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Sammanfattning 
Samhället har i en allt större utsträckning utvecklats till att bli ett informationssamhälle, där 
intressenterna ställer allt högre krav på företagen. Företag världen över har börjat fokusera på 
hur de påverkar den omgivande miljön, och rapporterar detta genom att upprätta en 
hållbarhetsredovisning. Förutom miljön, rapporterar även företaget i redovisningen hur de 
arbetar med de sociala och ekonomiska aspekterna för att nå en hållbar utveckling. I Sverige 
finns det idag inga lagar som reglerar de separata hållbarhetsredovisningarna, vilket gör att 
företagen åtar sig ett arbete som sträcker sig utöver vad lagen kräver. Syftet med den här 
studien har varit att undersöka vilka motiv som ligger bakom ett företags val att framställa en 
separat hållbarhetsredovisning, samt att ta reda på vilka riktlinjer som används vid 
upprättandet. För att få klarhet i detta använde vi oss av den deduktiva ansatsen. Vi läste först 
in oss på relevant teori, som vi fann i litteratur på biblioteket, på Internet och genom artiklar 
vi funnit i bibliotekets databaser. Sedan intervjuade vi två företag för att se hur pass väl det de 
sade stämde överens med teorin. Det vi kommit fram till i vår studie är, precis som teorin 
sade, att det är svårt att finna ett gemensamt motiv som gäller för alla företag. Intressenterna 
lyftes fram som ett stort motiv att framställa redovisningen. Även tidsperspektivet spelar en 
stor roll då företag sparar mycket tid genom att låta sina intressenter läsa redovisningen och 
där få svar på sina frågor inom området. När det gäller riktlinjer som används vid upprättandet 
visade det sig att båda våra respondenter använde sig delvis av Global Reporting Initiative’s 
riktlinjer. Vi kan dock inte dra några slutsatser om att dessa är de mest använda riktlinjerna, 
då vi bara intervjuat två företag. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att efter en kort presentation föra en diskussion som leder 
oss till vår problemformulering. Vi kommer också att beskriva syftet med den här studien, 
samt förklara vissa centrala, återkommande begrepp. 
 

1.1 Bakgrund 
Den senaste tiden har den mediala uppmärksamheten varit enorm kring frågor rörande miljön 
och begrepp som ”hållbar utveckling”. Den allra vanligaste definitionen av begreppet ”hållbar 
utveckling” är den som kommer från den så kallade Brundtland-kommissionen från 1987 [1]. 
Den lyder: 

 
”En samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov [1].” 
 

Enligt Hållbarhetsrådet [1] finns det tre stycken förutsättningar som måste vara uppfyllda för 
att det ska vara möjligt att uppfylla ett lyckat hållbarhetsarbete. Först och främst måste det 
finnas en hög delaktighet, det vill säga att alla måste vara med och ta sitt ansvar [1]. För det 
andra måste det finnas en samverkan mellan de olika sektorerna i samhället, en strävan att 
vilja komma till samma mål [1]. Och till sist, menar Rådet, måste det finnas ett starkt och 
medvetet ledarskap, som styr upp visionen om ett hållbart samhälle [1]. 
 
Alla måste således ta sitt ansvar, och detta gäller inte minst företagen (Larsson, 2002). För att 
samhället ska fungera på ett tillfredställande sätt krävs att det finns gemensamma och allmänt 
accepterade värderingar (ibid.). Då konkurrensen ökat på marknaden, har det de senaste åren 
skett en förskjutning vad gäller människors värderingar, från materiella till immateriella 
värderingar (Löhman, Steinholtz, 2003). Allmänheten ställer idag allt högre krav på företagen 
och på vad de står för (ibid.). Det räcker inte längre för företagen att producera en bra 
produkt, utan konsumenterna samt övriga intressenter vill ha mer, som att företaget till 
exempel tar ett socialt- och miljöanpassat ansvar för sin verksamhet (ibid.). 
 
Då samhället i allt större utsträckning utvecklats till ett informationssamhälle, kräver 
allmänheten samt företagets intressenter att få veta vad som försiggår inom företagets väggar 
(Larsson, 2002). Denna vilja har spätts på, inte minst på grund av de företagsskandaler som 
uppdagats det senaste decenniet (ibid.). Trovärdighet, öppenhet samt ett ökat medvetande om 
sin roll i samhället är begrepp som företag världen över har fått ta till sig, och stävat efter att 
följa för att inte tappa marknadsandelar (ibid.). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Ända sedan den första separata miljöredovisningen, som presenterades för drygt 20 år sedan, 
har företag världen över börjat fokusera mer på hur företaget i fråga påverkar den omgivande 
miljön (Kolk, 2004). Detta har i sin tur lett till att allt fler företag väljer att upprätta den 
bredare hållbarhetsredovisningen (ibid.). Företaget redovisar förutom miljön, även de sociala 
och ekonomiska aspekterna av arbetet för att nå en hållbar utveckling (ibid.). 
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Varför ett företag väljer att framställa en hållbarhetsredovisning, skiftar naturligtvis från 
företag till företag (ibid.). Beckmans så kallade 4N-modell har bearbetats för att passa in på 
företag som väljer att upprätta en miljöredovisning (Bergström, Catasús och Ljungdahl, 
2002). Modellen säger att Nöje, Nytta, Norm och Nöd är motiv som på olika sätt ligger 
bakom företagets val att upprätta en miljöredovisning (ibid.). 
 
Kolk (2004) beskriver en mängd olika sätt ett företag kan kommunicera med dess intressenter 
och omvärlden på, och nämner företagets hållbarhetsredovisning som ett exempel. Han menar 
att många företag ser hållbarhetsredovisningen som en slags måttstock för att kunna jämföra 
företaget, både internt och externt (ibid.). Internt inom företaget handlar till exempel om att 
vilja jämföra olika nyckeltal över tiden, medan externt handlar om att jämföra sig med andra 
företag, inom till exempel samma bransch (ibid.). Även Larsson (2002) tar upp vikten av 
kommunikationen med omvärlden, och menar att hållbarhetsredovisningen kan ses som ett 
bra komplement till övrig information som företaget presenterar.  
 
För att företagen ska ha en möjlighet att konkurrera på marknaden idag krävs det att de jobbar 
för att skapa en långsiktig relation mellan företagets olika intressenter som bygger på 
ömsesidigt förtroende (Löhman, Steinholtz, 2003). Intressenterna ska veta vad företaget står 
för, samtidigt som företaget ska vara medveten om att de är en del av samhället, samt hur 
samhället påverkas av företaget (ibid.). 
 
Då hållbarhetsredovisning är ett förhållandevis nytt begrepp är det svårt att finna en utarbetad 
praxis eftersom det i Sverige idag inte finns några lagar som reglerar de separata 
hållbarhetsredovisningarna (ibid.). Däremot finns det en del organisationer som formulerar 
riktlinjer som företagen kan ta hjälp av vid upprättandet av sin hållbarhetsredovisning 
(Bergström et al, 2002). De mest använda riktlinjerna har framställts av Global Reporting 
Initiative, GRI (ibid.). GRI’s övergripande mål är att få företag världen över att se 
hållbarhetsredovisningen som något lika självklart som den finansiella redovisningen (ibid.). 
 
Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning ”blottar” sig företaget (Löhman, Steinholtz, 
2003). Detta sker genom att de berättar om hur företaget aktivt jobbar med utvecklingen för 
att nå en hållbar utveckling, och måste således ”leva som de lär” för att trovärdigheten för 
företaget inte ska drabbas negativt (ibid.). Lars-Olle Larsson skriver i sin bok Transparency 
(2002) att hållbarhetsredovisning kan ses som en ”ansvarsredovisning”, där företaget 
definierar olika former av ansvar samt hur företaget hanterar dessa. Han skriver vidare att 
även om företaget inte formellt granskar sin hållbarhetsredovisning, så håller ändå omvärlden 
och företagets intressenter ett vakande öga på vad som skrivs (ibid.). Därför ligger det i 
företagets intresse att det som skrivs verkligen stämmer överens med verkligheten (ibid.). 
 

1.3 Problemformulering 
Då företagen tar sig an ett arbete som går utöver vad lagen kräver, undrar vi: 
 

• Vilka motiv ligger bakom att företag i Sverige väljer att upprätta en separat 
hållbarhetsredovisning, samt vilka riktlinjer används vid upprättandet? 
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1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är främst att ta reda på vilka motiv företag i Sverige har för att 
framställa en separat hållbarhetsredovisning, samt om de använder sig av några riktlinjer för 
att få hjälp med framställandet.  

 

1.5 Definitioner 
Hållbarhetsredovisning: Vi har i den här studien valt att använda oss av begreppet 
hållbarhetsredovisning. Internationellt förekommer det andra begrepp såsom CSR och Triple 
Bottom Line (Löhman, Steinholtz, 2003). I den här studien håller vi oss till 
hållbarhetsredovisning för att vara konsekventa i vårt ordval. När vi skriver ordet 
hållbarhetsredovisning, utgår vi från följande definition: 
 

”frivillig, separat redovisning av företags miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden 
samt den ekonomiska utveckling som är knuten till dessa förhållanden” (FAR, 2004). 

 
Redovisning: Ordet redovisning förekommer på en del ställen i den här studien. Den 
redovisning vi då syftar till är hållbarhetsredovisningen, om inget annat påvisas. 
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2. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera vårt val av ämne och vilka metoder vi valt att 
använda oss av. Vi förklarar hur vi har samlat in data och kapitlet kommer även att innehålla 
en beskrivning av urvalet vid vår intervju. Avslutningsvis kommer vi att diskutera studiens 
validitet och reliabilitet samt alternativa metodval. 
 

2.1 Uppsatsmetod 
Vi valde att använda oss av en deduktiv ansats. Enligt Jacobsen (2002) innebär detta att 
uppsatsskrivarna tittar i teorin först och sedan går ut i verkligheten och ser om empirin 
stämmer överens med den redan insamlade teorin. Denna ansats valde vi på grund av att vi 
inte hade någon förkunskap om ämnet. Detta underlättade insamlandet av empirin, då det blev 
lättare att komma på relevanta frågor. 
 
Den uppsatsmetod som vi har använt oss av är den kvalitativa metoden. Enligt Jacobsen 
(2002) är denna metod mest lämpad när forskarna inte vet så mycket om ämnet som de vill 
undersöka. Anledningen till att vi valde denna metod var för att vi ville få en mer djupgående 
uppfattning om företags motiv och riktlinjer till hållbarhetsredovisning. Detta ledde till att vi 
valde att fokusera oss på några få företag, för att då kunna få en mer grundlig undersökning. 
 

2.2 Litteraturgenomgång 
Sekundärdatan som vi har samlat in till vårt teoriavsnitt har vi hämtat ur litteratur, artiklar 
samt Internet källor. Sekundärdata är sådan data som redan är framtagen av andra, den 
återfinns i exempelvis litteratur (Backman, 1998). I sökandet efter sekundärdata har vi sökt 
artiklar ur databaserna Affärsdata samt Artikelsök, men vi har även använt Hulda, som är 
Högskolan i Halmstads bibliotekskatalog. Vi har även valt att titta på andra C-uppsatser för att 
få tips om litteratur samt sökt på Internet och då har vi använt oss av Googles sökmotor. De 
ord som vi har sökt på för att få fram sekundärdatan är hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, 
hållbarhet, sustainable accounting, global compact, hållbar utveckling, UNEP, OECD, 
EMAS, extern redovisning, organisationslära, företagsetik, redovisning, etik samt 
företagsorganisation. Information om företagen har tagits från respektive hemsida.  
 

