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Förord 
 
Vi författare vill främst tacka våra respondenter som har deltagit i studien. Era berikande 
underlag har möjliggjort utförandet av denna studie. 
 
Vidare vill vi rikta ett tack till oss själva för den positiva inställning vi båda haft genom hela 
processen samt för det stöd vi givit varandra. 
 
Ett avslutande tack vill vi även rikta till vår handledare Jan-Olof Müller för allt stöd och 
värdefulla insikter. 
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Sammanfattning 
Denna studie ämnar förklara hur och varför företag, inom livsmedelsbranschen, använder 
hållbarhetsredovisning utöver lagkravet. Livsmedelsbranschen är speciellt intressant eftersom 
det är en bransch som har stor påverkan, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I takt med 
den växande populationen i världen har livsmedelssektorn en stor roll att spela i framtiden för 
att kunna tillgodose jordens befolkning med livsmedel på ett hållbart sätt.  
 
Vår forskningsfråga är således “hur och varför använder företag, inom livsmedelsbranschen, 
hållbarhetsredovisning?” Kvalitativa intervjuer har genomförts med hållbarhetsansvariga på 
företag för att kunna besvara nämnd forskningsfråga. Hållbarhetsansvarig har en ledande och 
betydande roll för hållbarhetsredovisningen inom företaget och följaktligen tolkas och 
analyseras deras utsagor. Vidare tar vi hjälp av legitimitetsteorin, intressentteorin och 
institutionell teori för att försöka förstå hur och varför företag använder hållbarhetsredovisning. 
Dessutom har en analysmodell konstruerats för att underlätta tolkningen av insamlad empiri.  
 
De resultat som framkommit utifrån empirin är att hållbarhetsredovisningen används som en 
hållbarhetsmotor och som ett uppföljningsdokument för det verkliga hållbarhetsarbetet inom 
företagen. Vidare leder hållbarhetsredovisningen till ökad medvetenhet kring företagets 
hållbarhetsarbete och medför intern struktur för företaget. Hållbarhetsredovisningen är således 
mest relevant ur ett internt perspektiv. Hållbarhetsansvarig väljer hållbarhetsredovisningens 
innehåll och då detta innehåll kan vinklas i en riktning som blir fördelaktig för företaget, kan 
hållbarhetsredovisningen följaktligen inte anses vara fullt trovärdig och pålitlig. Vidare har 
intressenterna den största påverkan på utformningen av företagets hållbarhetsredovisning.  
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1 Inledning 
Det introducerande kapitlet avser att ge bakgrunden till det ämne som behandlas i studien samt 
en inledande problemdiskussion till det valda ämnet. Bakgrunden redogör för problemets 
aktualitet, medan problemdiskussionen mynnar ut i uppsatsens forskningsfråga och slutligen 
syfte.  

1.1 Bakgrund 
Det råder en internationell oro angående de sociala och miljömässiga avtryck som vi lämnar på 
vår planet. Hellberg (2018, 24 apr) skriver i Klimatmagasinet Effekt att förändringar i jordens 
klimat och miljöförstöring var de frågor som oroade svenska medborgare mest under år 2017 
på en samhällsnivå enligt en undersökning utförd av SOM-institutet.  Människan har pressat 
ekosystemen långt över gränserna och använt mer av jordens resurser än vad som kan anses 
hållbart och står därmed inför en rad olika utmaningar. Med en teknologi som oavbrutet 
avancerar, ständiga klimatförändringar och en snabb populationstillväxt, är det viktigare än 
någonsin att arbeta för en hållbar utveckling på både individnivå, samhällsnivå och företagsnivå 
(Larsson, Bratt & Sandahl, 2011). FN (1987) gav i Brundtlandrapporten en definition till hållbar 
utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (referens i Borglund et al., 2017; referens 
i Deegan, 2014; referens i Frostenson & Helin, 2018). Det krävs att företag skiftar fokus från 
företagets egen ekonomiska tillväxt till att även bidra till förbättring när det kommer till jordens 
hållbarhetsutveckling (Larsson et al., 2011). I dagens samhälle är det nästintill omöjligt för 
företag att bortse från sitt samhällsansvar eftersom de då riskerar att förlora stöd från samhället 
vilket kan äventyra företagets överlevnad (Frostenson, Grafström & Windell, 2013). 
Följaktligen upprättar många företag en hållbarhetsredovisning där de upplyser allmänheten om 
hur de jobbar med hållbarhetsfrågor för att förbättra omgivningen där de är verksamma 
(Frostenson & Helin, 2018).  
 
Livsmedelssektorn är enligt Wasserman (2009) den bransch som har störst social, ekonomisk 
och miljömässig påverkan jämfört med många andra branscher. Enligt FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation FAO (2012) beräknas jordens befolkning att uppgå till drygt 8 miljarder 
människor år 2030. I takt med denna populationstillväxt kommer livsmedelsindustrin att få en 
allt större roll i framtiden (Miljönytta, u.å.). Enligt Jordbruksverket (2018) måste den globala 
livsmedelsproduktionen öka med minst 50% till år 2050 för att kunna mätta alla människor som 
vid den tidpunkten kommer att finnas på jorden. Det föreligger en viss problematik kring 
förhållandet mellan livsmedelsproduktionen och klimatet då klimatet har en stor påverkan på 
jordbruket och tvärtom så påverkar jordbruket klimatet genom att släppa ut växthusgaser (FAO, 
2012). Detta medför en utmaning för företag som är verksamma inom livsmedelsbranschen att 
i framtiden tillgodose jordens befolkning med livsmedel på ett hållbart sätt.  
 
Företagets ledare är viktiga inom alla branscher eftersom ledare kan influera sina medarbetare 
till att nå företagets uppsatta mål (McShane et al., 2016). Ledarens syn på hållbarhet kan därmed 
anses vara avgörande för hur pass involverade och engagerade medarbetarna kommer att vara 
i företagets potentiella hållbarhetsarbete. Det finns många olika definitioner av ledarskap (Hays, 
2012) varav en definition är förmågan att skapa lojalitet och förtroende bland underordnade, då 
det gäller att få med sig sina medarbetare för att möjliggöra framgång (Ledarskap, 2014a). Det 
är således viktigt att skapa goda relationer både internt såväl som externt och följaktligen är god 
kommunikationsförmåga en viktig kompetens för ledare att inneha (Hays, 2012).  
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Allmänheten har blivit mer miljömedvetna och intresserade av hållbarhetsfrågor vilket medfört 
att samhället sätter större press på företag att visa både miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
engagemang (Arvidsson, 2010). Företag har olika intressenter att förhålla sig till. Dessa kan 
definieras som aktörer som på något sätt berörs av en verksamhet eller som i en viss 
utsträckning har en möjlighet att påverka verksamheten (Borglund et al., 2017). Som svar på 
intressenternas krav och förväntningar har företag börjat involvera sig alltmer i Corporate 
Social Responsibility (Frostenson et al., 2013a). Deegan (2014) benämner CSR som den 
kontinuerliga motivationen för företag att agera etiskt genom att skydda miljön och förbättra 
livskvaliteten för samhället och företagets arbetskraft, samtidigt som de bidrar till ekonomisk 
utveckling. Frostenson, Helin och Sandström (2015) hävdar att CSR är en av de faktorer som 
har haft störst inverkan på hållbarhetsredovisningens framväxt. En hållbarhetsredovisning kan 
ses som “en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets 
verksamhet” (Frostenson & Helin, 2018, s. 8). Företag kan därmed använda 
hållbarhetsredovisningen för att arbeta med sitt ansvarstagande och därigenom visa sina 
intressenter vad företaget har uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling (Frostenson et al., 
2013a).  

1.2 Problemdiskussion 
Livsmedelssektorn har stor social, ekonomisk och miljömässig påverkan (Wasserman, 2009) 
och är därmed intressant att studera när det kommer till företags hållbarhetsredovisning. Det är 
vidare en bransch som majoriteten av människor i någon omfattning är involverade i eftersom 
alla är beroende av föda. I takt med den ökande populationstillväxten står livsmedelsbranschen 
inför en stor utmaning att tillgodose jordens befolkning med livsmedel på ett hållbart sätt 
(Jordbruksverket, 2018). Detta sätter hög press på företag inom livsmedelsbranschen att jobba 
med hållbarhetsfrågor för att säkra en lyckosam framtid genom att leva upp till de krav som 
ställs av omgivningen. 
 
Ledare spelar en viktig roll för att avgöra ett företags framgång eftersom ledare kan påverka 
och motivera sina medarbetare att uppnå företagets mål och strategiska avsikter (McShane et 
al., 2016). Därmed kan ledarens syn på hållbarhet vara avgörande för hur företagets 
medarbetare kommer engagera sig i företagets mål mot hållbar utveckling. Generellt besitter 
ledare ofta en god kommunikationsförmåga (Ledarskap, 2014b) och är därmed skickliga på att 
välja vilken information de vill dela med sig av. Social och miljömässig rapportering kan 
således användas av ledare för att vinkla informationen i den riktning som gynnar företaget 
(Adams, 2004).  

Många företag redovisar idag sin sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan i en 
hållbarhetsredovisning (Frostenson & Helin, 2018). Det infördes ett lagkrav för 
hållbarhetsredovisning i Sverige från och med 1 jan 2017 för företag som uppfyller vissa 
kriterier (Regeringskansliet, 2016). Det finns dock företag som väljer att hållbarhetsredovisa 
även fast de inte omfattas av lagkravet och det kan dessutom finnas ytterligare förklaringar 
bakom hållbarhetsredovisningen även för de företag som lagkravet omfattar. Legitimitetsteorin 
kan vara en sådan förklaring vilken grundar sig i att företag måste anpassa sig efter samhällets 
förväntningar och säkerställa att de fungerar inom de ramar och normer som omgivningen 
ställer på företaget. När företagets värdegrund överensstämmer med samhällets värdegrund så 
erhåller företaget legitimitet (Deegan, 2014). Hållbarhetsredovisningen kan således fungera 
som ett verktyg för företag att erhålla legitimitet från samhället. Även intressentteorin kan vara 
en förklaring till hållbarhetsredovisningen då ett företags intressenter till stor del är involverade 
i verksamheten och kan ställa vissa krav på hur verksamheten ska bedrivas (Deegan, 2014). Ur 
företagets perspektiv kan det således vara nödvändigt att tillmötesgå de krav som intressenterna 
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ställer. Vidare kan hållbarhetsredovisningen förklaras av institutionella tryck som existerar i 
samhället, vilka företag måste anpassa sig efter för att säkerställa sin överlevnad (Rimmel & 
Jonäll, 2018). Ett problem med hållbarhetsredovisning kan vara att företag väljer att redovisa 
ett resultat som inte nödvändigtvis överensstämmer med det verkliga resultatet då de vill visa 
omgivningen att de bedriver legitima verksamheter. Det kan således finnas en risk att företag 
medvetet eller undermedvetet bygger upp en yttre fasad om hur de vill uppfattas (Deegan, 
2014). 
 
Vi vill närmare undersöka hur och varför företag, inom livsmedelsbranschen, använder 
hållbarhetsredovisning. Kan hållbarhetsredovisningens användning kopplas till 
legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori? Kan företagets syfte med 
hållbarhetsredovisning vara att erhålla legitimitet? I vilken utsträckning påverkas 
hållbarhetsredovisningen av företagets intressenter? Kan hållbarhetsredovisningen användas 
för att skönmåla företaget? Har företaget helt enkelt genuina avsikter att förbättra sin omgivning 
omkring dem utan baktankar? Problemdiskussionen utmynnar i följande forskningsfråga.  

1.3 Forskningsfråga 
● Hur och varför använder företag, inom livsmedelsbranschen, hållbarhetsredovisning? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur och varför företag, inom 
livsmedelssektorn, använder hållbarhetsredovisning. Vidare uppfylls syftet genom att tolka och 
studera de utsagor som erhålls från hållbarhetsansvariga på respektive företag.  
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2 Referensram 
Den teoretiska referensramen börjar med att presentera hållbarhetsredovisningens olika delar 
mer ingående. Vidare beskrivs de teorier som kommer användas i studien, vilka är 
legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori, följt av en sammanfattning för att 
förstå teoriernas överlappning och samverkan. Kapitlet avslutas med en analysmodell som 
ämnar förklara användandet av studiens referensram för att tolka empirikapitlet.  

2.1 Hållbarhetsredovisning 

2.1.1 Framväxten av hållbarhetsredovisning 
Forskning dedikerad till social och miljömässig rapportering har funnits under lång tid, dock 
var det först på mitten av 1990-talet som forskningen kring ämnet tog ordentlig fart som svar 
på omgivningens ökande intresse för hållbarhetsfrågor (Deegan, 2002). Företag intresserar sig 
alltmer för Corporate Social Responsibility (Frostenson et al., 2013a) vilket Borglund et al. 
(2017) definierar som “företags ansvar i samhället” (s. 18). Vidare benämner Deegan (2014) 
CSR som den kontinuerliga motivationen för företag att agera etiskt genom att skydda miljön 
och förbättra livskvaliteten för samhället och företagets arbetskraft, samtidigt som de bidrar till 
ekonomisk utveckling. Frostenson et al. (2015) hävdar att CSR är en av de faktorer som har 
haft störst inverkan på hållbarhetsredovisningens framväxt. 
 
“The triple bottom line” är ett ytterligare begrepp som ligger till grund för 
hållbarhetsredovisning. Elkington var den första att utveckla begreppet där han kopplar hållbar 
utveckling till de tre olika dimensionerna people, profit och planet (Frostenson & Helin, 2018; 
Deegan, 2014). “The triple bottom line” kan ses som en övergång mellan finansiell redovisning 
och hållbarhetsredovisning då den inte enbart fokuserar på de finansiella delarna utan även på 
hur företaget hanterar sitt sociala och miljömässiga ansvar. Vidare syftar teorin till att mäta och 
redovisa företagets resultat inom varje område och att det endast är de företag som kan redovisa 
för samtliga delar som i själva verket tar ansvar för företagets totala kostnader (Westermark, 
2013). Företag måste således hitta den optimala balansen mellan företagets finansiella säkerhet 
och att minimera företagets negativa miljöpåverkan samtidigt som de agerar i 
överensstämmelse med samhällets förväntningar (Deegan, 2014). En nackdel med “the triple 
bottom line” är dock svårigheten att summera alla aspekter då alla delar inte kan mätas i 
penningvärde (Westermark, 2013). 
 
Det har länge funnits företag som jobbat med hållbarhetsredovisning utan att det har varit 
tvingande, dock för att utveckla situationen ytterligare valde den svenska regeringen att införa 
lagkrav för större företag, och medelstora företag som uppfyller vissa kriterier, i Sverige från 
och med 1 jan 2017 (Regeringskansliet, 2016). Enligt årsredovisningslagen, 6 kap 10§, omfattar 
den nya lagen företag som uppfyller minst två av följande kriterier under de senaste två åren: 
mer än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en 
nettoomsättning på mer än 350 miljoner kronor (SFS 2016:947). Detta lagkrav innebär att dessa 
företag måste inkludera en hållbarhetsredovisning i sin årsrapport där de ger information om 
företagets arbete kring miljö, sociala frågor, personal, mänskliga rättigheter samt motverkan av 
korruption. Lagen bygger på ett EU-direktiv från 2014 som syftar till att göra information om 
hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar (PWC, 2016).  

2.1.2 Innebörden av hållbarhetsredovisningen 
“Hållbarhetsredovisning innebär redovisning av hur en organisations ambition, vision, strategi 
och/eller aktiviteter relaterar till hållbar utveckling” (Westermark, 2013, s. 32). Frostenson och 



 

 5 
 
 

Helin (2018) konstaterar att hållbarhetsredovisningen kan ses som en ram för redovisning av 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter som sker inom företagets verksamhet. Vidare 
tillägger Westermark (2013) att denna redovisning återspeglar företagets berättelse om deras 
arbete för en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning kan dessutom beskrivas som ett 
utförande för att mäta, presentera och ta ansvar externt gentemot sina intressenter men även 
internt inom verksamheten, samt att redovisa vad företaget åstadkommit utifrån företagets mål 
mot hållbar utveckling (Frostenson & Helin, 2018).  
 
