag att använda rapporter 
som PR-material eller att bortse från dessa 
frågor. Men vad innebär direktivet egentligen 
och vilka synbara effekter kommer det att få? 
Genom att först analysera var vi befinner oss 
idag försöker författarna presentera en bild av 
den framtida utvecklingen för svenska bolag 
som inkluderas av det nya EU-direktivet. 
 
Den 22 oktober 2014 antogs 
Europaparlamentets och Europeiska Rådets 
direktiv 2014/95/EU. Målet med EU-direktivet 
är delvis att harmonisera 
hållbarhetsrapportering för stora bolag av 
allmänt intresse genom hela Europeiska 
gemenskapen (Europeiska Kommissionen, 
KOM(2011)681). Europaparlamentet menade 
att kvalitén på hållbarhetsrapporter varierar 
kraftigt vilket försvårar investerares och andra 
intressenters arbete med att tillgodogöra sig 
och jämföra väsentlig information. Men även 
om det nya EU-direktivet syftar till att lösa 
problem och möjliggöra en ökad, gemensam 
utveckling för området hållbarhet i hela Europa 
har flera kritiska röster höjts. Bland annat 
anses direktivet vara för vagt formulerat och 
samtidigt tvinga ett onödigt stort antal bolag att 
börja publicera årliga hållbarhetsrapporter 
(Alestig, 2015). Så frågan är ifall 
Europaparlamentet kommer uppnå sin vision 
med ett hållbart Europa som rapporterar enligt 
gemensamma processer. 
 
Fördelar och utmaningar 
 
Genom att ett långt större antal bolag kommer 
tvingas börja hållbarhetsrapportera jämfört 
med idag så kommer storleken på urvalet av 
hållbarhetsrapporter drastiskt öka. Författarna 
ser inledningsvis en situation där kvalitén på 
rapporterna skiljer sig stort. Men på längre sikt 
kommer skillnaderna att jämnas ut och då 

kommer ökade fördelar med rapporteringen 
erhållas i form av en ökad möjlighet till 
jämförbarhet, både mellan olika bolag men 
även internt över tid. Författarna anser även 
att den ökade mängden hållbarhetsrapporter 
kommer leda till ökad efterfrågan på relevanta 
internationella riktlinjer. En utveckling mot mer 
genomtänkta och gemensamma riktlinjer 
kommer troligtvis leda till mer harmoniserade 
hållbarhetsrapporter då upprättandeprocesser 
blir mer snarlika varandra, vilket även en 
studie från Leszczynska (2012) visar på. Även 
detta bör leda till en ökad möjlighet till 
jämförbarhet både mellan bolag och över tid. 
Däremot finns en ovisshet inom den framtida 
utvecklingen då direktivet är relativt flexibelt. 
Om inte mer snäv och precis lagstiftning 
framtas finns en risk att konvergeringen mot 
en gemensam internationell riktlinje inte 
realiseras, riktlinjer som behövs för att 
hållbarhetsrapportering inte i huvudsak ska 
vara marknadsföring (Ljungdahl, 2008). Ett för 
flexibelt direktiv vilket tillåter bolag att uppfylla 
miniminivån utan större engagemang i själva 
sakfrågan leder till att bolag kanske inte tar 
arbetet tillräckligt seriöst vilket även Searcy 
and Buslovich (2014) uppmärksammar. I en 
sådan situation skadas den generella kvalitén 
på hållbarhetsrapporter vilket skulle påverka 
den potentiella jämförbarheten negativt. 
Sammantaget anser författarna att EU-
direktivet kommer medföra en positiv effekt för 
möjligheten till generell jämförbarhet av 
hållbarhetsrapporter men framtida lagstiftning 
är viktig för att bibehålla en positiv utveckling. 
 
Potentiella effekter 
 
Att EU-direktivet kommer medföra effekter på 
möjligheten till jämförelse av 
hållbarhetsrapporter är klart. Om marknaden 
går mot en konvergerande utveckling innebär 
det att möjligheten till jämförelse ständigt 
kommer förbättras, både mellan olika bolag 
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samt internt över tid. Dock kan komplikationer 
uppstå då området hållbarhet utvecklas i ett 
hastigt tempo vilket försvårar för lagstiftning att 
vara aktuell och för strukturer att tillämpas 
tillräckligt länge för att accepteras som normer. 
Ständigt skiftande strukturer kan försvåra 
möjligheten till jämförelse över tid. Genom 
effekter från ‘isomorphism’ kommer dock 
troligtvis mer likvärdig information att 
publiceras i rapporterna, förutsatt att de 
berörda områdena grupperas på rätt sätt för 
att inte skada jämförbarheten (Bradford, Earp 
och Williams, 2014). Samtidigt återfinns en 
annan risk med att kvalitén på rapporter 
kommer variera kraftigt på grund av flexibla 
bestämmelser i EU-direktivet, något som 
skulle inverka negativt på jämförbarheten av 
de hållbarhetsrapporter som upprättas. Ett 
tänkbart scenario är utveckling från en mindre 
mängd publicerade rapporter av genomsnittligt 
bra kvalité till en större mängd publicerade 
rapporter med genomsnittligt lägre kvalité än 
tidigare. Möjligheten till jämförelse mellan 
rapporter har då försämrats men 
förhoppningen är att det är ett steg i rätt 
riktning och ett framtida scenario innehåller en 
stor mängd högkvalitativa 
hållbarhetsrapporter. 
 
Summering  
Sammanfattningsvis kommer författarna fram 
till att införandet av EU-direktiv 2014/95/EU 
kommer innebära en ökad utveckling inom 
området hållbarhetsrapportering. Det är dock 
tveksamt ifall målet med harmonisering inom 
EU-gemenskapen kommer att uppnås genom 
EU-direktiv 2014/95/EU då direktivet lämnar 
stort utrymme för egna tolkningar av 
medlemsstaterna. Intressenter som letar 
väsentlig information bör istället inrikta sig på 
att jämföra processer inom bolag och 
utveckling över tid snarare än att jämföra 
rapporter mellan bolag. När intressenter 
efterhand uppnår ökad medvetenhet inom 
hållbarhetsrapportering och därmed efterfrågar 
högkvalitativa rapporter kommer även mindre 
bolag erhålla ett mervärde som överstiger 
kostnaderna för att upprätta en 

hållbarhetsrapport. EU-direktivet kommer 
agera som en katalysator för denna process 
men författarna är av åsikten att en gemensam 
riktlinje samt krav på extern granskning av 
hållbarhetsrapporter på sikt borde införas för 
att ge ökad legitimitet för området och 
säkerställa områdets betydelse i framtiden. 
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