2.3 Fältstudie 

2.3.1 Val av företag och intervjupersoner 
Till en början ringde vi till företag som vi trodde skulle kunna ha en hållbarhetsredovisning, 
men det visade sig att de flesta inte upprättade en sådan. Detta gjorde att det blev svårt att få 
tag i företag. Vi fick därför ändra tillvägagångssätt och sökte då istället på Internet för att få 
en översikt över vilka företag som hade en hållbarhetsredovisning. Vi undersökte alltså den 
teoretiska populationen, som Jacobsen (2002) uttrycker det. Sedan rangordnade vi dessa i 
vilken ordning, som vi skulle vilja intervjua företagen. Enligt Jacobsen (2002) ska det i 
urvalsprocessen sättas upp kriterier för urvalet av respondenterna. Våra kriterier låg i att 
hållbarhetsredovisning inte var så vanligt, vilket gjorde att inte alla på ett företag har den 
kunskapen som vi ville att de skulle ha. Därför strävade vi efter att få prata med den person 
som hade mest information om ämnet i respektive företag för att kunna få ut det bästa av 
intervjun. Vi fick tillslut tag i två företag och personer som hjälpte oss. Det ena företag är 
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Strålfors, där vi har pratat med Ann Katrine Hjelmberg och Linda Schentz. Det är Ann 
Katrine som upprättar företagets hållbarhetsredovisning, men hon har inte varit på företaget så 
länge och tog då med sig Linda för att få hjälp med lite historia. Med tanke på de frågor vi 
ställde så räckte Ann Katrines kunskap inom ämnet. Det andra företaget är Schenker och där 
pratade vi med Monica Jadsén Holm. 

2.3.2 Datainsamling 
Vår primärdata samlade vi in genom att intervjua två företag för att kunna få stöd i om teorin 
och empirin stämde överrens eller om det eventuellt fanns några skillnader. Primärdata är 
enligt Jacobsen (2002) sådan data som samlats in för första gången genom exempelvis 
intervjuer, observationer eller frågeformulär. 
 
Vi har använt oss av en öppen intervju, där vi satte oss ner med företagets representant och 
pratade om hållbarhetsredovisning. Enligt Jacobsen (2002) görs denna vanligtvis med 
personlig kontakt, vilket vi gjorde. Vi valde detta för att vi tyckte det kändes mer personligt 
och kunde på så sätt se respondentens kroppsspråk på de frågor vi ställde. Jacobsen (2002) 
säger även att det finns olika val som ska göras innan en intervju genomförs. Till exempel ska 
ställning tas till var intervjun ska hållas och om några hjälpmedel ska användas (ibid.). Vi 
valde att använda oss av en intervjuguide, där vi hade förberett frågor i en viss ordningsföljd 
och respondenten fick svara med egna ord. Vi genomförde intervjun på företaget för att få en 
mer avslappnad miljö för respondenten och enligt Jacobsen (2002) är detta viktigt. Vi ställde 
frågorna direkt, det vill säga respondenten hade inte fått se frågorna innan. Under samtalets 
gång kom det upp en del följdfrågor, som vi inte hade med i intervjuguiden. Det enda som 
respondenterna fick veta innan vi träffades var vårt syfte med uppsatsen. Vidare använde vi 
oss av en bandspelare för att spela in intervjun för att slippa sitta och anteckna hela tiden, men 
vi gjorde stödord för säkerhetsskull. Detta för att det kan uppkomma fel i tekniken och det är 
då viktigt att ha backup på intervjun. Efter varje intervju satte vi oss ner tillsammans för att 
jämföra anteckningar, för att se hur var och en av oss uppfattat svaren. En fördel med detta 
var att vi då hade det färsk i minnet och kunde lättare dras till minnes om vad som sagts. Efter 
att vi hade sammanställt intervjuerna skickade vi ut empirin till respektive företag 
tillsammans med kompletterande frågor. 

2.3.3 Dataanalys 
Genom intervjuerna fick vi in en mängd information. Enligt Jacobsen (2002) handlar analys 
av kvalitativ data om tre saker, det vill säga beskrivning, systematisering och kategorisering 
samt en kombination. Vi använde oss av detta för att lättare få en struktur på empirin. Vi 
började med att göra en beskrivning av den data vi fått in. Sedan tog vi bort ej relevant 
information för att lättare kunna påbörja en analys. Till sist sammanställde vi datan så att vi 
kunde sätta samman det till en sammanhängande text. 
 

2.4 Validitet och Reliabilitet 
När det gäller vår studie tror vi att validiteten är hög det vill säga vi ställde frågor som har 
med hållbarhetsredovisning och vår problemformulering att göra. För validitet innebär att 
forskarna mäter det som de önskar att mäta (Jacobsen, 2002).  
 
När det gäller reliabiliteten kan vår studie innehålla viss typ av mätfel då vi tror att det finns 
en chans att om vi frågat fler företag skulle vårt resultat ha blivit lite annorlunda. Men för att 
öka reliabiliteten valde vi att intervjua den person som är mest insatt i hållbarhetsredovisning 
på respektive företag. Genom att vi använde oss av bandspelare ansåg vi att även detta gjorde 
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att reliabiliteten ökade, för vi kunde då lyssna på bandet vid tveksamheter. Vi gjorde även 
andra saker för att öka trovärdigheten på vår undersökning. Till exempel skickade vi ut vår 
sammanställning av empirin till respektive respondent för att på så sätt minska eventuella 
missförstånd. En annan sak som vi har gjort som vi tycker ökat reliabiliteten är att 
respondenterna inte innan intervju visste exakt vilka intervjufrågor som vi skulle ställa. 
Reliabilitet innebär att det ska gå och lita på undersökningen (Jacobsen, 2002). 
 

2.5 Alternativa metodval 
Något som vi ansåg kunde vara negativt med vårt val av ämne är att redovisning av hållbarhet 
är relativt nytt vilket gör att litteratur och framförallt företag är begränsade. Vi märkte ganska 
tidigt att det var många företag som endast upprättade miljöredovisning. 
  
Om vi hade använt oss av den induktiva ansatsen tror vi inte att resultatet skulle ha blivit 
bättre, snarare sämre. Med tanke på att vi inte hade någon direkt kunskap om 
hållbarhetsredovisning innan, hade vi inte kunna ställa de frågor som vi gjorde vid intervjun 
och på så sätt fått mindre information.  
 
Att vi inte valde att använda oss av den kvalitativa metoden beror på att vi inte hade några 
direkta förkunskaper om hållbarhetsredovisning. För den kvantitativa metoden är mest lämpad 
när forskarna exempelvis vill visa på ett speciellt beteende (Jacobsen, 2002). 
 
När vi valde att ha en intervju diskuterade vi om respondenterna skulle få frågorna innan eller 
samtidigt som intervjun ägde rum. Vi valde att de skulle få frågorna direkt, det vill säga vid 
intervjutillfället, utan att respondenterna läst dem innan. Detta för att vi ville försäkra oss om 
att respondenterna inte förskönade svaren så att de blev som de trodde vi ville ha dem. Men å 
andra sidan så hade vi kanske kunnat få ut mer information om de hade kunna förbereda sig 
mer, men som sagt vi tyckte det var viktigt med ärliga svar. Vi tror att vi har fått 
sanningsenliga svar från våra respondenter. Detta grundar vi på att vi inte tror att det finns 
någon anledning för dem att hitta på eller ljuga angående de frågor vi har ställt. Även om vi 
har fått ut mer information från det ena företaget, så tror vi inte att det andra har undanhållit 
information. 
 
Nackdel med att vi har använt oss av den öppna intervjun kan vara att det blir svårare att 
jämföra intervjuerna med varandra. Detta för att vi inte hade några förskrivna svar, men å 
andra sidan tycker vi att vi hade påverkat svaret för mycket om vi hade haft svarsalternativ. 
En annan nackdel kan vara att det tar längre tid att sammanställa en öppen intervju än en 
strukturerad på grund av just de fria svaren vi fick. Men vi tycker ändå att fördelarna 
överväger nackdelarna. Anledningen till detta är att det är lättare att få en dialog med 
företagsrepresentanterna om vi inte har svarsalternativ.  
 
Att vi sökte våra företag på Internet kan ha bidragit till att vi redan från början sållade bort en 
del. Med detta menar vi att det kan ha tagit bort några företag som inte förmedlar sin 
hållbarhetsredovisning på Internet. Men detta ser inte vi som ett problem då det blir vanligare 
och vanligare att företag lägger ut sina årsredovisningar och andra rapporter på hemsidan. 
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3. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet kommer vi att sammanställa den information vi funnit relevant inom ämnet. 
Först ger vi en kort förklaring över vad hållbar utveckling är, vidare går vi in på motiv och 
riktlinjer och avslutningsvis berör vi framtiden. 
 

3.1 Hållbar utveckling 
FN-kommissionen införde år 1987 uttrycket hållbar utveckling som består av tre delar; 
ekonomiska, miljöässiga samt sociala faktorer (Det hållbara företaget, 2001). Företagen kan 
på olika sätt arbeta med målet att påverka den hållbara utvecklingen när det gäller dessa tre 
faktorer (ibid.). De kan även upprätta en redovisning där det går att urskilja företagets insatser 
för att nå detta mål, en så kallad hållbarhetsredovisning (Henderson, 2002). Huvudsyftet med 
att göra en hållbarhetsredovisning är alltså att redovisa hur företaget uppträder i samhället 
(Det hållbara företaget, 2001).  
 
Anledningen till att företag väljer att hållbarhetsredovisa är bland annat att intressenterna 
kräver en ökad genomskinlighet när det gäller företagens värderingar, principer samt 
prestation, kopplat till begreppet och innebörden av en hållbar utveckling (Heemskerk, 
Pistorio, Scicluna, 2002). Det finns även ett större behov av ansvar (ibid.). Att upprätta en 
sådan redovisning kan bidra till att företaget kan säkra sin position gentemot konkurrenterna 
(ibid.). 
 
Hållbarhetsredovisningen ska ge en tydlig bild av företagets gemensamma värderingar och 
principer, men även presentera företagets prestationer inom arbetet för att nå en hållbar 
utveckling (ibid.). Genom att företaget öppet analyserar och presenterar nyckeltalen för 
hållbar utveckling i sin hållbarhetsredovisning, blir det sedan lättare för intressenterna att 
utvärdera företagets risker (ibid.).  
 
Att upprätta en hållbarhetsredovisning är en utmanade process som kräver ett högt åtagande 
från ledningens sida, tydliga ramar för ansvar samt tillräckligt med resurser (ibid.). 
Utmaningen ligger i att det finns många olika intressenter med specifika informationsbehov 
(ibid.). Företagen bör därför sträva efter att hållbarhetsredovisningen ska möta de allmänna 
behoven hos de flesta användarna och inte de specifika målen hos enskilda intressenter (ibid.). 
Företagen ska även försöka hitta en balans mellan intressenternas krav på information och vad 
som faktiskt är användbart och lämpligt (ibid.).    
 
När företag upprättar sina hållbarhetsredovisningar använder de sig ofta av checklistor för att 
få med den relevanta information som behövs, eftersom denna information spelar en viktig 
roll vid värderingen av företaget (Deloitte, 2005). Checklistorna innehåller främst frivillig 
information men här finns även information som är lagstadgad, såsom viss miljöinformation 
samt information om sjukfrånvaro (ibid.). 
 
Det har arbetats fram olika standarder och riktlinjer som företaget kan använda för att öka 
trovärdigheten på sin hållbarhetsredovisning i förhållande till intressenterna och det finns idag 
en mängd standarder för miljö, kvalitetssäkring samt sociala aspekter (Det hållbara företaget, 
2001). När det gäller de sociala aspekterna handlar det bland annat om arbetsförhållanden 
såsom barnarbeten (ibid.). Att företag använder sig av dessa standarder betyder inte att 
företaget handlar på rätt sätt utan det är upp till kunderna att avgöra det (ibid.).   
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3.2 Motiv för att upprätta en hållbarhetsredovisning 

3.2.1 4N-modellen 
Då anledningen till att framställa en hållbarhetsredovisning skiljer sig från företag till företag, 
är det svårt att finna en gemensam nämnare, som förenar alla företags viljor att framställa en 
frivillig, separat redovisning (Kolk, 2004). 
 