Westermark (2013) konstaterar att hållbarhetsredovisning kan ses som ett verktyg till 
förändring. Hållbarhetsrapporteringen ligger nära samhällsfrågorna vilket innebär att 
företagens samhällsansvar inte enbart handlar om vad som är juridiskt rätt enligt de lagkrav 
som införts, utan även om vad som är legitimt, tillåtet och rättfärdigande inom den kultur och 
samhälle som företaget är verksamma inom. Företag bör beakta sitt etiska ansvar och därigenom 
skapa ett förtroende till de människor som finns runt omkring dem. Detta kan vara utmanande 
för företag eftersom det råder olika synsätt i samhället angående etiska frågor vilket ofta leder 
till att företag behöver göra etiska ställningstaganden till vad som är rätt och fel. Företags 
samhällsansvar, även känt som CSR, presenteras vidare i hållbarhetsredovisningen. Om detta 
uppvisande inte skulle vara sanningsenligt så anses hållbarhetsredovisningen fungera 
ineffektivt (Westermark, 2013).  
 
Det har riktats kritik mot hållbarhetsredovisning eftersom den inte kan anses ha tillräcklig grund 
för att avgöras vara väsentlig. Det har dessutom ännu inte framkommit bevis för att redovisning 
för hållbarhet har gett någon verklig inverkan (Westermark, 2013). Borglund et al. (2010) 
hävdar dock att kravet på införandet av hållbarhetsredovisning skapat ökad medvetenhet och 
kunskap kring hållbarhetsfrågorna vilket har lett till att företag börjat arbeta mer aktivt med 
hållbarhet. Denna ökade medvetenhet och kunskap är en god start och ett måste för att 
förändring ska kunna ske (Borglund et al., 2010). Dock konstaterar Rimmel et al. (2018) att 
hållbarhetsinformation inte kan antas vara relevant förrän kraven på hållbarhetsrapporteringens 
utformning harmoniseras och standardiseras.  

2.1.3 Hållbarhetsredovisningens utformning  
Det finns inga lagstadgade krav på hur en hållbarhetsredovisning ska utformas (Borglund et al., 
2017), dock väljer många företag att upprätta sin hållbarhetsredovisning efter GRI:s riktlinjer. 
Dessa riktlinjer medför en effektivisering gällande upprättandet av en hållbarhetsredovisning 
och hjälper till att tillgodose både företagets och intressenternas behov av information (Global 
Reporting Initiative, u.å.). Westermark (2013) konstaterar att hållbarhetsredovisningens 
innehåll påverkas av den som har en ledande roll inom företaget. Vidare kan 
hållbarhetsredovisningen presenteras på olika platser där somliga företag exempelvis väljer att 
ha det som en separat del i sin årsredovisning medan andra väljer att enbart ha det på sin hemsida 
(Westermark, 2013). Trots att reglerna kring hållbarhetsredovisningens utformning fortfarande 
är under uppbyggnad har lagkravet för hållbarhetsredovisning dock medfört något tydligare 
riktlinjer om vad som ska ingå i redovisningen. Det har dessutom börjat bildas en inofficiell 
praxis att hållbarhetsredovisning ska utformas efter de riktlinjer som GRI tillhandahåller 
(Borglund et al., 2017).  
 
Hållbarhetsredovisning skiljer sig enligt Westermark (2013) från den tydliga struktur som 
återfinns inom finansiell redovisning, då rapportering kring hållbarhet är vagt både gällande 
innehåll och upplägg. Hållbarhetsredovisning kan innehålla verbala uttryck för vad företaget 
vill åstadkomma men kan även te sig i numerära uttryck då siffror gällande miljöutsläpp och 
löner analyseras. Dessa mätvärden hjälper till att se hur företag har nått upp till sina mål mot 
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hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen granskas av revisorer men eftersom 
redovisningen är diffus så kan revisorns bevittnande påverkas. På grund av svårigheterna kring 
hållbarhetsredovisningens syfte att fästa redovisning mot hållbar utveckling så ger revisorernas 
bevittnande sällan en rättvisande bild av det verkliga hållbarhetsarbetet (Westermark, 2013).  
 
Att företag redovisar sitt sociala och miljömässiga ansvar är ett globalt fenomen (Rimmel & 
Jonäll, 2018). Trots att hållbarhetsredovisning numera är ett lagstadgat krav i många länder så 
finns det dock ännu inte regler och lagar för hur hållbarhetsredovisningen ska upprättas och för 
innehållet i denna rapport (Frostenson & Helin, 2018). Adams (2004) hävdar att en 
hållbarhetsrapport först kan ses som tillfredsställande ur ett etiskt perspektiv när den är 
transparant och representerar genuina försök att bidra med information som täcker både 
företagets negativa och positiva inverkan på dess omgivning. Ett problem med social och 
miljömässig rapportering är således att många företag väljer vilken information de vill dela med 
sig av och undanhåller sådan information som potentiellt skulle kunna skada företagets rykte 
(Adams, 2004).  
 
Deegan (2002) hävdar att det kan finnas olika faktorer som motiverar företagsledningar att 
arbeta med social och miljömässig rapportering, bland annat påvisar viss forskning att 
ledningen kan motiveras av en önskan att legitimera vissa aspekter av deras organisation. Neu 
et al. (1998) menar dessutom att en viktig faktor bakom företags sociala och miljömässiga 
rapportering kan vara deras försök att hantera specifika intressentgrupper (referens i Deegan, 
2002). Rimmel och Jonäll (2018) hävdar även att hållbarhetsredovisningen kan användas av 
företag i syfte att stärka sin legitimitet. Dock konstaterar Gray att det är olämpligt att företag 
använder begrepp som hållbarhet och hållbar utveckling när företag i grund och botten är socialt 
och miljömässigt ohållbara. Han menar att begreppen hållbarhet och hållbar utveckling är 
missledande och enbart används av mäktiga företag för att få sina ohållbara verksamheter att 
framstå som säkra och hållbara och därmed skydda företaget och dess framgång (Deegan, 
2014). Sammantaget finns det varierande skäl för företag att hållbarhetsredovisa och många 
förklaringar till hållbarhetsredovisningens användning (Deegan, 2002). 

2.2 Teorier om hur och varför företag använder hållbarhetsredovisning 
Frostenson, Helin och Sandström (2013b) diskuterar kring hur företag använder 
hållbarhetsredovisningen som ett instrument för det faktiska hållbarhetsarbetet inom företaget. 
De hävdar att hållbarhetsredovisningen kan spela tre olika roller. Dels kan redovisningen 
användas som hållbarhetsmotor där hållbarhetsredovisningen triggar men inte nödvändigtvis 
driver företagets hållbarhetsarbete. Å andra sidan kan hållbarhetsredovisningen vara ett 
uppföljningsdokument där företaget summerar deras hållbarhetsprestanda och där de redovisar 
förhållandet mellan uppsatta mål och uppnådda resultat. Slutligen kan hållbarhetsredovisningen 
användas som ett profileringsdokument innebärande att det kan ses som ett identitetsskapande 
verktyg där företaget visar sina ambitioner gällande deras agerande och vilka de vill vara 
(Frostenson et al., 2013b).  
 
Legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan vara ytterligare förklaringar till 
varför företag hållbarhetsredovisar. Dessa är systembaserade teorier vilket innebär att det 
föreligger en tro om att företag är en del av ett bredare socialt system där företaget blir 
influerade av och själva influerar det samhälle de är verksamma inom (Deegan, 2014). Dessa 
teorier härstammar från den politiska ekonomiska teorin som Gray, Owen och Adams (1996) 
definierar som “the social, political and economic framework within which human life takes 
place” (s. 47, referens i Deegan, 2014, s. 341).  
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2.2.1 Legitimitetsteorin som skäl att hållbarhetsredovisa 
Grundsynen för legitimitetsteorin är att ekonomi, samhälle och politik inte går att skilja på och 
att det inte på ett korrekt sätt går att få svar på de ekonomiska frågorna om man inte också tar 
hänsyn till sambandet mellan de sociala och politiska delarna inom företaget (Rimmel & Jonäll, 
2018). Legitimitetsteorin fokuserar på hur företag och samhället interagerar med varandra. 
Teorin hävdar att företag måste ta hänsyn och anpassa sig till de normer och förväntningar som 
samhället har för att säkerställa att de fungerar inom de ramar, normer och förväntningar som 
finns i deras omgivning. När företag anpassar sig efter samhällets förväntningar erhåller 
företaget legitimitet i utbyte vilket innebär att företaget får en sorts status (Deegan, 2014). 
Denna status eller tillstånd uppstår då företagets värdegrund är kongruent med samhällets 
värdegrund (Deegan, 2014; Suchman, 1995). Legitimitet kan betraktas som en resurs då företag 
kan använda sin legitimitet för att påverka eller manipulera omgivningen genom olika strategier 
(Deegan, 2014). Vidare kan normer, gränser och värderingar förändras kontinuerligt vilket kan 
leda till att det uppstår skillnader i företagens och samhällets värderingar och om detta inträffar 
kan företagets legitimitet hotas. Det är svårt att avgöra vilken legitimitet som verkar för en given 
tidpunkt eftersom värderingar ändras över tid och även eftersom intressenters värderingar och 
normer skiljer sig åt. Samhället avgör ett företags överlevnad eftersom de ger stöd åt företaget 
om företagets värderingar överensstämmer med samhällets värderingar och följaktligen bör 
företag vara uppmärksamma på förändringar som sker runt om i världen och som kan påverka 
samhällets syn på företagets legitimitet (Rimmel & Jonäll, 2018).  
 
Det finns ofta ett outtalat kontrakt mellan samhället och företag, vilket kallas det sociala 
kontraktet. Detta kontrakt innehåller de implicita och explicita förväntningar som samhället har 
på hur företaget ska sköta sin rörelse (Deegan, 2014). Ett företags överlevnad anses vara under 
hot när samhället upplever att företaget har brutit detta sociala kontrakt (Deegan, 2002) och då 
företag inte agerar i enlighet med vad samhället förväntar sig uppstår det ett legitimitetsgap 
(Deegan, 2014). Detta kan leda till att företaget förlorar samhällets stöd vilket försvårar 
företagets fortsatta möjligheter att framgångsrikt bedriva sin verksamhet. Företaget kommer då 
att sträva efter att återfå samhällets stöd och kan genom olika strategier, såsom att anpassa mål 
eller arbetsmetoder så att dessa på nytt överensstämmer med samhällets förväntningar, återigen 
legitimera sin rörelse (Deegan, 2014). Många företag använder således 
hållbarhetsredovisningen för att redovisa sitt ansvar gentemot samhället och därigenom stärka 
sin legitimitet (Rimmel & Jonäll, 2018). Legitimitetsteorin är till stor del överlappande med 
intressentteorin som riktar in sig mer på intressenterna än samhället som helhet.  

2.2.2 Intressentteorin som skäl att hållbarhetsredovisa 
Intressentteorin liknar legitimitetsteorin på många vis och därmed bör dessa perspektiv 
betraktas som överlappande snarare än separata teorier. Den största skillnaden mellan teorierna 
är att intressentteorin fokuserar på hur ett företag interagerar med vissa intressenter till skillnad 
från legitimitetsteorin som fokuserar på interaktioner med samhället som helhet (Deegan, 
2014). En intressent kan definieras som en aktör som på något sätt berörs av en verksamhet 
eller som i en viss utsträckning har en möjlighet att påverka verksamheten (Borglund et al., 
2017). Freeman och Reed (1983) ger begreppet ytterligare djup då de hävdar att intressenter är 
varje identifierbar grupp eller individ vars uteblivna stöd leder till att företaget skulle upphöra 
att existera (referens i Deegan, 2014).  
 
Intressentteorin har studerats av många forskare vilket har medfört att de centrala begreppen 
inom intressentteorin förklaras och används på en mängd varierande sätt (Donaldson & Preston, 
1995). Vidare hävdar Donaldson och Preston (1995) att intressentteorin har tre grenar: 
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deskriptiv/empirisk, instrumental och normativ. Den deskriptiva delen förklarar ett tidigare, 
nuvarande och framtida tillstånd av företagets angelägenheter med dess olika intressenter. 
Dessutom kan denna gren förklara företagets karaktäristiska egenskaper och beteenden. Den 
instrumentala grenen förklarar vikten av att identifiera företagets viktigaste intressenter för att 
företaget ska lyckas uppnå sina mål. Slutligen fungerar det normativa perspektivet som 
moraliska riktlinjer för rätt och fel där tanken är att företag ska beakta alla intressenternas 
önskningar och inte prioritera någon intressent över en annan. Vidare hävdar Donaldson och 
Preston (1995) att intressentteorin inte har tillräckliga belägg för att sägas bidra till ett företags 
ekonomiska framgång men att samtliga grenar likväl är användbara och att den normativa 
grenen bör vara grundläggande bas för alla företag att beakta.  
 
Modernare forskning skiljer mellan den normativa grenen och den positiva grenen av 
intressentteorin (Deegan, 2014; Rimmel & Jonäll, 2018). Den normativa grenen kallas även för 
den etiska och moraliska grenen av intressentteorin där grunden är att alla intressenter har rätt 
att bli lika och rättvist behandlade av ett företag. Den positiva grenen, även kallad 
ledarskapsperspektivet av intressentteorin, beskriver däremot då företagsledningen kan komma 
att prioritera vissa mäktiga intressenter (Deegan, 2014). Freeman et al. (2010) hävdar att företag 
bör hantera sitt samhällsansvar på så sätt att de ständigt utforskar hur företaget kan skapa värde 
för sina intressenter. Detta utbytesförhållande skapar en balans mellan företag och intressenter 
och kan i det långa loppet gynna båda parter (Petri & Olve, 2013). Vilka grupper eller individer 
som klassificeras som intressenter kan variera och beror på vilken situation det rör sig om, dock 
visar den klassiska intressentmodellen att ett företag vanligtvis har intressenter i form av 
anställda, leverantörer, kunder, investerare, ägare, konkurrenter, allmänheten och medier 
(Borglund et al., 2017). Nedan presenteras en egenkonstruerad intressentmodell som utgår från 
ledningens perspektiv. 

 
Figur 1: Egenkonstruerad intressentmodell med fokus på ledningens perspektiv.  
 
Deegan (2014) konstaterar att företag kan skilja mellan primära och sekundära intressenter. 
Primära intressenter är de grupper eller individer vars fortsatta stöd är avgörande för företagets 
överlevnad. Sekundära intressenter är däremot de grupper eller individer som påverkar eller 
påverkas av företaget men som inte deltar i direkta transaktioner med företaget och är därmed 
inte avgörande för företagets överlevnad. Den normativa grenen skiljer inte mellan primära och 
sekundära intressenter vilket innebär att intressenternas makt inte är direkt relevant. 
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Företagsledningen ska då leda företaget på ett sätt som gynnar alla intressenter och inte enbart 
några utvalda mäktiga intressenter. Den positiva grenen ämnar däremot förklara de situationer 
då företagsledningen kommer att vara benägen att vårda de förväntningar som ställs av vissa 
mäktiga intressenter. Detta perspektiv fokuserar på företaget och dess relationer med några 
specifika intressenter. Intressenterna definieras utifrån företaget och den bedömning som 
företaget gör angående hur viktig deras relation till intressenten i fråga är (Deegan, 2014).  
 
Företagets ledare antas enligt intressentteorin ha i uppgift att balansera olika intressenters krav 
(Rimmel & Jonäll, 2018). Vidare hävdar Donaldson och Preston (1995) att ledningen och 
cheferna bär ansvaret för att erhålla legitima intressenter till företaget. Det föreligger ett 
utbytesförhållande mellan företaget och dess intressenter (Rimmel & Jonäll, 2018) och cheferna 
måste därmed ta hänsyn till intressenternas krav och agera utifrån dessa för att uppnå ömsesidig 
nytta (Donaldson & Preston, 1995). Hållbarhetsredovisningen kan följaktligen användas som 
ett verktyg för att visa företagets intressenter att de uppfyller deras krav och därigenom 
legitimera företagets verksamhet (Rimmel & Jonäll, 2018). Utöver intressenternas krav finns 
det även vissa institutionella tryck som företag behöver ta hänsyn till.  

2.2.3 Institutionella teorin som skäl att hållbarhetsredovisa 
Grunden för institutionell teori är att ett företag inte enbart ska återspeglas av sina tekniska 
funktioner utan även av de kulturella normer och värderingar som existerar i samhället (Deegan, 
2014). Scott (2008) fastställer att en institution innehåller regulativa, normativa och kulturella 
komponenter som tillsammans med vissa aktiviteter och resurser ger stabilitet och social 
mening (referens i Deegan, 2014). Meyer, Boli och Thomas (1987) tillägger att de ser 
institutioner som kulturella regler som ger ett kollektivt värde till särskilda enheter och 
aktiviteter (referens i Deegan, 2014). Rimmel och Jonäll (2018) konstaterar att institutioner är 
något som växer fram ur människors sociala konstruktioner. När människor samverkar med 
varandra uppstår olika handlingar. Dessa handlingar förs vidare i tid genom olika kulturer och 
blir tillslut godtagna handlingar eller sätt att förhålla sig till. När en handling gjorts vid ett flertal 
tillfällen skapas en vana och slutligen blir det som en oskriven lag (Rimmel & Jonäll, 2018).  
 
