
												
	
	
	
	

Högskolan	Kristianstad	
291	88	Kristianstad	
044-250	30	00	
www.hkr.se	

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

Examensarbete, 15 hp,  
för Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och revision. 
VT 2021 
Fakulteten för ekonomi 

 
 

Motivationsfaktorer till frivillig 
hållbarhetsrapportering och en 
analys av rapportens innehåll 
En insikt från svenska SME:s  
 

 
Robin Salomonsson och Sebastian Jonsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	

 

Författare  
Robin Salomonsson & Sebastian Jonsson 

Titel 
Motivationsfaktorer till frivillig hållbarhetsrapportering och en analys av rapportens 
innehåll 
En insikt från svenska SME:s  

Engelsk titel 
Motivational factors for voluntary sustainability reporting and an analysis of the 
report's content 
An insight from Swedish Small and medium-sized enterprises  

Handledare 
Caroline Pontoppidan 

Examinator 
Heléne Tjärnemo 

Sammanfattning  
Problematiseringen i den här studien har visat att det redan har gjorts en omfattande 
forskning avseende hållbarhetsrapportering, SME:s och motivationen bakom 
hållbarhetsaktiviteter. Emellertid har ett forskningsgap identifierats angående varför 
små och medelstora aktiebolag som inte har lagstadgad skyldighet att 
hållbarhetsrapporterar ändå gör det. Därigenom är syftet med den här studien att 
undersöka varför svenska små och medelstora aktiebolag frivilligt upprättar en 
hållbarhetsrapport, samt vad rapporterna innehåller. För att besvara syftet har 
legitimitetsteorin, intressentteorin och tidigare forskning främst angående inre och yttre 
motivationsfaktorer använts för att skapa ett teoretiskt ramverk. Den här studien 
bygger på en abduktiv forskningsansats och främst med en interpretivistisk 
forskningsfilosofi. Studien genomförs med fem semistrukturerade intervjuer och en 
innehållsanalys av åtta svenska SME:s hållbarhetsrapporter. Resultatet antyder att 
främsta yttre motivationsfaktorer var att hållbarhetsrapporten användes som ett 
hållbarhetsbevis, marknadsföringsverktyg och för att vinna nya kunder. Resultatet 
antyder att den främsta inre motivationsfaktorn var stolthet. Dessutom identifierade 
följande tre tidigare okända inre motivationsfaktorer: “träning”, “helhetsöverblick” och 
“försvarande av bransch”. Studiens resultat antyder slutligen på att yttre 
motivationsfaktorer är mer drivande än inre, vilket framkommer ur empirin främst i form 
av att hållbarhetsrapporten användes som ett marknadsföringsverktyg och för att vinna 
upphandlingar. Studien visade även att hållbarhetsrapporterna innehåller brister i 
kvaliteten främst i avseendet jämförbarhet, tydlighet, aktualitet och granskningsbarhet.  
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The problematization in this study has shown that extensive research has already been 
done on sustainability reporting, SME’s, and the motivation behind sustainability 
activities. However, a research gap has been identified as to why SME:s voluntarily 
prepares a sustainability report, although they do not meet the legal requirements, as 
well as what the reports contain. To answer the purpose,  legitimacy theory, 
stakeholder theory and previous research mainly regarding internal and external 
motivational factors have been used to create a theoretical framework. This study is 
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Begreppsförklaring 
 
CSR: 

 

Hållbarhet inom miljö, ekonomi och sociala 

områden (Gössling & Vocht, 2007).  

CSR-rapportering: 

 

Hållbarhetsrapportering kring CSR relaterade 

ämnen (Christensen et al., 2019). 

ESG: 

 

Ett icke finansiellt mått som används för att 

bedöma ett företags hållbarhetsprestationer, 

avseende områdena miljö (E), socialt ansvar (S) 

och bolagsstyrning (G) (Serafeim, 2020).  

External; Yttre motivationsfaktorer (Kasiri et al., 2020).  

Extrinsic: Yttre motivation i form av att företag motiveras 

över fördelarna som hållbarhetsarbetet resulterar i, 

såsom ökad lönsamhet eller bättre rykte (Grimstad 

et al., 2020). 

Hållbarhetsrapportering: Ordet används löpande i uppsatsen synonymt med 

olika hållbarhetsrelaterade rapporteringsformat.  

Icke-finansiell  

rapportering: 

 

 

 

EU-direktivet som innebär upplysningar kring: 

• Miljöskydd 

• Socialt ansvar  

• Antikorruption och mutor 

• Mångfald i företags styrelser  

Källa: (European Commission, 2021a). 

Intrinsic: “Rätt sak att göra”, fungerar som motivation för 

att företag ska engagera sig i hållbarhetsarbete 

(Grimstad et al., 2020). 

Internal:  Inre motivationsfaktorer (Kasiri et al., 2020). 
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Prolog 

Vi måste sluta leva som om allting aldrig tar slut och som om vi vore den sista generationen på 

planeten. Vi kan inte längre leva på ett sätt som gör att naturens tillgångar är något vi bara kan 

förbruka fritt. Vi måste gå från ett ohållbart leveende till ett mer hållbart, vill vi verkligen vara 

den generation som blundade för all fakta och därmed inte agerade i tid? 

Termen biologiska ekosystem beskriver interaktioner mellan olika element och organismer i 

sin omgivning. Det har gjorts djupgående studier på biologiska system sedan mitten av 1900-

talet (Mars & Bronstein, 2018; Golley, 1996).  Där termen ekosystem har ökat i raketfart av 

affärsutövare och inom ett brett branschområde, från finansiella tjänster till tillverkning 

(Jacobides et al., 2018). Med andra ord är människor och organisationer tillsammans med andra 

element en del av ett ekosystem som de påverkar och påverkas av. Tyvärr har påverkan 

resulterat i negativa konsekvenser exempelvis genom klimatförändringar som orsakar att 

glaciärer smälter och därmed hotas delar av världen av översvämning. Dessutom påverkas den 

ekologiska mångfalden negativt, naturens resurser töms ut och naturkatastroferna ökar. Vidare 

drabbas även människor främst i de fattigare delarna men även övriga i form av sämre 

livsmedelsäkerhet genom de ekonomiska kostnaderna för den ökade mängden naturkatastrofer 

(Världsnaturfonden [WWF], 2021; Ehrenfeld, 2005). 

Ordet ekonomi betyder hushållning med knappa resurser. Fagerström och Hartwig (2017) 

menar att det är ett begrepp som är bortglömt i dagens redovisningssystem. Företag bör idag ta 

hänsyn till samtliga resurser, även de som inte innebär en direkt monetär kostnad, som 

exempelvis anställdas välmående eller luft. Dessutom bör företagen även redovisa information 

kring det (Fagerström & Hartwig, 2017; Hein et al., 2020).  Flertalet olika undersökningar har 

visat att yngre arbetstagare väger in hållbarhetsperspektivet när de ska välja arbetsgivare 

(Aktuell Hållbarhet, 2021; Tidningen karriär, 2021) samt så anser tre av fyra svenska 

konsumenter att det är viktigt att handla hållbart (forskning.se, 2021). Å andra sidan finns det 

fortfarande hinder mot en hållbar konsumtion, exempelvis är rådande sociala normer och 

informationsbrist i Sverige supportande till en ohållbar konsumtion (Konsumentverket, 2020). 

Dessutom finns den ekologiska skulden att ta hänsyn till (Earth Overshoot Day). Det är dagen 

då jordens beräknade årliga resurser är förbrukade och år 2020 var dagen den 22 augusti för 

hela världen och för Sverige den 2 april samt förutspås vara den 6 april 2021 (Earth Overshoot 

Day, 2021). Så även om Sverige ligger på många sätt i framkant när det kommer till 

hållbarhetsarbetet så finns det förbättringsmöjligheter. Det är dags att sluta äventyra kommande 

generationer överlevnadsmöjlighet och det är dags att vi alla ser till att leva mer hållbart. 
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1 Inledning  
I den här studiens inledande kapitel ges en bakgrundsbeskrivning angående uppkomsten av 

hållbarhet och hållbar utveckling. Vidare beskrivs relevansen av att även inkludera SME:s i 

hållbarhetsfrågor eftersom studien avser undersöka det fenomenet. Därefter ges en 

introduktion till det aktuella forskningsområdet, utifrån vilka relevanta forskningsfrågor har 

identifierats för att härleda ett syfte och problemformulering för studien. Avslutningsvis 

presenteras avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund  
Hållbarhet förknippas ofta med miljöfrågor men omfattar vanligtvis den sociala, miljömässiga 

och ekonomiska aspekten (Bright planet, 2021). Hållbar utveckling har diskuterats alltmer 

sedan 1970-talet (Deegan & Unerman, 2011). Brown ses som en av de första att bidra till den 

internationella spridningen av hållbarhet när han 1981 släppte sin bok Building a Sustainable 

Society (Brown, 1981). Browns tankar bidrog sedan till Förenta nationernas rapport ”Vår 

gemensamma framtid” även kallad Brundtlandrapporten. Genom rapporten fick hållbar 

utveckling en starkare ställning internationellt och det framgick att det gäller att möta nuvarande 

generations behov utan att kompromissa möjligheten för framtida generationer att möta deras 

behov. Sammanfattat så handlade rapporten om att dimensionerna ekonomi, miljö och det 

sociala ska samspela med varandra för att få hållbar utveckling (World Commission on 

Enviroment and Development [WCED], 1987). Konceptet hållbar utveckling kan sägas ha fått 

sitt internationella genombrott 1992 med en FN-konferens där idéerna från 

Brundtlandrapporten konkretiserades i handlingsprogram, mål och miljöstrategier i vilka 153 

länder skrev på (UN, 1992). Denna följdes sen upp av en ny i Johannesburg 2002 där 

exempelvis olika riktlinjer sattes om hur hållbarhet skulle rapporteras (UN, 2002). Deegan och 

Unerman (2011) menar att upplysningar kring företagens hållbarhet kan spåras så långt bak 

som till 1897 men tog fart under 1990-talet. Författarna argumenterar också att hållbarhet 

fortfarande är relevant, viktigt och påverkar företagen (Deegan & Unerman, 2011). Däremot är 

det är inte ovanligt att företag fokuserar på kortsiktiga vinster på bekostnad av exempelvis 

miljön. Å andra sidan har företag alltmer börjat inse att det finns fler perspektiv att ta hänsyn 

till än enbart det finansiella (de Jong et al., 2014). Hållbarhetsämnets aktualitet har också växt 

fram från olika skandaler som till exempel när en fabrik i Bangladesh rasade in och dödade 

över tusen personer, barnarbeten på en Nike-fabrik, eller Volkswagen-skandalen där de 

manipulerade mätningen av bilarnas utsläpp (Siano et al., 2016; Viet et al., 2018). 
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Frostenson et al. (2012) menar att hållbarhetsredovisning vanligtvis resulterar i någon form av 

rapport (Frostenson et al., 2012). I den här uppsatsen kommer frivillig hållbarhetsrapportering 

innebära att företagen upprättar en rapport kring sitt hållbarhetsarbete trots att det inte finns 

något lagkrav. Vidare är det viktigt att belysa att det finns många olika benämningar för 

hållbarhetsrapportering, exempelvis CSR-rapportering, icke finansiell rapportering, ESG-

rapportering och miljöredovisning (Tidningen Balans, 2021). Det mest förekommande namnet 

inom den akademiska världen är CSR-rapportering (Christensen et al., 2019; Deegan & 

Unerman, 2011). Däremot har begreppet ESG används frekvent under de senaste åren 

(Serafeim, 2020).  Generellt finns det inga krav på vad en frivillig hållbarhetsrapportering ska 

innehålla men företag väljer ofta att tillämpa standarder som till exempel GRI, FN:s globala 

mål och IR (Tidningen Balans, 2021). 

Det finns många sätt att definiera hållbarhet relaterat till företagsansvar. Först och främst har 

begreppet CSR varit vanligt förekommande och kan spåras flera decennier tillbaka (Carroll, 

2008). Det finns ingen entydig definition på CSR (Jan, 2006), men Gössling och Vocht (2007) 

hävdar att alla definitioner berör företagsansvar kring hållbarhet inom miljö, ekonomi och det 

sociala området (Gössling & Vocht, 2007). Den svenska regeringen använder hållbart 

företagande synonymt med CSR (Regeringskansliet, 2013). Som tidigare nämnts har ESG även 

vuxit fram som ett relevant begrepp inom företagsansvar kopplat till hållbarhet. Termen ESG 

framkom ursprungligen redan 2005 men det var inte förrän i samband med FN:s hållbarhetsmål 

2015 som ESG blommande ut (Price Waterhouse Coopers [PWC], 2020). ESG används 

vanligtvis som ett icke finansiellt mått för att bedöma företagets hållbarhetsprestation. ESG-

betyget blir även allt viktigare vid investeringar och EY:s rapport Institutional Investor Survey 

2020 visar att ESG har en stor påverkan på investeringsbeslut menar 91 procent av investerarna 

(Ernst and Young [EY], 2021).  

Vidare är hållbarhet något som berör alla aktörer även små och medelstora företag (SME). 