Bergström et al. (2002) har bearbetat Beckmans så kallade 4N-modell, och gjort den 
tillämplig för företag som valt att framställa en miljöredovisning. Modellen utgår från fyra N; 
Nöjesmotivet, Nyttomotivet, Normmotivet samt Nödmotivet (Beckman, 1997). Dessa motiv, 
menar Beckman (1997), ligger till grund för alla val som måste göras, både från individens 
synvinkel, men även utifrån företagens synvinkel. 
 
Då Bergström et al. (2002) tolkat Beckmans modell, har de utgått från företagens synvinkel, 
och varför de väljer att framställa en i det här fallet miljöredovisning. De förklarar då 
nöjesmotivet som att det ska ”kännas rätt” att lämna in en miljöredovisning, att företaget stolt 
kan visa upp de förbättringar de gjort inom området samt föregå med gott exempel (ibid.). 
Vidare förklarar de att nyttomotivet hänger ihop med de konsekvenser som handlingen medför 
(ibid.). Författarna ser det som ett slags konkurrensmedel, där företaget sätter press inte bara 
på sig själva, utan även på dess konkurrenter genom att upprätta en välarbetad redovisning 
(ibid.). Nyttomotivet kan även kopplas till en slags marknadsföringsstrategi, där företaget 
genom effektivt arbete kan visa dess intressenter hur de jobbar med dessa frågor (ibid.).  
Normmotivet liknar författarna vid en plikt, att det till exempel är en del av ”praxis” att lämna 
in en miljöredovisning (ibid.). Företaget känner sig mer eller mindre tvingade att framställa en 
miljöredovisning, för att inte ligga sämre till än konkurrenterna (ibid.). Till sist förklarar 
författarna nödmotivet som ett motiv då företag enligt lag är skyldiga att lämna in en 
miljöredovisning, de så kallade anmälnings- och tillståndspliktiga företagen (ibid.). 
 
Dessa fyra motiv delar Bergström et al. (2002) in två delar; de faktorer som påverkas internt 
inom företaget, samt de faktorer som påverkas externt, utanför företaget. Detta visar de 
genom följande figur (ibid.). 
 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       

(Källa: Egen bearbetning efter Bergström, Catasús, Ljungdahl, 1998 s. 29) 
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De interna motiven, nytta och nöje, menar författarna främst är sådana motiv som passar in i 
företagets affärsidé (Bergström et al, 2002). Företaget handlar här med en känsla av valfrihet, 
samtidigt som företaget ofta, medvetet eller omedvetet, har ett egenintresse att handla som de 
gör (ibid.). De båda externa motiven, norm och nöd, är utanför företagets kontroll, till 
exempel genom lagstiftning eller från företagets intressenter (ibid.). Dessa faktorer kan 
företaget inte själv påverka, utan snarare acceptera och bli en del av det (ibid.).  
 
Dessa fyra motiv är svåra att enskilt urskilja, ofta finns det en blandning utifrån vad företaget 
själv tycker är rimligt (ibid.). Utöver dessa motiv, måste det även finnas tid, kunskap och 
resurser inom företaget för att det ska finnas en möjlighet att upprätta en miljöredovisning 
(ibid.). 

3.2.2 Intressentmodellen 
Det är intressenterna som bestämmer ett företags kortsiktiga överlevnad, vilket har gjort att de 
börjat visa ett ökat intresse för vad företaget har för värderingar (Larsson, 2002). Det är därför 
viktigt för företaget att tydligt presentera dessa för intressenterna, samt visa att företaget 
faktiskt följer dessa värderingar (ibid.). 
Intressentmodellen används ofta bland företag (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). Modellen 
handlar om att företagen ska sträva efter att tillfredställa sin omgivning (ibid.). Goda 
relationer till omgivningen är något som betonas (ibid.). Det är även viktigt att företagets och 
intressenternas beroende av varandra är i balans (ibid.).  
 
För att företaget ska lyckas få en balans när det gäller relationen till intressenterna måste de 
bland annat vara medvetna om följande (Bruzelius, Skärvad, 2000): 

 Intressenterna mäter huruvida de tjänar på relationen till företaget i förhållande till vad 
de ger och vad de får 

 För att företaget ska vinna något krävs det att de kan tillgodose intressenterna  
 Upplever intressenterna att företaget inte tillgodoser deras behov och att de skulle 

vinna på att byta företag kommer företaget troligtvis förlora dem samt 
 Företagets mål måste passa ihop med intressenternas krav för att det ska kunna bli en 

balans. 
 
Intressenterna ställer olika slags krav men även olika stora krav (Ax et al, 2001). Företaget 
strävar efter att tillfredställa dessa krav och eftersom de skiljer sig åt måste företaget 
kompromissa för att få den balans som krävs (ibid.).   
 
 

 
 

(Källa: Egen bearbetning efter Ax et al. 2001, s. 42) 
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3.2.2.1 Kunder 
Företagens främsta motiv till att upprätta hållbarhetsredovisningar är kunderna (Löhman, 
Steinholtz, 2003; Kronstam, 2002). Anledningen till detta är att det i slutändan alltid är 
kunderna som leder till företagets eventuella framgång eftersom det är de som köper deras 
varor och tjänster (Bruzelius, Skärvad, 2000). Avgörandet har att göra med i vilken 
utsträckning kunderna uppfattar att företaget står för det de säger (Kronstam, 2002).  
 
Det finns flera skäl till att företag i allt högre grad bryr sig om allmänheten, men framförallt 
handlar det om företagets anseende, vilket är viktigt på många sätt (Löhman, Steinholtz, 
2003). Det handlar till exempel om att många människor idag köper aktier, vilket gör att 
företaget på något sätt måste locka dem till att investera i just deras företag (ibid.). Men det är 
även viktigt att företaget kan locka till sig duktiga medarbetare (ibid.). 
 
Kraven på företagen blir allt större och detta tillsammans med ökad konkurrens leder till att 
företag idag tvingas hitta nya sätt att tillfredställa kunderna på, som till exempel 
känslomässiga faktorer (ibid.). Ett område som på senare år blivit allt viktigare är 
arbetsförhållandena i utvecklingsländer och det berör både företagets verksamheter samt 
underleverantörer (Kronstam, 2002). Det är viktigt att de företag som på något sätt har en 
koppling till utvecklingsländer har normer för etik som tar fasta på arbetsförhållandena, vilket 
de allra flesta stora företag har idag (ibid.). Många företag låter även revisorer granska deras 
verksamhet för att kontrollera att de verkligen lever upp till normerna (ibid.).   
 
3.2.2.2 Anställda 
Ett annat motiv till att företag upprättar hållbarhetsredovisning är självklart de anställda, 
eftersom de utgör en viktig del i företaget gällande kompetens (Löhman, Steinholtz, 2003). 
Liksom kunderna hjälper de anställda till med att nå den framgång som företaget har som mål, 
vilket leder till att många företag idag investerar i intellektuellt kapital (ibid.). De anställda 
arbetar ständigt med att visa omvärlden att företaget verkligen gör det som de utger sig för att 
göra och på så sätt kan de öka kundernas förtroende för företaget (ibid.). 
 
De anställdas värderingar kan delas upp i tre kategorier (Kronstam, 2002). Den första handlar 
om att de vill känna en mening med sitt arbete, vilket är kopplat till företagets verksamhet 
samt affärsidé (ibid.). I den andra kategorin är det bland annat viktigt med service till 
kunderna samt samarbete inom företaget (ibid.). Den sista kategorin tar upp möjligheten till 
vidareutbildning av kompetens samt personlighet som viktiga delar (ibid.).  
 
3.2.2.3 Leverantörer 
Även leverantörerna anses vara ett motiv till företagens hållbarhetsredovisning och det 
handlar då framförallt om underleverantörer i utvecklingsländer (Löhman, Steinholtz, 2003). 
En av anledningarna är att det i framförallt dessa verksamheter som lagbrott sker, vilket kan 
undvikas om företaget skapar bra relationer till dessa leverantörer (ibid.). 
 
Anledningen till att leverantörerna ses som en viktig intressent för företaget är att de 
tillhandahåller deras varor och tjänster (Bruzelius, Skärvad, 2000). Det leverantörerna är mest 
intresserade av när det gäller redovisningen är naturligtvis ekonomin och då kopplat till 
huruvida företaget betalar i tid (Smith, 2000). 
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3.2.2.4 Ägare 
Ägarna är också ett motiv till att upprätta hållbarhetsredovisning (Löhman, Steinholtz, 2003). 
De ses som en viktig intressent eftersom de investerar i företaget (ibid.). Det är därför viktigt 
för företaget att det går bra för dem så de lyckas behålla ägarna (Bruzelius, Skärvad, 2000).   
 
Ägarnas främsta syfte med företaget är att skapa och öka det ekonomiska värdet, vilket sker 
med hjälp av att företagets strategi och handlande styrs av värderingar (Kronstam, 2002). För 
att detta ska fungera är det viktigt att ägarna är lyhörda för alla intressenters värderingar, men 
även att de har förmågan att konkurrera med andra företag (ibid.). 
 

3.3 Riktlinjer vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning 

3.3.1 Allmänt om riktlinjer 
Då det har blivit allt vanligare att företag väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning har det 
med tiden vuxit fram en del olika riktlinjer och standarder företagen kan ha hjälp av vid 
upprättandet (Larsson, 2002; Precht, 2005). Det finns även olika standarder för sociala 
aspekter som de kan använda sig av (Det hållbara företaget, 2001). En del är mer kända än 
andra, men alla har de som grund att det ska underlätta för företaget under 
upprättandeprocessen (Larsson, 2002). Vilka riktlinjer ett företag väljer att använda sig av är 
upp till företaget (ibid.). 

3.3.2 Global Reporting Initiative - GRI 
Global Reporting Initiative bildades år 1997 i USA som en reaktion på den allt större mängd 
riktlinjer kring hållbarhetsredovisning som då utvecklades för företagen (Bergström et al, 
2002). Deras vision var då att ena alla världens företag kring endast en uppsättning riktlinjer 
för hållbarhetsredovisning (ibid.). 
 
Global Reporting Initiative arbetar för att få företag världen över att se hållbarhetsredovisning 
som något lika självklart som den finansiella redovisningen [2]. För att det ska bli verklighet 
arbetar GRI ständigt med att utveckla, förbättra samt utvärdera sina riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning, de så kallade Sustaiability Reporting Guidelines [2]. 
 
GRI’s riktlinjer är främst till för att hjälpa företagen att veta vad de ska rapportera, samt hur 
de ska presentera informationen [3]. Då rapporten vänder sig till många olika intressenter, 
såsom aktieägare, finansiärer, anställda och konsumenter, är det viktigt att rapporten 
innehåller en balanserad och rimlig presentation över företagets arbete för en hållbar 
utveckling [3]. GRI vill ge företagen en ökad förståelse för dess påverkan, både i positiv och i 
negativ bemärkelse, till utvecklingen av en hållbar utveckling [3].   
 