Institutionell teori kan ses som ett kompletterande perspektiv till legitimitetsteorin och 
intressentteorin och överlappar dessa teorier till stor del. Teorin fokuserar på hur företag styrs 
av omgivande faktorer, invanda mönster och tillfälliga trender snarare än av rationalitet. Teorin 
förklarar även hur legatimitetsmekanismer blir institutionella. Institutionell teori hävdar att 
företag måste anpassa sig efter det omgivande samhällets värderingar för att kunna upprätthålla 
legitimitet i sin miljö. När ett företag anpassar sig efter de krav som omgivningen ställer så 
erhåller företaget socialt stöd och säkerställer därmed sin överlevnad (Deegan, 2014). Runt om 
i världen finns det gemensamma åsikter på hur ett företag ska agera i vissa lägen. Om företaget 
förhåller sig till dessa institutionella tryck får de medhåll som ofta leder till legitimitet (Rimmel 
& Jonäll, 2018).  
 
Isoformism är en viktig komponent inom institutionell teori. DiMaggio och Powell (1983) 
definierar isoformism som en process som tvingar ett företag i en population att efterlikna andra 
företag som står inför samma miljömässiga förhållanden. Dessa påtryckningar inom isoformism 
leder till att företag anpassar sig efter de förväntningar som den institutionella omgivningen har 
på företaget vilket gör att företag blir mer homogena inom sina givna områden (Carpenter & 
Feroz, 2001). Det finns tre typer av isoformism (DiMaggio & Powell, 1983). Enligt Deegan 
(2014) är den första sorten tvångsmässig isoformism vilken uppstår då ett företag anpassar sig 
efter allmänt accepterad institutionell praktik som svar på det tryck som intressenter ställer på 
företaget. Fortsättningsvis finns det normativ isoformism vilket uppstår på grund av påverkan 
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från akademiker eller gruppnormer att införa specifika institutionella praktiker. Slutligen finns 
det mimetisk isoformism som innebär att företag försöker efterlikna eller kopiera andra företags 
praktik (Deegan, 2014). Detta är vanligt då ett företag står inför osäkra förhållanden och att 
företaget därmed kopierar andra framgångsrika företag inom samma bransch i hopp om att 
själva nå framgång (Collin et al., 2009). Institutionell teori förklarar vidare hur företag 
analyserar och behandlar sociala förväntningar och krav från omgivningen (Rimmel & Jonäll, 
2018).  
 
Deegan (2014) benämner frikoppling som ett ytterligare viktigt begrepp inom institutionell 
teori. Begreppet syftar till när ett företags offentliga formella struktur skiljer sig från företagets 
faktiska struktur, det vill säga de uppenbara skillnader som kan finnas mellan offentliggörandet 
av ett företags resultat och det faktiska resultatet. Ledare kan ha viljan att framställa sitt företag 
på ett gynnsamt sätt genom att säga sig anta vissa specifika institutionella praxis medan de 
verkliga organisatoriska processerna kan se annorlunda ut. Detta innebär att faktisk praxis i 
företaget kan frikopplas från den offentliggjorda praxisen (Deegan, 2014). Meyer och Rowan 
(1977) hävdar att företag kan använda frikoppling och erhålla legitimitet genom att offentligt 
visa en formell struktur som inte nödvändigtvis återspeglar den praktiska verkligheten. 
Brunsson (1989) hävdar att frikoppling uppstår i situationer då ett företag kommunicerar ett 
beslut eller åtgärd de ska göra men att dessa i själva verket inte stämmer överens med företagets 
agerande (referens i Frostenson, Helin & Sandström, 2012).  
 
Ett problem med hållbarhetsredovisning kan vara risken att företag medvetet eller 
undermedvetet bygger upp en yttre fasad om hur de vill uppfattas (Deegan, 2014). Denna fasad 
kan i vissa avseenden anses vara frikoppling eftersom verkligheten inte nödvändigtvis stämmer 
överens med vad företaget tidigare sagt att de ska göra. Eftersom det inte finns någon 
standardisering angående hållbarhetsredovisningens utformning så möjliggör detta för företag 
att vinkla hållbarhetsredovisningen i den riktning som är fördelaktigt för dem själva. Det är 
således viktigt att vara kritisk vid granskandet av företags hållbarhetsredovisningar och vara 
medveten om risken att företag medvetet eller undermedvetet skönmålar företaget (Frostenson 
& Helin, 2018). Institutionell teori kan följaktligen, tillsammans med legitimitetsteorin och 
intressentteorin, förklara varför företag hållbarhetsredovisar.  

2.2.4 Sammanfattning av teorierna bakom hållbarhetsredovisning 
Legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori är till stor del överlappande och kan 
således ge en bredare förståelse då de tillämpas tillsammans snarare än att se dem som separata 
teorier. Samtliga av dessa teorier bygger på tron om att företag är en del av ett bredare socialt 
system där företag både influerar och själva blir influerade av det samhälle de är verksamma 
inom (Deegan, 2014). Legitimitetsteorin och intressentteorin är till stor del väldigt lika där den 
största skillnaden är att legitimitetsteorin beskriver företagets interaktion med samhället som 
helhet medan intressentteorin fokuserar på företagets interaktion med vissa intressenter. Vidare 
är legitimitetsteorin och institutionell teori starkt sammankopplade där de båda fokuserar på 
interaktionen mellan företag och samhälle men där institutionell teori snävar in sig mer på hur 
företag måste leva upp till de värderingar och normer som finns i det omgivande samhället. På 
grund av teoriernas sammankoppling är det således fördelaktigt att tillämpa dessa tillsammans.  
 
Trots att nämnda teorier kan förklara varför företag väljer att hållbarhetsredovisa kan det dock 
föreligga problematik angående trovärdigheten i en hållbarhetsredovisning. En 
hållbarhetsredovisning bör granskas med skeptiska ögon eftersom företag kan använda denna 
redovisning för att utåt måla upp en förskönad bild av företaget (Frostenson & Helin, 2018). 
Detta kallas för “window-dressing” och innebär att företag undanhåller delar av sanningen eller 
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underliggande problem från allmänheten och enbart visar upp aspekter som är fördelaktiga och 
gynnsamma för företaget (Connors, Anderson-MacDonald & Thomson, 2015). Vidare hävdar 
Laine (2009) att “window-dressing” kan innebära att företaget i fråga erhåller stöd och 
legitimitet från samhället medan den underliggande verkligheten förblir oförändrad (referens i 
Deegan, 2014). Denna process symboliserar skyltfönstret för en butik: här ställs enbart sådant 
som butiken vill framhäva medan butiken gömmer undan den information som de vill hålla 
privat. Hållbarhetsredovisningen är således en handling som i vissa fall kan ses som 
marknadsföring för företaget eftersom de aktivt väljer vilken information de vill dela till 
omgivningen för att vinna allmänhetens förtroende och stärka företagets image. Det är 
sammanfattningsvis viktigt att vara kritisk då man studerar ett företags hållbarhetsredovisning 
och de bakomliggande teorier till denna (Frostenson & Helin, 2018).   

2.3 Analysmodell för tolkning av hållbarhetsredovisning 

 
Figur 2: Egenkonstruerad analysmodell. 
 
I analysmodellen utgår vi från livsmedelsbranschen eftersom undersökta företag är inom denna 
sektor. Därefter sätts hållbarhetsredovisningen i fokus. Denna kan påverkas beroende på vilken 
bransch som studeras. Däremot påverkar inte företagens hållbarhetsredovisningar 
livsmedelsbranschen, därav är denna pil enkelriktad.  
 
Andra faktorer som kan påverka hållbarhetsredovisningen är legitimitetsteorin, intressentteorin 
och institutionell teori. Dessa teorier kan påverka hållbarhetsredovisningens innehåll. 
Exempelvis kan legitimitetsteorin förklara hur företag upprättar en hållbarhetsredovisning för 
att leva upp till de värderingar och normer som finns i samhället och därmed bli legitima. 
Företag kan således hållbarhetsredovisa för att genom redovisningen externt visa upp olika 
aspekter av sin verksamhet för samhället. Vidare kan intressentteorin förklara hur företag 
behöver balansera olika intressenters krav. Företag kan därmed använda sin 
hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att visa sina intressenter att de uppfyller de krav som 
ställs på dem. Det finns dessutom olika institutionella tryck som företag behöver förhålla sig 
till för att kunna erhålla stöd från samhället. Därmed kan företag hållbarhetsredovisa för att visa 
omgivningen att de anpassar sig efter samhällets normer och värderingar. Det finns dock en risk 
att företag använder sin hållbarhetsredovisning för att skönmåla företaget eftersom 
hållbarhetsansvarige kan välja att lyfta positiva aspekter i hållbarhetsredovisningen medan 
negativ information exkluderas för att gynna företaget. Företaget kan därigenom bli legitima 
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men då på falska grunder. Teorierna kan således påverka hållbarhetsredovisningens innehåll. 
Företagens hållbarhetsarbete kan dessutom påverka intressenterna, samhället och de 
värderingar och normer som finns i samhället. Exempelvis påverkas samhället av företagens 
utsläpp och miljöpåverkan. Vidare kan intressenterna vara missnöjda med företagens 
hållbarhetsarbete vilket kan skada företagens intressentrelationer. Dessutom kan företag 
försöka ändra samhällets uppfattning om vad som är rätt och fel och därmed försöka skapa nya 
värderingar och normer i samhället. Trots detta påverkar hållbarhetsredovisningen inte 
teorierna i sig då dessa redan är väletablerade och svåra att förändra. Därmed är pilarna från 
teorierna till hållbarhetsredovisningen enkelriktade.  
 
Legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori är till stor del överlappande med 
varandra (Deegan, 2014) och därmed har analysmodellen dubbelriktade pilar mellan de olika 
teorierna. Eftersom det inte finns några tydliga gränser mellan teorierna kan vissa svar som 
erhålls i empirin därmed gå in i flera teorier samtidigt.  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts i studien och genomgående behandlas 
styrkor och svagheter med gjorda metodval. Metodavsnittet inleds med att beskriva 
tillvägagångssättet för både litteraturgenomgången och den empiriska studien. Vidare 
presenteras valet av respondenter och datainsamlingens tillvägagångssätt, följt av de metoder 
som använts för att analysera empirin. Fortsättningsvis sker en diskussion kring relevans och 
trovärdighet för insamlad empiri och slutligen presenteras etiska överväganden som följts 
under arbetets gång.  

3.1 Forskningsmetod 
Studien syftar att beskriva och analysera hur och varför företag, inom livsmedelssektorn, 
använder hållbarhetsredovisning. Innebörden av varför sträcker sig bortom lagkravet och 
indikerar att det finns ytterligare skäl för företag att hållbarhetsredovisa utöver lagkravet. Våra 
intervjufrågor är främst hur-orienterade vilka används för att i slutskedet kunna uppfylla syftet 
att förklara varför hållbarhetsredovisningen används. Vårt valda ämne har aktualitet eftersom 
det kontinuerligt tillkommer ny information gällande hållbarhet. Studien är av kvalitativ 
karaktär då den bygger på kvalitativa intervjuer med hållbarhetsansvariga på företag inom 
livsmedelsbranschen. Dessa respondenter valdes då de har en ledande och betydande roll för 
hållbarhetsredovisningen och de kan på grund av sin kunskap tillhandahålla utförliga och 
väsentliga svar angående användningen av hållbarhetsredovisningen. Erlandsson (2015) 
konstaterar att kvalitativa studier ofta kan beskrivas som tolkande. Den insamlade empirin 
bygger främst på vår tolkning av de utsagor som våra respondenter valt att tillhandahålla under 
genomförda intervjuer.  
 
Vi har genom studien haft en abduktiv ansats vilket innebär att man rör sig mellan teori och 
empiri (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Ett abduktivt tillvägagångssätt kan möjliggöra 
användandet av både tidigare teorier och även den subjektiva tolkningen av verkliga 
förhållanden. Vi startade deduktivt i teori där fokus låg på att erhålla kunskap från tidigare 
teorier och forskning. Vi tog därmed utgångspunkt i befintlig teori för att utforma 
problemformuleringen och våra intervjufrågor. Sedan användes en induktiv ansats då vi 
studerade verkligheten och samlade in empiri i form av kvalitativa intervjuer. Empirin 
studerades interpretativt, vilket innebär att vi gjorde en tolkning av våra egna subjektiva 
uppfattningar av empirin (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Slutligen landade vi återigen i teori 
där empirin återkopplades till tidigare teorier och forskning. 

3.2 Litteraturgenomgång 
Den teoretiska referensramen inleder med att beskriva hållbarhetsredovisningens bakgrund, 
innebörd och utformning för att få en djupare förståelse för hållbarhetsredovisningen. Vidare 
beskrivs relevanta teorier för studien. Dessa framtogs genom att studera olika teorier inom 
företagsekonomi och diskutera kring dessa teoriers relevans för hållbarhetsredovisning. Vi 
valde att fokusera på teorierna legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori 
eftersom vår uppfattning var att dessa teorier innehöll många troliga skäl för företag att 
hållbarhetsredovisa. Vi betraktade legitimitetsteorin som väsentlig för studien då den behandlar 
behovet för ett företag att bli socialt accepterade från samhället. Vidare hade vi en förmodan att 
institutionell teori skulle vara betydelsefull för oss, framförallt begreppet frikoppling, eftersom 
vi ville undersöka huruvida företagen bygger upp en fasad eller ej genom 
hållbarhetsredovisningen. Slutligen betraktade vi även intressentteorin som relevant för denna 
studie, då denna behandlar intressenternas roll gällande företags handlingar. 
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I vår framtagning av den teoretiska referensramen har vi använt oss av både primärkällor och 
sekundärkällor i form av tryckta källor och vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna 
har inhämtats från de databaser som Högskolan i Halmstad tillhandahåller. Under 
litteratursökningen valdes vetenskapliga artiklar som går under benämningen “peer-reviewed”, 
vilket innebär att en vetenskaplig granskning utförts av artiklarna (Vetenskapsrådet, 2018). 
Dessa artiklar valdes för att stärka trovärdigheten och därmed höja studiens kvalitet. Utöver 
dessa har vi även använt ytterligare sekundärkällor i form av uppsatser från tidigare studenter, 
nyhetsartiklar och hemsidor för att inspireras och även för att förtydliga problematiseringen för 
vårt valda ämne. 

3.3 Empirisk studie 
Empirin bygger på de kvalitativa intervjuer som genomfördes i studien. Vi valde att använda 
en kvalitativ metod eftersom vi ansåg att detta skulle ge oss en djupare förståelse gällande hur 
utformning och användning ser ut för de företag som hållbarhetsredovisar. Respondenterna har 
erbjudits vara anonyma i vår uppsats varav samtliga valde anonymitet. Detta på grund av att en 
respondent inte i senare skede hade tid att korrekturläsa vår slutgiltiga uppsats och då inte ha 
möjlighet att kontrollera att citat och dylikt överensstämmer med vad respondenten sagt. Vidare 
ville en annan respondent vara anonym om övriga respondenter var det. Den tredje 
respondenten ansåg inte att det var nödvändigt med anonymitet, dock valde vi att hålla samtliga 
respondenter anonyma i uppsatsen på grund av de andra respondenternas anonymitet.  

3.3.1 Val av respondenter 
Vi har i studien valt att rikta in oss på livsmedelssektorn och därmed gjorde vi ett strategiskt 
urval av respondenter för att hitta respondenter som är verksamma inom denna bransch. Vidare 
ansåg vi att det var väsentligt att de företag som vi intervjuade upprättar en 
hållbarhetsredovisning eftersom hela vår studie syftar till att förstå hur och varför företag 
hållbarhetsredovisar. Vi hade inget krav på att företagen i fråga skulle omfattas av lagkravet 
utan enbart att de upprättar en hållbarhetsredovisning. Dock uppfyller samtliga undersökta 
företag kriterierna för att omfattas av lagkravet. Det finns både styrkor och svagheter med att 
intervjua företag som omfattas respektive företag som inte omfattas av lagkravet. Möjligheten 
finns att företag som omfattas av lagkravet enbart gör det eftersom de är tvungna enligt lag och 
därmed upprättar en halvdan hållbarhetsredovisning som inte fullt återspeglar det verkliga 
hållbarhetsarbetet. Företag som inte omfattas av lagkravet kan däremot hållbarhetsredovisa för 
att visa sitt hållbarhetsarbete både internt och externt och eftersom upprättningen då är valfri, 
finns möjligheten att dessa företag arbetar utförligare med hållbarhetsredovisningen. Dock 
finns det en risk i båda fallen att informationen i hållbarhetsredovisningen inte är korrekt på 
grund av bristen av lagkrav gällande hållbarhetsredovisningens utformning och innehåll. Vi är 
medvetna om denna risk och att analysen blir utifrån vår aspekt och de tolkningar som vi gör 
på respondenternas utsagor. Studiens resultat bygger därmed främst på den empiri som 
insamlats från undersökta företag.  
 