SME:s har en betydelsefull roll i både den nationella, europeiska och globala ekonomin 

eftersom dessa utgör majoriteten av företagen. Dessutom står SME:s i Europa för 64 % av 

föroreningen och 60 % av koldioxidutsläppen samt 70 % av all industriell förorening globalt 

(Kasiri et al., 2020; Asgary et al., 2020; Lee et al., 2015). Det finns olika definitioner av vad 

som menas med SME:s, då länders lagstiftningar har olika tolkningar av SMEs. I tabell 1 nedan 

visas tre olika definitioner för SME:s. Den här studien avser att undersöka företag som inte 

uppfyller kraven enligt Årsredovisningslagens definition. Det innebär i sin tur att företag som 
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två år i följd uppfyller minst två av tre kriterier ska lämna en hållbarhetsrapport. I Sverige 

omfattas cirka tre procent av alla aktiebolag av lagkravet (Tillväxtanalys, 2018). 
Tabell 1  

Definitioner av SME:s. 

 
EU-kommissionen Årsredovisningslagen Aktiebolagslagen 

Anställda 250 250 50 

Omsättning  508 miljoner kronor 350 miljoner kronor 80 miljoner kronor 

Balans- 
omslutning  

437 miljoner kronor 175 miljoner kronor 40 miljoner kronor 

Kommentar: Baserad på VALUTA.se, 2021, European Commission, 2021, SFS 1995:1554 och SFS 2005:551. 

Slutligen arbetar Sveriges regering mot en hållbar utveckling på olika sätt, men ett av de främsta 

är genom Agenda 2030. Det innebär kortfattat att Sverige har åtagit sig att arbeta mot FN:s 17 

globala hållbarhetsutvecklingsmål inom sociala, ekonomiska och miljömässiga områden 

(Regeringskansliet, 2021). I regeringens rapport ”Hållbart företagande” argumenterar 

regeringen för att företag utgör en viktig spelare i att uppnå hållbar utveckling, med tanke på 

globaliseringen och internationellt gränsöverskridande företag. Regeringens syn på hållbart 

företagande framkommer tydligt i deras vision: “alla företag har en långsiktig syn på 

värdeskapande och bedriver en verksamhet som gynnar en hållbar utveckling – ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt” (Regeringskansliet, 2013). Arbetet har troligtvis bidragit till att 

Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller hållbarhet. Sverige är i topp över 

hur väl länder arbetar mot FN:s globala hållbarhetsmål (United Nations, 2021j).  

1.2 Problematisering  
Det finns en stor mängd forskning kring hållbarhet och hållbarhetsrapportering, men trots det 

menar tidigare forskning att det finns utrymme för fler studier kring ämnet (se bilaga 1). Vidare 

avser följande delar skapa en förståelse och belysa relevansen för den här studiens 

problemformulering och syfte.  

1.2.1 SME:s 
SME:s utgör majoriteten av andelen företag i Sverige och i världen (Lee et al., 2015). Trots det 

har det framkommit kritik mot att regleringar och standarder rörande hållbarhetsrapportering 
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främst är framtagna baserat på större företag. Det har i tur visat sig vara ett hinder mot att SME:s 

ska engagera sig mer i hållbarhetsarbete (Grimstad et al., 2020; Kasiri et al., 2020). Vidare 

menar Kasiri et al. (2020) att SME:s har en stor påverkan på miljön och samhället, vilket innebär 

att det är av betydande vikt att SME:s engagerar sig i införandet av hållbara lösningar som 

exempelvis användandet av lokala resurser, återvinning och energibesparing. Det har däremot 

visat sig vara få SME:s som rapporterar kring sin miljöpåverkan och det kan även finnas brister 

i deras engagemang i hållbarhetsfrågor (Kasiri et al., 2020; Szczanowicz & Saniuk, 2016). 

Vidare argumenterar Szczanowicz & Saniuk (2016) för att företag oavsett storlek som följer 

CSR-konceptet hjälper till att bidra till social välfärd och kan skaffa sig en konkurrensfördel. 

Författarna menar också att det kan vara särskilt viktigt för SME:s eftersom det blir allt svårare 

att konkurrera med internationella stora företag. Vidare kommer författarna i sin undersökning 

på polska SME:s att företagen har brist på kunskap och förståelse kring CSR-konceptet.  Samt 

CSR-konceptet generellt i dessa företag är slumpmässigt och inte systematiskt eller strategiskt 

för att skaffa sig exempelvis konkurrensfördelar. Det samtidigt som 81% av konsumenterna 

förväntar sig att företagen ska ta ett socialt ansvarstagande. Dessutom ansåg majoriteten av 

konsumenterna att deras förtroende ökade för företag som tog ett CSR-ansvar, vilket visades 

genom exempelvis en ökad vilja att köpa deras produkter, sprida ett positivt rykte till andra, 

ökad lojalitet och att fler ville arbeta där (Szczanowicz & Saniuk, 2016). Mot bakgrund av 

ovanstående diskussion är det tydligt att SME:s har en kraftfull påverkan på samhället samtidigt 

som intressenter är i behov av och förväntar sig att företagen tar ett socialt ansvar. Slutligen 

anser Grimstad et al. (2020) att mekanismen inom hållbarhet företagande inte lyckats förklarats 

fullt ut trots många undersökningar, följaktligen finns det ett behov av ytterligare studier 

(Grimstad et al., 2020). Sammanfattningsvis belyser ovanstående relevansen i att belysa 

fenomenet SME kopplat till hållbarhet.  

1.2.2 Hållbarhetsrapportering 
 

Företagens hållbarhetsarbete kan komma i olika redovisningsformer. Det kan vara integrerat i 

årsredovisningen eller bestå av en helt separat rapport, men informationen kan även presenteras 

via hemsidor (Petraškaitė & Rudzioniene, 2014; McMurtrie, 2005). Vidare kan en 

hållbarhetsrapport vara obligatorisk eller frivillig för ett företag att upprätta (Christensen et al., 

2019). En frivillig hållbarhetsrapports innehåll kännetecknas av flexibilitet (Wolniak & Hąbek, 

2013). Följaktligen finns det generellt inte några krav på vad den ska innehålla, men företag 

kan välja att tillämpa olika standarder som till exempel GRI, FN:s globala mål och principer 
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och IR (Tidningen Balans, 2021). Ett företag kan exempelvis välja att presentera innehållet i 

hållbarhetsrapporten efter SDG:s, vilket syftar till att visa hur hållbarhet har integrerats i 

verksamheten (United Nations Global Compact, 2021f). Ytterligare ett exempel är att företag 

kan bli medlemmar i UNGC och således publicera en Communication on Progress (CoP), som 

ska innehålla en beskrivning av hur företag arbetar för att implementera UNGC tio principer i 

verksamheten (United Nations Global Compact, 2021a). Det är vanligt att företag följer Global 

reporting initiativ (GRI) standarder som är ett internationellt försök att skapa ett gemensamt 

redovisningsspråk för hållbarhetsrapportering och därigenom förbättra kvaliteten. Standarderna 

är framtagna med utgångspunkt i följande sex principer: noggrannhet, balans, tydlighet, 

jämförbarhet, pålitlighet och aktualitet. Principerna ska främja användbarheten hos användare 

av hållbarhetsinformationen exempelvis för att kunna bedöma ett företags hållbarhetsprestation 

(GRI 101, 2021). Vidare kan företagets hållbarhetsprestation bedömas utifrån vad företagen 

väljer att hållbarhetsrapportera om och ett vanligt förekommande mått för det är ESG (Chen & 

Yang, 2020).  I kapitel 2 görs en mer utförlig beskrivning av vanligt förekommande standarder, 

ESG-måttet, och sambandet mellan obligatorisk och frivilliga standarder.  

 

Vidare finns det andra faktorer som påverkar vad företag väljer att hållbarhetsrapportera om. 

Silva (2021) finner i sin undersökning att hållbarhetsrapporterna främst innehåller kvalitativa 

indikatorer, är framförallt framåtorienterad och företagen rapporterade mestadels om 

miljömässiga och sociala aspekter (Silva, 2021). Tidigare forskning har också visat att 

ägarstrukturen kan påverka innehållet, där upplysningar gällande miljö har förekommit mindre 

eller inte existerande hos ägarledda mindre företag (Christensen et al., 2019). I sin tur menar  

menar Henderson och Serafeim (2020) i likhet med GRI principerna att icke finansiell 

information och redovisningsmått ska vara tillgängliga, väsentliga, jämförbara och 

granskningsbara (Henderson & Serafeim, 2020). Diouf och Boiral (2017) kommer i sin 

undersökning fram till att det finns brister i företagets hållbarhetsrapportering relaterat till 

principerna. Ett första exempel var att det rapporterades mest om företagets positiva påverkan 

på hållbarhet och utelämnade sin negativa påverkan. Dessutom fanns det brister i 

jämförbarheten och noggrannheten avseende exempelvis att det användes olika mått och 

oklarheter i definitioner. Författarna kommer även fram till att upplysningar i 

hållbarhetsrapporterna är alltför generella och saknar relevant information. Det fanns även en 

övergripande brist i tydlighet, tillförlitlighet, aktualitet och att fastställa kvantitativa mål framåt 

(Diouf & Boiral, 2017). Tschopp och Huefner (2015) menar att hållbarhetsrapporteringen har 
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förbättrats genom åren, men att det fortfarande förekommer brister relaterat till jämförbarheten, 

relevansen och tillförlitligheten i den information som presenteras (Tschopp & Huefner, 2015).  

 

Avslutningsvis undersöker Thijssens et al. (2016) hur hållbarhetsrapporteringsprocessen 

hanteras internt. Resultatet i undersökningen visade att hållbarhetsrapporteringen var frikopplat 

från den dagliga verksamheten för hälften av företagen (Thijssens et al., 2016). Trots det visar 

KPMG:s senaste rapport att 80% av alla företag i världen hållbarhetsrapporterar om hela eller 

delar av sitt hållbarhetsarbete i något format (hemsida inkluderat), där Sverige placerar sig topp 

tio (KPMG, 2020). En möjlig anledning till det är att tidigare forskning har visat att 

kommunikationen av hållbarhetsarbetet är relativt sett mindre kostsamt än själva 

implementeringen av hållbarhetsaktiviteter är (Christensen et al., 2019). Det kan i sin tur 

sammankopplas med Lee et al. (2015) undersökning som visar att det finns brister i SME:s 

hållbarhetsstrategier, exempelvis att rapportering sker mestadels informellt och att ingen 

specifik budget eller avdelning fanns kopplat till hållbarhetsarbetet. Författarna hävdar att det 

indikerar på att hållbarhet är mer påklistrat än integrerat (Lee et al., 2015). Vidare argumenterar 

Christensen et al. (2019) också för att risken med frivillig hållbarhetsrapportering är att 

innehållet är irrelevant och inte användbar. Genom att istället följa obligatoriska standarder kan 

informations relevans öka. Obligatoriska hållbarhetsstandarder har även en tendens att förbättra 

annan information som kan vara användbar för investerare och andra intressenter (Christensen 

et al., 2019). Vidare härleder Lee et al. (2015) bristerna i hållbarhetsrapportens innehåll främst 

till brister i förmågan hos chefer, ägare och resursbrister. Dessutom identifierar författarna ett 

kommunikationsgap mellan syftet med kommunikationen och vad som faktiskt kommuniceras, 

som förvandlar företagens tänkta vinstsökande approach till en vinstoffrande aktivitet (Lee et 

al., 2015). Slutligen kan en möjlig förklaring till bristerna i SME:s 

hållbarhetsrapporteringsinnehåll vara att flera forskare hävdar att hållbarhetsstandarder oftast 

är utformade för större företag (Arena & Azzone, 2012; Grimstad et al., 2020; Kasiri et al., 

2020). Till sist kan företag även avstå att frivilligt hållbarhetsrapportera, eftersom det inte ger 

mervärde och kostnaderna är för höga kontra fördelarna (Hassan et al., 2020). 

 

Sammanfattningsvis har ovanstående diskussion visat att ett hållbarhetsverktyg kan användas 

av företagen för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Frivilligheten innebär i sin tur en 

variation i vad som presenteras i hållbarhetsrapporterna, vilket kan innebära både fördelar och 

nackdelar.  
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1.2.3 Motivationsfaktorer och hinder 
Den här uppsatsen syftar delvis till att undersöka motivationen bakom att frivilligt 

hållbarhetsrapportera. Följaktligen är det relevant att undersöka vad tidigare forskare har 

konstaterat avseende vilka de främsta motivationsfaktorerna har varit för företags 

hållbarhetsengagemang. För att öka förståelsen för det som den här studien avser att undersöka, 

så presenteras även hinder som varit framträdande. För en övergripande sammanfattning av 

faktorer som påverkat hållbarhetsrapporteringen se bilaga 2. 

Thijssens et al. (2016) undersökning visar att tre av sex undersökta företag ansåg att den 

huvudsakliga motivationen till varför företagen väljer att hållbarhetsrapporterar är på grund av 

en engagerad VD. Vidare ansåg två företag att det är press från intressenter är den huvudsakliga 

anledningen, medan ett företaget gör det för att alla andra göra det (Thijssens et al., 2016). 

Ytterligare motivationsfaktorer har varit konkurrensfördelar, press intressenter (Mahoney et al., 

2013; Christensen et al., 2019). Det finns också studier som visat att hållbarhetsrapportering 

ökar lönsamheten för företagen (Bodhanwala & Bodhanwala 2018; Saeidi et al., 2015; Perez-

Mesa et al., 2016), men även att det inte finns någon lönsamhetskoppling (Chen et al., 2018). 