GRI publicerade de första riktlinjerna år 1999 [4]. Dessa sågs mest som ett utkast, och de 
reviderade riktlinjerna publicerades år 2000 [4]. År 2002 var det åter dags att förnya 
riktlinjerna, och på toppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg, Sydafrika, släpptes den 
andra versionen av GRI’s riktlinjer [4]. Då hade ett 150-tal organisationer världen över börjat 
använda sig av riktlinjerna vid upprättandet av deras hållbarhetsredovisningar [4]. Idag 
använder sig nära 1000 företag i över 60 länder sig av GRI’s riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning, vilket gör riktlinjerna till en av de mest använda inom området [4]. 
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De senaste riktlinjerna, G3, släpptes i Amsterdam i oktober 2006 [3]. De är uppdelade i två 
delar; Principles and Guidance, samt Standard Disclousers [3]. Tanken är att företag ska 
använda sig av den första delen, Principles and Guidance [3]. Detta för att försäkra sig om att 
rapporten är fokuserad, samt att den har ett värde för intressenterna, både de interna och de 
externa intressenterna [3]. Den andra delen handlar mer om att redogöra för företagets 
uppsatta hållbarhetspolicy, skildra hur de verkställer denna, samt att presentera de faktorer 
som visar på företagets arbete inom hållbarhetsutvecklingen [3]. 
 
GRI’s riktlinjer är uppdelade i områdena miljö, ekonomi, samt socialt ansvar [4]. Inom varje 
område finns en mängd faktorer som företaget bör skriva om, för att på så sätt få en så 
heltäckande bild som möjligt av företaget [4]. Inom ekonomiområdet sägs det bland annat att 
företaget ska beskriva företagets mål och strategier, förklara företagets policy samt hur 
företaget arbetar för att implementera dess policys i verksamheten [4]. Även i miljöområdet 
ska det finnas beskrivet företagets miljöpolicy, hur de förverkligar den samt nyckeltal om 
bland annat utsläpp till mark, luft och vatten [4]. I den sociala delen ska företaget beskriva 
den påverkan företaget har på omgivningen som företaget opererar inom [4]. Här beskrivs 
även policys för mänskliga rättigheter samt produktsäkerhet [4]. Gemensamt för alla tre 
områdena är att det tydligt ska beskrivas hur företaget efterföljer, samt följer upp sitt arbete 
med hållbarhetsfrågor [4]. 
 
GRI’s riktlinjer har dock utsatts för en del kritik (Daub, 2007). Då GRI’s riktlinjer är så 
omfattande, krävs det mycket tid och stora resurser för företagen att följa riktlinjerna fullt ut 
(ibid.). Det har lett till att företag väljer ut vissa delar att följa, vilket är helt accepterat inom 
GRI (ibid.). Det i sin tur leder till att de olika hållbarhetsredovisningarna företagen 
presenterar, kan skilja sig avsevärt från varandra, både när det gäller form och innehåll, trots 
att de använder sig av samma riktlinjer (ibid.). 
 
Magnus Enell, som har varit delaktig i GRI-arbetet sedan starten, tycker att det är 
förhållandevis få företag som följer riktlinjerna, sett till hur många år de har funnits 
(Ringström, 2006). Han tror att hade bara riktlinjerna varit enklare att följa, och inte fullt så 
omfattande och komplicerat utformade som de är nu, hade allt fler företag valt att följa 
riktlinjerna (ibid.).  
 
Dels på grund av olikheter hållbarhetsredovisningarna emellan, och dels på grund av att det 
fortfarande inte finns några lagar angående separata hållbarhetsredovisningar, gör att det blir 
svårt att granska dem (Nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2006). Lars-Olle Larsson, 
specialistrevisor som även han deltagit i GRI-arbetet sedan starten, säger i artikeln Nya 
riktlinjer för hållbarhetsredovisning (2006) att GRI i och med lanseringen av G3 nu tagit 
steget fullt ut och rekommenderar en externt oberoende revision av hållbarhetsredovisningen, 
något som inte rekommenderats tidigare.  
 
Då det tidigare inte funnits någon rekommendation om granskning, har det funnits tendenser 
till att en del företag valt att utnyttja namnet GRI (Moneva, Archel, Correa, 2006). På så sätt 
får företaget sina intressenter att tro att företaget i fråga följer GRI’s riktlinjer och står för 
samma värderingar, när det i själva verket visar sig att företaget inte alls beter sig i linje med 
vad GRI står för (ibid.). Detta har varit lätt att göra då det inte funnits rekommendationer om 
granskning, men i framtiden tros detta problem försvinna (ibid.). 
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3.3.3 Global Compact 
Ett annat exempel av riktlinjer ett företag kan välja att följa vid upprättandet av sin 
hållbarhetsredovisning är  FN’s Global Compact [5]. 
 
År 1999 utmanade den dåvarande FN- Generalsekreteraren Kofi Annan företagsledare 
världen över att medverka i ett internationellt samarbete för att förena och få företagen mer 
medvetna om arbetet kring en hållbar utveckling [5]. Detta resulterade i Global Compacts tio 
principer [5]. Dessa principer berör områden som mänskliga rättigheter, miljön, 
arbetsförhållanden samt principer för att motverka korruption [5]. I Sverige är det 39 stora 
företag som säger att de strävar efter att efterfölja Global Compacts riktlinjer [5]. Global 
Compact ses dock mer som uppförandekoder än som riktlinjer, då företagen inte får någon 
vägledning om hur principerna som ställts upp ska användas och genomföras (Fröberg, 2006). 
 
Att redovisa enligt Global Compacts principer är ett frivilligt åtagande från företagens sida, 
och innebär således inget tvång att strikt följa principerna [6]. Därför finns det heller ingen 
utarbetad metod för att granska företagen som påstår sig följa Global Compacts principer [6]. 
Däremot litar Global Compact på den allmänna granskningen företaget utsätts för, vilket gör 
att det ligger i företagets intresse att inte vilseleda de som läser om hur företaget tillämpar 
principerna [6].  

3.3.4 Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling - OECD 
Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD) bildades år 1960 och de 
ger bland annat ut riktlinjer för multinationella företag (Regeringen, 2006). Med 
multinationellt företag menas oftast att företaget ska vara verksamt i mer än ett land och att 
verksamheten ska kunna anpassas (ibid.). Riktlinjerna är frivilliga och meningen är att de ska 
hjälpa företagen att nå hållbar utveckling genom att utveckla de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga målen (ibid.). För att ett företag ska få använda sig av riktlinjerna krävs det att 
förtaget är verksamt i ett land som är medlem i OECD (ibid.). Idag finns det 30 
medlemsländer [7].  
 
De företag som tillämpar OECD:s riktlinjer förväntas bland annat lämna tillförlitlig och 
väsentligt finansiell information (Regeringen, 2006). Det ska även finnas information om 
verksamheten samt rapport om miljömässiga och sociala faktorer (ibid.). Vidare ger 
riktlinjerna rekommendationer angående anställning och förhållande mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, miljö, bekämpande av bestickning, konsumentintresse, vetenskap och teknik, 
konkurrens samt beskattning (ibid.).  
 
Även om riktlinjerna är till för att hjälpa företagen är det inte säkert att riktlinjerna kan förutse 
och lösa alla problem som kan tänkas uppkomma (ibid.). Dock kommer riktlinjerna att 
minimera risken att företaget får problem (ibid.).  

3.3.5 Eco Management and Audit Scheme - EMAS 
Eco Management and Audit Scheme (EMAS, 2001) ger ut frivilliga riktlinjer för miljöarbete 
som syftar till att motivera industriföretag att förbättra miljön [8]. Den första versionen gavs 
ut år 1993, och år 2001 reviderades en ny version som är baserad på ISO 14001-standarden, 
som är en miljöledningsstandard [8]. Riktlinjerna ska hjälpa de företag som upprättar 
miljöredovisning enligt EG förordningen nr 761/2001 (EMAS, 2001). EMAS har valt att 
beakta intressenternas behov när de utformat riktlinjerna för att göra det lättare för företagen 
att tillfredsställa dem (ibid.). För att få intressenternas tilltro lyfter EMAS fram 
nyckelfaktorerna öppenhet, insyn och regelbunden miljöinformation (ibid.).  
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Företaget kan välja att lämna en rapport där de sätter samman allt eller lämna utdrag där de 
inriktar sig på de olika intressenternas behov (ibid.). Det finns inga rekommendationer för hur 
företagens miljöredovisning ska se ut eller hur upplägget ska vara, det är i princip upp till 
företagen själva (ibid.). Dock finns det ett antal krav som företaget måste uppfylla och det är 
till exempel att lämna information om verksamheten, vilka delar av företaget som är 
registrerat i EMAS, miljöpolicy samt miljöledningssystem (ibid.). Företagen bör ha i åtanke 
att intressenterna kanske vill kunna jämföra siffrorna från år till år och det är därför viktigt att 
de har tar med samma information som föregående år (ibid.).   

3.3.6 United Nation Environment Programme - UNEP 
FN har i sitt miljöprogram UNEP (United Nation Environment Programme), som bildades år 
1972, utvecklat riktlinjer för miljöredovisning, som har ett samordningsansvar inom FN för 
att kunna nå hållbar utveckling [9].   
 
UNEP består av 50 stycken olika delar för miljöredovisningar, som är uppdelade i fem avsnitt 
(Bergström et al, 1998). Men det är svårt att uppfylla alla dessa punkter eftersom företagen 
anser att olika punkter är viktiga (ibid.). De delar som modellen är uppdelad i är, miljöpolicy 
och ledningssystem, input/output redovisning, ekonomiska konsekvenser, intressentrelationer 
samt agenda för hållbar utveckling (ibid.). UNEP betraktar vissa punkter under dessa rubriker 
som ”kärnpunkter” och exempel på dessa kan vara miljöpolicy, ansvarsfördelning och 
kontaktpersoner, energianvändning, hälsa och säkerhet, utsläpp, miljöutgifter samt 
branschorgan (ibid.).  

3.3.7  Internationella Handelskammaren - ICC 
Internationella Handelskammaren (ICC) har utvecklat ett program för hållbar utveckling 
(Bergström et al, 1998). Programmet handlar om hur företag med hjälp av dessa riktlinjer ska 
nå hållbar utveckling (ibid.). Att företag ansluter sig till det här programmet anses bero på att 
det är svårt att kontrollera huruvida företagen följer riktlinjerna eller inte (ibid.). De krav som 
eventuellt ställs är de från allmänheten (ibid.). De tre första punkterna i riktlinjen är företagets 
prioritering, ledarskap och förbättringsprocess (ibid.). Dessa är de viktigaste punkterna för att 
verksamheten ska kunna nå en hållbar utveckling (ibid.). Det finns två krav på företag som 
använder dessa riktlinjer och det är att de ständigt ska kontrollera miljöarbetet samt att 
miljöinformationen ska offentliggöras (ibid.). Företagen får själva välja vad som ska redovisas 
och hur ofta (ibid.). 

3.3.8 Occupation Health and Safety Assessment Series - OHSAS 
OHSAS 18000 (Occupation Health and Safety Assessment Series) är en internationell 
standard på hälsa och säkerhet på arbetet [10]. Den skapades via en intensiv satsning från ett 
flertal av världens mest specialiserade konsulter inom området [11]. Tanken är att företag som 
är certifierade enligt OHSAS aktivt ska jobba för att få bort eller minska riskerna för 
arbetsskador och ständigt jobba för att förebygga dessa risker [10].  
 
OHSAS är tillämplig i alla organisationer som bland annat vill [12]: 

• Implementera, upprätthålla och ständigt förbättra OHSAS systemet samt 
• Söka certifiering/registrering av OHSAS systemet genom en extern organisation. 
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3.3.9 Social Accountability - SA8000 
År 1997 samlade Social Accountability International (SAI) experter och intressenter för att 
tillsammans utveckla standarder och system för arbetares rättigheter [13]. Representanter från 
fackföreningar, människorättsorganisationer, återförsäljare, tillverkare och entreprenörer 
samarbetade för att till slut presentera Social Accountability 8000 (SA8000) standard [13]. 
SA8000 ses som ett verifikationssystem som är ett trovärdigt, omfattande och effektivt 
verktyg för att trygga människors rättigheter på arbetsplatserna [13].  
 