För att finna potentiella respondenter började vi med att söka runt på olika internetsidor för att 
upptäcka livsmedelsföretag som hållbarhetsredovisar. Här tyckte vi främst att företag i Hallands 
län var av intresse, detta då vi helst ville ha en muntlig intervju med respondenterna eftersom 
vår uppfattning är att fysiska möten ger ett mer berikande och utförligare underlag. På grund av 
detta skulle det underlätta om företaget låg i närheten och därmed representerar samtliga 
respondenter företag som är belägna inom Halland. Vi har vidare sökt efter företagens 
hållbarhetsredovisning via deras hemsida eller genom att studera deras årsredovisningar vilka 
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vi fått tillgång till genom söklänken hitta.se. Efter att vi funnit ett antal intressanta respondenter 
skickade vi ett mail till varje företag för att dels säkerställa att de har en hållbarhetsredovisning 
samt om de var villiga att ställa upp på en intervju angående denna. Av tio potentiella 
respondenter var tre av dessa villiga att ställa upp på en intervju. Många av bortfallen berodde 
på att företagen inte hållbarhetsredovisar. Vi upplevde att utbudet på livsmedelsföretag i 
Halland som hållbarhetsredovisar var mer begränsat än vad vi tidigare trott vilket lett till 
svårigheter kring insamlandet av respondenter. Vi tror att anledningen till detta är att lagkravet 
som införts inte berör alla företag samt att mindre företag inte upplever att de har tillräckligt 
mycket information att redovisa. Dock tror vi att detta antal kommer att växa på grund av den 
kontinuerligt pågående debatten om hållbarhet.  
 
För att erhålla så detaljerad information som möjligt från intervjuerna ville vi intervjua en 
individ på företaget som var starkt involverad i hållbarhetsredovisningen. Vi valde därmed att 
intervjua personer som har en ledande och betydande roll för hållbarhetsredovisningen inom 
företaget. Respondenterna för valda företag besitter rollerna som hållbarhetschef, 
hållbarhetsansvarig och hållbarhetsdirektör. Dessa har det största ansvaret för 
hållbarhetsfrågorna inom företaget och är därmed väl insatta i det hållbarhetsarbete som görs i 
respektive företag. På grund av deras insikt i hållbarhetsredovisningen är dessa fördelaktiga att 
intervjua snarare än att intervjua andra högt positionerade individer som inte har samma inblick 
i hållbarhetsarbetet. Dessutom har dessa möjligheten att uttala sig relativt fritt eftersom de 
ansvarar för företagets hållbarhetsredovisning och är till följd av detta väl pålästa i det arbete 
som utförs inom företaget. Trots hållbarhetsansvariges position kan det likväl finnas hinder för 
denne att helt fritt tala om företagets interna information eftersom företagets position kan 
äventyras om omgivningen får ta del av för mycket av deras interna processer. 
Hållbarhetsansvariges personliga syn på hållbarhet kommer dessutom att prägla innehållet i 
hållbarhetsredovisningen och avgör även hur aktivt företaget kommer att arbeta med 
hållbarhetsfrågor. Vidare har hållbarhetsansvariga inte nödvändigtvis anställda som jobbar nära 
dem med hållbarhetsfrågorna, ändock är det hållbarhetsansvariges uppgift att engagera och 
involvera medarbetarna i hållbarhetsarbetet på företaget. På så vis är hållbarhetsansvarige 
ledare inom hållbarhetsarbetet på företaget. En nackdel med att intervjua hållbarhetsansvariga 
är dock att de är partiska eftersom att det är dessa som upprättar företagets 
hållbarhetsredovisning. Det är således inte oväntat att samtliga respondenter svarar att deras 
hållbarhetsredovisningar är trovärdiga och begripliga eftersom motsatsen hade inneburit att 
deras arbete hade saknat betydelse. 

3.3.2 Datainsamling  
Den empiriska datan består av primärdata vilken har insamlats genom kvalitativa intervjuer 
med hållbarhetsansvariga på företag inom livsmedelssektorn. Intervjuerna har varit 
semistrukturerade där frågorna varit förutbestämda. Alla frågor har ställts till samtliga 
respondenter, dock har följdfrågorna kunnat se lite annorlunda ut beroende på respondentens 
tidigare svar på de förutbestämda frågorna. Valet att ha semistrukturerade intervjuer 
underlättade på så vis att det i de flesta fall blev en naturlig övergång mellan frågorna då vi 
kunde gå ifrån ordningen och ställa en följdfråga i de fall som respondenten själv kom in på ett 
visst ämne istället för att återkomma till ämnet senare i intervjun. Två av de genomförda 
intervjuerna har skett ansikte mot ansikte varav den ena pågick i ungefär 35 minuter medan den 
andra höll på i cirka 45 minuter. Vår tredje intervju var en telefonintervju som pågick i drygt 
17 minuter. Fördelen med ett fysiskt möte kan vara möjligheten att utläsa information via 
ansiktsuttryck och liknande, dock såg inte vi några väsentliga skillnader gällande dessa resultat 
mellan nämnda intervjusätt. Däremot upplevde vi att svaren blev längre och utförligare i de fall 
intervjuerna var ansikte mot ansikte. Vidare diskuterade vi fördelar och nackdelar med att 
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förbereda våra respondenter genom att skicka intervjufrågorna innan schemalagd intervju. Vi 
tänkte att den största fördelen med nämnt sätt skulle vara att respondenten kan ge längre och 
utförligare svar medan den främsta nackdelen är att de har tid att tänka ut hur de ska formulera 
sina svar så att de ska framstå så bra som möjligt. Vi valde att dela vår intervjuguide med 
respondenterna i förväg i de fall som respondenten specifikt bad om detta trots att vi var 
medvetna om att detta potentiellt kunde påverka resultatet av vår studie. Detta gjordes eftersom 
vi ansåg att det var övervägande att få utförliga och ordentliga svar på våra intervjuer. Företag 
A bad om att få tillgång till intervjuguiden i förhand medan företag B och företag C inte bad 
om detta och därmed var oförberedda på de intervjufrågor som ställdes. Vi märkte ingen 
väsentlig skillnad på svaren utan uppfattade det som att samtliga företag gav bra och utförliga 
svar. Ingen vidare kontakt har utväxlats med respondenterna efter intervjuerna.  
 
Vi har operationaliserat våra kvalitativa intervjufrågor genom att vi främst utformade våra 
frågor utifrån de teorier som återfinns i referensramen, vilka är legitimitetsteorin, 
intressentteorin och institutionell teori. Intervjun började med allmänna frågor där vi ämnade 
få en kort presentation gällande respondentens befattning inom verksamheten och dylikt. Sedan 
fokuserade vi djupare på hållbarhetsredovisning där vi ville få en ingående uppfattning om 
respondentens syn på hållbarhetsredovisning och hur företagets hållbarhetsarbete ser ut. Sedan 
följde frågor utifrån legitimitetsteorin där vi ville få svar på huruvida företaget gör några 
specifika åtgärder för att erhålla legitimitet från samhället där en fråga exempelvis var “hur 
påverkas ert hållbarhetsarbete av de värderingar och normer som finns i samhället?” Frågorna 
gällande intressentteorin syftade till att förstå kopplingen mellan företagets agerande och deras 
intressenter. Ett exempel på en sådan fråga är “hur vet ni vilka krav era intressenter ställer på 
er gällande hållbarhet?” De frågor som är utformade utifrån institutionella teorin ämnade förstå 
respondenternas syn på trovärdigheten gällande deras hållbarhetsredovisning och om huruvida 
de bygger upp en fasad eller om deras utsaga återspeglar de faktiska processerna i 
verksamheten. Där ställdes bland annat frågan “hur pass trovärdig och begriplig anser ni att 
informationen i hållbarhetsredovisningen är?”  
 
Efter vår första intervju gjorde vi ett fåtal justeringar i vår intervjuguide. Först adderade vi 
frågan “vad är hållbarhet för dig respektive din arbetsgivare?” och även “hur och när arbetar du 
med hållbarhet?” Dessa frågor tillades till intervjuguiden eftersom vi ville få en tydligare bild 
av hur respondenten i fråga såg på hållbarhet och det faktiska hållbarhetsarbetet. Vidare 
omformulerades frågan “hur mycket har ni märkt av att ert hållbarhetsarbete lett till ökad 
legitimitet från samhället?” till “hur mycket har ni märkt av att ert hållbarhetsarbete lett till ökat 
stöd från samhället?” Detta för att vi insåg att det är möjligt att begreppet legitimitet inte 
används särskilt frekvent på företag och att frågan därmed kunde vara svårförståelig. Även 
frågan “vem/vilka är era viktigaste intressenter och varför?” tillkom eftersom vi ville se om 
företaget eventuellt skiljer på primära och sekundära intressenter. Slutligen omformulerades 
frågan “vissa kritiker menar att hållbarhetsredovisning enbart är en skönmålning av företaget 
samt oanvändbart som beslutsunderlag, hur ser ni på det?” till enbart “vissa kritiker menar att 
hållbarhetsredovisning enbart är en skönmålning av företaget, hur ser ni på det?” eftersom vi 
märkte under vår första intervju att det inte var relevant att ställa frågan som sådan att 
hållbarhetsredovisningen skulle ses som ett beslutsunderlag. 
 
Våra utformade intervjufrågor är tänkta att fungera som ett verktyg för att uppfylla vårt syfte 
vilket är att analysera hur och varför företag, inom livsmedelssektorn, använder 
hållbarhetsredovisning. Eftersom teorierna till stor del är överlappande så kan det vara 
problematiskt att särskilja helt mellan dessa. Detta gör att gränserna mellan teorierna är något 
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diffusa och de svar som respondenterna givit på våra intervjufrågor kan således passa in i flera 
teorier samtidigt. Intervjuguiden återfinns som bilaga. 

3.3.3 Dataanalys 
För att inte missa viktiga delar av respondenternas svar valde vi att göra en ljudinspelning av 
intervjun såvida respondenten inte specifikt tackade nej till detta. Samtliga respondenter 
samtyckte till ljudinspelning i detta fall. För att analysera intervjun medan minnet fortfarande 
var färskt diskuterade vi omedelbart efter genomförd intervju de erhållna svar och intryck som 
vi kände var mest väsentliga för studien. Vidare transkriberade vi hela ljudinspelningarna 
innebärande att vi skrev in hela intervjun i ett dokument på datorn. Detta gjordes för att i ett 
senare skede lättare hitta olika relevanta delar av de svar som respondenterna gett. Därefter gick 
vi igenom våra transkriberingar ett antal gånger för att välja ut våra mest väsentliga svar. 
Slutligen tog vi hjälp av vår analysmodell för att kunna koppla ihop dessa svaren till 
referensramen.  

3.4 Trovärdighet 
Denna studie bygger på de svar som valda respondenter gett och på våra tolkningar av 
respondenternas utsagor. Därmed tror vi att det är möjligt att resultatet från studien skulle kunna 
bli annorlunda om man vid ett senare tillfälle hade upprepat studien med andra respondenter. 
Vi anser även att det föreligger en viss problematik kring trovärdigheten eftersom vi enbart i 
viss mån har möjligheten att säkerställa att respondenternas svar är sanna genom den externa 
information vi har tillgång till och således hade studien gått att säkerställa ytterligare om vi 
även hade haft tillgång till verksamhetens interna information. Studiens trovärdighet kan 
kopplas till reliabilitet vilket enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) avser i vilken mån det är 
möjligt att få likvärdiga resultat om man skulle upprepa studien. Vidare ville vi även i studien 
analysera huruvida företag utåt bygger upp en fasad om hur de vill att omgivningen ska uppfatta 
dem. Detta ville vi undersöka genom att se om företagen själva ansåg att deras 
hållbarhetsredovisningar var trovärdiga och lättbegripliga. Detta var dock problematiskt att 
analysera eftersom respondenterna själva hade utformat hållbarhetsredovisningarna och 
därmed svarade partiskt att innehållet i dessa stämde och att hållbarhetsredovisningen således 
var trovärdig och begriplig.  
 
Intervjufrågorna är noggrant utformade utifrån de teorier som återfinns i referensramen vilket 
säkerställer att empirin går att återkoppla till teorin. Detta kan återkopplas till intern validitet 
vilket David och Sutton (2016) beskriver som huruvida studien faktiskt studerar det som avses 
att studeras. Vidare är vår uppfattning att anledningarna till varför företag hållbarhetsredovisar 
generellt är liknande för företag och att logiken därmed är densamma, det är dock inte möjligt 
att generalisera vår studies resultat till alla företag eftersom bakomliggande faktorer kan skilja 
gällande varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. Generaliserbarheten kan enligt Söderbom 
och Ulvenblad (2016) kopplas till extern validitet vilket beskriver möjligheten att generalisera 
studiens resultat till liknande situationer. Vi tror att resultatet kan bli annorlunda beroende på 
vilken sektor som studeras eftersom skilda branscher påverkas olika mycket av omgivningens 
tryck där exempelvis livsmedelssektorn är relativt oberoende eftersom människor regelbundet 
måste konsumera livsmedel medan exempelvis modebranschen är mer beroende av att 
tillmötesgå samhällets krav. Vidare tror vi att resultatet kan variera beroende på vilket företag 
man studerar och vilken respondent som ger svar på intervjufrågorna. 
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3.5 Etiska övervägande 
Enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) kan det finnas vissa etiska överväganden att ta hänsyn 
till beroende på studiens ämne. Vi anser dock inte att det finns specifika etiska regler vi behöver 
förhålla oss till gällande valt ämne, däremot vill vi betona att det finns vissa moraliska 
överväganden som vi tagit hänsyn till gällande intervjuerna. För att inte vilseleda 
respondenterna gav vi tydlig information om uppsatsens syfte. Vidare frågade vi även 
respondenterna inför intervjutillfället om vi fick lov att göra en ljudinspelning av intervjun och 
gjorde enbart detta då respondenten gav samtycke, vilket samtliga respondenter gjorde. Som 
tidigare nämnt så erbjöds även samtliga respondenter valet att vara anonym i uppsatsen. Vi 
förklarade innebörden av detta och tydliggjorde att respondenten och företaget inte skulle vara 
anonym för uppsatsens handledare och examinator utan enbart i det senare skedet vid 
uppsatsens publicerande. Respondenternas anonymitet har inneburit försvårande av studien i 
viss mån då vi som författare inte kan avslöja för mycket om företagen samtidigt som det behövs 
tillräcklig information för att säkerställa studiens relevans. Det har därmed ur en etisk aspekt 
varit en balansgång gällande hur mycket som kan avslöjas.  
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4 Empiri  
I detta kapitel presenteras de empiriska resultat som framkommit genom de intervjuer som 
genomförts med respondenterna på undersökta företag. Eftersom respondenterna valt att vara 
anonyma kallar vi dem fortsättningsvis för företag A, företag B och företag C. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattande tabell där respondenternas svar presenteras översiktligt för att ge en 
tydlig bild över det empiriska materialet. 

4.1 Presentation av resultat från intervjuundersökning för företag A 
Företag A är ett familjeägt företag som funnits i många generationer. Företaget ingår i en 
koncern som har cirka 180 anställda. Det nya lagkravet omfattar inte samtliga företag inom 
koncernen, dock eftersom ett av företagen omfattas har koncernen valt att upprätta en 
gemensam hållbarhetsredovisning för hela koncernen. Anledningen till detta är då de aktivt 
arbetar med hållbarhet på alla företagen inom koncernen och har så alltid gjort även innan 
lagkravet kom. Företaget upprättade sin första hållbarhetsredovisning år 2018 där de redovisade 
för år 2017 främst på grund av lagkravet. Alla citat som följer nedan är från hållbarhetschefen 
på företag A. 
 
Respondenten säger att starten till hållbarhetsredovisningen var då företaget tog fram en stor 
arbetsgrupp i samband med det nya lagkravet för hållbarhetsredovisning. Denna arbetsgrupp 
bestod av både VD och individer från styrelsen, ledningarna och annan personal från 
verksamheterna. Arbetsgruppen gjorde tillsammans en väsentlighetsanalys där all möjlig 
information togs fram som bakgrund till vad som senare skulle komma att bli 
hållbarhetsredovisningen. Respondenten hade tidigare en roll som produktutvecklare men i 
samband med lagkravet för hållbarhetsredovisning uppkom behovet av att tillsätta en ny tjänst 
som hållbarhetschef för hela koncernen vilket har varit respondentens titel sedan årsskiftet. 
 