Vidare har möjligheten att ta premiumpriser, vinna fördelar, ägarens vision och en miljövänlig 

regional kultur identifierats som motivationsfaktorer (Aragon-Correa, 1998; Darnall et al., 

2010, Darnall et al., 2010). Utöver det har tidigare forskning också undersökt 

motivationsfaktorer för införandet av hållbarhetskonceptet i verksamheten. I Kasiri et al. (2020) 

litteraturgenomgång framkom det att ökade vinster, chefer, ägarens personliga värderingar, 

ökad konkurrenskraft, tillgänglighet till resurser, intressenter, förbättrat rykte m.fl. var 

motivationsfaktorer som tidigare forskning påvisat (Kasiri et al., 2020). Slutligen har ytterligare 

en tidigare studie visat att varumärkesstärkande, premiumpriser och ökad kundlojalitet var 

motivationsfaktorer till företagets hållbarhetsengagemang (Lee et al., 2015).  

1.2.4 Behov av framtida studier 
Grimstad et al. (2020) och Kasiri et al. (2020) har undersökt motiven bakom 

hållbarhetskonceptet generellt, men i andra kontexter än vad vår studie avser. Dessutom 

uppmanar Kasiri et al. (2020) till vidare forskning angående hållbarhetsregleringsfrågor 

kopplade till SMEs, eftersom det kan hjälpa reglerarna. I sin tur uppmuntrar Grimstad et al. 

(2020) till fler studier angående motivationen bakom hållbarhetsarbete samt att hållbart 

företagande (CSR) ännu inte förklarats fullständigt. Det sistnämnda hävdar också Thijssens et 

al. (2016), som i sin tur undersöker större företags interna hållbarhetsrapporteringsprocess. Det 
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går i linje med Farneti et al. (2015) som hävdar att det finns utrymme för mer kunskap kring 

processen och påverkan av SME:s införande av hållbarhetsrapportering. Därutöver menar 

Christensen et al. (2019) att tidigare forskning framförallt har fokuserat på företagets 

hållbarhetsaktiviteter och inte hållbarhetsrapporteringen. Ortiz-Martinez och Marín-Hernández 

(2020) belyser vikten av att studera hur SME:s upplyser om icke finansiell information eftersom 

det är ett sätt som förbättrar företagens kommunikation och transparens kring deras sociala och 

etiska praxis eftersom SME:s är den dominerade företagssektorn i Europa. Vidare finns det 

fortfarande brist på kunskap angående processen och påverkan för SME:s införande av 

hållbarhetsrapportering. Ämnet är därmed högst relevant inte minst på grund att företagens 

aktiviteter har en negativ påverkan på ekosystemet (Farneti et al., 2015; Aifuwa, 2020). 

Avslutningsvis uppmanar Morsing och Spencers (2019) till fler studier avseende ägare och 

chefers inre och yttre motivation till hållbarhetsrapportering och att det behövs mer empirisk 

forskning på fenomenet. Till sist påstår Rossi och Vilchez (2020) att det inom en snar framtid 

troligtvis kommer bli obligatoriskt för SME:s i EU-länderna att rapportera om icke finansiell 

information.  

Problematiseringen i den här studien har visat att det finns tidigare forskning i stor omfattning 

som behandlat SME:s, hållbarhetsrapportering och motiven bakom hållbarhetsaktiviteter. 

Dessutom har tidigare forskare uttryckt ett behov av ytterligare forskning inom områdena vilket 

beskrivits i ovanstående stycke. Utöver det uppmanar Silva (2021) till att mer empirisk 

forskning behövs kring motivationen bakom hållbarhetsupplysningar. Mot bakgrund av det har 

vi identifierat ett forskningsgap avseende motivationen bakom svenska SME:s frivilliga 

hållbarhetsrapportering samt vad rapporterna innehåller. Det är ett gap som denna uppsats 

ämnar att försöka uppfylla, vilket leder oss in på den här studiens syfte och problemformulering.  

1.3 Syfte 
Studien syftar till att undersöka varför svenska små och medelstora företag frivilligt väljer att 

upprätta en hållbarhetsrapport samt att analysera vad hållbarhetsrapporten innehåller.  

1.4 Problemformulering 
Vilka yttre och inre motivationsfaktorer påverkar SME:s initiativ till frivillig 

hållbarhetsrapportering och vad innehåller rapporten? 
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1.5 Avgränsning  
Studien avgränsar sig till att endast omfatta svenska små och medelstora aktiebolag som inte 

når upp till Årsredovisningslagen kriterier kring hållbarhetsrapportering. 

1.6 Disposition  
 
  
 
 
 
 

Inledning ESG, lagstiftnng 
och standarder

Teoretisk 
referensram

MetodEmpiriAnalys

Slutsatser

I det tredje presenteras legitimitets- 
teorin samt legitimitet kopplas till 
hållbarhetsrapportering. Därefter 
beskrivs intressentteorin, följt av  
inre och yttre motivationsfaktorer  
och avslutningsvis presteras en  
modell som kopplar samman teori  
med studiens syfte. 

Resultatet från empirin 
analyseras och diskuteras i 
studiens sjätte kapitel.  

Det empiriska resultatet 
presenteras i 
undersökningens femte 
kapitel. 

Val av vetenskaplig samt 
empirisk metod motiveras 
i studiens fjärde kapitel. 

Undersökningens första 
kapitel behandlar bakgrund, 
problematisering, syfte 
problemformulering och 
avgränsningar. 

I undersökningens sista och avslutande kapitel 
besvaras forskningens syfte och forskningsfråga. 
Vidare behandlar det sjunde kapitlet studiens 
slutsatser, praktiska och empiriska bidrag samt 
begränsningar och förslag till framtida forskning. 

Studiens andra kapitel beskriver ESG, 
EU-direktivet, propositionen och 
Årsredovisningslagen samt standarder 
i form av UN Global Compact, GRI 
och IR. Avslutnings beskriver 
relationen mellan frivilliga och 
obligatorisk hållbarhetsrapportering. 
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2 ESG, lagstiftningar & standarder 
Den här studiens ena syfte är att analysera vad hållbarhetsrapporterna innehåller samt 

motivationen till varför svenska SME:s frivilligt upprättar en hållbarhetsrapport. Eftersom 

innehållet i hållbarhetsrapporterna avses undersökas är de relevant att presentera ESG, 

hållbarhetsstandarder, lagstiftning och UNGC. Först görs en genomgång av ESG, därefter 

presenteras EU direktivet och Årsredovisningslagen. Därefter presenteras organisationen 

UNGC följt av standarderna GRI och IR. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om frivillig 

och obligatorisk hållbarhetsrapportering.  

2.1 Enviromental, Social och Governance (ESG) 

Henderson och Serafeim (2020) argumenterar för att växthusgasutsläpp är en av orsakerna till 

den globala uppvärmningen som pågår. Vidare menar författarna att okontrollerade 

klimatförändringar är ett hot mot politisk stabilitet men även ekonomisk tillväxt. Olika initiativ 

har tagits för att lösa problemen, exempelvis prissättning på utsläpp eller Parisavtalet där 195 

länder förbundit sig ett åtagande om att minska sina växthusgasutsläpp. Däremot menar 

Henderson och Serafeim (2020) att det i sig inte är tillräckligt för att undvika en negativ 

klimatförändring utan det behövs flera olika initiativ. Författarna menar att både konsument- 

och företagsbeteende måste förändras, som till exempel växthusbaserad kost, nya regelverk och 

betydande organisatoriska förändringar i företagen. Sammantaget hävdar författarna att det 

kommer att krävas betydande förändringar i system och strukturen hos företagen och at redan 

etablerade företag ofta har svårigheter med det samt att agera på nya sätt. Ytterligare ett initiativ 

som Henderson och Serafeim (2020) nämner är att det behövs icke finansiella mått på företagets 

hållbarhetsprestationer. Måtten behöver, i sin tur, vara tillgängliga, väsentliga, jämförbara och 

granskningsbara för att investerare ska acceptera att företagen strävar mot dessa mål istället för 

mot omedelbar vinstmaximering. (Henderson & Serafeim, 2020). 

ESG (Environmental Social Governance) är ett exempel på ett sådant icke finansiellt mått som 

Henderson och Serafeim (2020) avser behövs för att bedöm ett företags hållbarhetsarbete. 

Vidare kan det förekomma skillnader mellan hur ESG-agenturer poängsätter, men gemensamt 

är att måttet baseras på de tre grundpelarna miljö (E), social (S) och bolagsstyrning (G). 

Miljöpelaren behandlar områden som exempelvis hur företagen arbetar med avfallshantering, 

utsläpp, klimatpåverkan m.m. Den sociala pelaren omfattar exempelvis arbetsvillkor och 
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mänskliga rättigheter m.m. Bolagsstyrningspelaren innebär att frågor kring styrningen av 

bolaget behandlas, exempelvis angående anti-korruption och ledningens kompensation (Erne, 

2021; Principles for Responsible Investment [PRI], 2021a). ESG-termerna dock relaterade till 

varandra på det sättet att en sund bolagsstyrning och interna system för riskhantering är 

nödvändigt för att kunna agera och hantera de miljömässiga och sociala utmaningar företag 

idag står inför. Slutligen handlar ESG-pelarna om hur företaget påverkar, arbetar och följer 

regelverk inom ESG-områdena (Durand et al., 2017; Knoepfel, 2004).  

Vidare har företag visat ett ökat intresse för att ta med icke finansiella faktorer som ESG i sitt 

arbete, eftersom både enskilda och institutionella investerare har insett att ESG-faktorerna har 

betydelse för företagens möjligheter och risker (Durand et al., 2017). Det går i linje med att det 

år 2018 var över 250 000 unika artiklar som fokuserade på ESG-ämnen kopplade till 8000 unika 

företag. Dessutom har investeringarna i ESG-fonder ökat markant under de senaste åren, då 

Europa hade den högsta andelen hållbara investeringar (Serafeim, 2020). ESG:s relevans har 

också fått en ökad betydelse eftersom Serafeim (2020) menar att intressenter och framförallt 

investerares syn på företagets hållbarhets aktiviteter har förändrats. Det eftersom tidigare sågs 

hållbarhetsutgifter som ett slöseri med företagets resurser, medan ny forskning har visat att 

företag med bättre ESG arbete överträffar i framtiden företag som presterat sämre i ESG-

relaterade områden. Slutligen menar Serafeim (2020) även att företag med nöjdare medarbetare 

presterar bättre ekonomiskt samt företag med sämre miljöavtryck är förknippat med lägre 

marknadsvärdering (Serafeim,2020).  

Som tidigare nämnts används som ett mått för att avgöra hur bra ett företag arbetar med 

hållbarhet (Chen & Yang, 2020). Vanligtvis bedöms och poängsätts företagens 

hållbarhetsarbete av olika ESG-agenturer. En hög ESG-poäng indikerar att företaget förvaltas 

bra och att CSR-principer följs. Mot bakgrund av det antas det ur ett investeringsperspektiv att 

risken för att bli involverade i skandaler minskar (Lööf & Stephan, 2019.). Å andra sidan hävdar 

Serafeim (2020) att företag med höga ESG-poäng kan bero på lyckosamma 

marknadsföringskampanjer snarare än sina ESG-prestationer. Författaren menar också att 

företag som presterat bra inom ESG förutom vid enstaka tillfällen därefter kan komma att 

bedömas som svagt presterande ESG-företag. Det går att relatera till att negativa nyheter om en 

specifik ESG-situation kan sprida sig och påverka övriga områden. Det kan i sin tur leda till en 

undervärdering av företagets ESG-prestationer överlag som inte är helt rättvis (Serafeim, 2020). 

Avslutningsvis kan även företag själva välja att fokusera mer på ett av ESG områdena, vilket i 

sin tur kan försämra helhetsbetyget (Durand et al., 2017).  
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Henderson och Serafeim (2020) har som tidigare nämnts belyst problematiken kring hur dagens 

ekonomiska system påverkar klimatet negativt. Författarna menar att för att en förändring ska 

kunna ske och vi ska uppnå en hållbar utveckling behöver företagen anta vad de benämner som 

ett äkta socialt syfte. Det innebär kortfattat att företagens syfte går utöver vinstmaximering och 

det bedöms autentiskt om regelbundna investeringar görs på bekostnad av omedelbar 

lönsamhet. Författarna menar att dessa företagsledare också ofta är djupt engagerade i ett syfte 

som går utöver vinster och lönsamhet. Vidare menar författarna att sådana företag är 

nödvändiga i processen mot att förhindra eller bromsa problemet med klimatförändringarna. 

Företag av den här typen är beredda att exempelvis sätta ambitiösa miljömål trots kostnaderna 

det innebär. Vidare menar författarna att det finns vinster i att behandla sin personal på ett 

rättvist och bra sätt i form av att de då dels är villiga att göra det där lilla extra, dels även är mer 

motståndskraftiga mot utmaningar och att skaffa sig nya färdigheter. Autentiska företag 

kommer locka till sig personal med samma värderingar angående hållbarhet. Behandlas sådan 

arbetskraft på ett bra sätt möjliggör det innovationer eftersom personalen kan hantera den risk 

och osäkerhet som finns kring innovativa projekt. Författarna hävdar att innovativa projekt och 

autentiska företag krävs för att göra skillnad angående klimatförändringarna och är därmed ett 

verktyg för att uppnå en hållbar ekonomi (Henderson & Serafeim, 2020).  Enligt författarnas 

definition är Tesla, Iberdrola och Enel exempel på företag som är syftesdrivna, vilka samtliga 

tidigt gjorde hållbara investeringar trots att konkurrenter inte gjorde det och att det kortsiktigt 

påverkade lönsamheten negativt. Det visade sig sedan vara positivt för den långsiktiga 

lönsamheten, exempelvis har Tesla blivit det mest värdefulla av alla bilföretag i historien och 

konkurrenterna satsar numera allt mer även dom på elektriska bilar. Andra tecken på att 

affärsvärlden håller på att gå mot en mer hållbar utveckling är olika uttalanden från stora företag 

där de visar att ekonomiska resultat inte längre enbart är det som är viktigt, utan även att visa 

hur företaget positivt bidrar till samhället. Det tolkas av författarna som ett erkännande mot att 

det finns ekonomisk avkastning i syftesdriven affärsverksamhet, men även att 

klimatförändringar är ett reellt hot mot hela ekonomin (Henderson & Serafeim, 2020). 