Fördelar för företag som använder SA8000 är bland annat att[13]: 

• De får hjälp med att driva företags värderingar till handling 
• Det höjer företaget och deras rykte 
• Det förbättra de anställdas rekrytering och produktivitet samt 

 

3.4 Hållbarhetsredovisningen i framtiden 
Då trenden tyder på att det kommer bli mer populärt att framställa en hållbarhetsredovisning, 
är den stora frågan vad som kommer att hända med den i framtiden (Görman, 2004). FEE, den 
gemensamma europeiska revisorsorganisationen, kräver ökad genomskinlighet och 
trovärdighet i företags hållbarhetsredovisningar (ibid.). Genom dokumentet Call for Action 
har de tagit ett steg närmare att få företag att låta sin hållbarhetsredovisning granskas av en 
extern oberoende part (ibid.).  
 
Frågan är hur granskningen skulle gå till (Precht, 2005). Att mäta socialt ansvar till exempel, 
hur kan det göras? Enligt Lars-Olle Larsson finns det flera faktorer som företaget kan mäta 
(ibid.). Han nämner siffror som sjukfrånvaro, skadestatistik och utbildningstid för att bara 
nämna några (ibid.). Han poängterar dock att de siffror ett företag väljer att presentera i sin 
hållbarhetsredovisning, först och främst ska kopplas samman till företagets uppförandekoder, 
för att på så sätt vara mer anpassade till varje enskilt företag (ibid.). 
 
Allmänhetens ökande medvetenhet angående frågor rörande hållbarhet, gör att företag 
troligtvis även i fortsättningen kommer att fortsätta att upprätta en hållbarhetsredovisning 
(Löhman, Steinholtz, 2003). Då det fortfarande inte finns några lagar som styr hur företagen 
ska arbeta med hållbarhetsfrågorna, ställs ett högt ansvar på företagen och på vad de skriver 
(ibid.). Att inte ta sin del av det sociala ansvaret och redovisa det på rätt sätt innebär att 
företaget sätter både sitt varumärke och sin tillförlitlighet på spel (ibid.). 
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Motiven för att upprätta en hållbarhetsredovisning skiljer sig från företag till företag (Kolk, 
2004). Beckmans 4N-modell (1997) utgår från Nöjes-, Nytto-, Norm- och Nödmotiven. 
Bergström et al. (2002) har tolkat modellen och gjort den tillämplig för företag som valt att 
upprätta en miljöredovisning. Motiven går då ut på att (ibid.): 
 

• Företaget känner att de får ut ett nöje med att upprätta redovisningen 
• Företaget upprättar sin redovisning för att de har nytta av den 
• Företaget ser att normen inom till exempel branschen är att upprätta en 

redovisning, eller 
• Företaget är nödgat att upprätta redovisningen på grund av rådande lagar.  

 
Andra motiv till varför ett företag väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning är för att 
tillfredställa företagets intressenter (Löhman, Steinholtz, 2003). Då det är intressenterna som 
avgör ett företags kortsiktiga överlevnad, är det viktigt att företaget försöker hitta en balans 
som bäst tillfredställer alla intressenter (Larsson, 2002; Ax et al, 2001). Ett företags kunder 
ses ofta som det främsta motivet till att upprätta en hållbarhetsredovisning, då det är dem som 
köper företagets varor och tjänster (Löhman, Steinholtz, 2003; Bruzelius, Skärvad, 2000). 
Även de anställda är en viktig del av företaget, då dessa representerar företaget utåt sett, och 
således måste visa upp företaget från dess bästa sida (Löhman, Steinholtz, 2003). 
 
Det finns en mängd olika riktlinjer ett företag kan välja mellan när de ska upprätta sin 
hållbarhetsredovisning (Larsson, 2002). De mest kända är de som Global Reporting Initiative 
framställt [2]. De ger en heltäckande bild av hur företaget arbetar med frågor rörande miljö, 
ekonomi samt socialt ansvar [2]. Kritik har dock framkommit att GRI’s riktlinjer är alltför 
omfattande, att det blir svårt för företag att följa riktlinjerna fullt ut (Ringström, 2006). 
 
Andra riktlinjer är FN’s Global Compact. De består av tio principer rörande områdena miljö, 
arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter samt principer för att motverka korruption [5]. 
OECD ger ut riktlinjer för att hjälpa företag att nå hållbar utveckling genom att utveckla de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga målen (Regeringen, 2006). EMAS ger ut frivilliga 
riktlinjer för att hjälpa industriföretag att förbättra miljön [8]. UNEP har också utvecklat 
riktlinjer för miljöarbete men som även strävar efter att nå en hållbar utveckling [9]. Även 
ICC ger ut riktlinjer för att hjälpa företagen att nå en hållbar utveckling (Bergström et al, 
1998). Vidare finns en mängd olika standarder och certifieringar inom området socialt ansvar 
som företag kan välja mellan [10; 13]. Några exempel är OHSAS 18000, som är en 
internationell standard på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen [10], samt SA8000, som 
innehåller standarder för arbetarnas rättigheter på arbetsplatsen [13]. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa det material vi har samlat in med hjälp av vår 
fallstudie. Vi ger en kortare presentation av företagen, samt återger en sammanfattning av de 
intervjuer vi gjort. Intervjuguiden återfinns som bilaga. 
 

4.1 Strålfors 
Strålfors startades år 1919 och deras huvudverksamhet består av att arbeta med 
”informationsöverföring kombinerat med fysiska logistiklösningar” [14]. De är ett IT-
fokuserat business-to-business företag, det vill säga deras kunder är företag [14]. Idag har 
Strålfors egen verksamhet i 8 länder [14]. Företaget själva säger att de ”utvecklar, producerar 
och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk 
information” [14]. Under år 2006 blev hela strålforskoncernen uppköpta av Posten AB [14]. 
 
Ann Katrine Hjelmberg har sedan augusti 2005 arbetat som miljö-, kvalitets- och 
säkerhetschef på Strålfors. Hon säger att hon i början hade stor användning av att läsa 
företagets tidigare hållbarhetsredovisningar. Detta för att snabbt kunna sätta sig in i företagets 
tänkande vad gäller hållbarhetsfrågor då företagets hållbarhetsredovisning förklarar vad som 
tidigare skett, samt vilka planer företaget har för framtiden vad gäller dessa frågor.  

4.1.1 Motiv för att upprätta en hållbarhetsredovisning 
Rent generellt tror Ann Katrine Hjelmberg att ett företags motiv till att upprätta en 
hållbarhetsredovisning grundar sig i ett marknadsföringssyfte. Företaget vill visa upp vad det 
står för, samt visa hur det jobbar med frågor rörande hållbarhet. Nu när hållbar utveckling 
dessutom är ett aktuellt ämne, tror hon att företag i allt större utsträckning vill visa att de tar 
sitt ansvar och visar utåt sett att företaget bryr sig om omgivningen.  
 
Strålfors främsta motiv till att upprätta sin hållbarhetsredovisning är för att kunna ge ett 
marknadsdokument till sina kunder, där de ska kunna läsa och få kunskap om företagets 
arbete inom hållbarhetsfrågorna. Hjelmberg menar att genom att kunderna läser deras 
hållbarhetsredovisning, får de svar på de flesta frågor som kan tänkas komma upp inom 
området. Detta gör att många upprepande frågor som innan ställdes till personalen nu har 
minskat. Strålfors får naturligtvis fortfarande frågor, men nu kan kunderna istället ställa mer 
specifika frågor som berör dem, och företaget får på så sätt mer tid till annat. 
 
Strålfors hållbarhetsredovisning upprättas även till de övriga intressenter företaget har, såsom 
aktieägare och leverantörer. Detta för att företaget enligt Hjelmberg vill visa omvärlden att de 
styrs och sköts på ett ansvarsfullt sätt. Hon betonar att företaget inte kan skriva vad som helst 
i sin hållbarhetsredovisning, utan företaget måste verkligen stå för allt de skriver och se till att 
företaget styrs därefter. 
 
Strålfors ger varje år ut ett exemplar av sin hållbarhetsredovisning till alla sina anställda. 
Detta görs för att få alla medarbetare medvetna om vad företaget står för inom 
hållbarhetsområdet, samt att få alla att sträva åt samma håll. 
 
Strålfors har inom vissa områden sedan tidigare varit tvungen att upprätta en miljörapport, då 
de bedriver viss anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet. Detta tror Hjelmberg kan ha 
påverkat företaget att börja upprätta den bredare hållbarhetsredovisningen, då företaget hela 
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tiden har varit medvetna om miljöfrågorna. Hållbarhetsredovisningen samlar information till 
en enhet, en genensam plattform för hela koncernen. Eftersom företaget bara tar med det mest 
väsentliga i redovisningen, känner de sig stolta över att presentera sin hållbarhetsredovisning. 
Vidare säger Hjelmberg att företaget delvis påverkas av att konkurrenterna upprättar en 
hållbarhetsredovisning. 
 
Enligt Hjelmberg finns det många fördelar med att upprätta en hållbarhetsredovisning. Först 
och främst ser hon det som en bra marknadsföringsprodukt, då det inte är ovanligt att de 
skickar med hållbarhetsredovisningen när de skickar offerter till nya kunder. Dessutom ser 
hon arbetet med att upprätta redovisningen som en genomgång av var företaget står i dessa 
frågor. På så sätt är det enklare att se om det är något område som det bör fokuseras mer på, 
eller om det är något område de har glömt att nämna tidigare. Sist, men absolut inte minst, 
visar hållbarhetsredovisningen att Strålfors tar sitt sociala ansvar, både internt och externt, då 
det inte går att skriva vad som helst utan att ha någon grund för det.  
 
Nackdelarna med att upprätta en hållbarhetsredovisning är enligt Hjelmberg att det är mycket 
tidskrävande, samtidigt som det kostar mycket pengar. Men, trots detta, tycker hon ändå att 
det är värt besväret, och företaget har stor nytta av sin redovisning. 

4.1.2 Riktlinjer vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning 
Strålfors använder sedan flera år tillbaka sig av GRI’s riktlinjer när de upprättar sin 
hållbarhetsredovisning. Hjelmberg menar att valet föll på GRI eftersom de har de mest 
allmänt accepterade riktlinjerna inom området, samt att det är de riktlinjer flest företag 
använder sig av. På så sätt blir det enklare för läsarna att jämföra olika 
hållbarhetsredovisningar företag emellan. Hjelmberg säger att Strålfors även använder sig av 
OHSAS 18001 och SA8000, men främst för att få inspiration till nyckeltal inom de sociala 
aspekterna.   
 
Att följa GRI’s riktlinjer fullt ut är något som Hjelmberg menar kräver alldeles för stora 
resurser, både när det gäller tid och pengar. Därför har Strålfors valt ut de delar ur GRI’s 
riktlinjer som de tycker är de mest viktiga och relevanta. 
 
Fördelarna med att följa den mall GRI sätter upp är enligt Hjelmberg många. Dels underlättar 
det att ha ett ramverk att följa, med tydliga riktlinjer om vad som ska vara med. Dels går 
arbetet med att framställa redovisningen fortare, samt att den ser förhållandevis likadan ut 
från år till år.   
 
Hjelmberg påpekar dock att det finns vissa nackdelar med att upprätta 
hållbarhetsredovisningen efter en färdig mall.  Hon menar att det är lätt att bara kopiera det 
som står från tidigare år, utan att tänka efter och reflektera över vad företaget verkligen har 
presterat under det aktuella året. Hjelmberg tycker även att det saknas riktlinjer för hur 
företagen kan väva in arbetet med hållbarhet i den dagliga verksamheten. 
 