Respondenten säger att företaget tycker att hållbarhetsredovisningen är bra eftersom det är en 
sammanfattning av vad företaget gör. De kan då lättare analysera inom vilka områden de är bra 
samt var det finns förbättringspotential. Dessutom menar hen att det är ett bra tillfälle för företag 
att vara självkritiska och våga resonera om saker som kan vara lite jobbiga för företaget att ta 
upp. Exempelvis nämner respondenten råvaror som företaget köper in och som måste fraktas 
en lång väg. Dessa ingredienser kan vara nödvändiga för företaget att köpa in men att nackdelen 
blir att företaget bidrar till en negativ miljöpåverkan till följd av fraktningen. Respondenten 
menar således att det ibland kan vara svårt att prata om sådana saker på ett neutralt sätt men att 
företaget i och med hållbarhetsredovisningen måste vara självkritiska och att det är bra. 
 
Företag A hållbarhetsredovisar främst eftersom företaget omfattas av lagkravet för 
hållbarhetsredovisning. Utöver detta säger respondenten att fokus i deras fall inte ligger på 
hållbarhetsredovisningen i sig utan att de istället fokuserar på det verkliga hållbarhetsarbetet. 
“Min farfar brukade säga att vi inte har ärvt jorden av våra föräldrar utan att vi har lånat den 
av våra barn. Det är vår uppgift att förvalta företagen så att de finns kvar till våra barn och 
barnbarn och då måste vi vara hållbara och bli så hållbara som möjligt om det ska gå”. Vidare 
berättar respondenten att det inte bara är ett familjeföretag i den bemärkelse att ägare och 
ledning haft tidigare generationer som arbetat på företaget utan att det är många familjer som 
är engagerade och brinner för företaget eftersom även tidigare led i deras släkte har arbetat inom 
företaget. Respondenten säger att själva hållbarhetsredovisningen inte har någon drivkraft i sig 
utan att företaget snarare drivs av arbetet att bli bättre och att ständigt bli mer hållbara främst 
socialt och miljömässigt, men även ekonomiskt eftersom att hållbara investeringar kan vara 
kostsamma och företagets lönsamhet kan därmed vara avgörande.  
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Respondenten berättar att hen aldrig upplevt några svårigheter med att få medarbetarna 
involverade i hållbarhetsarbetet inom företaget eftersom personalen själva tycker att hållbarhet 
är viktigt. Vidare säger respondenten att när hen diskuterat med hållbarhetsansvariga på andra 
företag så får hen uppfattningen om att dessa kan känna att de har personalen emot sig och att 
det kräver mycket mer arbete då de behöver förklara varför hållbarhetsarbetet är viktigt. 
Respondenten säger att det har varit skönt att tack vare personalens engagemang slippa 
processen att behöva förklara vikten av miljömässiga åtgärder för medarbetarna. Således ser 
respondenten inte bristen på engagemang från medarbetare som ett problem eftersom att de 
flesta redan är så pass engagerade och involverade. “Det är inte mitt största problem att jag 
måste engagera personalen utan tvärtom borde jag engagera dem ännu mer eftersom de redan 
är så engagerade och då ta vara på det engagemanget”. Vidare ser respondenten 
hållbarhetsredovisningen som ett bra verktyg för att kunna visa medarbetarna hur företaget 
ligger till gällande olika aspekter och att detta kan medföra ytterligare engagemang från 
medarbetarna. 
 
Företagets målgrupp för hållbarhetsredovisningen är medarbetarna, ägarna och intressenterna. 
Språket i hållbarhetsredovisningen är således anpassat efter dessa och eftersom målgruppen 
förutsätts ha grundkunskaper för att förstå språket i hållbarhetsredovisningen, går företaget inte 
in i minsta detalj med fackord och vissa betydelser. Respondenten berättar att 
hållbarhetsredovisningen ligger på företagets hemsida och att medarbetarna uppmanats att gå 
in och läsa den. Hållbarhetsredovisningen har således inte presenterats muntligt för 
medarbetarna utan det har varit upp till dem själva att gå in och läsa den. Däremot har det gjorts 
en gemensam hållbarhetsstrategi för alla företag som ingår i koncernen och denna har 
presenterats muntligt för alla anställda i samtliga företag.  
 
Respondenten säger att de ännu inte märkt av att hållbarhetsredovisningen medfört några 
specifika effekter eftersom det är så pass nytt. Däremot tycker hen att hållbarhetsredovisningen 
har medfört intern struktur och ökat samarbete kring hållbarhetsfrågorna. I takt med 
hållbarhetsredovisningen tog koncernen även fram en gemensam hållbarhetsstrategi där de har 
tre eller fyra gemensamma mål för alla företag som ingår i koncernen. “Det kan man tacka lite 
för att vi var tvungna att göra en hållbarhetsredovisning förra året så drog det även igång att 
vi fick andra saker på köpet”. 
 
Respondenten berättar att de är osäkra på om huruvida deras hållbarhetsarbete har lett till ökad 
legitimitet från samhället men att det inte är något de har märkt av. Företaget är dock måna om 
att visa hänsyn till omgivningen och samhället där de verkar. Exempelvis har de försökt ordna 
att lastbilar kör in på den sidan av byn som inte har hus närliggande och att de även har flyttat 
fläktar till andra sidan byggnaden för att de inte ska dåna mot grannarna. De försöker göra de 
åtgärder de kan för att behålla en god grannsämja. I övrigt har respondenten uppfattningen om 
att folk är positivt inställda till företaget överlag och att de vet att företaget gör mycket för 
miljön. Dessutom tycker respondenten att företaget påverkas av de värderingar och normer som 
finns i samhället och då speciellt trender. Företaget har exempelvis märkt av den pågående 
debatten om plast och har därmed valt att byta ut sina plastförpackningar till 
pappersförpackningar istället. “Om man märker att något är väldigt viktigt för konsumenterna 
så är det klart att man kanske tar tag i någonting snabbare än vad man hade gjort annars. På 
så vis kan man säga att trender påverkar företaget överlag”. Respondenten trycker dock på att 
det främst är de olika val man gör i arbetet som påverkas av trender och inte 
hållbarhetsredovisningen i sig. 
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Intressenterna är viktiga för företaget och respondenten säger att dessa egentligen påverkar 
allting som görs i företaget. Företaget gör både SWOT-analys och väsentlighetsanalys vilka 
främst bygger på vad intressenterna tycker. Dessa analyser blir sedan grunden för det som skrivs 
i hållbarhetsredovisningen och på så vis påverkar intressenterna hållbarhetsredovisningen. 
Dock anser respondenten att intressenterna påverkar företaget i ett tidigare led än i själva 
hållbarhetsredovisningen. Vidare utformar företaget hållbarhetsredovisningen utefter sin 
målgrupp. “Eftersom vi sätter målgruppen för vår hållbarhetsredovisning vilka är 
medarbetarna, ägarna och våra leverantörer och kunder, så påverkar det hur vi gör 
redovisningen, hur den ser ut och vilket språk vi använder i den och liknande. Däremot hade 
ju innehållet varit detsamma om man istället hade exempelvis slutkonsument som målgrupp 
men att man då kanske hade fått formulera redovisningen på ett annat sätt”. Vidare säger 
respondenten att de ännu inte haft några renodlade intressentdialoger men att de planerar att ha 
det framöver. Trots detta har företaget en ständigt löpande dialog med sina intressenter och 
intressenternas krav blir således tydliga i den dagliga dialogen. Företagen i koncernen är måna 
om sina relationer med sina kunder och leverantörer där många av dessa relationer har varit 
långa och trogna just på grund av att de värdesätter dessa relationer. På grund av de goda 
relationerna säger respondenten att man pratar ofta och får då inputs gällande de krav som ställs 
på företaget. “Men absolut att vi skulle behöva göra en riktig intressentdialog, det hade varit 
både givande och roligt tror jag. Och det blir såklart ett annat fokus då än om man hörs över 
telefon”. På frågan om hur hållbarhetsredovisningen tas emot av intressenterna säger 
respondenten att de efter sin första hållbarhetsredovisning som gjordes 2018 inte fick särskilt 
mycket feedback från intressenterna men att den feedback som togs emot enbart var positiv. 
 
Angående hållbarhetsredovisningens trovärdighet säger respondenten att hen absolut anser att 
redovisningen är trovärdig och att hen känner sig helt trygg med innehållet i den. Vidare säger 
respondenten att det kan vara ett bra tillfälle att med transparens förklara mer ingående i 
hållbarhetsredovisningen vad företaget menar med vissa reklamer och liknande eftersom det 
ibland inte finns plats att göra det på andra ställen eftersom marknadsavdelningen vill hålla 
slogans korta i försäljningssyfte. “Då är det ett jättebra tillfälle för mig att i 
hållbarhetsredovisningen beskriva i en längre text vad vi menar med vissa saker”. Gällande 
hållbarhetsredovisningens begriplighet så anser respondenten att diagrammen kan vara något 
svåra att förstå om man inte är tillräckligt insatt men att texten i företagets 
hållbarhetsredovisning är lättbegriplig. Dock säger respondenten att det är något diffust med att 
lagkravet finns för hållbarhetsredovisning men att det sedan inte finns tydligare riktlinjer för 
dess exakta innehåll. “Styrelsen och revisorerna granskar bara att den finns och inte alls 
innehållet.” 
 
Respondenten berättar att hen tycker att gränsen är hårfin mellan att hållbarhetsredovisningen 
bara är en tråkig redovisning med hårda fakta och att den snarare blir en reklambroschyr för 
företaget. “Man vill ju absolut inte hamna i den högen utan man vill ha en redovisning som är 
seriös samtidigt som man vill att den ska se bra ut för att ingen läser den annars. Det får gärna 
vara en snygg redovisning men det ska vara just en redovisning som håller sig till fakta och där 
man även kan prata om de aspekter som man har problem med. Det är alltså inga problem om 
man gör den snygg så länge man samtidigt är självkritisk”. Vidare berättar respondenten att 
eftersom tidigare år har varit starten för att upprätta en hållbarhetsredovisning så har de testat 
sig fram men att de till nästa år tänker sig ha kommit längre i arbetet med 
hållbarhetsredovisningen. De planerar då att ta hjälp av en expert på hållbarhetsredovisningar 
som kan ge ännu mer input angående aspekter som företaget bör förhålla sig till. Respondenten 
säger dessutom att det kan finnas en risk för att vissa företag använder hållbarhetsredovisningen 
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som greenwashing och att man därmed ständigt måste vara självkritisk så att man inte hamnar 
i den högen. 

4.2 Presentation av resultat från intervjuundersökning för företag B 
Företag B ingår i en koncern där samtliga företag som är verksamma i Sverige uppfyller 
lagkravet för hållbarhetsredovisning. Koncernen har cirka 1100 anställda. Då vissa av företagen 
i koncernen är relativt små har behovet för en roll som hållbarhetsansvarig tidigare inte funnits 
på alla företag inom koncernen. Respondenten är hållbarhetsansvarig för det största företaget 
men utför även arbetsuppgifter gällande hållbarhetsfrågor på de mindre företagen. Koncernen 
har valt att upprätta en gemensam hållbarhetsredovisning för hela koncernen inom Sverige. 
Företaget upprättade sin första hållbarhetsredovisning år 2018 där de redovisade för år 2017 på 
grund av lagkravet. Respondentens befattning är hållbarhetsansvarig och i denna rollen arbetar 
hen dagligen med hållbarhetsarbete i olika former såsom att skriva miljörapporter och göra 
klimatberäkningar, hålla koll på nyckeltal gällande energi- och vattenförbrukning, 
sammanställa uppgifter på provtagningar och att framställa hållbarhetsredovisningen bland 
annat. Alla citat som följer nedan är från hållbarhetsansvarig på företag B. 
 
Respondenten säger att de viktigaste delarna inom hållbarhetsarbetet är miljö och hälsa. 
Företaget arbetar främst med miljö- och klimatfrågor men även hälsa och andra sociala delar 
som de anser är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. De menar att människor ska må bra oavsett 
om dessa är anställda inom företaget, som leverantör eller annat. Respondenten tillägger även 
att folkhälsa ur ett samhälleligt perspektiv och hur befolkningen mår också är väldigt viktigt ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Förra året informerades inte företagets anställda om den upprättade 
hållbarhetsredovisningen eftersom att det var deras första hållbarhetsredovisning och de ville 
främst fokusera på att få den gjord. I år planerar de däremot att tillgängliggöra 
hållbarhetsredovisningen på deras hemsida för leverantörer och kunder och även informera de 
anställda om att den finns där och förhoppningsvis också sätta upp den i matsalen där alla har 
tillgång till den. De som primärt är involverade i hållbarhetsarbetet och där hållbarhet främst 
diskuteras är de som på något sätt behöver involveras i hållbarhetsredovisningen för att bidra 
med fakta och siffror såsom platschefer, kvalitetsansvariga, marknad och inköp. Majoriteten av 
de anställda är däremot involverade i miljöfrågorna och vet vad de kan göra för att påverka 
miljöarbetet.  
 
Anledningen till att företaget började hållbarhetsredovisa var från början lagkravet men 
respondenten säger att “hållbarhetsredovisningen känns som det roligaste jag får göra på mitt 
jobb så jag vill ju utveckla den och göra mer att det blir en bra rapport som vi faktiskt kan göra 
någonting med. Jag ser hållbarhetsredovisningen som något vi kan använda för att 
kommunicera med personalen för att de ska förstå vidden av hållbarhetsarbetet. Att det inte 
bara handlar om att kemikalierna inte rinner ut i avloppet utan att det också handlar om hur 
varje enskild person mår. Då får vi med hela vidden och vi kan sprida det och lyfta 
kunskapsnivån och också se till att alla får en bild av vad vi faktiskt har för påverkan på 
miljön”. Vidare säger respondenten att det går att få perspektiv på företagets faktiska 
miljöpåverkan när man sammanställer allting på samma ställe och att hen hoppas att detta kan 
lyfta medvetenheten inom företaget. Dessutom kan även hållbarhetsarbetet kommuniceras utåt 
till kunder och resten av koncernen genom hållbarhetsredovisningen. Utöver lagkravet så drivs 
företaget även av att använda hållbarhetsredovisningen som ett arbete framåt. “Vi försöker ju 
att jobba med hållbarhet så mycket som möjligt och då tycker jag att hållbarhetsredovisning är 
ett jättebra sätt att kommunicera det utåt och att få en överblick. Jag har överblicken och 
ganska få andra i företaget har det. Då när man kan samla det på samma ställe på ett 
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lättillgängligt sätt tror jag att det är ett bra sätt att öka medvetenheten”. Företaget har ännu 
inte märkt av några väsentliga effekter till följd av hållbarhetsredovisningen eftersom det 
fortfarande är så pass nytt men respondenten säger att förhoppningen är att det ska märkas av 
framöver. I övrigt tror respondenten att hållbarhetsredovisningen kan fungera som en 
ögonöppnare för människor, exempelvis om man läser i hållbarhetsredovisningen hur många 
tjänsteresor som gjorts så kanske det ger perspektiv och att läsaren därmed kanske tänker att 
den ska åka tåg lite oftare. 
 
Företaget har inte märkt av ett ökat stöd från samhället på grund av hållbarhetsredovisningen 
eftersom de ännu inte delat med sig av den till omgivningen. Respondenten säger däremot att 
de är väldigt stolta över sitt hållbarhetsarbete och trots att de fortfarande har många utmaningar 
kring hållbarhetsfrågorna vet företaget om att de aktivt arbetar med dessa frågor. De hoppas 
därmed kunna smitta av sig och motivera andra företag inom koncernen att ta efter deras 
hållbarhetsarbete. Vidare säger respondenten att företaget främst interagerar med leverantörer 
och kunder och inte så mycket lokalsamhället i sig och att de därmed inte påverkar 
lokalsamhället särskilt mer än att de är en stor arbetsgivare på de olika orterna. “Men det är 
alltid bra att kunna redovisa ur ett employer branding-perspektiv också och visa människor 
vad vi jobbar med och att de är välkomna hit”.  
 