Avslutningsvis finns det idag initiativ som positivt påverkar en hållbar utveckling, exempelvis 

ovannämnda företagsinitiativ. Dessutom kan ESG ses som ett sådant eftersom det bidrar till att 

allt fler organisationer ska arbeta mot Global Compacts principer och mål. ESG kan även bidra 

till att fler investeringar görs med hållbarhet i beaktande. Dessutom inkluderar företag idag allt 

mer ESG och hållbarhetsinformation i sina rapporter samt så har EU utfärdat ett direktiv om 

icke finansiell rapportering. Global Compacts rapporteringsformat CoP är ett exempel på en 
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sådan rapport, som enligt UN kan fungera som ett hjälpmedel för företag att integrera ESG i 

betänkandet avseende företagets investeringar. Mot bakgrund av det kan en CoP bidra till mer 

effektiv allokering av företagets kapital, sett ur ett ESG-perspektiv (United Global Compact, 

2021d; United Nations Global Compact, 2021c; Henderson & Serafeim, 2020). Däremot finns 

det hinder mot att integrera ESG i företagens verksamhet. Det har nämligen framkommit 

svårigheter att exempelvis definiera ESG-ämnen, problematik kring mätning av ESG-

indikatorer, kompetensproblem inom området samt en osäkerhet kring framtida reglering inom 

området (Knoepfel, 2004). 

Sammanfattningsvis har ovanstående diskussion försökt belysa problematiken som finns 

relaterat till hållbarhet och att hållbarhetsinitiativ behövs. Vidare är ESG ett relevant och 

aktuellt icke finansiellt mått som kan bidra till ökat företagsansvar i avseendet hållbarhet. Det 

eftersom det har blivit ett accepterat mått på hur bra företagens hållbarhetsprestationer är. 

Slutligen omfattas ESG-begreppet av många hållbarhetsrelaterade områden. Mot bakgrund av 

det har ESG varit en del i analysen av den här studiens undersökta hållbarhetsrapporter.  

2.2 EU-direktivet, Prop. & ÅRL 
Europeiska Unionen kräver sedan 2014 att upplysningar lämnas av större företag kring hur de 

arbetar med sociala och miljömässiga frågor. Kravet har sitt ursprung i EU-direktiv 2014/95/EU 

som innefattar regler kring icke-finansiella upplysningar för större företag. Direktivet innebär 

att företag av allmänt intresse som har mer än 500 anställda ska publicera hållbarhetsrapport. 

Enligt The non-financial reporting directive som det även kallas, ska företag lämna information 

om följande: miljöskydd, socialt ansvar och behandling av anställda, respekt för mänskliga 

rättigheter, antikorruption och mutor samt mångfald i företagets styrelser (när det gäller ålder, 

kön, utbildning och yrkesbakgrund). Direktivet ger däremot företagen stor flexibilitet kring hur 

de väljer att rapportera, men ger samtidigt anvisningar till tillämpliga riktlinjer såsom UN 

Global Compact. För att ständigt utveckla direktivet lämnar intressenter in deras idéer kring 

hur direktivet kan ändras och på så sätt bli bättre (European Commission, 2021a). 

 

Till följd av EU-direktivet kom ett nytt förslag till lag i Sverige i form av propositionen 

2015/2016:193 som innehöll förslag gällande hållbarhetsrapportering. Företag av en särskild 

storlek ska upplysa om följande aspekter i en hållbarhetsrapport: miljö, sociala förhållanden, 

personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.  Rapporten ska vara 

kopplad till företagets verksamhet och ska beskriva de relaterade risker och policys som 
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företaget har i hållbarhetsfrågor. Det enda kravet på företagets revisor är att kontrollera att en 

hållbarhetsrapport har upprättats. Propositionen antogs senare av riksdagen och innebär att 

paragraf 10–14 i Årsredovisningslagens sjätte kapitlet är nya och lagkravet började gälla för 

företag som inleder räkenskapsår efter 31 december 2016. Jämfört med EU-direktivet är 

gränsvärdena lägre i Sverige då lagen gäller för företag med fler än 250 anställda. Kravet måste 

vara uppfyllt de två senaste räkenskapsåren tillsammans med att följande ett av två kriterier:  

• Minst 175 miljoner kronor i balansomslutning. 

• Minst 350 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Därtill finns det två tillvägagångssätt enligt lagkravet kring hur hållbarhetsrapporten kan 

upprättas, vilka är antingen som en del av förvaltningsberättelsen enligt 10§ eller separat från 

årsredovisningen enligt 11§ (Prop. 2015/16:193). Det är ovanstående definition som kommer 

användas för urvalet av företag.  

2.3 United Nations Global Compact 
United Nations Global Compact (UNGC) är en organisation som bildades 1999 av Förenta 

Nationerna med syftet att främja hållbarhetsutvecklingen hos företag och därmed i 

affärsvärlden som helhet. Det sker genom att företag blir medlemmar och därigenom åtar sig 

att följa UNGC:s tio principerna som behandlar områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 

miljö och antikorruption (se bilaga 3; United Nations Global Compact, 2021g). Vidare enades 

samtliga FN:s medlemsstater år 2015 om att rösta fram Agenda 2030 som övergripande innebär 

att 17 globala hållbarhetsmål sattes, de s.k. Sustainable Development Goals (SDG). Målen togs 

fram genom att aktörer från näringslivet, det civila samhället och marginaliserade aktörer, där 

näringslivet är en viktig spelare för att nå målen 2030 (United Nations Global Compact, 2021g). 

SDG:s ska ge vägledning kring hur företag kan integrera hållbarhet i sin verksamhet och det 

finns exempelvis hjälpmedel anpassade för små och medelstora företag att göra det (United 

Nations Global Compact, 2021f). 

Den svenska grenen av UNGC:s vision är att arbeta för ”Ett konkurrenskraftigt näringsliv som 

tillsammans skapar en hållbar värld” (United Nations Global Compact, 2021i). I skrivande 

stund är det cirka 400 svenska organisationer som är medlemmar (United Nations Global 

Compact, 2021b).  Ett krav för medlemskap är att de årligen ska publicera en rapport som 

benämns Communication on Progress (CoP). Det som en CoP övergripande ska presenteras är 

en beskrivning över hur organisationerna har arbetat för att implementera de tio principerna i 

verksamheten (United Nations Global Compact, 2021h). Ett syfte med rapporten är att 
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företagen ska visa att de har åtagit sig UN Global Compact och ytterligare ett syfte är att 

producera värdefull information till företagets intressenter. Det ska i sin tur ske genom att 

företagen åtar sig att uppfylla tre minimikrav. Det första är ett uttalande från företagets VD, 

som ska uttrycka fortsatt support för UN Global Compact. Det andra är att det ska finnas 

beskrivningar över hur företaget vidtagit handlingar eller ska vidta handlingar mot att 

implementera de tio principerna. Slutligen är det sista minimikravet att företaget ska presentera 

mätningar av resultatet. Dessutom ska en CoP ge förklaringar om någon princip bortses från 

samt innehålla information om hur organisationerna bidrar till att uppnå SDG:erna. Vidare 

menar FN att formatet är flexibelt så länge de minimikrav som ställs är uppfyllda. Rapporterna 

och organisationernas namn syns offentligt på hemsidan och om en CoP inte lämnas in listas 

företaget som först och främst non-communicating, sedan därefter som utesluten (United 

Nations Global Compact, 2021a). Slutligen menar FN att det alltmer blir fler CoP publicerade, 

vilket de menar är för att efterfrågan från intressenter har ökat samt att samarbete sker med 

andra rapporteringsstandarder som exempelvis GRI (United Nations Global Compact, 2021h). 

Avslutningsvis uppmanar FN till att CoP ska vara integrerad i kommunikation med intressenter, 

vanligtvis genom att integrera CoP i årsredovisningen eller i en separat hållbarhetsrapport 

(United Nations Global Compact, 2021e). 

Rasche (2019) tar upp tidigare framförd kritik mot UNGC och dess “affärsmodell”. Kritiker 

har redan från starten kritiserat UNGC avseende bristfällig övervakning av medlemmarnas 

handlingar. Det har i sin tur medfört ett ifrågasättande angående om medlemmarna verkligen 

agerar hållbart eller om de bara påstår det. Därigenom har det höjts röster för att UNGC behöver 

starkare åtgärder för att säkerhetsställa att medlemmarna hålls ansvariga för sina handlingar. 

Ett svar på den kritiken var införandet av CoP, men kritiska röster har höjts även mot det 

initiativet. Kritiken mot CoP har exempelvis varit att inträdesvillkoren är för låga och att UNGC 

därigenom bara vill ha kvantitativ tillväxt, det vill säga många medlemmar men lite 

engagemang. Slutligen har kritik även riktats mot att fram till år 2018 var det 8000 företag som 

hade blivit avlistade på grund av att de misslyckats med att lämna in en CoP. Det som 

kritiserades var dels om UNGC var tillräckligt behjälpliga, dels att medlemmarnas 

implementering av de tio principerna i verksamheten ifrågasattes eftersom de inte ens klarade 

av att lämna en enkel CoP (Rasche, 2019). 

Avslutningsvis så finns det finns frivillig press exempelvis i form av att företag anmäler sig att 

följa FN:s globala SGS:s eller upprätta en CoP och det finns obligatorisk press för de företag 

som uppnår kraven i Årsredovisningslagen. Aragon-Correa et al. (2020) diskuterar kring just 
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det här och kommer i sin undersökning fram till att obligatorisk press har historiskt visat sig 

mest kraftfullt för att förbättra företagens miljöprestationer. Wolniak och Hąbek (2013) är inne 

på samma spår och det som förmodligen är mest effektiv är en kombination av att ta sig an både 

obligatoriska och frivilliga program (Aragon-Correa et al., 2020; Wolniak & Hąbek, 2013).  

Sammanfattningsvis kommer den här studien att undersöka företag som antagit ett frivilligt 

initiativ i form av en frivillig hållbarhetsrapportering. Vidare består urvalet av åtta stycken 

företag varav sex stycken upprättat en CoP. Därmed kommer ovanstående avsnitt att vara en 

del av grunden i den analys som görs av rapporterna.  

2.4 Integrated Reporting (IR)   

Ett annat hållbarhetsrapporteringsverktyg är det principbaserade ramverket integrerad 

rapportering (IR) som startades 2013 och är framtaget av IIRC (International Integrated 

Reporting Council). IIRC är en organisation bestående av reglerare, investerare, företag m.fl. 

vars främsta mål är att verka för finansiell stabilitet sammankopplat med en hållbar utveckling. 

IIRC:s ramverk är framtaget med syftet att organisationer ska kommunicera dels sina aktiviteter 

och hur dessa påverkar, dels användandet av resurser och relationer till intressenter. Dessutom 

integreras företagets styrning och strategier exempelvis genom att affärsmodellen integreras i 

kommunikationen. IR ger stöd av detta i form av att företaget presenterar sina inputs, vilka 

enligt ramverket kan kategoriseras utifrån följande sex olika kapital: finansiellt, socialt, 

tillverkning, intellektuellt, mänskligt och naturligt kapital. Kapitalen resulterar sen i ett resultat 

(output) och sen presenteras utfallet av resultatet. Där utfallen kan bli både interna och 

externasamt negativa eller positiva. Sammanfattningsvis integrerar rapporten icke finansiell 

och finansiella prestationer och ska visa på hur företaget skapar värde på kort, medel och lång 

sikt (Integrated Reporting , 2021). 

2.5 Global reporting iniative (GRI) 
Global Reporting initiative (GRI) grundades 1997 och är en organisation som tillhandahåller 

standarder för hållbarhetsrapportering (Global Reporting Initiative [GRI], 2021). GRI arbetar 

utefter tre övergripande områden (social, ekonomi och miljö) och ska vara ett verktyg som 

underlättar för organisationer att identifiera och rapporteras om deras effekter på områdena. Ett 

annat mål är att skapa ett gemensamt rapporteringsspråk genom sina standarder och därmed 

förbättra både kvaliteten, transparensen och jämförbarheten på hållbarhetsrapporter (GRI 101, 

2021). GRI har även ända sedan starten haft ett nära samarbete med olika viktiga aktörer inom 
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hållbarhetsområdet som exempelvis Förenta Nationerna och dess världskommission. Det syns 

direkt i inledningen av den första standarden där kommissionens övergripande definition för 

hållbarhetsutveckling tas upp ”tillgodoser nutidens behov utan att kompromissa med 

kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov”. Vidare så uttrycks det i 

standarden att organisationer har en betydande roll i att uppnå det målet och kan bidra negativt 

eller positivt för att uppnå målet (GRI 101, 2021). 