Förutom det som GRI satt upp i sina standarder, har Strålfors valt att ha med avsnitten 
Kvalitet och Riskhantering. Detta, enligt Hjelmberg, för att det är så väsentliga delar inom 
företagets verksamhet, men också för att hållbarhetsredovisningen inte hade känts komplett 
utan dessa delar. Dessutom genomstrålas hela Strålfors hållbarhetsredovisning av företagets 
tre kärnvärden; Tillförlitlighet, Proaktivitet och Värme. På så sätt blir 
hållbarhetsredovisningen mer anpassad till vad Strålfors står för. 
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Strålfors låter varken GRI eller någon annan extern part granska sin hållbarhetsredovisning. 
Hjelmberg menar att det inte behövs, då företaget inte skriver någonting som de inte kan stå 
för. Däremot tar de tacksamt emot synpunkter om struktur och layout i redovisningen, och 
anlitar därför en reklambyrå som hjälper till med den estetiska utformningen av arbetet. 

4.1.3 Hållbarhetsredovisningen i framtiden 
Hjelmberg tror att det finns en risk att det vid legalisering av upprättandet av 
hållbarhetsredovisningar blir för mycket checklistor som företaget följer, utan att de 
egentligen tänker på vad som är viktigt för just företag i fråga. Hon menar att själva 
grundtanken, att jobba för en hållbar utveckling, då eventuellt skulle minska i betydelse, bara 
företaget följer riktlinjerna. Då allmänheten idag blivit mer medveten om det sociala ansvar 
som alla måste ta, ställs det högre krav på att företagen verkligen står för vad de skriver i sin 
hållbarhetsredovisning. Att sätta trovärdigheten på spel är något som Hjelmberg tror räcker 
för att avskräcka företag att skriva osanningar i sin redovisning. 
 
Hjelmberg tycker sig ha sett ett sort behov av företagets hållbarhetsredovisning. Efter att 
Posten AB köpt upp Strålfors har de inte längre någon egen. Deras hållbarhetsredovisning har 
nu blivit en liten del av Postens redovisning, vilket har lett till att de börjat diskutera om dem 
kanske i framtiden ska göra en separat hållbarhetsredovisning enbart för Strålfors. Hon menar 
att det är en bra och användbar produkt som företaget har stor nytta av.  
 

4.2 Schenker 
Schenker AB bildades år 1998 då BTL Sweden och Schenker Transport gick samman 
(Schenker, 2006). Schenker AB:s huvudkontor ligger i Göteborg [15]. Koncernens 
huvudkontor finns i Essen, Tyskland (Schenker, 2006). Företaget har hela världen som 
arbetsplats (Schenker, 2006). De har både landtransporter samt flyg- och sjöfrakt (Schenker, 
2006). Schenker uttrycker att de ”utvecklar och producerar transporter samt logistik- och 
informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och 
miljöansvar” [16].  
 
Sedan 1999 har Monica Jadsén Holm arbetat med miljöfrågor på företaget och en del år varit 
projektledare vid upprättandet av både miljöredovisningar och numera 
hållbarhetsredovisningar på Schenker. Företaget har sedan 1996 upprättat en separat 
miljöredovisning. Schenker kom i kontakt med GRI-standarden för hållbarhetsredovisning 
genom en miljötidning och började år 2000 tillämpa denna standard som breddar perspektivet 
från enbart miljö till att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter. Det var inte förrän 
år 2003 som företaget tog steget fullt ut och även kallade redovisningen för 
hållbarhetsredovisning.  Begreppet hållbarhetsredovisning var då fortfarande relativt okänt. 

4.2.1 Motiv för att upprätta en hållbarhetsredovisning 
Jadsén Holm menar att Schenkers främsta motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning är 
att de ser det som rationellt ur ett tidsperspektiv. Hon menar att de som läser redovisningen, 
främst kunderna, får svar på de flesta frågor som kan tänkas dyka upp inom ämnet, och på så 
sätt slipper personalen svara på samma frågor gång efter gång. Tidigare har företaget valt att 
distribuera redovisningen hem till alla anställda. Detta görs dock inte längre, då redovisningen 
idag finns tillgänglig på respektive regionalkontor. 
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Vidare förklarar Jadsén Holm att en annan anledning till varför de väljer att upprätta en 
hållbarhetsredovisning är att Schenker inte har någon årsredovisning eller annan presentation 
av företaget i Sverige. Detta gör att deras hållbarhetsredovisning ses som en bra 
företagspresentation. Jadsén Holm menar att deras redovisning är efterlängtad, och hon minns 
hur efterfrågad den var när den blev försenad vid –04-05’s utgåva. Det märktes främst på 
kunder som efterfrågade vart den hade tagit vägen, då många kunder, och även Schenker 
själva, ofta använder hållbarhetsredovisningen i sina offerter. 
 
Jadsén Holm säger att en mycket liten del av Schenkers verksamhet är anmälnings- och 
tillståndspliktiga verksamheter. Dessa är tankanläggning för diesel och fordonstvätt samt 
lagring av brandfarliga kemikalier. Vidare finns det ett bolag som bedriver hamnverksamhet i 
ringa omfattning och för denna upprättas en miljörapport. Jadsén Holm ser dock inga 
kopplingar till att miljörapporten skulle ha påverkat företaget att upprätta sin 
hållbarhetsredovisning, då miljörapporten berör en sådan liten del av verksamheten. Inte 
heller tror hon att konkurrenterna till Schenker har fått företaget att besluta om att upprätta sin 
redovisning. 
 
Jadsén Holm ser flera fördelar med att upprätta en hållbarhetsredovisning. Först och främst 
säger hon att Schenker aktivt arbetar med frågor rörande miljön, och att de därför vill visa upp 
det arbetet för företagets intressenter. Att det dessutom sparar mycket tid att kunna hänvisa 
kunderna till ett avsnitt i hållbarhetsredovisningen är en fördel som avlastar personalen. Att en 
hållbarhetsredovisning också kan ses som marknadsföring är något som Jadsén Holm säger, 
men hon poängterar dock att det inte är det primära motivet bakom varför de väljer att 
upprätta hållbarhetsredovisningen. 
 
De nackdelar som Jadsén Holm ser med att upprätta en hållbarhetsredovisning är att det tar 
mycket tid och kostar mycket pengar, både i arbetstid och i tryckkostnader. Däremot tror hon 
att företaget i slutändan tjänar mycket tid på att upprätta redovisningen, främst genom att 
slippa svara på många upprepande frågor.  

4.2.2 Riktlinjer vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning 
Schenker använder sig av GRI’s riktlinjer vid upprättandet av sin hållbarhetsredovisning. 
Anledningen till detta, enligt Jadsén Holm, är att de tycker riktlinjerna är bra och lätta att 
följa. Hon menar även att de tror att det är de mest använda riktlinjerna, vilket gör att det blir 
lättare för exempelvis kunder att jämföra olika företags hållbarhetsredovisningar om de 
använder samma riktlinjer.  
 
Jadsén Holm påpekar dock att de inte följer GRI’s riktlinjer fullt ut, utan använder sig av vad 
som kallas den grundläggande nivån. Hon menar att riktlinjerna är så omfattande att Schenker 
ännu inte har möjlighet att tillämpa nästa nivå av nyckeltal. 
 
Jadsén Holm tycker att det är viktigt att kommentera varje nyckeltal på den grundläggande 
nivå – exempelvis så saknas en policy för barnarbete, eftersom det inte finns behov att detta 
för ett svenskt företag verksamt i Sverige. Schenker följer de rådande lagarna inom området.  
 
Det finns flera fördelar med att arbeta efter färdiga riktlinjer enligt Jadsén Holm. Hon ser 
riktlinjerna som en checklista, för att kontrollera att några nyckeltal inte faller bort under 
processen. Hon menar att det är lätt att en del saker som är självklara för företaget tas förgivet, 
men med hjälp av att följa riktlinjerna brukar detta problem numera inte uppstå. Att det 
dessutom sparar tid att arbeta efter en färdig mall ses självklart också som en fördel.  
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Jadsén Holm kan dock se vissa nackdelar med GRI’s rekommendationer. Hon har tidigare 
saknat nyckeltal som är mer branschspecifika, något som GRI arbetat med inför de senaste 
riktlinjerna, och som Jadsén Holm välkomnar och säger att de kommer utnyttja kommande år. 
Då detta saknats tidigare, har Schenker istället tagit sig friheten och bland annat lagt in ett 
praktikfall i sin hållbarhetsredovisning, detta för att visa läsaren hur företaget arbetar rent 
praktiskt. 
 
Schenkers hållbarhetsredovisning granskas numera inte av någon extern part. Jadsén Holm 
säger att redovisningen granskades förut, men hon tyckte inte att det gav så mycket eftersom 
svenska företag i regel har en ganska hög trovärdighet på marknaden. En annan anledning till 
att de inte låter hållbarhetsredovisningen granskas är att det i processen att framställa 
hållbarhetsredovisningen ofta är knappt om tid, och att de vill få ut redovisningen till 
företagets intressenter så fort som möjligt.  

4.2.3 Hållbarhetsredovisningen i framtiden 
Vad framtiden har att utvisa vad gäller Schenkers hållbarhetsredovisning vågar Jadsén Holm 
inte säga någonting om. Hon tror dock att företaget kommer att fortsätta upprätta sin 
hållbarhetsredovisning även i fortsättningen, då hon tycker att det är en bra och användbar 
produkt för företaget. Alternativt skulle företaget kanske välja att upprätta redovisningen bara 
vartannat år, men den diskussionen har inte tagits upp på företaget än. 
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5. Analys 
I det här kapitlet kommer vi att presentera en analys av den teoretiska referensramen och den 
empiriska undersökningen. Kapitlet är baserat på vår problemformulering som finns i 
inledningskapitlet. 
 

5.1 Motiv för att upprätta en hållbarhetsredovisning 
Som Kolk (2004) skriver är det omöjligt att finna endast en gemensam nämnare vad gäller 
företags motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning. Genom att utgå från hur Bergström 
et al. (2002) har tolkat Beckmans 4N-modell, kan nöjesmotivet urskiljas i de båda företagen. 
Både Strålfors och Schenker jobbar aktivt med frågor rörande hållbar utveckling, och således 
vill visa upp arbetet för sina intressenter. Företagens resultat presenteras i respektive 
hållbarhetsredovisning, där de stolt visar upp de förbättringar företaget gjort inom området.  
 
När det gäller nyttomotivet förklarar Bergström et al. (2002) att motivet motiveras utifrån den 
nytta handlingen åstadkommer. Både Strålfors och Schenker anser sig ha stor nytta av sin 
hållbarhetsredovisning, både internt och externt. Strålfors som distribuerar sin redovisning till 
alla sina anställda, för att på så sätt få dem medvetna om vilka värderingar företaget står för, 
och Schenker som ofta skickar med sin hållbarhetsredovisning i sina offerter till bland annat 
nya kunder. Både Hjelmberg och Jadsén Holm lyfter även fram att personalen vinner mycket 
tid på att slippa svara på återkommande frågor, svar som oftast hittas i 
hållbarhetsredovisningen. Just tidsperspektivet lyfter Jadsén Holm fram som deras främsta 
motiv till att upprätta hållbarhetsredovisningen, då det blir mer rationellt ur ett tidsperspektiv 
för personalen att kunderna läser deras hållbarhetsredovisning och på så sätt får svar på de 
flesta frågorna inom området. Hjelmberg säger att ett av motiven till att Strålfors upprättar en 
hållbarhetsredovisning är ur ett marknadsföringssyfte, då hon tycker att det är en bra produkt 
till företagets intressenter. Jadsén Holm på Schenker däremot säger att marknadsföringen inte 
är det primära syftet även om det indirekt är ett motiv, då de använder sin 
hållbarhetsredovisning som en företagspresentation. 
 