På frågan om hur företagets hållbarhetsarbete påverkas av de värderingar och normer som finns 
i samhället svarar respondenten att “det påverkas ganska mycket skulle jag säga. Vi har väldigt 
lite försäljning direkt till konsument men våra kunder påverkas ju väldigt mycket av vad 
konsumenterna tycker så det som blir stort fokus bland våra konsumentgrupper märker vi 
också”. De olika trender som sker i samhället påverkar konsumenterna vilka i sin tur ställer 
krav på dagligvarubutikerna som är kunder till företag B. Dessa ställer då krav vilka bygger på 
konsumenternas efterfrågan och företag B måste således agera och anpassa sig efter dessa krav 
för att tillfredsställa sina kunder. På så vis blir kundernas krav tydliga. Eftersom det är ett stort 
företag märker de även av många av de nya lagkrav som införs som exempelvis lagen om 
hållbarhetsredovisning i årsredovisningslagen och lagen om energikartläggning. De påverkas 
därför mycket av politiska beslut och även av certifieringsbolag gällande miljötillstånd och 
liknande. 
 
Respondenten berättar att intressenterna påverkar hållbarhetsredovisningen genom att företaget 
fokuserar på de aspekter som de märker att intressenterna fokuserar på. De krav som företaget 
får från sina intressenter är de aspekter de vill prioritera och arbeta med samt presentera utåt. 
“Intressenterna påverkar såklart för vi försöker ju ta med det som intressenterna tycker är 
viktigt. Vi gjorde en väldigt stor intressentanalys för två år sedan där vi tog fram alla 
intressenter som påverkar hållbarhetsarbetet eller som vi påverkar med vårt 
hållbarhetsarbete”. Företagets viktigaste intressenter är ägare och styrelse eftersom de måste 
godkänna miljömässiga investeringar. Ägarna vill att företaget ska vara lönsamt och 
respondenten säger att miljö och ekonomi ofta går hand i hand, om företaget exempelvis 
minskar sitt avfall minskar de dessutom sina avfallskostnader och om företaget minskar 
energiförbrukningen minskar de även kostnaden för detta och så vidare. Andra viktiga 
intressenter som respondenten nämner är leverantörer, kunder, konsumenter, certifieringsbolag, 
intressentorganisationer samt hela koncernen. Respondentens uppfattning är att de flesta av 
deras intressenter vill ungefär samma sak. Vidare nämner hen även medarbetarna som en 
jätteviktig intressent för företaget. “Dels ur det perspektivet att om medarbetarna inte vet vad 
företaget har för påverkan på miljö och hållbarhet kan de heller inte hjälpa oss att bli bättre 
och därför vill vi öka medvetenheten. Vi vill att våra medarbetare ska må bra och där kommer 
den sociala hållbarheten in. Har vi inte medarbetare som mår bra kommer det inte att gå bra 
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för företaget heller så det är också en väldigt viktig del”. Företaget har genomfört en 
medarbetarundersökning där det framkom att hållbarhet och miljö var väldigt viktigt för många 
anställda men att de flesta inte visste vad företaget har för mål eller hur de jobbar med 
hållbarhet. Därför tycker respondenten att det är viktigt att informera personalen om dessa 
frågor för att företaget ska kunna röra sig framåt.  
 
Företaget har ännu inte haft formella intressentdialoger men respondenten tycker ändå att de 
har en tydlig bild av vilka krav som ställs på dem från intressenterna gällande deras 
hållbarhetsarbete. “Vi får reda på mycket genom våra personalmöten där vi ibland pratar om 
miljöfrågor och liknande så medarbetarna kanske är den lättaste intressenten egentligen att ta 
hänsyn till för så länge man lyfter frågorna kommer det att komma upp åsikter, kommentarer 
och idéer. Sen märker vi också vilka krav kunderna ställer på oss”. Vidare berättar 
respondenten att de även får tydliga krav från certifieringsbolag och andra kravställare, 
myndigheter och organisationer. “Men sen om man tänker en intressent som lokalsamhället 
som påverkas väldigt mycket av vårt miljöarbete, låt säga om vi skulle släppa ut jättemycket 
kemikalier, vatten eller rök, så påverkas ju närområdet väldigt mycket av det och där har vi 
inte riktigt samma tydliga krav eftersom vi inte har någon kontakt eller dialog med dem på 
samma sätt. Det hade ju kunnat bli att om vi släppte ut jättemycket så hade vi såklart fått 
klagomål och då hade det varit en typ av kommunikation men nu har vi inte det utan det är 
snarare att vi gissar eller tar för givet att omgivningen vill att vi sköter oss”. Respondenten 
fortsätter med att säga att de är måna om sina medarbetare och att det i sin tur är bra för 
lokalsamhället genom att företaget är en stor arbetsgivare som människor trivs hos. Eftersom 
företaget ännu inte har gått ut med hållbarhetsredovisningen till allmänheten så vet de ännu inte 
hur hållbarhetsredovisningen tas emot av intressenterna. Däremot har de märkt positiv feedback 
från de anställda gällande hållbarhetsarbetet och att de anställda i takt med ökad kunskap även 
tycker att ämnet är viktigare. “Sen är det klart att det kan vara jobbigt med förändring men 
hållbarhetsarbetet generellt tror jag tas emot positivt”. 
 
Gällande hållbarhetsredovisningens trovärdighet säger respondenten att hen tror att “många 
skönmålar sina verksamheter eftersom att man inte vill framställa sin verksamhet i dålig dager, 
så jag vet inte om jag alltid tycker att det ger en rättvisande bild men jag tycker att man oftast 
förstår vad essensen är”. Vidare säger respondenten att hållbarhetsredovisningar inte alltid är 
tydliga i sitt budskap eftersom de kan var långa att läsa och att man därmed inte alltid förstår 
redovisningens slutsats. Hållbarhetsredovisningar kan därmed uppfattas som vaga då det kan 
gälla större företag som har olika avdelningar eller som i företagets fall där de ingår i en 
koncern. I sådana fall blir det brett eftersom att det inte går att bryta ner allting på samma 
nyckeltal för samtliga företag inom koncernen då förutsättningarna kan vara olika. “Jag tror 
att det kanske är det som gör att många redovisningar upplevs som lite luddiga för att det är 
svårt att rapportera för precis allting på varje enhet men generellt tycker jag att 
redovisningarna är bra men att de ofta är väldigt långa för de stora företagen”. Vidare anser 
respondenten att man bör ta hållbarhetsredovisningen med en nypa salt eftersom hen tror att de 
flesta enbart framhäver det positiva arbete de gör men inte lyfter negativa aspekter, exempelvis 
att företag kan skriva att de ser en risk för utsläpp istället för att skriva att de haft ett enormt 
utsläpp. “Jag tror ändå att det är viktigt att vara transparent. Man kanske inte ska skriva allt 
om det har hänt någonting som har varit dåligt för företaget och för företagets skull men jag 
tycker inte att man ska undanhålla saker som faktiskt är en risk eller som kan vara dåligt. Om 
negativa saker har hänt är det viktigare att visa att man faktiskt jobbar med det och vara ärliga 
med vad som har hänt och visa att man jobbar på att förbättra sig”. Vidare ger respondenten 
ett exempel på deras tjänsteresor och att de insett i samband med sammanställningen att det har 
blivit mycket tjänsteresor, både med flyg och med bil och inte särskilt mycket kollektivt. 
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Respondenten tycker att det är viktigt att vara transparent och informera om detta i 
hållbarhetsredovisningen och berätta hur de ska jobba med detta framöver istället för att 
undanhålla informationen bara för att det ser dåligt ut med många flygresor. Respondenten tror 
att många företag missar detta och tar bort de negativa sakerna helt istället för att lyfta fram vad 
man kan förbättra. “Det klart att man inte ska skriva allt som hänt och att vi är dåliga på det 
här utan att man då istället skriver vad man ska göra åt det. Jag tror att många företag missar 
detta och att de istället tar bort det helt”. Vidare säger respondenten att det är viktigt att hitta 
en balansgång gällande denna aspekt. Respondenten tillägger dessutom att då det finns ett 
lagkrav på att hållbarhetsredovisningen ska upprättas men inga vidare regler kring dess 
utformning anser hen att det är svårt att veta hur hållbarhetsredovisningen ska göras och att 
risken därmed blir att företaget kanske inte arbetar med alla fem områden som omfattas i 
lagkravet. Detta kan leda till svårigheter för företaget att få med relevant och betydelsefull 
information gällande samtliga delar. 
 
Avslutningsvis berättar respondenten att det i nuläget bara är hen och en anställd till som är 
ansvariga för hållbarhetsredovisningen men att de även involverar andra till att bidra med 
nyckeltal och idéer. Framöver vill respondenten dock involvera ännu fler människor i 
framtagandet av hållbarhetsredovisningen. Dessutom berättar respondenten att de inte haft 
förutsättningarna att göra en ordentlig väsentlighetsanalys i år och att de därmed gjort en 
fuskvariant av förra årets väsentlighetsanalys. Till nästa år hoppas de däremot kunna samla en 
grupp med individer med bra insikt som kan hjälpa till med både intressentanalys och 
intressentdialoger och att gruppen sedan tillsammans gör en väsentlighetsanalys så att arbetet 
kring hållbarhetsredovisningen blir bättre och mer givande. “Jag tror att den kommer bli mer 
rättvisande då än när vi gör en fuskvariant, även fast den säkert stämmer i mångt och mycket, 
så behöver vi få in fler personer som är engagerade i det. Jag tror att det är väldigt viktigt.” 

4.3 Presentation av resultat från intervjuundersökning för företag C 
Företag C ingår i en koncern med ett antal dotterbolag där vi har intervjuat hållbarhets- och 
kvalitetsdirektör för moderbolaget. Koncernen har cirka 3000 anställda. Respondenten arbetar 
som hållbarhets- och kvalitetsdirektör på heltid och lägger 40 timmar i veckan på att arbeta med 
hållbarhetsrelaterade frågor såsom att sätta strategier och kommunicera dessa till alla bolagen, 
jobba med omvärldsbevakning, uppföljning och liknande. Företaget har hållbarhetsredovisat 
sedan 2014 och har därmed inte märkt någon förändring sedan lagkravet infördes även om de 
omfattas utav det. Alla citat som följer nedan är från hållbarhets- och kvalitetsdirektör på företag 
C. 
 
Respondenten anser att hållbarhet består av tre delar. “Miljömässigt såklart, det är väl det första 
man tänker på men också social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet”. Respondenten tillägger 
att denna syn på hållbarhet delas av arbetsgivaren. Vidare berättar respondenten att alla 
medarbetare är delaktiga i hållbarhetsarbetet utan att de ser på det som hållbarhetsarbete utan 
att det snarare ingår i deras dagliga arbetsuppgifter. “Sen är det ju mer eller mindre beroende 
på vilken befattning man har men jag skulle säga att alla bidrar på något sätt i sitt arbete. Vi 
kan ta våra varuförsörjare till exempel som ska flöda hem varor i rätt mängd i rätt tid och gör 
de inte det blir det svinn och det är en hållbarhetsfråga. Och detta gör de ju varje dag, det är 
deras arbete. Ett annat exempel är anställda som plockar varor på lagret, att de måste vara 
försiktiga och inte ta sönder varorna för då blir det också svinn. Detta definierar ju inte de som 
hållbarhetsarbete utan för dem är det främst att inte ha sönder varorna. Så hållbarhet ingår i 
de dagliga arbetsuppgifterna skulle jag säga och det är ingenting som man tänker som separat 
vid sidan av”. Hållbarhetsredovisningen kommuniceras till de anställda genom att varje 
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medarbetare får ett tryckt exemplar i postlådan varje år. Vidare finns hållbarhetsredovisningen 
även på företagets hemsida för alla att ta del av.  
 
Företaget ser hållbarhetsredovisningen som ett väldigt bra sätt att summera ett år. “Att 
dokumentera vad vi har gjort och vad vi hade tänkt oss att göra men inte klarade av och att 
tillgängliggöra det för alla intressenter som vi har. Det är som ett vanligt ekonomiskt bokslut 
men här handlar det om hållbarhet. Det är såklart att man måste följa upp och dokumentera 
det man gör. Vi människor är ju inte så lämpliga som dokumenterare och om vi ska lita på våra 
minnen så tappar vi bort väldigt mycket”. Att hållbarhetsredovisa ser de som en naturlig del i 
deras dagliga arbete och eftersom de upprättat en hållbarhetsredovisning många tidigare år 
behöver de inte fundera på om det ska göras eller inte utan det är numera naturligt att de 
upprättar en hållbarhetsredovisning varje år precis som de gör en ekonomisk redovisning. 
Anledningen till att företaget gjorde sin första hållbarhetsredovisning var främst för att de ville 
dokumentera vad som gjorts under året. Företaget hållbarhetsredovisar således på eget initiativ 
och inte på grund av andras uppmaningar. Respondenten säger vidare att företaget inte har 
märkt av några effekter från själva hållbarhetsredovisningen i sig utan att agerande sker mer 
löpande under året där företaget följer upp och undersöker om någonting behöver justeras. 
“Själva hållbarhetsredovisningen skulle jag inte säga leder till någonting på det sättet utan 
justeringar gör vi löpande under året om det behövs”.  
 
Företag C har inte märkt att deras hållbarhetsarbete lett till ökat stöd från samhället och eftersom 
företaget är ett business-to-business-företag anser de sig inte påverkas av allmänheten. Främst 
är det företagets kunder och ägare som påverkar dem genom deras krav och förväntningar. 
Dessutom har företaget egna krav och mål som de arbetar med utan att det kommer krav från 
intressenterna. På frågan om företaget påverkas av värderingar och normer som finns i 
samhället svarar respondenten att “såklart att vi gör det eftersom vi är ett stort antal anställda 
och alla vi människor har ju normer och värderingar så det är klart att våra medarbetare 
påverkar oss. Så kan det naturligtvis vara”.  
 
Företaget påverkas mycket av sina intressenter och då främst ägare, kunder och medarbetare. 
Dessutom är företagets leverantörer viktiga eftersom dessa kan påverka och påverkas av 
företaget. Kraven från leverantörer blir tydliga i den dagliga dialogen, dock är det i detta fallet 
främst företaget som ställer krav på leverantörerna. Respondenten nämner även olika 
civilorganisationer som intressent eftersom att dessa på något sätt arbetar med miljömässig eller 
social hållbarhet och kan därmed påverka företaget. Företaget har en väldigt tydlig bild gällande 
de krav som kunderna ställer eftersom de har en dialog med dessa både i strukturerad form 
såsom upphandlingar och även i ostrukturerad form i den dagliga dialogen. Dessutom har 
företaget kunder både i privat sektor men även i offentlig sektor där lagen om offentlig 
upphandling styr hur upphandlingen ska göras och därmed är kundernas krav väldigt tydliga. 
“Det är bra, det är ju väldigt enkelt då. Vi behöver inte gissa oss till vad kunderna vill”. 
Respondenten säger att hållbarhetsredovisningen tas emot bra av deras intressenter och att den 
är uppskattad. Vidare säger hen att hållbarhetsredovisningen är ett bra verktyg för att beskriva 
deras hållbarhetsarbete. 
 
På frågan om hur pass trovärdig och begriplig respondenten anser att informationen i 
hållbarhetsredovisningen är svarar respondenten “ja, jag är ju part i målet så det får snarare 
ni avgöra. Jag tycker naturligtvis att den är det”. Om man däremot läser andras redovisningar 
anser hen att dessa är helt okej men att företag utvecklas med tiden och blir bättre på det ju fler 
gånger de hållbarhetsredovisar. Vidare svarar respondenten att det kan finnas företag som 
använder hållbarhetsredovisningen som en skönmålning av företaget men att hen anser att det 
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är viktigt att inte bara berätta det positiva utan även ta med sådant som de hade tänkt sig men 
inte klarat av att göra under året. Respondenten anser själv att deras hållbarhetsredovisning 
speglar verkligheten hyggligt men “det klart att allt som inte har gått som vi har tänkt oss, det 
kanske man inte lägger ut i en hållbarhetsredovisning. Det är en balansgång, så är det ju”. 
Respondenten tillägger även att det är lätt för utomstående att tycka till om trovärdigheten i 
företags hållbarhetsredovisning men att det bara är de som jobbar i respektive företag som vet 
hur väl informationen stämmer överens med verkligheten. “Jag kan avgöra hur väl vår 
hållbarhetsredovisning förhåller sig till vår verklighet eftersom jag jobbar inom företaget men 
jag kan ju aldrig avgöra det när jag läser någon annans hållbarhetsredovisning”.  
 