2.6 Frivillig och obligatorisk hållbarhetsrapportering  
Hållbarhetsrapportering komma i frivillig och obligatorisk form.  Christensen et al. (2019) 

menar att frivillig hållbarhetsrapportering är allt som inte inkluderas i lag eller annat regelverk 

(Christensen et al., 2019). Den här uppsatsen avser att undersöka motivationen till frivillig 

hållbarhetsrapportering hos svenska SME:s och därmed utgår vi från tidigare nämnda 

gränsdragningar mellan frivillig och obligatorisk rapportering enligt Årsredovisningslagen. 

Vidare har tidigare forskning visat att SME:s pressas allt mer av större affärspartners till att 

ägna sig åt hållbarhetsrapportering (Szczanowicz & Saniuk, 2016; Morsing & Spencer, 2019). 

Samtidigt som Aragon-Correa et al. (2020) menar att obligatoriska krav som exempelvis lagar 

och regler samt även frivilliga hållbarhetsinitiativ också kan pressa företag att bli mer hållbara. 

Vidare visade samma undersökning att obligatorisk press har historiskt och generellt sätt visat 

sig ha bättre effekt på företagets miljöprestation än vad frivilliga initiativ har. Å andra sidan 

visade studien även att obligatoriska regler kan vara ineffektiva och medföra att hela företag 

och hela nationers konkurrenskraft kan försämras samt skapa kostnader som bromsar tillväxten. 

I sin tur ses frivilliga initiativ ofta ha en hög potential att påverka företagets miljöprestationer 

positivt, men dessa initiativ saknar ofta systematik och kan leda till negativa konsekvenser som 

greenwashing, endast symboliskt införande, free-riding, moral hazard etc. Utöver det kan även 

chefers negativa attityd kring miljöreglering försämra miljöprestationen (Aragon-Correa et al., 

2020; Mahoney et al., 2013). Precis som ovanstående forskning har visat menar även Wolniak 

och Hąbek (2013) att det finns både fördelar och nackdelar med frivillig respektive obligatorisk 

hållbarhetsrapportering samt att det måste finnas ett samspel mellan dem för bäst resultat. 

Vidare beskriver Wolniak och Hąbek (2013) att den största fördelen med frivillig är 

flexibiliteten, som i sin tur blir den största nackdelen med obligatorisk. Å andra sidan kan 

företag som rapporterar frivilligt välja att utesluta information som kan bedömas vara negativ, 

medan i obligatorisk har företaget inget val än att upplysa om den negativa informationen. 

Författarna menar att relationen mellan obligatorisk och frivillig har utvecklats till att 

komplettera varandra snarare än att vara motsatser. Wolniak och Hąbek (2013) beskriver 
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samspelet som att minst en andel måste vara obligatorisk för bästa utfall. Med hjälp av följande 

figur beskrivs samspelet (Wolniak & Hąbek, 2013): 
Figur 1 
Samspelet mellan frivillig och obligatorisk hållbarhetsrapportering 

 
Kommentar:  Hämtat från Wolniak och Hąbek (2013, s.92). 
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3 Teoretisk referensram  
I kommande del redovisas den teoretiska referensramen som bygger på legitimitetsteorin, 

intressentteorin och tidigare forskning. De olika teorierna och tidigare forskningen syftar till 

att kunna förklara dels motivationsfaktorer bakom frivillig hållbarhetsrapportering, dels vad 

rapporterna innehåller.  

3.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin fokuserar på relationen mellan organisationer och samhället. Organisationer 

förser exempelvis samhället med produkter och samhället organisationen med resurser 

(Fernando & Lawrence, 2014; Deegan & Unerman, 2011). Företagen har ingen medfödd rätt 

till resurser utan det uppnås genom att samhället uppfattar dem som legitima och på så sätt ges 

mer tillgång till resurser och det är något som är gynnsamt för företaget. Legitimitet bör ses 

som vilken annan viktig resurs som helst för företagets överlevnad (Deegan & Unerman, 2011; 

Frostenson et al., 2015; Fernando & Lawrence, 2014). Enligt teorin är legitimitet en grundpelare 

för ett företags överlevnad och baseras på ett osynligt socialt kontrakt som innebär att 

organisationer måste möta samhället förväntningar för att kunna uppnå legitimitet (Deegan & 

Unerman, 2011). Vidare menar även Deegan (2002) att om företag misslyckas med att uppnå 

legitimitet dvs. att det sociala kontraktet bryts och det påverkar i sin tur företaget negativt. Det 

kan ske genom exempelvis minskad efterfrågan från kunder, färre som vill arbeta där, sämre 

tillgång till finansiering eller regering som höjer skatter, avgifter eller ändrar lagar för att 

motverka sådana icke legitima handlingar. Vidare har företagets vinst traditionellt sett varit 

måttet på legitimitet, men för att uppnå legitimitet idag behöver företagen även ta hänsyn till 

andra områden. Om företag exempelvis presterar dåligt inom områden som innefattar 

miljöaspekter och anställdas välmående kan det bli svårt för företaget att uppnå legitimitet 

(Deegan, 2002).  

Vidare kan ett legitimitetsgap uppstå på grund av att samhällets förväntningar förändras och 

därmed kan legitimitet förloras snabbt. Mot bakgrund av det behöver företag ständigt se 

legitimitet som ett oavslutat arbete (Mobus, 2005). Legitimitet kan också gå förlorad på grund 

av att information som tidigare var okänd kommer fram. Det kan i sin tur exempelvis vara 

avslöjanden genom media, som att produkter tillverkas i lågavlönade länder eller att det sker en 

skandal eller olycka (Deegan & Unerman, 2011; Fernando & Lawrence, 2014). Ytterligare en 

orsak till att företag inte anses legitima är att de misslyckas med att upplysa samhället om det 
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(Deegan & Unerman, 2011). Mot bakgrund av det kan en möjlig motivationsfaktor till 

hållbarhetsrapportering vara att företaget strävar efter att uppnå legitimitet (Deegan, 2002; 

Fernando & Lawrence, 2014). Företagen kan genom sin kommunikation försöka påverka, 

utbilda och ändra förväntningarna till att de anses vara legitima. Vidare kan de även manipulera 

förväntningar genom att ta bort uppmärksamhet från problemet. Det finns således 

kommunikationsstrategier som är mer symboliska i avseendet att företag kan rapportera om 

aktiviteter utan att de har integrerats i verksamheten, varav rapporteringen mestadels är för syns 

skull. Följaktligen kan hållbarhetsrapporteringen till samhället ha en betydelsefull roll för att 

företaget ska uppnå legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Slutligen kan ett företag vinna 

legitimitet genom att upplysa samhället om hur företaget agera socialt och miljömässigt 

(Fernando & Lawrence, 2014). Till sist menar Bachman och Ingenhoff (2016) att företag också 

får positiva effekter av en högre omfattning i sin hållbarhetsrapportering (Bachmann & 

Ingenhoff, 2016). 

3.2 Legitimitet kopplat till hållbarhetsrapportering 
Silva (2021) konstaterar att legitimitet har varit och är fortfarande en faktor som driver på 

hållbarhetsarbetet inklusive rapportering kring ämnet.  Legitimitetsteorin är en av de vanligaste 

teorierna som använts för att förklara varför företag väljer att frivilligt rapportera kring sina 

sociala och miljömässiga prestationer. Rapporteringen fungerar som ett verktyg för företagets 

legitimitetsbyggande, eftersom det skapar transparens, minskar informationsasymmetrin och 

svarar mot press från intressenter. Om inte företag svarar mot press och förväntningar från 

intressenter kan hela legitimiteten hotas.  

Silva (2021) har med utgångspunkt i legitimitetsteorin undersökt på vilket sätt företagen 

rapporterar och kan bidra till att uppfylla SDG:s.  Författaren delar upp upplysningarna i verklig 

och symbolisk rapporteringsform, där den förstnämnda innebär att faktiska förändringar görs 

exempelvis i interna processer och aktiviteter. Symbolisk handlar mer om att porträttera 

företaget positivt, exempelvis genom att rapportera om sitt arbete mot SDG:s för att dölja andra 

brister. Gemensamt för båda formerna är att det handlar om att företagen försöker uppnå 

legitimitet men där symbolisk inte kommer bidra till syftet med SDG:s, vilket i sin tur är en 

global hållbar utveckling.  

Silva (2021) delar också upp rapporteringsinformationen i kvalitativa (berättande form) och 

kvantitativa variabler (mätbar form). Företagens rapportering kring SDG:s har visat sig mest 

innehåll kvalitativ framtidsorienterad information, därefter kvalitativ bakåtorienterade. Det vill 
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säga företagen i undersökningen tenderar att rapportera kring SDG:s i mer berättande form än 

mätbara indikatorer. Rapporterna tenderade även att vara inriktade kring att företagen arbetade 

mot SDG:s och inte hur de gjorde det. Företagen i undersökningen hänvisade ofta sina 

aktiviteter mot olika SDG:s men det saknades ytterligare förklaringa, exempelvis om 

aktiviteternas påverkan. Vidare var identifierade kvantitativa indikatorer främst inriktade på 

investeringar, sparade kostnader och välgörenhetsdonationer. Området investeringar och 

sparande kostnader är inom den ekonomiska och miljömässiga aspekten, medan 

välgörenhetsdonationer faller inom den sociala aspekten av hållbarhet. Vidare innehöll en del 

företags rapporter mätbara indikatorer i form av exempelvis sina utsläpp. I sin tur var 

jämställdhets-SDG:n något som rapporterades om både i kvalitativ och kvantitativ form. 

Vanligast förekommande SDG:s i hållbarhetsrapporterna var de kring arbetsmiljöförhållanden, 

ekonomisk hållbar tillväxt och den som behandlar miljöaspekter. Slutligen rapporterade mindre 

än hälften av företagen kring den SDG som inriktar sig mot hållbar konsumtion och produktion. 

Allra minst uppmärksammad i rapporterna var målet mot ingen hunger.  

Vidare har Silva (2021) tagit fram ett ramverk baserat på legitimitetsteorin. Ramverket bygger 

på att ett företag använder sig separat eller kombinerat av olika 

hållbarhetsrapporteringsstrategier för att uppnå legitimitet. Den första legitimitetsstrategin 

benämns försoningsstrategin. Strategin innebär att istället för att göra verkliga förändringar i 

verksamheten baserade på SDG:s, kopplas redan existerande hållbarhetsaktiviter ihop med 

lämpliga SDG:s. Försoningsstrategin innebär därmed en symbolisk rapportering för att 

exempelvis lugna intressenter som pressar. Det innebär i sin tur att strategins bidragande till att 

uppfylla målen med SDG:s tills 2030 är begränsade. Slutligen är strategin också mer 

bakåtorienterad än framtidsorienterad när det kommer till vad som rapporteras och det finns 

ingen tydlig koppling mellan aktiviteterna och kärnverksamheten.  

Den andra legitimitetsstrategin Silva (2021) kommer fram till är transparensstrategin. Likt 

försoningsstrategin är transparensstrategin också mer bakåtorienterade än framtidsinriktad samt 

finns det redan existerande CSR-aktiviteter som kopplas till SDG:s i rapporteringen. Till 

skillnad mot försoningsstrategin fokuserar inte företagen på CSR aktiviteter som ett tillägg, 

utan de kopplar nuvarande kärnverksamhet till SDG:s. Strategin kan innebära fördelar som 

ökad transparens kring hur företagens affärsverksamhet och deras handlingar faktiskt bidrar till 

SDG:s. Å andra sidan kan strategin också användas så att företagen selektivt väljer vilka SDG:s 

de arbetar mot baserat på redan befintlig affärsverksamhet och medvetet försummar resterande, 

vilket kan innebära att bilden av företaget utåt sett blir snedvriden och inte rättvis.  
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En tredje legitimitetsstrategi är stimuleringsstrategin och den är framtidsorienterad. I den här 

strategin används SDG:s som inspiration för att skapa förändring eller nya aktiviteter, men 

dessa är separerade från kärnverksamheten. Silva (2021) hävdar att det finns indikationer på att 

SDG:s används mer som guidning men inte integreras direkt i kärnverksamheten. Följaktligen 

innebär det en rapportering som är mer av symboliskt slag.  

En fjärde och sista legitimitetsstrategi är transformationsstrategin. Strategin går ut på att 

företagen använder SDG:s för att identifiera nya affärsmöjligheter eller till och med omvandla 

hela affärsmodellen. Vidare har strategin störst potential av alla att bidra till SDG:s och till en 

verklig förändring beroende på vilket sätt strategin implementeras i företagen. Däremot hade 

inget av företagen i undersökningen använt strategin fullt ut (t.ex. förändring av 

affärsmodellen). Det som istället syntes var en approach mot tillämpning av strategin, 

exempelvis genom att ha anställda med titeln SDG specialist, eller utveckling av nya produkter 

inspirerande av SDG:s.  

Sammanfattat kommer Silva (2021) fram till att företagens rapportering kring SDG:s indikerar 

ett mer symboliskt tillvägagångssätt som en reaktion på press från intressenternas. Mot 

bakgrund av det kommer Silva (2021) fram till att en symbolisk rapportering inte kommer bidra 

till att uppnå målen med SDG:s fram tills 2030, eftersom det krävs verkliga förändringar i 

verksamheterna för att uppnå det målet. Istället visade undersökningen att främst fokus ligger 

på att presentera redan befintliga hållbarhetsaktiviteter som sedan kopplas ihop med SDG:s 

samt är aktiviteterna frikopplade från kärnverksamheten. Vidare saknades det även transparens 

och tydlighet kring hur man t.ex. mäter saker eller om man verkligen bidrar till SDG:s. Slutligen 

konstaterar Silva (2021) att även om bidraget till målet med SDG:s 2030 generellt är lågt, så 

har transformationsstrategin mest potential att kunna bidra genom att skapa verkliga 

förändringar istället för symboliska.  