Normmotiven, som Bergström et al. (2002) förklarar genom att företagen känner sig 
påverkade av omgivningen och vad konkurrenterna gör. Här skiljer det sig i Strålfors och 
Schenkers fall. Hjelmberg säger att på Strålfors känner de sig påverkade av att konkurrenterna 
upprättar en hållbarhetsredovisning eftersom det är viktigt att utåt sätt visa att de inte ligger 
efter inom hållbarhetsområdet. På så sätt visar de att de aktivt arbetar med dessa frågor. På 
Schenker däremot säger Jadsén Holm att de inte påverkats av att konkurrenterna upprättat en 
hållbarhetsredovisning, och ser heller inte konkurrenterna som ett motiv till att upprätta 
redovisningen.  
 
Idag finns det i Sverige inte några lagkrav på att företag måste upprätta en 
hållbarhetsredovisning (Löhman, Steinholtz, 2003). Både Strålfors och Schenker bedriver 
inom vissa områden anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet, och är således tvungna att 
framställa en miljörapport som lämnas in till tillståndsmyndigheten. Att lagen kräver en 
miljörapport kan liknas vid nödmotivet (Bergström et al, 2002). När det gäller detta, det vill 
säga om det fått företagen att upprätta en hållbarhetsredovisning, går meningarna isär. På 
Strålfors menar Hjelmberg att detta kan ha påverkat dem att gå över till den bredare 
hållbarhetsredovisningen, då företaget hela tiden varit medvetna och aktivt jobbat med hur de 
påverkar den omgivande miljön. På Schenker däremot har de visserligen arbetat länge med 
miljöfrågor, men Jadsén Holm ser ingen koppling till att miljörapporten skulle ha påverkat 
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företaget att upprätta sin hållbarhetsredovisning, då miljörapporten rör en så liten del av 
verksamheten. 
 
Ett företags intressenter ställer alla olika krav på företaget och vad de presterar (Ax et al, 
2001). För att företaget ska få den balans som krävs till intressenterna, måste företaget 
kompromissa för att på bästa sätt tillfredställa så många som möjligt (ibid.). Enligt Löhman 
och Steinholtz (2003) är kunderna det främsta motivet till att företag väljer att framställa en 
hållbarhetsredovisning. På Strålfors säger Hjelmberg att deras främsta motiv till att upprätta 
en hållbarhetsredovisning är att informera kunderna om företagets arbete med 
hållbarhetsfrågorna. Hjelmberg säger även att kunderna får svar på många frågor genom att 
läsa hållbarhetsredovisningen, på så sätt slipper personalen svara på många annars 
upprepande frågor, vilket sparar tid för personalen. Jadsén Holm håller med, och menar att 
hon tror att företaget, trots de stora tidsresurser det tar att framställa den, ändå tjänar tid på sin 
redovisning. Vidare säger Jadsén Holm att företaget har märkt av att många kunder efterfrågar 
deras hållbarhetsredovisning, då en del kunder skickar med hållbarhetsredovisningen med 
sina offerter.  
 
Utan kompetenta och målinriktade anställda kommer ett företag inte långt (Löhman, 
Steinholtz, 2003). De anställda måste veta vilka värderingar företaget står för, samt se till att 
dessa följs (ibid.). Hjelmberg säger att på Strålfors får alla anställda ett exemplar av företagets 
hållbarhetsredovisning, just för att medarbetarna ska vara väl medvetna om vilka värderingar 
företaget står för, så att de ska kunna jobba efter dessa. Vidare säger Hjelmberg att det är 
viktigt att företaget verkligen står för det de skriver, så att de anställda visar upp företaget från 
sin bästa sida. Jadsén Holm säger att de på Schenker tidigare distribuerat redovisningen till 
alla sina anställda, men att den numera finns tillgänglig på respektive regionalkontor där de 
anställda kan ta del av det.  
 
Leverantörer och aktieägare ses också som motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning 
(Löhman, Steinholtz, 2003). Leverantörerna är viktiga intressenter eftersom de förser 
företagen med deras varor och tjänster (ibid.). När det gäller aktieägarna anses de vara viktiga 
intressenter eftersom de investerar i företaget och företaget vill självklart behålla sina 
aktieägare (ibid.). Hjelmberg nämner både leverantörer och aktieägare som motiv. Hon säger 
vidare att det är viktigt att visa alla intressenter att företaget styrs och sköts på ett ansvarsfullt 
sätt.  
 

5.2 Riktlinjer vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning 
Som Lars-Olle Larsson (2002) skriver finns det en mängd olika riktlinjer att använda sig av 
när ett företag väljer att upprätta sin hållbarhetsredovisning. Då syftet med riktlinjerna är att 
hjälpa företagen vid upprättandeprocessen, väljer företagen oftast de riktlinjer som bäst passar 
dem (ibid.). Både Strålfors och Schenker har valt att använda sig av Global Reporting 
Initiatives riktlinjer. Att valet föll på just GRI’s riktlinjer förklarar både Hjelmberg och Jadsén 
Holm med att de är de allmänt mest accepterade riktlinjerna, samt att de är lätta att följa. 
Hjelmberg säger även att Strålfors inspireras av OHSAS 18001 och SA8000’s standarder, för 
att hitta relevanta nyckeltal att ha med i sin redovisning. OHSAS 18000 är en internationell 
standard på hälsa och säkerhet på arbetet [10], och SA8000 är ett verktyg för att trygga 
människors rättigheter på arbetsplatserna [13].  
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Daub (2007) säger att GRI’s riktlinjer är alltför omfattande för att ett företag ska kunna följa 
dem fullt ut. Även Hjelmberg och Jadsén Holm säger att det krävs alldeles för stora resurser 
för att upprätta en hållbarhetsredovisning till punkt och prickar efter GRI’s riktlinjer. Därför 
har de båda företagen valt att följa riktlinjerna på de punkter som de tycker är relevanta för 
respektive företag. Förutom det som står i GRI’s riktlinjer, säger både Hjelmberg och Jadsén 
Holm att de båda företagen har tagit sig friheten att lägga till lite extra information i 
hållbarhetsredovisningen. På Strålfors har de bland annat valt att lägga in avsnitten Kvalité 
och Riskhantering, då de anser att detta är viktiga områden för företaget. På Schenker har de 
valt att lägga in ett praktikfall för att intressenterna ska få en bättre inblick i hur företaget 
arbetar rent praktiskt med frågor inom området. 
 
Både Hjelmberg och Jadsén Holm ser flera fördelar med att upprätta sin 
hållbarhetsredovisning genom att följa GRI’s riktlinjer. Förutom att de säger att det sparar 
mycket tid, säger Jadsén Holm att hon ser GRI’s riktlinjer som en slags checklista, där hon 
kan pricka av det som ska vara med i redovisningen. På så sätt, säger hon, minskar risken att 
sådan information som ses som självklar på företaget, inte tas för given och ändå kommer 
med i hållbarhetsredovisningen. 
 
Hjelmberg ser dock vissa risker med att upprätta sin hållbarhetsredovisning efter en färdig 
mall. Hon menar att det finns en risk att upprättarna bara kopierar redovisningen från 
föregående år, utan att egentligen tänka på vilka förbättringar som gjorts inom området under 
det aktuella året. Jadsén Holm ser andra nackdelar såsom att det inte finns några 
branschspecifika nyckeltal. 
 
Lars-Olle Larsson säger i artikeln Nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning (2006) att det varit 
svårt att granska hållbarhetsredovisningar eftersom de varit så olika, men detta kommer 
ändras i och med lanseringen av G3. Varken Hjelmberg eller Jadsén Holm låter sina 
hållbarhetsredovisningar granskas av någon extern part som det ser ut idag.  Hjelmberg säger 
vidare att anledningen till detta är att de anser att det inte behövs då de inte skriver något de 
inte står för. Jadsén Holm däremot har tidigare låtit sin hållbarhetsredovisning granskas, men 
slutade med detta eftersom de ansåg att det inte gav så mycket. Hon säger även att svenska 
företag i regel har ganska hög trovärdighet på marknaden och behöver därför inte granskas av 
någon extern part. 
 

5.3 Hållbarhetsredovisningen i framtiden 
Vad som händer med utvecklandet av hållbarhetsredovisningarna i framtiden är svårt att säga 
någonting om (Görman, 2004). Diskussioner förs huruvida redovisningen ska utsättas för 
extern granskning, för att på så sätt öka trovärdigheten i det som skrivs (ibid.).  
 
Då trenden tyder på att allmänheten även i fortsättningen kommer att ställa högre krav på 
företagen och vad de producerar gör att företag även fortsättningsvis troligen kommer att 
upprätta en hållbarhetsredovisning (ibid.). Både Hjelmberg och Jadsén Holm säger att de båda 
företagen antagligen kommer att fortsätta att framställa en hållbarhetsredovisning, trots de 
stora resurser som krävs vid framställandet, eftersom de anser sig ha stor nytta av den. 
Hjelmberg tror att det finns en risk med att legalisera upprättandet av 
hållbarhetsredovisningar. Hon menar att företagen då kanske skulle se 
hållbarhetsredovisningen som en checklista som måste upprättas, istället för att faktiskt aktivt 
jobba för att förbättra sina nyckeltal. 
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6. Slutsatser 
I det här kapitlet kommer vi att presentera slutsatserna vi dragit utifrån vårt syfte med 
uppsatsen. Vi tar även med våra egna reflektioner och kommentarer om slutsatserna och 
slutligen redogörs förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser  
Syftet med den här studien har varit att försöka ta reda på vilka motiv som ligger bakom ett 
företags val att framställa en separat hållbarhetsredovisning, samt att se om företagen 
använder sig av några riktlinjer för att få hjälp med processen att framställa redovisningen. 
Anledningen till att vi valde att studera detta var för att det i dagsläget är ett väldigt aktuellt 
ämne. 
  
Som Kolk (2004) skriver, är det svårt att finna ett gemensamt motiv som ligger bakom alla 
företags val att framställa en frivillig redovisning, eftersom motiven skiljer sig från företag till 
företag. Vidare skriver han att det oftast inte handlar om bara ett motiv som ligger bakom 
företagens val att upprätta redovisningen, utan att det rör sig om flera blandade motiv (ibid.). 
Det tycker vi framkom i vår empiri, då våra respondenter pekade på flera motiv till att 
upprätta hållbarhetsredovisningen. På Strålfors lyfter de fram kunderna som sitt främsta motiv 
till att upprätta hållbarhetsredovisningen. Hjelmberg menar att de vill kunna ge sina kunder ett 
marknadsdokument med information om hur företaget arbetar med frågor rörande hållbar 
utveckling, då detta är viktiga frågor för företaget. Det för med sig en del fördelar, bland annat 
att personalen sparar tid på att slippa svara på återkommande frågor inom området. Just 
tidsperspektivet lyfter Jadsén Holm på Schenker fram som deras främsta motiv till att upprätta 
redovisningen, då hon ser det som rationellt ur ett tidsperspektiv att avlasta personalen med en 
del av annars återkommande frågor. 
 