Avslutningsvis vill respondenten lyfta att det är bra med en hållbarhetsredovisning för att 
dokumentera vad företaget gjort under året men att det i deras fall inte är den som driver det 
riktiga hållbarhetsarbetet. Företaget har själva arbetat med hållbarhet och miljöfrågor i 20 år. 
Dessutom har de aktivt arbetat med sociala frågor för sina medarbetare sedan långt tillbaka men 
började dessutom arbeta med sociala frågor för sina leverantörsled för 10 år sedan. På så vis 
anser sig företaget vara ett moget företag när det gäller hållbarhetsfrågorna. Respondentens 
slutord lyder “så hållbarhetsredovisningen är bara ett sätt att dokumentera vad vi har gjort, 
den driver inte vårt hållbarhetsarbete, det tycker jag är viktigt att få fram”. 
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4.4 Övergripande tabell av empiriska resultat 
 

Hållbarhetsredovisning Företag A Företag B Företag C 

Lagkrav Ja Ja Ja 

Befattning Hållbarhetschef Hållbarhetsansvarig Hållbarhetsdirektör 

Anledningar utöver 
lagkrav 

Sammanfattning av 
hållbarhetsarbetet, 

självkritik, förbättra 
hållbarhetsarbetet 

Kommunikation till 
personal, visa en 

bild om 
miljöpåverkan, 
arbete framåt 

Dokumentation och 
summera året 

Effekter Intern struktur, ökat 
samarbete kring 
hållbarhetsfrågor 

Inga effekter Inga effekter 

Legitimitet från samhället Ej ökat stöd men 
samhället positivt 

inställda till 
företaget 

Ej ökat stöd men 
samhället positivt 

inställda till 
företaget 

Ej ökat stöd 

Värderingar och normer i 
samhället 

Påverkas, trender i 
samhället 

Påverkas, trender i 
samhället 

Påverkas, anställdas 
värderingar och 

normer 

Intressenternas påverkan Påverkas Påverkas Påverkas 

Tydliga krav från 
intressenter 

Ja Ja Ja 

Trovärdighet och 
begriplighet 

Ja Ja Ja 

Risk för skönmålning Ja Ja Ja 
 
Figur 3: tabell med övergripande intervjusvar. 
  



 

 29 
 
 

5 Analys 
I detta kapitel redovisas analysen av det empiriska materialet med hjälp av den konstruerade 
analysmodellen. Vidare tar vi hjälp av analysmodellen för att koppla empirin till de olika 
teorierna som återfinns i den teoretiska referensramen. Vi har valt att göra analysen utifrån 
olika teman där vi skiljer mellan hållbarhetsredovisning, legitimitetsteorin, intressentteorin och 
institutionell teori. Detta gjordes för att få bättre struktur på analysen trots att dessa teorier 
kan vara överlappande. Teoriernas överlappning och samverkan förklaras sedan ytterligare 
och slutligen avslutas kapitlet med en jämförelse mellan studiens resultat och tidigare 
forskning. 

5.1 Hur och varför företag använder hållbarhetsredovisning 
De undersökta företagen skiljer sig i storlek, omsättning och antal anställda. Detta indikerar på 
att respondenternas svar borde skilja sig åt till följd av företagens skillnader. Trots detta har 
respondenternas svar varit väldigt lika och enhetliga. Det går inte att med säkerhet säga vad 
dessa likheter i svaren beror på, dock finns det en möjlighet att begreppet hållbarhet har samma 
innebörd för individer som arbetar med hållbarhet. Vi har intervjuat hållbarhetsansvariga på 
företag för att få deras syn på användningen av hållbarhetsredovisningen. Vårt samlade intryck 
är att samtliga respondenter har samma syn på hållbarhet och därmed är det sannolikt att 
resultaten blir liknande på grund av detta.  
 
Vidare har hållbarhetsansvariga en ledande roll inom området på företaget där de ansvarar för 
att motivera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. Enligt Hays (2012) är det nödvändigt för ledare 
att inneha en god kommunikationsförmåga för att kunna motivera och påverka andra 
människor. En nackdel med att intervjua individer som har en ledande roll inom företaget kan 
således vara att dessa oftast är retoriska och vet vilken information de kan avslöja utan att 
äventyra företagets ställning. Vi tror att denna retorik kan vara ytterligare en förklaring till 
varför respondenternas svar varit så enhetliga. Respondenterna är med stor sannolikhet 
medvetna om hur de ska formulera sig för att inte framställa företaget i dålig dager. Följaktligen 
bygger studien på respondenternas berättelser och vår tolkning av dessa då det är omöjligt att 
som utomstående individ se ett företags faktiska användning och interna processer. 

5.1.1 Hållbarhetsredovisning som ett verktyg för hållbarhetsarbetet 
Enligt Frostenson et al. (2013b) kan ledare använda hållbarhetsredovisningen som ett 
instrument för själva hållbarhetsarbetet inom företaget. Detta överensstämmer med 
respondenternas svar då samtliga respondenter lyfter att det är själva hållbarhetsarbetet som 
leder dem framåt och att hållbarhetsredovisningen kan användas som en hållbarhetsmotor för 
själva hållbarhetsarbetet. De anser också att hållbarhetsredovisningen kan användas som ett 
uppföljningsdokument som sammanställer årets arbete kring hållbarhet. Samtliga respondenter 
tycker att hållbarhetsredovisningen är ett bra verktyg just för dokumentation där de får en tydlig 
bild av årets hållbarhetsarbete och en översikt av vad som har fungerat under året och vad som 
behöver förbättras. Vidare kan även hållbarhetsredovisningen användas som ett 
profileringsdokument där företaget visar sina ambitioner gällande deras agerande och vilka de 
vill vara. Detta överensstämmer med företag B som säger att de bland annat använder 
hållbarhetsredovisningen för att visa människor vad de jobbar med och därigenom kunna 
attrahera arbetssökande. Företag A och C använder däremot hållbarhetsredovisningen främst 
för intern dokumentation.  
 
Respondenterna A och C är eniga om att hållbarhetsredovisningen inte har någon drivkraft i sig 
utan att det som driver dem är det verkliga hållbarhetsarbetet. Respondent A säger att företaget 
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drivs av arbetet att bli bättre och att ständigt bli mer hållbara både socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt. Respondent B menar dessutom att hållbarhetsredovisningen kan ses som en 
drivkraft att lyfta medvetenheten inom företaget och kan användas som ett arbete framåt i deras 
hållbarhetsarbete. Ett genomgående mönster för alla företag är således att samtliga respondenter 
säger att hållbarhetsredovisningen är ett bra verktyg för att dokumentera vad som hänt under 
ett år och att man därmed kan få mer struktur på sina aktiviteter. Detta styrker att samtliga 
företag använder hållbarhetsredovisningen som hållbarhetsmotor och som ett 
uppföljningsdokument.  
 
Samtliga respondenter säger att hållbarhetsredovisningen inte medfört några externa effekter. 
Däremot säger företag A att de märkt interna effekter i form av bättre struktur och ökat 
samarbete kring hållbarhetsfrågorna. Företag B har hittills enbart upprättat en 
hållbarhetsredovisning och eftersom denna inte varit offentlig har inga effekter uppstått från 
hållbarhetsredovisningen. Respondenten på företag C har heller inte märkt av några effekter 
från själva hållbarhetsredovisningen trots att de upprättat en hållbarhetsredovisning de senaste 
fem åren. Detta indikerar att hållbarhetsredovisningen främst har en intern betydelse vilket kan 
förklara varför företagen inte märkt av några ytterligare effekter av hållbarhetsredovisningen. 
Vidare nämner samtliga respondenter att hållbarhetsredovisningen har lett till ökad 
medvetenhet kring hållbarhetsarbetet inom företaget på grund av de fakta som dokumentationen 
visar. Vi menar därmed att hållbarhetsredovisningen kan leda till effekter i form av intern 
struktur och att den kan användas för att kommunicera mål till de anställda. Ett sammanfattande 
intryck av respondenternas svar är att hållbarhetsredovisningen är mest relevant ur ett internt 
perspektiv.  

5.1.2 Legitimitetsteori som skäl att hållbarhetsredovisa 
Rimmel och Jonäll (2018) hävdar att samhället avgör ett företags överlevnad då samhället 
stödjer företag vars värderingar överensstämmer med samhällets värderingar. Enligt Deegan 
(2014) erhåller företag legitimitet när de anpassar sig till samhällets förväntningar. Samtliga 
respondenter säger att de inte har märkt av ett ökat stöd från samhället till följd av 
hållbarhetsredovisningen och att de inte anser sig påverkas väsentligt av samhället. Respondent 
A har dock en uppfattning om att samhället är positivt inställda till företaget eftersom de arbetar 
för miljön och är måna om att visa hänsyn till samhället där de verkar. Företag B har heller inte 
märkt av ökat stöd från samhället men att detta kan bero på att de ännu inte delat med sig av 
hållbarhetsredovisningen till omgivningen. Däremot säger även denna respondent att företaget 
har en uppfattning om att samhället är positivt inställda då företaget är en stor arbetsgivare och 
att de hittills inte fått någon negativ återkoppling. Företag C är ett business-to-business-företag 
och anser sig därmed inte påverkas av allmänheten vilket gör att företaget heller inte märkt av 
ökat stöd från samhället. Däremot säger samtliga företag att de påverkas av sina intressenter. 
Vi menar att dessa intressenter i sin sin tur påverkas av samhället vilket medför att företagen 
indirekt påverkas av samhället trots att de inte märker av en direkt påverkan. Företag kan 
följaktligen inte fortsätta driva sina verksamheter om de inte har samhällets stöd. Eftersom 
företagets intressenter påverkas av samhället är det viktigt för företag att ta hänsyn till både 
intressenter och samhälle genom att bedriva legitima verksamheter.  
 
Trots att företagen inte anser sig påverkas av samhället säger samtliga företag att de påverkas 
av samhällets värderingar och normer. Respondent B säger att de påverkas av nya lagkrav och 
nya normer från certifieringsbolag medan respondent C trycker på att de främst påverkas av 
sina anställdas normer och värderingar. Dessutom har både företag A och B märkt av skiftningar 
i trender i samhället som lett till att de förändrat sitt hållbarhetsarbete. På så vis påverkas även 
hållbarhetsredovisningen eftersom denna återspeglar företagets hållbarhetsarbete. Respondent 
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B tillägger att de påverkas mycket av olika trender och då främst för att konsumenter ställer 
krav på deras kunder vilka i sin tur ställer krav på företaget. Exempel på sådana trender är att 
företagen märkt av krav gällande deras hantering av plast och att de därmed valt att byta 
plastförpackningar till papp i den mån det varit möjligt. En annan trend var för några år sedan 
då det spekulerades om att man ska undvika kolhydrater och att detta tydligt märktes av på 
efterfrågan av kolhydrater. Ett annat exempel är då palmolja hade ett stort fokus för några år 
sedan vilket en av respondenterna säger att de påverkades av. De bytte därmed ut de produkter 
som innehöll palmolja till alternativa ingredienser och har därefter inte längre haft problem med 
denna aspekt. Ett sammanfattande intryck är således att samtliga undersökta företag påverkas 
av värderingar och normer som finns i samhället.  
 
En lärdom av legitimitetsteorin är att det är nödvändigt för företag att anpassa sig efter 
samhällets värderingar och att säkerställa att de fungerar inom de ramar som samhället etablerat. 
Om företag bryter mot “det sociala kontraktet” som outtalat existerar mellan företaget och 
samhället kan det innebära förlorat stöd från samhället och att företaget därmed mister sin 
legitimitet. Om detta inträffar medför det svårigheter för företagets fortsatta tillvaro. Det är 
således viktigt för företag att ständigt hålla sig uppdaterade gällande samhällets krav och 
efterfrågan. 

5.1.3 Intressentteori som skäl att hållbarhetsredovisa 
Ledare har i uppgift att balansera olika intressenters krav. Enligt Rimmel och Jonäll (2018) kan 
företag använda hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att legitimera sin verksamhet 
genom att uppfylla de krav som deras intressenter ställer på dem. Samtliga respondenter anser 
att deras intressenter har en stor påverkan på deras hållbarhetsredovisningar och att innehållet i 
dessa bygger på de aspekter som intressenterna tycker är viktiga. Respondent A tillägger att 
intressenterna egentligen påverkar allt som görs i företaget. Intressentteorin verkar därmed vara 
den teori som främst förklarar respondenternas skäl att hållbarhetsredovisa. Detta resultat är 
inte oväntat eftersom företagen har en daglig dialog med sina intressenter och kan därmed 
lättare förstå intressenternas krav och förväntningar, jämfört med samhällets krav och 
förväntningar vilka är mer diffusa eftersom det är svårare att ha en daglig dialog med samhället 
som helhet.  
 
Enligt respondenterna råder det ingen tvekan om vilka krav intressenterna ställer på företagen. 
Företag A säger att trots att de inte haft renodlade intressentdialoger tycker de ändå att 
intressenternas krav blir tydliga i den dagliga dialogen. Företag B har heller inte haft formella 
intressentdialoger men de anser sig ändå ha en tydlig bild gällande de krav som ställs på dem 
från både medarbetare, kunder och certifieringsbolag. Inget av företag A och B har fått särskilt 
mycket återkoppling gällande hållbarhetsredovisningen men att den som erhållits är positiv. 
Även företag C säger sig ha en väldigt tydlig bild gällande de krav som kunderna ställer i form 
av daglig dialog eller upphandlingar. Vidare säger respondenten att deras 
hållbarhetsredovisning tas emot bra av deras intressenter och att den är uppskattad. Samtliga 
respondenter anser därmed att de krav som ställs från intressenterna är tydliga. Som tidigare 
konstaterat påverkas företag av de normer och värderingar som finns i samhället. I samband 
med olika trender som uppkommer ställer intressenterna vissa krav på företagen. Ett exempel 
på detta är då intressenterna ställer krav på produkters plastförpackningar och företagen därmed 
måste anpassa sig efter intressenternas krav på att byta ut dessa förpackningar. De får även 
tydliga krav från certifieringsbolag om vilka kriterier de måste uppfylla för att bli certifierade 
inom olika områden. 
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Samtliga respondenter verkar vara inriktade mot den positiva grenen av intressentteorin, även 
kallad för ledarskapsperspektivet av intressentteorin, där de skiljer mellan primära och 
sekundära intressenter. Enligt Deegan (2014) förklarar den positiva grenen de situationer då 
företagsledningen kommer att vara benägen att uppfylla krav som ställs av vissa mäktiga 
intressenter. Även Neu et al. (1998) diskuterar att företagets sociala och miljömässiga 
rapportering kan vara ett försök att hantera specifika intressentgrupper (referens i Deegan, 
2002). Detta kan återkopplas till empirin då samtliga respondenter trycker på vissa intressenters 
påverkan på hållbarhetsredovisningen mer än andra intressenters där vi tolkar ägare som primär 
intressent för samtliga företag. Intervjufrågan “vem/vilka är era viktigaste intressenter och 
varför?” lämnar dock utrymme för tolkning då respondenterna inte nödvändigtvis uppfattat 
frågan som att det skulle finnas en distinktion mellan primära och sekundära intressenter. Värt 
att nämna är således att vår tolkning är att respondenterna skiljde mellan vissa intressenter 
eftersom att de nämnde vissa intressenter fler gånger men att vi fortsättningsvis inte skiljer 
mellan företagens primära och sekundära intressenter eftersom att det är svårt att utläsa tydliga 
skillnader i de givna svaren. Gemensamt för företagen är att samtliga respondenter nämner 
ägare, kunder, medarbetare och leverantörer som sina viktigaste intressenter för företaget. 
Företag B nämner dessutom styrelsen som en av sina viktigaste intressenter och sedan även 
konsumenter, certifieringsbolag, intressentorganisationer, samhälle och koncernen som viktiga. 
När vi återkopplar detta till referensramen kan vi konstatera att samtliga intressenter som 
nämnts av respondenterna kan återfinnas i den egenkonstruerade intressentmodellen. 
 
En lärdom av intressentteorin är att företag måste ta hänsyn till sina intressenter eftersom deras 
stöd är avgörande för företagets överlevnad. För att underlätta arbetet bakom 
hållbarhetsredovisningen kan det vara fördelaktigt att göra en intressentanalys för att kartlägga 
företagets viktigaste intressenter. Nackdelen är dock att det kan finnas väldigt många 
intressenter att ta hänsyn till vilket försvårar ledarens uppgift att balansera alla olika intressenter 
och de krav som dessa ställer. Vidare kan det vara nödvändigt för företag att skilja mellan 
primära och sekundära intressenter för att lättare veta vilka krav som ska prioriteras. 