3.3 Intressentteorin 

Intressentteorin är till skillnad från legitimitetsteorin inte fokuserad på förväntningar från hela 

samhället, istället fokuserar den mer koncentrerat mot specifika grupper av intressenter. 

Följaktligen finns det till skillnad mot legitimitetsteorin flera olika sociala kontrakt med olika 

intressentgrupper (Deegan & Unerman, 2011). Intressenterna kan delas upp i primära och 

sekundära, där den förstnämnda är avgörande för företagets fortlevnad, medan sekundära är 

individer eller grupper som påverkas och påverkar en organisation (Clarkson, 1995). Vidare 

menar emellertid Gray et al. (1995) att intressentteorin och legitimitetsteorin inte ska ses som 
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konkurrerande teorier utan som överlappande perspektiv i avseende rapporteringsbeteende 

(Gray et al., 1995). Spence et al. (2010) hävdar att en strategi organisationer kan ha för att 

tillfredsställa förväntningar från företagets intressenter är att redovisa information om sina 

aktiviteter.  Dessutom menar Spence et al (2010) att intressentteorin är en av de vanligaste 

forskare har använt sig av för att förklara motivationen bakom hållbarhetsrapportering (Spence 

et al., 2010). 

Vidare så delar Deegan & Unerman (2011) upp intressentteorin i en etisk gren och en 

managerial gren. I den etiska grenen är alla intressenter lika viktiga och har därmed lika rätt att 

inte bli kränkt eller åsidosatt samt har vissa inneboende rättigheter som exempelvis bra 

arbetsmiljövillkor. Konceptet ansvarsskyldighet är också viktigt i den etiska grenen i avseendet 

att alla intressenter har rätt till att få information. Det vill säga organisationer har ett ansvar att 

publicera information riktat till alla intressenter, oavsett om det efterfrågas eller används av alla 

(Deegan & Unerman, 2011). Det bekräftas av Cunha och Moneva (2018) som i sin tur menar 

att en hållbarhetsrapport kan vara ett verktyg för att uppfylla den ansvarsskyldighet företag har 

mot sina intressenter (Cunha & Moneva, 2018). Vidare hanterar managerial grenen intressenter 

olika beroende på vilken relevans de har för företaget. Det innebär i sin tur att organisationer 

och företag riktar uppmärksamheten samt är mer fokuserad på att hantera relationer med 

mäktiga intressenter. Vanligtvis läggs mest fokus på intressenter som kan eller har stor inverkan 

på företaget, till exempel de som förser företaget med kapital, anställda, material eller sådana 

som har tillgång till inflytelserik media, politiker m.fl. Vidare kan vilka intressenter som är 

viktigast förändras över tid och likaså deras behov och förväntningar, vilket innebär att företag 

behöver vara uppdaterade kontinuerligt och anpassa sina strategier. Mot bakgrund av det kan 

hållbarhetsrapportering fungera som ett viktigt redskap för att hantera eller manipulera sina 

intressenter, exempelvis genom att presentera information om företagets hållbarhetsaktiviteter 

och på så sätt vinna godkännande och förtroende, men informationen kan även få motsatt effekt 

(Deegan & Unerman, 2011). Det är i sin tur i linje med Cunha och Moneva (2018) som hävdar 

att det kan finnas svårigheter i att veta vad för information som ska presenteras, men att det är 

viktigt att företagen känner igen sina intressentgrupper och att ifall de exempelvis kräver viss 

hållbarhetsinformation (Cunha & Moneva, 2018). Vidare påvisar Neu et al. (1998) i sin 

undersökning fram till att företag är mer benägna att publicera hållbarhetsrelaterade 

upplysningar när de efterfrågas av särskilt viktiga intressenter, vilket i det här fallet var 

finansiellt viktiga intressenter eller regeringen. Det betyder i sin tur att mängden och vad som 

publiceras baseras på förväntningar och krav från viktiga intressenter (Neu et al., 1998). 
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Avslutningsvis kan både den etiska och managerial grenen tas i beaktning och hanteras av 

organisationer samtidigt (Deegan & Unerman, 2011). 

3.3 Yttre och inre motivationsfaktorer  
Grimstad et al. (2020) delar upp motivationsfaktorerna till hållbart företagande i inre (intrinsic) 

och yttre (extrinsic). Författaren beskriver inre motivationsfaktorer som “rätt sak att göra”, 

medan yttre handlar om att hållbarhetsarbetet resulterar i potentiella fördelar som exempelvis 

ökad lönsamhet eller bättre rykte. Undersökningen har en kvantitativ ansats och resultatet 

visade att inre motivationsfaktorer och hållbarhetsaktiviteter hade starkt samband, medan det 

inte kunde påträffas för yttre. Följaktligen visade undersökningen att inre motivationsfaktorer 

var mer drivande för mindre företag än yttre motivationsfaktorer. Vidare visar resultatet 

sammanfattningsvis att inre och yttre motivationsfaktorer har ett samband och förstärks av 

varandra. Sambandet innebär i sin tur att när nivån på båda motivationsfaktorerna var höga så 

förbättrades hållbarhetsaktiviteterna. Kasiri et al. (2020) delar i sin tur upp 

motivationsfaktorerna i inre (internal) och yttre (external). Undersökningen genomfördes med 

en kvalitativ ansats där 75 amerikanska SME:s intervjuades angående främsta 

motivationsfaktorerna och hinder för företaget att införa hållbarhet i verksamheten. 

Undersökning visade att främsta interna motivationsfaktorerna vad att ägare/chefer kände en 

moralisk skyldighet, lägre kostnader och mindre risk för potentiella framtida kostnader. De 

främsta yttre som identifierades var formella utbildningar, hållbarhetsrevisioner samt att kunder 

värderade hållbarhetsprodukter högt. De främsta hindren som identifierades var ökade 

kostnader och begränsade resurser (Kasiri et al., 2020). 
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4 Metod 
Kapitlet avser att beskriva studiens vetenskapliga- och empiriska metod. I kapitlets inledande 

del presenteras, motiveras och styrks den här studiens val av tillvägagångssätt i avseendet 

interpretivistisk forskningsparadigm, forskningsstrategi, abduktiva forskningsansats samt 

metodtriangulering. Därefter motiveras den här studiens urvalsprocess och datainsamling 

bestående av semistrukturerade intervjuer samt innehållsanalys och analys av data. Slutligen 

diskuteras kring studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Kapitlet avslutas med att en 

presentation av operationaliseringen. 

4.1 Vetenskaplig metod 
En forskare ställs alltid inför olika alternativ och val. Det finns olika vägar för att uppnå god 

forskning. Det innebär i sin tur att en forskare måste använda sitt omdöme, ta beslut och göra 

bedömningar under hela forskningen för att på så sätt uppnå framgång (Denscombe, 2018). För 

att besvara den här studiens syfte kommer studiens val av vetenskaplig metod motiveras i 

följande del.  

4.1.1 Forskningsparadigm 
Epistemologi behandlar lärandet om vetandet och benämns därav även för kunskapssyn. Vidare 

är epistemologi ett begrepp avseende för vad som kan betraktas som acceptabel kunskap om 

den sociala verkligheten. En viktig fråga angående epistemologin är om den naturvetenskapliga 

modellen kan appliceras för studier av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2017). 

Positivism, realism och interpretivism är tre huvudsakliga forskningsparadigm som 

epistemologi utgörs av (Bryman & Bell, 2017). Denscombe (2018) förklarar positivism som att 

forskaren iakttar ett opartiskt betraktande på den sociala verkligheten genom att sociala 

fenomen undersöks och hanteras så som de är i verkligheten. Det i sin tur relaterar till att 

forskaren intresse riktas mot att undersöka fakta och siffror som kan förklara orsak och 

konsekvens. Det innebär att positivismen ofta sammankopplas med kvantitativ forskning. Vid 

insamling och förklaring av data menar realismen, likt positivism, att naturvetenskapen och 

samhällsvetenskapen kan angripas på samma sätt eftersom den sociala verkligheten betraktas 

som oberoende. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att företagsekonomisk forskning 

påverkas av olika faktorer och ontologi är en sådan faktor vilket handlar om hur vi individer 

försöker förstå verkligheten. Ontologiska synpunkter utgår från att det finns två synsätt att 
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förstå verkligheten, antingen genom antagande kring sociala företeelser baserat på yttre fakta 

(objektivism) eller att verkligheten bygger på tolkningar och uppfattningar av sociala aktörer 

(konstruktionism) ((Bryman & Bell, 2017). Det interpretivistiska synsättet ser, likt det 

konstruktionism synsättet av ontologi, den sociala verkligheten som något komplext som bäst 

förstås och förklaras genom en tolkning. Beaktande från en interpretivistisk lins innebär därmed 

att viss subjektivitet tillåts förekomma eftersom forskarens egna erfarenheter och övertygelser 

accepteras att kunna påverka. Fokus läggs på att ta fram nya kunskap om det sociala fenomenets 

egna erfarenheter och övertygelser. För att göra det används kvalitativa data och därigenom är 

inteprevismen vanligtvis förknippat med kvalitativa forskningar (Denscombe, 2018). Den här 

uppsatsens syfte är att undersöka motivationen bakom frivillig hållbarhetsrapportering och vad 

rapporterna innehåller. Först och främst besvaras syftet som avser motivationen främst genom 

kvalitativa data i form av intervjuer. För det andra besvaras syftet avseende vad rapporterna 

innehåller genom en analys av kvantitativa data i form av hållbarhetsrapporter, i sin tur innebär 

det att empiri samlas in och analyseras samt tolkas för att uppfylla syftet med studien. Det 

innebär främst att det interpretivistiska synsättet är framträdande, även om det kan förekomma 

inslag av det positivistiska eftersom studien tillämpar en metodkombination. Å andra sidan är 

innehållet i hållbarhetsrapporterna främst i textform, vilket stärker argumentet att det är ett 

interpretivistisk approach som tillämpas.  

 

4.1.2 Forskningsstrategi 
Bryman och Bell (2017) menar att för att det ska vara en fallstudie krävs minst två enheter som 

dessutom ska jämföras inom en kontext. I den här undersökningen jämfördes svenska små och 

medelstora aktiebolags motivation till frivillig hållbarhetsrapporteringsamt en analys av vad 

rapporterna innehöll. Det undersöktes genom fem intervjuer och en innehållsanalys av åtta 

företags hållbarhetsrapporter. Genom det undersökte vi dels efter gemensamma faktorer men 

även efter skillnader och var öppna för alla mönster som kunde skilja företagen åt. Mot 

bakgrund av att det är flera analysenheter i form av företag som undersökts har den här studien 

tillämpat en multipel fallstudie. Det är i sin tur allt mer vanligt förekommande inom 

företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2018). 

4.1.3 Forskningsansats 
Interaktionen mellan teori och empiriskt underlag beskrivs av forskningsansatsen, där det är 

vanligt att skilja på induktiva, deduktiva och abduktiva analysstrategier. I den induktiva har 
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teorin en mindre framträdande roll och istället är utgångspunkten det empiriska materialet som 

sedan ligger till grund för framtagandet av teoretiska modeller och begrepp. Det innebär att 

induktiva analysstrategier kan ses som teorigenererande. I en deduktiv analysstrategi har 

däremot teorierna en framträdande roll och hypoteser utformas och testas. Det möjliggör att 

undersökningen kan avsmalna till betydelsefulla och relevanta områden. Den deduktiva kan 

därmed sägas vara teoriprövande. En abduktiv analysstrategi utgörs av en kombination av 

induktiv och deduktiv (Lind, 2019). Begräsningarna som kan förknippas med induktiva och 

deduktiva analysstrategier anses kunna vara fördelen med en abduktiv ansat (Bryman & Bell, 

2017). Vidare kan abduktiv analysstrategi betraktas som en reflektion mellan teori och empiri 

som på så sätt kan generera nya idéer och perspektiv (Alvehus J. , 2019). Den här studien har 

utgångspunkt i intressent- och legitimitetsteorin, men också samspelar med det empiriska 

underlaget, vilket innebär att den här studien har en abduktiv analysstrategi. För att uppfylla 

studiens syfte ansågs ett abduktivt tillvägagångssätt lämpligt eftersom det gav en djupare 

förståelse kring varför de åtta undersökta företagen väljer att hållbarhetsrapporter samt vad 

rapporten innehåller. Abduktion utgår från den empiriska fakta men utesluter inte teoretiska 

vilket innebar att en typ av växling mellan empirin och teori påbörjades. (Alvehus & Sköldberg, 

2017). Genom att empirin kopplades tillbaka till teori som sedan kopplades tillbaka till empirin 

igen skapades nya idéer samt perspektiv kring varför och vad SME:s hållbarhetsrapporterar 

(Alvehus, 2019). Med utgångspunkt i de teorierna försöker studien att förklara motivationen 

bakom företagens frivilliga upprättande av hållbarhetsrapporter och innehållet i rapporterna. 

Däremot har inte teorierna bestämt undersökningens format, utan bidragit till att förstå det 

empiriska underlaget och således är det en abduktiv analysstrategi (Lind, 2019). Det abduktiva 

tillvägagångssättet som tillämpades i den här studien visualiseras med hjälp av figur 2.  
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Figur 2 

Abduktivt tillvägagångssätt. 