Vi kan tydligt se att Beckmans 4N-modell, som Bergström et al. (2002) i sin bok gjort 
tillämplig på företag som upprättar en miljöredovisning, även går att tillämpa på företag som 
upprättar den bredare hållbarhetsredovisningen. Bland båda våra respondenter tycker vi oss se 
att de båda företagen använder sig av nöjes- och nyttomotiven. De vill båda visa upp att de 
aktivt arbetar med frågor rörande hållbar utveckling, och de spar dessutom mycket tid på att 
slippa upprepande frågor. När det gäller marknadsföring som motiv, skiljer det sig lite mellan 
de båda företagen. Hjelmberg säger att marknadsföring är ett av motiven och tycker att det är 
en bra produkt till intressenterna. Jadsén Holm på Schenker däremot säger att 
marknadsföringen inte är det primära syftet även om det indirekt är ett motiv. När det gäller 
normmotivet skiljer sig meningarna dem emellan, och då det inte finns någon lagstiftning om 
hållbarhetsredovisningarna är det svårt att se nödmotivet som ett direkt motiv till att upprätta 
hållbarhetsredovisningen.  
 
Som Larsson (2002) skriver är det intressenterna som avgör ett företags kortsiktiga 
överlevnad. Företag är därför ofta väldigt måna om att ha en bra relation till sina intressenter 
(Ax et al, 2001). Båda våra respondenter anser att deras motiv till att upprätta en 
hållbarhetsredovisning är bland annat intressenterna och då främst kunderna. Det handlar då 
om att de vill informera kunderna om deras arbete med hållbarhetsfrågor. Att kunderna anses 
vara viktiga tycker inte Bruzelius & Skärvad (2000) är så konstigt då de köper företagets 
produkter/tjänster och på så sätt bidrar till företagets eventuella vinst. Vi håller med 
författarna, alla företag arbetar självklart med att försöka tillfredsställa sina kunder. Då det 
förs så mycket diskussioner om klimathoten, tror vi att fler och fler kunder kommer att ställa 
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krav på att företagen arbetar med miljön aktivt. På senare tid har det även diskuterats mycket 
om arbetsförhållanden såsom barnarbete, vilket gör att företagen kan vinna mycket på att visa 
vad de står i dessa frågor. 
  
Att anställda kan anses vara ett motiv tror Löhman & Steinholtz (2003) har att göra med att 
även de bidrar till företagets framgång, då det är de anställda som har kunskapen. Vidare 
säger Löhman & Steinholtz (2003) att de anställda ofta är väldigt måna om att företaget 
verkligen gör det de säger de ska göra. Vi håller helt med författarna. När det gäller att 
företaget har en massa ”tomma” löften tror vi det kan leda till att de anställda inte stannar 
kvar, utan i stället söker sig till andra företag. Vi tror att de anställda kanske får svårt att lita 
på företagets chefer om de ljuger om sådana viktiga saker som arbetsförhållande och miljö. 
Eftersom det är de anställda som sitter inne med kunskapen tror vi företagen är rädda för att 
förlora dem och borde därför försöka tillfredsställa dem på olika sätt. Leverantörer som motiv 
tror vi har att göra med att företaget är rädda att samarbetet ska gå förlorat om leverantörerna 
är måna om hållbarhetsfrågor och företaget själva inte är det. De leverantörer som själva anser 
att hållbar utveckling är viktigt är troligtvis rädda för att få dålig rykte, vilket kan uppstå om 
de samarbetar med ett företag som inte bryr sig. När det gäller aktieägare tror vi att företagen 
är rädda för att färre ska vilja investera, vilket skadar företaget. Vi tror även att många 
aktieägare är måna om att satsa kapital i ett trovärdigt företag, då risken är mindre att de blir 
överraskade.  
 
När det gäller företag som upprättar hållbarhetsredovisning finns det många riktlinjer att välja 
mellan (Larsson, 2002). Även om vi i teorin fann en mängd olika riktlinjer och standarder var 
det svårare att finna dessa i praktiken. Att både Strålfors och Schenker har valt att följa GRI’s 
riktlinjer, skulle kunna tolkas som att de är enkla att använda sig av. Ingen av de båda 
företagen har dock valt att använda sig av riktlinjerna fullt ut, då de tycker att de är alltför 
omfattande. Det är dock orimligt att tro att vi kan dra slutsatser om att GRI har de mest 
använda riktlinjerna, då vi bara har intervjuat två företag. Vidare säger Hjelmberg att de 
inspireras av OHSAS 18001 och SA8000’s standarder, för att hitta relevanta nyckeltal att ha 
med i sin redovisning. Vi tror att det inte är helt ovanligt att företag som använder till exempel 
GRI:s riktlinjer väljer att hämta vägledning från andra, för att få med just de delar som 
företaget anser vara relevant. Vidare tror vi även att företag kan välja att ha en riktlinje för 
miljödelen och en annan för de sociala aspekterna. 
 
Både Hjelmberg och Jadsén Holm ser flera fördelar med att redovisa efter uppsatta riktlinjer. 
Bland annat nämns att det spar mycket tid, men också att det ses som en checklista, så att inga 
viktiga nyckeltal faller emellan och glöms bort. De nackdelar som nämns är bland annat att 
det är lätt att bara kopiera ifrån föregående år, utan att egentligen reflektera över vad som 
gjorts det senaste året. 
 

6.2 Avslutande diskussion 
Att ett företag väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning har som tidigare skrivits visat sig 
bero på ett flertal olika motiv, motiv som skiljer sig från företag till företag (Bergström et al, 
2002). Vi har svårt att se att något motiv skulle vara bättre än något annat, huvudsaken är att 
företaget står för vad de skriver, och att de också lever upp de förväntningar samhället ställer 
på företaget efter att ha läst redovisningen. Att företagen tar sitt ansvar och öppet redovisar 
vad som försiggår inom företagets väggar tror vi starkt kommer att påverka arbetet för att nå 
en hållbar utveckling.  
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Vi tycker det är bra att Strålfors skickar ut sin hållbarhetsredovisning till sina anställda, men 
ur ett miljöperspektiv så är det kanske inte det optimala. För att komma undan den här 
miljöaspekten med att trycka redovisningarna i pappersformat så hade detta kunnat undvikas 
om företaget istället skickar ut den i exempelvis pdf-format via mejl. Visst är det viktigt att de 
anställda arbetar åt samma håll som ledningen, men vi tror ändå inte att alla anställda läser 
redovisningen.  
 
Vi tror att människor blir allt mer medvetna om hur företag påverkar omvärlden vilket kan 
leda till att det ställs högre krav på dem. Företag måste därför ha bra rykte vilket dem får om 
de kan visa att de bryr sig. Genom att företagen kan visa upp sitt arbete med 
hållbarhetsfrågorna, tror vi att företagen kan vinna mycket. Med det menar vi fler kunder, 
nöjdare personal, bättre samarbete med leverantörer samt fler som investerar i företaget, vilket 
i sin tur kan leda till en förtjänst. 
 
Som vi skrev i inledningen är det i dagsläget fortfarande svårt att finna en utarbetad praxis 
vad gäller hållbarhetsredovisningarna, då det är ett förhållandevis nytt sätt att redovisa på 
(Löhman, Steinholtz, 2003). Att hållbarhetsredovisningar företag emellan skiljer sig åt tror vi 
dels beror på att det ännu inte finns någon lagstiftning på att företagen ska upprätta en 
redovisning, dels på grund av den mängd riktlinjer och standarder som finns inom området att 
välja mellan. Vi anser inte att en lagstiftning angående företags upprättande av 
hållbarhetsredovisningar hade varit nödvändig, då det är upp till företagen själva att visa att de 
tar sitt ansvar för det samhälle vi lever i. Däremot tror vi att man genom att skapa endast ett 
gemensamt nätverk med riktlinjer skulle få se en större enhetlighet redovisningar emellan. Vi 
tror att det därmed skulle leda till en ökad jämförbarhet mellan olika hållbarhetsredovisningar 
emellan, något som tyvärr saknas idag då det finns så många olika riktlinjer att välja på. 
 
Eftersom det idag inte ställs några krav på att hållbarhetsredovisningen ska granskas av en 
oberoende part, ställs det höga krav på att företaget verkligen står för vad de skriver (Löhman, 
Steinholtz, 2003). Vi tror att företag inte har råd att förlora sin image och goda rykte genom 
att skriva osanningar, varav krav på granskning, snarare än att höja trovärdigheten, skulle få 
företag att bli mer försiktiga och kanske även utelämna information som kan uppfattas som 
känslig. 
 
För att undvika att liknande företagsskandaler som skådades i början av 2000-talet ska ske 
igen, är det viktigt att företagen är öppna mot sin omgivning och medvetna om sin roll i 
samhället (Larsson, 2002). Vi tror att hållbarhetsredovisningen i framtiden kommer att få en 
allt större betydande roll, då det ökade informationsbehovet inte minst rör områdena miljö och 
mänskliga rättigheter. Vi tror definitivt att hållbarhetsredovisningen är här för att stanna. 
 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Under tiden vi har arbetat med den här studien, har det dykt upp frågor och ämnen som vi 
med hänsyn av vår frågeformulering inte har haft någon möjlighet att svara på, men som vi 
ändå funnit intressanta. Ett förslag är att till exempel undersöka huruvida en oberoende 
granskning av hållbarhetsredovisningarna påverkar intressenternas förtroende för 
redovisningen och/eller företaget. Vidare hade det varit intressant att säkerställa huruvida GRI 
har de mest använda riktlinjerna. Då även ta reda på mer varför dessa är de mest populära 
riktlinjerna att använda sig av. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Inledande frågor 
 Företag? 
 
 Befattning? 
 
 Vilken roll har ni i processen att upprätta en hållbarhetsredovisning i ert företag? 
 
 Hur länge har ni haft de sysslorna? 
 

Motiv till Hållbarhetsredovisning 
 Hur länge har det här företaget upprättat en hållbarhetsredovisning? 
 
 Rent generellt, vad tror ni är den bakomliggande orsaken till att allt fler företag idag väljer 

att upprätta en hållbarhetsredovisning? 
 
 Vilka är just era motiv till att ha en hållbarhetsredovisning? 
 
 Märker ni av att ni har någon nytta av att presentera en hållbarhetsredovisning? 
 
 Tror du att ni blir påverkade av att era konkurrenter upprättar en hållbarhetsredovisning? 

 Om ”JA”, hur? 
 
 Vilka tror du läser er hållbarhetsredovisning? 
 
 Är ni enligt lag skyldiga att upprätta en miljörapport? 

 Om ”JA”, har detta påverkat er att göra hela hållbarhetsredovisningen? 
 
 Har mängden presenterad information ökat eller minskat sen ni började presentera er 

hållbarhetsredovisning?  
 Vad kan det tänkas bero på? 

 
 Vilka är fördelarna med att ha en hållbarhetsredovisning, utifrån ert företags synvinkel? 

 Vilka är nackdelarna? 
 

Riktlinjer 
 Följer ni några riktlinjer när ni hållbarhetsredovisar?  

 Vilka? 
 

Om ”JA”; 
 Varför just dessa? 

 Tillämpar ni dessa riktlinjer fullt ut? 
 
 Vilka är fördelarna med att upprätta en hållbarhetsredovisning efter en färdig ”mall”? 

 Vilka är nackdelarna med att upprätta en hållbarhetsredovisning efter en färdig 
”mall”? 



 

  

 Är det något ni tycker saknas med dessa riktlinjer? 
Om ”NEJ”; 
 Varför inte? 
 
Granskning 
 Granskas er hållbarhetsredovisning av någon extern part? 

 Hur går den granskningen till? 
 Då granskningen är frivillig, känner ni att ni påverkas av vad de har att säga om den? 

 
Framtiden 
 Hur tror ni utvecklingen av hållbarhetsredovisningen ser ut i framtiden? 
 

Övrigt 
 Har ni något som vi inte har frågar om, som ni skulle vilja tillägga? 
 
 Får vi publicera ditt och företagets namn i uppsatsen? 
 
 Får vi återkomma, om vi känner att vi har några kompletterade frågor? 
Om ja, vad är lättast för er? Telefon eller mail. 
 