5.1.4 Institutionell teori som skäl att hållbarhetsredovisa 
Samtliga respondenter anser att deras egna hållbarhetsredovisningar är trovärdiga och 
begripliga. Detta resultat är inte oväntat eftersom det vore underligt om de individer som 
upprättar hållbarhetsredovisningen skulle säga att redovisningen är opålitlig och tvivelaktig. 
Dock konstaterar både Deegan (2014) och Frostenson och Helin (2018) att det finns en risk att 
företag medvetet eller undermedvetet skönmålar företaget. Samtliga respondenter instämmer 
att risken finns att företag använder hållbarhetsredovisningen för att skönmåla företaget och att 
det är viktigt att hitta en balans gällande hur mycket information som ska delas till omgivningen. 
Företag A säger att risken finns att företag använder hållbarhetsredovisningen som en 
reklambroschyr men att de är noga med att inte hamna i den högen och att de gärna vill ha en 
snygg redovisning men att den måste vara seriös och innehålla hårda fakta. Respondent B säger 
att hen inte alltid tycker att andra företags hållbarhetsredovisning ger en rättvisande bild men 
att det generellt går att förstå essensen. Respondenten på företag C säger också att risken finns 
och att enbart företaget själva kan veta om innehållet stämmer eller inte. Det är intressant att 
samtliga respondenter säger att risken finns att andra företag använder hållbarhetsredovisningen 
som skönmålning men att de själva anser sig vara helt trovärdiga.  
 
Deegan (2014) hävdar att ett företags offentliggjorda information kan skilja sig från de faktiska 
processerna inom företaget och att det då kallas för frikoppling. Samtliga respondenter tror att 
frikoppling kan förekomma bland företag. Ett exempel på detta är som respondent B säger att 
hen tror att det kan förekomma att företag skriver att de ser en risk för utsläpp istället för att 
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skriva att det faktiskt skett ett utsläpp. Vidare nämner två av tre respondenter att de själva anser 
att företaget inte ska ta med alla negativa aspekter som hänt under året och att det är en 
balansgång gällande hur mycket information företaget ska dela med sig av. Detta kan 
återkopplas till begreppet “window-dressing” vilket Connors, Anderson-MacDonald och 
Thomson (2015) konstaterar är då företag undanhåller delar av sanningen eller underliggande 
problem från samhället och enbart visar upp aspekter som är gynnsamma för företaget. Vår 
tolkning är således att skönmålning kan förekomma då företag omformulerar problem så att de 
ska framhävas som mildare än vad de är. Vi menar därmed att det inte går att påstå att en 
hållbarhetsredovisning är helt trovärdig eftersom företag kan använda hållbarhetsredovisningen 
som en yttre fasad för hur de vill uppfattas av allmänheten. Hållbarhetsredovisningen kan 
följaktligen inte alltid ses som relevant ur ett externt perspektiv och det är viktigt att som 
utomstående vara kritisk då man granskar hållbarhetsredovisningar eftersom att det är svårt att 
säkerställa att innehållet stämmer då man inte har tillgång till all intern information.  
 
Institutionell teori behandlar likt legitimitetsteorin olika värderingar och normer som finns i 
samhället. Samtliga respondenter säger sig påverkas av samhällets värderingar och normer och 
då specifikt av trender vilket kan ses som ett institutionellt tryck. Deegan (2014) diskuterar 
dessutom tre typer av isoformism. Utav dessa anser vi att tvångsmässig isoformism är mest 
relevant för vår studie eftersom denna typen av isoformism uppstår då ett företag anpassar sig 
efter allmänt accepterad institutionell praktik som svar på det tryck som intressenter ställer på 
företaget. I detta fallet är det staten som infört ett lagkrav om hållbarhetsredovisning vilket 
företagen tvingas att rätta sig efter. Vidare finns det vissa institutionella tryck som 
certifieringsbolag ställer på företag. Dessa kan också ses som en typ av tvångsmässig 
isoformism då företag måste uppfylla vissa krav för att bli certifierade.  
 
En lärdom av institutionell teori är att företag påverkas av olika institutionella tryck såsom 
trender. Dessa trender kan i vissa fall vara tillfälliga och fasas ut med tiden medan andra trender 
kan komma att bli nya normer. Företag måste i sådana fall göra förändringar och anpassa sig 
efter dessa trender för att inte förlora samhällets stöd. En annan lärdom av institutionell teori är 
att företag kan välja att skönmåla verksamheten genom att frikoppla sin offentliga information 
från det verkliga resultatet. För att företag ska upplevas som trovärdiga måste de säkerställa att 
deras offentliggjorda information överensstämmer med verkligheten. 

5.1.5 Teoriernas överlappning och samverkan 
Respondenterna säger sig påverkas mycket av sina intressenter. Detta indikerar att 
intressentteorin spelar en viktig roll för hållbarhetsredovisningen och vår tolkning är att denna 
teori är den enda som företagen aktivt och medvetet arbetar med. Företag fokuserar mer på 
intressenter än samhället som helhet eftersom kontakten med intressenterna är en naturlig del i 
deras vardagliga arbete. Det är på så vis enklare att tillmötesgå de krav som intressenterna ställer 
eftersom dessa ställs tydligt. Trots att företagen i praktiken inte verkar arbeta med 
legitimitetsteorin och institutionell teori kan vi ändå se en koppling till dessa teorier och att 
företagen omedvetet även arbetar utifrån dessa. Detta eftersom företag även påverkas av 
samhället, direkt eller indirekt, då intressenterna är en del av samhället. Samhällets stöd och 
medhåll är avgörande för företag inom samtliga branscher. Det är således viktigt för företag att 
ta hänsyn till både intressenter och samhälle. Detta påvisar sambandet mellan intressentteorin 
och legitimitetsteorin. Det finns även en interaktion mellan legitimitetsteorin och institutionell 
teori då båda fokuserar på samhället. Samtliga företag säger sig påverkas av värderingar, normer 
och trender som finns i samhället. Dessa trender återspeglas ofta av de krav som intressenterna 
ställer på företagen och därmed finns det även en samverkan mellan intressentteorin, 
legitimitetsteorin och institutionell teori. En konsekvens av att teorierna är överlappande är att 
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det kan bli diffust och eftersom gränserna mellan teorierna är vaga medför det svårigheter med 
att enbart beakta en av teorierna separat. Det är således fördelaktigt att kombinera dessa teorier 
för att lättare förstå användningen av hållbarhetsredovisning. 

5.2 Jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning 
Westermark (2013) har kritiserat hållbarhetsredovisningen att inte ha tillräcklig grund för att 
ses som väsentlig. Detta överensstämmer med de resultat vi fått fram då respondenterna anser 
att det är svårt att utforma hållbarhetsredovisningen eftersom det inte finns tydliga krav och 
riktlinjer kring utformningen. Det är således enbart individer inom företaget som med säkerhet 
kan veta att informationen i hållbarhetsredovisningen överensstämmer med verkligheten. 
Vidare konstaterar Westermark (2013) att det inte framkommit bevis för att 
hållbarhetsredovisningen gett någon verklig inverkan. Även detta kan återkopplas till 
respondenternas svar då samtliga respondenter trycker på att det inte finns någon drivkraft 
bakom hållbarhetsredovisningen i sig och att den inte lett till några märkbara effekter utan att 
det snarare är hållbarhetsarbetet som ligger i fokus. Detta skulle kunna bero på att ett av de 
undersökta företagen ännu inte offentliggjort sin hållbarhetsredovisning och därmed inte 
erhållit någon återkoppling på den. Vidare har ett annat företag hittills bara hunnit upprätta en 
hållbarhetsredovisning. Denna är dock offentliggjord men respondenten säger sig ändå inte ha 
märkt några effekter till följd av denna. Detta kan bero på att omgivningen ännu inte 
uppmärksammat dess existens eftersom den är så pass ny. Dock har den tredje respondenten 
heller inte märkt av några effekter från själva hållbarhetsredovisningen trots att de upprättat en 
hållbarhetsredovisning de senaste fem åren. Detta indikerar att hållbarhetsredovisningen inte 
haft någon verklig inverkan utöver den interna relevansen för företagen.  
 
Trots Westermarks (2013) argument ovan kan hållbarhetsredovisningen ändå inte ses som helt 
irrelevant. Borglund et al. (2010) konstaterar att införandet av hållbarhetsredovisningen lett till 
företags ökade medvetenhet och kunskap kring hållbarhetsfrågorna och att detta är en 
nödvändig start för att förändring ska kunna ske. Samtliga respondenter som intervjuats säger 
att hållbarhetsredovisningen lett till bättre struktur inom företaget och att det underlättar 
hållbarhetsarbetet då de tydligt ser vilka åtgärder som gjorts i hållbarhetsarbetet och även var 
det finns förbättringspotential. Det underlättar även att möjligheten finns att hänvisa 
medarbetare till hållbarhetsredovisningen när ledarna vill engagera och involvera dessa i 
hållbarhetsarbetet. 
 
Vidare konstaterar Rimmel et al. (2018) att harmonisering och standardisering gällande 
utformningen av hållbarhetsredovisningen är nödvändigt för att redovisningen ska anses vara 
relevant. Utifrån de resultat som framkommit från våra respondenter håller vi med om att 
hållbarhetsredovisningen först kan ses som relevant ur ett externt perspektiv då tydliga riktlinjer 
och krav instiftats gällande utformningen av hållbarhetsredovisningen. En av respondenterna 
nämner att styrelsen och revisorerna enbart granskar att företaget upprättat en 
hållbarhetsredovisning men att det inte sker någon vidare granskning för dess innehåll. Detta 
kan återkopplas till Westermarks (2013) syn om att revisorns bevittnande sällan ger en 
rättvisande bild av företagets verkliga hållbarhetsarbete eftersom redovisningen är vag och 
diffus. Det krävs således tydligare regler och skarpare granskning av hållbarhetsredovisningens 
innehåll för att den ska kunna anses vara trovärdig och relevant. Tills dess att harmonisering 
och standardisering skett kan hållbarhetsredovisningen därmed främst ses som relevant ur ett 
internt perspektiv.  
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6 Slutsatser 
I detta avslutande kapitel framförs de slutsatser som framkommit från analysen. Slutsatserna 
ger svar på frågeställningen som studien avser att besvara för att syftet ska kunna uppfyllas. 
De mest centrala slutsatserna presenteras i punktform, följt av en kort förklaring. Vidare 
diskuteras studiens praktiska råd och implikationer. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Hur och varför företag använder hållbarhetsredovisning 
Det finns en indikation på att legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori förklarar 
användningen av hållbarhetsredovisning där främst intressentteorin är dominerande. Dessa 
teorier är överlappande och gränserna sinsemellan är diffusa. Teorierna används således med 
fördel tillsammans för att få en djupare förståelse för skälen bakom hållbarhetsredovisningen. 
Utifrån resultatet av den empiriska studien går det, med koppling till frågeställningen “hur och 
varför använder företag, inom livsmedelsbranschen, hållbarhetsredovisning?”, att dra följande 
slutsatser.  
 

• Hållbarhetsredovisningen används som en hållbarhetsmotor och uppföljningsdokument 
för det verkliga hållbarhetsarbetet.  
Största fokus för företag ligger på det verkliga hållbarhetsarbetet snarare än på 
hållbarhetsredovisningen i sig. Däremot används hållbarhetsredovisningen som 
hållbarhetsmotor och uppföljningsdokument för hållbarhetsarbetet där 
hållbarhetsredovisningen sammanställer företagets aktiviteter på ett tydligt sätt. 
 

• Hållbarhetsredovisningen används som intern dokumentation inom företaget och är 
därmed mest relevant ur ett internt perspektiv. 
Företag använder hållbarhetsredovisningen, utöver lagkravet som tvångsmässig 
isoformism, främst som intern dokumentation. Detta leder till ökad medvetenhet 
angående hållbarhetsarbetet inom företaget och förbättrar den interna strukturen. Vidare 
kan företag använda hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att motivera sina 
anställda i företagets hållbarhetsarbete och därmed öka samarbetet kring dessa frågor. 
En tolkning av de empiriska resultaten är följaktligen att hållbarhetsredovisningen är 
mest relevant ur ett internt perspektiv. 

 
• Hållbarhetsredovisningen kan inte ses som fullt pålitlig då risken finns att företag 

skönmålar sina verksamheter. 
Hållbarhetsredovisningen kan inte ses som relevant ur ett externt perspektiv då det 
enbart är företagets anställda som kan säkerställa att informationen i 
hållbarhetsredovisningen stämmer överens med verkligheten. Hållbarhetsansvarige kan 
välja att skönmåla företaget genom att vinkla innehållet i den riktning som är 
fördelaktigt för företaget och därmed kan hållbarhetsredovisningen inte anses vara helt 
trovärdig. Hållbarhetsredovisningen kan följaktligen inte ses som helt pålitlig förrän det 
sker en standardisering eller harmonisering gällande innehållet i denna rapport. Vidare 
krävs det även skarpare granskning av hållbarhetsredovisningens innehåll för att kunna 
säkerställa dess relevans.  

 
• Företag hållbarhetsredovisar för att tillmötesgå intressenternas krav. 

Företagets intressenter är ett dominerande skäl för företag att hållbarhetsredovisa. Vissa 
intressenter påverkar utformningen av hållbarhetsredovisningen mer än andra då 
företagsledningen anser att vissa intressenter har större makt över företaget. 
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Hållbarhetsansvariga har därmed i uppgift att prioritera och balansera de olika krav som 
ställs av intressenterna. Även samhället har en stor makt över företag där företagen kan 
påverkas antingen direkt eller indirekt av samhället. För att säkerställa företagets 
överlevnad är det således viktigt för företaget att ta hänsyn till de krav som ställs av 
både enskilda intressenter och samhället som helhet. Hållbarhetsarbetet, vilket framförs 
i företagets hållbarhetsredovisning, påverkas dessutom av de värderingar och normer 
som finns i samhället. Företag bör därmed vara uppmärksamma på skiftningar och 
trender för att bibehålla samhällets stöd.  

6.2 Studiens praktiska bidrag 
Studien har genererat praktiska bidrag såsom att lagstiftare genom studien kan förstå vikten av 
standardisering och harmonisering för hållbarhetsredovisningens innehåll. Vidare kan ledare 
uppmuntras att använda hållbarhetsredovisningen för att motivera sina medarbetare i företagets 
hållbarhetsarbete och som ett verktyg för intern dokumentation för att underlätta framtida 
hållbarhetsarbete. Dessutom kan företag inspireras av studiens analysmodell för att få en 
djupare förståelse för bakomliggande teorier för hållbarhetsredovisning. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Gällande framtida forskning hade det varit intressant om en bredare studie genomfördes som 
fokuserar på både företag som omfattas av lagkravet och företag som inte omfattas av lagkravet 
men som väljer att hållbarhetsredovisa trots detta. Det skulle även vara relevant att utöka 
respondenterna så att även anställda tillfrågas för att fördjupa arbetet genom att titta på fler 
perspektiv än hållbarhetsansvariges, detta för att få en djupare inblick i hur involverade de 
anställda faktiskt är i hållbarhetsarbetet. I framtiden vore det dessutom intressant att studera 
företag i olika länder för att möjliggöra en global standardisering av hållbarhetsrapportering 
och därigenom underlätta jämförandet mellan företag i olika länder. Slutligen hade det 
dessutom varit av intresse att utföra en bredare forskning där fler typer av branscher inkluderas. 
Detta för att se om hållbarhetsredovisningen påverkas på olika sätt beroende på vilken sektor 
som studeras. 
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Bilaga 1 
Följande intervjufrågor har ställts till respondenterna. 
 
Allmänt: 
● Önskar ni att vara anonym i denna uppsats? 
● Vad är er officiella befattning inom företaget? 
● Använder ert företag hållbarhetsredovisning?  
● Vad är hållbarhet för dig respektive din arbetsgivare? 
● Hur och när arbetar du med hållbarhet? 
● Hur kommunicerar ni er hållbarhetsredovisning till era anställda? 
● Hur involverar ni era anställda i hållbarhetsarbetet?  

 
Hållbarhetsredovisning: 
● Hur ser ni på hållbarhetsredovisning? 
● Vad har ni för drivkrafter/motiv för att använda hållbarhetsredovisning? 
● Har ni märkt att hållbarhetsredovisningen medfört några effekter?  

 
Legitimitetsteorin: 
● Hur mycket har ni märkt av att ert hållbarhetsarbete lett till ökat stöd (legitimitet) från 

samhället?  
● Hur påverkas ert hållbarhetsarbete av de värderingar och normer som finns i 

samhället? 
 

Intresssentteorin: 
● Hur påverkar era intressenter er hållbarhetsredovisning? 
● Vem/vilka är era viktigaste intressenter och varför? 
● Hur vet ni vilka krav era intressenter ställer på er gällande hållbarhet? 
● Hur upplever ni att er hållbarhetsredovisning tas emot av era intressenter? 

 
Institutionell teori: 
● Hur pass trovärdig och begriplig anser ni att informationen i hållbarhetsredovisningen 

är? 
● Vissa kritiker menar att hållbarhetsredovisning enbart är en skönmålning av företaget, 

hur ser ni på det? 
 

Övrigt: 
● Finns det något mer ni vill tillägga? 
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