 
Kommentar: Baserad på Mitchell (2018, s.105). 

4.1.4 Forskningsmetod 
Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder är två huvudsakliga metoder som används vid 

vetenskaplig forskning, där syftet med undersökningen har en avgörande påverkan för valet 

(Denscombe, 2018).  Den här undersökningens syfte är dels att genom intervjuer undersöka 

motivationen bakom frivillig hållbarhetsrapportering, dels att genom en innehållsanalys 

undersöka vad företagen hållbarhetsrapporterar om. Denscombe (2018) hävdar att en kvalitativ 

forskningsmetod är en bra metod när komplexa sociala situationer ska undersökas. Mot 

bakgrund av det har en kvalitativ metod i form av intervjuer valts som en datainsamlingsmetod, 

eftersom det kan bidra med en djupare förståelse till motivationen bakom företagens frivilliga 

hållbarhetsrapportering. En nackdel med valet av tillvägagångssätt är att den här studiens 

skribenters identitet och övertygelser kan påverka analysen av datan (Denscombe, 2018). 

Vidare är en analys av sekundärkällor såsom en hållbarhetsrapport ett exempel på en kvantitativ 

metod, vilket även har tillämpats i den här studien för att besvara frågan angående vad företagen 

hållbarhetsrapporterar om. Datainsamling har skett i form av insamlande av åtta företags 

hållbarhetsrapporter som sedan har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. En fördel med 

den kvantitativa metoden är att datan som samlas in är objektiv och existerande utan påverkan 
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av forskaren (Denscombe, 2018). Eftersom den här studien har inslag av både kvalitativ och 

kvantiativ datainsamling har en metodkombination i form av triangulering använts. En fördel 

med metoden är att sannolikheten ökar för en mer fullständig och träffsäker bild av det som 

avses undersökas (Denscombes, 2018).   

4.2 Empirisk metod 
Empirisk metod avser data som i den här studien har samlats in för att kunna besvara studiens 

syfte och problemformulering. Inom metodläran hjälper den empiriska metoden till att samla 

in data och fakta (Bryman & Bell, 2017). Följande avsnitt beskriver hur olika metoder har 

använts för att samla in empiriska data.  

4.2.1 Litteratursökning  

När vi forskare har intresserat oss för ett ämne menar Bryman och Bell (2017) att granskning 

av tidigare undersökningars litteraturgenomgång är av stor vikt för att få en uppfattning kring 

vad som redan är känt samt vilka begrepp och forskningsmetoder som har använts (Bryman & 

Bell, 2017). Först och främst påbörjades litteratursökningen med att använda Högskolan 

Kristianstads elektroniska söktjänst Summon för att få en uppfattning kring forskningsområdet. 

Sökningarna baserades på sökorden ”CSR”, ”SME” och ”Sustainability reporting”. För det 

andra har vi blivit tilldelade artiklarna Szczanowicz och Saniuk (2016), Silva (2021), Grimstad 

et al. (2020) och Christensen et al. (2019) av uppsatsens handledare, vilka innehöll nyckelorden 

”ESG”, ”Corporate Social Responsibility”, ”CSR reporting”, ”Motivation”, ”reporting” och 

”legitimacy” och ”Small and Medium Enterprises”. Det innebar i sin tur att sökningarna i 

Summon därefter baserades på ämnesorden och referenslistan i artiklarna och på så sätt kunde 

väsentlig samt intressant information samlas in. Den här metoden kallas för snöbollsmetoden 

och innebär att en artikels referenser och ämnesord ger inspiration till nya artiklar, som i sin tur 

kan ge inspiration till nya och så vidare (Trost, 2010).  

4.2.2 Val av företag  
Denscombe (2018) beskriver att syftet med urvalsprocessen är att forskaren gör ett tydligt 

ställningstagande i huruvida urvalet ska vara representativt eller explorativt. Den här studien 

avser att undersöka ett relativt outforskat område och studera på djupet vilka 

motivationsfaktorer som i verkligheten framträdde bakom svenska SME:s frivilliga 

hållbarhetsrapportering samt analysera företagens frivilliga hållbarhetsrapporter. Mot bakgrund 

av det har ett explorativt urval legat till grund för valet av företag. Det har i sin tur bedömts 
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vara mest lämpligt för den här småskaliga undersökningen för att få fram dessa relativt ovanliga 

och intressanta exemplen på företagen (Denscombe, 2018). Vidare menar Denscombe (2018) 

att en forskare kan välja mellan främst två urvalsmetodiker i form av ett sannolikhetsurval eller 

icke-sannolikhetsurval. Den förstnämnda kännetecknas av ett slumpmässigt urval av 

populationen och är vanligt förekommande vid större undersökningar och ansågs vara olämpligt 

för den här studien.  Den här studien har istället använt sig av ett icke sannolikhetsurval som 

innebär att forskarna någon gång i processen har haft en bestämmanderätt i valet av företag. 

Valet av urvalsmetod grundar sig att den här studien undersöker svenska SME:s som enligt 

Årsredovisningslagen kriterier inte behöver hållbarhetsrapportera, men att företaget ändå har 

valt att publicerat en hållbarhetsrapport i ett format som inte avser hållbarhetsinformation på en 

hemsida. Det har i sin tur inneburit att populationen varit begränsad. Slutligen så har 

urvalsmetodiken även bedömts öka sannolikheten för att få med ovanliga exempel att studiens 

syfte kunde besvaras (Denscombe, 2018). Urvalsprocessen genomfördes genom tre olika steg 

som presenteras härnäst.  
 

Det första tillvägagångssättet i urvalsprocessen var en sökning efter företag i databasen 

Retriever. Via Retrievers sökfilter begränsades sökningen till tidigare nämnda storlekskriterier 

(se tabell 1), att det skulle vara ett aktiebolag, ej börsnoterat företag, hela Sverige och ej ingå i 

koncern. Retrievers sökningsfilter matchade inte exakt kriterierna, då valdes istället de som låg 

närmast. Det innebär att sorteringen blev utefter 0–199 anställda samt 0–499 miljoner kronor i 

omsättning och det gav 576 528 träffar. Vidare så iakttogs endast företag med en omsättning 

lägre än 350 miljoner för att på så sätt säkerhetsställa att två av tre kriterier inte är uppfyllda, 

vilket innebär att balansomslutningen blev obetydlig. Därefter påbörjades en systematisk 

genomgång genom att först och främst undersöka företagets senaste publicerade 

årsredovisning. Syftet var att identifiera om företaget hade hållbarhetsrelaterade ämnen 

integrerad i den finansiella rapporten, vilket genomfördes genom att kortkommandot ctrl+f 

användes för valda sökord. Vid en träff undersöktes rapporten närmare för att kontrollera hur 

företaget hade relaterat ordet till hållbarhet. Om inga träffar uppnåddes så lästes 

årsredovisningens förvaltningsberättelse och fotnoter igenom för att säkerhetsställa att 

information inte förbisågs. Etthundra stycken företags årsredovisningar undersöktes samt deras 

hemsidor eftersom företag kan välja att enbart publicera hållbarhetsrapporten där utan att det 

syns på retriever eller är integrerat i årsredovisningen. Slutligen blev utgången av 

tillvägagångssättet noll identifierade företag. Då processen var omständlig och tidskrävande 
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kontaktades Retriever via mejl för att undersöka möjligheten till att anpassa sökkriterierna efter 

att passa uppsatsen syfte bättre, vilket inte var möjligt.  

 

Det andra tillvägagångssättet i urvalsprocessen var att kontakta den revisionsbyrå där 

uppsatsens författare arbetar, med syftet att få tillgång till företag som passar uppsatsens syfte. 

Det resulterade i att revisionsbyrån identifierade fyra potentiella företag, varav tre stycken gavs 

tillåtelse att kontakta.  

 

Det tredje tillvägagångssättet var att använda UN Global Compacts internationella bibliotek. 

Först besöktes den svenska hemsidan, och sedan via kategorin “om det svenska nätverket” 

trycktes det vidare på rubriken medlemmar och därifrån till “Se hela listan över svenska 

verksamheter här”. Via den sistnämnda länken kom vi till den internationella hemsidan och 

dess bibliotek, vilket gav 428 företag. Därefter avgränsades träffarna genom att välja “Small 

and Medium-sized Enterprise”, vilket minskade antal företag till 183. Därefter undersöktes 

varje företag genom att trycka in på företaget och kontrollera att de hade publicerat en 

hållbarhetsrapport (CoP).  När det var gjort så kontrollerades storleken mot retriever efter 

tidigare nämnda kriterier samt så undersöktes hemsidan. Om företaget hade integrerad 

hållbarhetsredovisning i årsredovisningen valdes CoP efter att bäst matcha den tidsperioden. I 

fall där inte fanns någon integrerad del, så valdes den senaste publicerade CoP:en, eftersom 

tidsperspektivet då inte har någon betydelse för vad den här uppsatsen avser att undersöka.  

 

Sammanfattningsvis resulterade de olika tillvägagångssätten i att åtta stycken företag 

identifierades och kontaktades via mejl med en intervjuförfrågan. Varav fem stycken tackade 

ja och utöver det har alla åtta företagens hållbarhetsrapporter analyserats (se tabell 5).  

 

4.2.3 Datainsamling 
Den här undersökningen har sin utgångspunkt i att undersöka motivationen bakom svenska små 

och medelstora företags frivilliga upprättande av hållbarhetsrapporter samt även en analys av 

rapporternas innehåll. Därigenom har insamlingen av data genomförts genom en kombination 

av metoder (triangulering). Det innebär att empirin har tagits fram dels genom intervjuer och 

dels av en innehållsanalys och deras tillvägagångssätt presenteras nedanför.  
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4.2.3.1 Innehållsanalys 
Tillämpning av innehållsanalys är ett av två tillvägagångssätt som används för insamling och 

analys av data. Tillvägagångssättet innebär kvantifiering av innehållet i texten och till skillnad 

från exempelvis intervjuer så genererar innehållsanalysen ingen data utan syftar till analys av 

texten. Vidare är innehållsanalys en av de vanligaste metoderna som används vid undersökning 

av upplysningar kring hållbarhet enligt Bathurst et al. (2018), vilket argumenterar för valet av 

metoden. Genom metoden kan värderingar som framförs, vad som anses vara relevant och hur 

innehållet hänger samman i texten avslöjas (Denscombe, 2018). Silva (2021) menar att tidigare 

studier som använt innehållsanalys som metod har blivit kritiserad för att endast utgå från 

mängden information i rapporten. Silvas (2021) kodningsmodell består av att analysera 

huruvida informationen är kvalitativ eller kvantitativ samt om informationen i rapporterna har 

ett framåtorienterat eller bakåtorienterat fokus. Den kvantitativa informationen delas upp i 

ekonomisk och icke-ekonomiska information. Genom att använda innehållsanalys på det här 

sättet menar Silva (2021) att det ger en bättre förståelse för företags strategier mot SDG:s och 

ifall de har en plan för att uppnå målen eller något de planerar att följa i framtiden (Silva, 2021). 

Den här studien har därför utgångspunkt i Silvas (2021) kodningsmodell eftersom modellen 

kan knytas an till studiens problemformulering och syfte. Då sex av åtta företag i den här studien 

ska enligt UN Global Compact upplysningar om sitt hållbarhetsarbete relaterat till SDG:erna 

(United Nations Global Compact, 2021a) samt att resterande två företag redogör för sitt arbete 

mot SDG:erna, vilket är ett argument till att Silvas (2021) kodningsmodell valdes. För att 

innehållsanalys ska vara en optimal metod menar Bathurst et al. (2018) att metodtriangulering 

är ett mest tillämpligt tillvägagångssätt, vilket innebär att studiens val av metod stöds av 

Bathurst et al. (2018) mening.  

 

I den här studien består innehållsanalysen av både kvalitativ och kvanitativ innehållsanalys. 

Analysering och tolkning av det verbala innehållet i hållbarhetsrapporterna samt 

årsredovisningarna avser den kvalitativa delen, medan kodning samt mätbarhet avser den 

kvantitativa delen. Enligt Bryman och Bell (2017) är innehållsanlys en objektiv analysmetod 

eftersom urvalet och kodningsschemat kan beskrivas tydligt, vilket är en styrkorna med 

innehållsanalys. Dessutom har forskaren en oberoende ställning eftersom hens närvaro inte kan 

påverka det som studeras (Bryman & Bell, 2017).  Med utgångspunkt i Silva (2021) 

kodningsmodell har den här studiens innehållsanalysen också bestått av ett framåt- samt 

bakåtorienterade fokus eftersom det är väsentligt vid analys av rapporternas innehåll. Vidare 

består studiens innhållsanalysen av att åtta stycken företags hållbarhetsrapporter har anlyserats. 
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Syftet med innehållsanalysen är att undersöka vad företagen väljer att hållbarhetsrapportera och 

om det finns ett specifikt fokus. Vidare innebär innehållsanalys som metod att många fördelar 

kan genereras (Bathurst et al., 2018). Metodens flexibilitet samt att generera information som 

kan vara svår att få tag på är bara några av många fördelar (Bryman & Bell, 2017). Vidare är 

fördelarna som Bryman och Bell (2017) nämner anledningen till att innehållsanalys tillämpades 

i studien. Flexibiliteten bestod av att informationen fanns tillgänglig från starten på den här 

studien till slutet av studien, vilket innebar att analys av hållbarheterna var möjlig att göra mer 

än en gång. Informationens tillgänglighet innebar också att det var möjligt att få tag på 

information kring företagens hållbarhetsarbete även om företaget inte ställde upp på intervju. 

Till sist menar Bryman och Bell (2017) att innehållsanalysen är beroende av dokumentet som 

analysen bygger på, vilket innebär att det är dokumentet som är styrande för hur bra forskningen 

kan bli. Dessutom kan ”varför frågor” vara svåra att besvara med innehållsanalys (Bryman & 

Bell, 2017). Däremot har innehållsanalysen i den här studien syftat till att besvara vad företagen 

väljer att upplysa om. Det har i sin tur kompletterats med intervjuer, vilket innebar att den här 

studien även har kunnat besvara ”varför frågor”.  

4.2.3.2 Kodning  

Bryman och Bell (2017) menar att kodning är ett centralt verktyg vid en innehållsanalys och 

något som tillämpats i den här studien genom att hållbarhetsrapporternas innehåll har 

kvantifierats. Vidare finns det även en risk för att kunskapen en forskare har om det ämne som 

undersöks kan påverka hur texten kodas samt därefter även tolkningen av kodningen, vilket i 

sin tur påverkar resultatet (Bryman & Bell, 2017). För att underlätta för andra forskare att 

replikera studien har först och främst en kodningsmall skapats i Excel utifrån valda kategorier 

(se bilaga 4). Först och främst har kodningen utgått från syftet och problemformuleringen, där 

kodningen ligger till grund för att besvara den delen som avser vad hållbarhetsrapporterar 

företagen om. Vidare har kodningen utgått från tidigare forskning som varit relevant för den 

här studien. På det viset har vi ökat sannolikheten för att kodning mallen innehåller väsentliga 

beståndsdelar (Bryman & Bell, 2017). 

Den tidigare forskning som legat till grund för kategorierna är Henderson och Serafeim (2020) 

i avseende kategorierna miljö, social och bolagsstyrning (ESG).  Dessutom bygger kategorierna 

på PRI:s definition av ESG eftersom det är en världsledande organisation inom ansvarsfulla 

investeringar och som samarbetar med UNGC (Principles for Responsible Investment [PRI], 

2021a). Mot bakgrund av det har kategorierna miljö, social och bolagsstyrning valts för den här 
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studiens kodning. Vidare är varje kategori uppdelat i sex olika underkategorier (se bilaga 4), 

som i sin tur har sin utgångspunkt i Silva (2021) tidigare forskning, med undantag att i den här 

undersökningen ska en ekonomisk upplysning vara monetär för att betraktas som en sådan 

upplysning. Mot bakgrund av Silva (2021) har underkategorierna delat upp innehållet i 

framåtorienterad, bakåtorienterad, kvalitativa och kvantitativ. I tabell 2 nedanför visas ett 

exempel för hur kategorin Miljö och underkategorierna samspelar och övriga kategorier har 

kodats på samma sätt. Kodningen har skett genom att varje företag kan få 1 eller 0 på varje 

underkategori. Vidare innebär 1 att företagets hållbarhetsrapport innehöll undersökta 

underkategorin, medan 0 innebär att det inte har kunnat identifierats. För att identifiera 

innehållet användes som utgångspunkt sökfunktionen ctrl+f och sökning gjordes efter orden 

långsiktig, mål, under året, koldioxid, resurs, personal, social, miljö, ekonomi, investeringar, 

kr, ersättningar och anti-korruption. Hållbarhetsrapporterna lästes också i sin helhet eftersom 

det endast var åtta företag och relativt korta hållbarhetsrapporter där den största innehöll 47 

sidor och den minsta en sida. Tillämpning av kodningsmallen har bidraget med dels en 

överblick över vad företagen hållbarhetsrapporterar om, dels fördelningen mellan de olika 

variablerna och om hållbarhetsrapporten har haft ett specifikt fokusområde.  
Tabell 2  

Kvantifieringsexempel av faktorerna miljö. 

Miljö Företag C 

Framtidsorienterad, kvalitativ 1 

Framtidsorienterad, kvantitativt  0 

Framtidsorienterad, monetärt  0 

Bakåtorienterade, kvalitativt  1 

Bakåtorienterade, kvantitativt 0 

Bakåtorienterade, monetärt  0 

Kommentar: Bygger på kodning från excel-fil dock är det ett fiktivt företag. 
 
Vidare har studien även kodning mallen en kategori som benämnts övrigt, som i sin tur 

innefattar hållbarhetsrapportens omfattning, år, redovisningsform och standarder. Till skillnad 

från kategorierna miljö, social och bolagsstyrning har övrigt kodats med text och siffror 

eftersom det bedömts vara mest lämpligt. I tabell 3 nedanför visas ett visuellt exempel för hur 

kodningen för kategorin övrigt har skett. Syftet med kodningen är att få en överblick kring hur 

företagen väljer att rapportera sitt hållbarhetsarbete samt omfattningen. Sökorden GRI, SDG, 

UN Global Compact och Integrated Reporting användes för att söka efter vilka standarder 
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företagen använt sig av. Redovisningsform urskildes genom att hållbarhetsinformation fanns 

inkluderat i företagens årsredovisningar eller i ett separat dokument. 
Tabell 3  

Innehållsanalys, övriga information. 

Övrigt Företag X 

Redovisningsform  Separat 

År  2019 

Antal sidor  7 

Standarder  SDG 

Kommwntar: Fiktivt företag som presenteras.  
 

Slutligen har ett kodningsschema skapats eftersom det likt kodningsmanualen är ett viktigt steg 

i arbetet inför en innehållsanalys samt underlättar för andra forskare att förstå 

tillvägagångssättet i den här studien och därigenom underlätta en replikation (Bryman & Bell, 

2017).  Kodningsschemat har använts för att få en mer specifik och djupare förståelse för vad 

hållbarhetsrapporterna innehåller, eftersom kodningsmallen endast visar om kategorierna 

funnits inte vad kategorierna innehåller. Kodningsschemat har precis som kodningsmallen 

använts i innehållsanalysen. För genomförandet av den processen hämtades 

hållbarhetsrapporterna från företagens hemsidor eller genom UN Global Compact. I ett fall fick 

hållbarhetsrapporten efterfrågas från VD eftersom den ännu inte publicerats då det var 

företagets första hållbarhetsrapport. Vidare påbörjades kodningen med att identifiera text i 

årsredovisningarna eller hållbarhetsrapporterna som betraktades passa in i någon av de 

huvudsakliga ESG relaterade kategorierna, som i sin tur gick in i någon av de sex 

underkategorierna. Därefter placerades upplysningar om vad företaget hade gjort under året 

eller tidigare år in i kategorin bakåtorienterad. Upplysningar som refererade till ett mål eller 

aktiviteter som skulle göras kommande år placerades in i kategorin framåtorienterad. 

Upplysningar som innehöll siffror placerades in som kvantitativa medan verbal information 

placerades in i kvalitativa. Om monetära upplysningar identifierades placerades de också in 

under den kategorin. Slutligen valdes upplysningarna som bedömts som mest framträdande och 

återkommande ut och placerades in i en tabell, vilket nedanstående tabell är ett exempel på men 

där ett fiktivt företag har använts för att visualisera. 
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Tabell 4  

Upplysningar av företag X. 

Upplysningskvalité Framåtorienterad Bakåtorienterade 

 
Miljö: ”Vårt långsiktiga mål är att 
eliminera koldioxidutsläpp.” 
Social:  
Bolagsstyrning: 
 

Miljö: 
Social:  
Bolagsstyrning: 
 

 
Miljö: 
Social:  
Bolagsstyrning: 
 
 

Miljö: 
Social: ”Personalnärvaro 
sjönk från 5 till 3 procent 
under 2020.” 
Bolagsstyrning: 
 

 

 
Miljö: ”Återvinning av pantburkar 
har sparat oss 2000 kr”. 
Social:  
Bolagsstyrning: 
 

 
Miljö:  
Social:  
Bolagsstyrning: 
 

Kommentar: Samtliga cita i tabell är påhittade. 
 
 

4.2.3.3 Intervjuer 
För att skapa ett empiriskt underlag är intervjuer en av de vanligaste metoderna inom 

samhällsvetenskaplig forskning (Lind, 2019). Det finns både strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. För den här uppsatsen valdes semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att utgångspunkten var ett färdigt frågeformulär, men där ordningsföljden på frågorna 

varierade och möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor fanns. Valet grundar sig i att vi var ute 

efter flexibiliteten i att kunna ha ett öppet samtal, för att därigenom få fram kunskap som var 

relevant för den här undersökningen. Ytterligare fördelar med en intervju generellt är att det 

kan generera både mer och en djupgående information då människor tenderar till att tycka om 

att prata om sina tankar när någon okritisk lyssnar och noterar. Å andra sidan är nackdelarna 

exempelvis att det är tidskrävande och informationen som tas emot kan färgas av forskarens 

identitet (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2018). På grund av avståndet till respondenterna 

och rådande omständigheter med Covid-19 så genomfördes intervjuerna via 
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kommunikationstjänsten Teams, vilket likställs med att intervjun skedde med visuell kontakt. 

En fördel med det här var att vi kunde ha ljudupptagningar efter samtycke från respondenterna 

och därigenom har vi en mer fullständig dokumentation samt se och tolka respondentens 

reaktioner och därigenom vidare kunna ställa relevanta uppföljningsfrågor. En nackdel med en 

visuell intervju är att faktorer som kön, ålder, social klass m.fl. kan påverka svaren (Denscombe, 

2018). Vidare skickades en sammanfattning av vad som skulle behandlas i intervjun skickades 

ut till respondent i förväg, med syftet att personen skulle ha möjlighet att till viss del förbereda 

sig. I bilaga 5 presenteras intervjufrågornas och det teoretiska ramverkets samband, därigenom 

styrks undersökningens operationalisering, vilket betyder just det att kopplingen mellan teori 

och empiri är stark (Lynham, 2002).   

 

Genom att intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte kan validiteten påverkas negativt 

eftersom människor kan säga en sak men göra en annan. Å andra sidan innebär direktkontakter 

även att det är lättare för intervjuaren att kontrollera relevansen och riktigheten i data under 

intervjuns gång, vilket stärker validiteten. För att ytterligare stärka validiteten har vi använt oss 

av triangulering. Det innebär att andra informationskällor används för att ge stöd åt intervjudata, 

vilket innehållsanalysen kan bidra med. Dessutom har vi säkerhetsställt att personer som 

intervjuades är i en position där de i allra högsta grad är inblandade i 

hållbarhetsrapporteringsbesluten, exempelvis är respondent G VD och var internt den som var 

ytterst drivande för projektet. Det innebär därmed att informationens trovärdighet ökar samt har 

vi haft samma återkommande teman i intervjuerna, vilket också kan ge högre tillit till data 

(Denscombe, 2018). 

4.2.4 Analys av data 

För att kunna undersöka vilken motivation som ligger bakom företagens val att helt frivilligt 

upprätta en hållbarhetsrapport har intervjuer genomförts. Vid val av abduktiv forskningsansats 

sker växling mellan teori och empiri (Alvehus & Sköldberg, 2017), vilket innebär att 

intervjufrågorna har utgångspunkt i tidigare forskning (se bilaga 5). Empirin från intervjuerna 

har sedan kopplats fram och tillbaka mellan teori och empiri, vilket som tidigare har nämnt 

inneburit nya idéer och perspektiv. Vidare har fem stycken intervjuer genomförts med det 

huvudsakliga syftet att undersöka motivationen bakom de undersökta företagens val att frivilligt 

upprätta en hållbarhetsrapport. Samtalen spelades med respondenterna in och längden på 

intervjuerna var cirka 30 minuter per företag. Därefter transkriberades allt inspelat material 

ordagrant, vilket uppskattningsvis tog cirka fyra timmar per företag. Insamlingen av kvalitativa 
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data och transkriberingen resulterade i det Rennstam och Wästerfors (2015) benämner som 

”kaosproblemet”, vilket kortfattat innebär att det inte är någon ordning på materialet. Det löstes 

i sin tur genom att en kvalitativ innehållsanalys har därefter gjorts på materialet från 

transkriberingen, vilket utfördes genom att en mall skapades i Word. Mallen är framtagen 

utefter olika kategorier som dels baserats på uppsatsens syfte, dels på vilka teorier som använts 

(se bilaga 6). Material från transkriberingen placerades in under den kategori som ansågs mest 

lämplig. Under varje kategori gjordes först och främst en sammanställning i punktform baserat 

på citaten. För det andra sammanfattades materialet för varje kategori i punktform. Det låg sen 

till grund för skapandet av tabell “motivationsfaktorer” (se bilaga 2). Vidare gjordes 

kommentarer under varje kategori i löpande text, där en sammanfattning gjordes och även 

förslag till citatens användningsområde. Dessutom behandlade en kategori övergripande 

sammanfattning, där de mest relevanta iakttagelserna kommenterades. Ovanstående sortering 

var en lösning på ”kaosproblemet”. Vidare menar författarna att ytterligare ett problem är att 

allt material som sorterats inte kan återges i studien (Rennstam & Wästerfors, 2015). Med hjälp 

av den sortering som gjorts löstes problemet och materialet reducerades ner och mallen var ett 

verktyg varifrån citat valdes ut. Citaten från mallen låg sen till grund för analysen samt 

användes också tabellen i analysen. Avslutningsvis uppstod det inför analysen ett tredje 

problem som Rennstam och Wästerfors (2015) namnger ”auktoritetsproblemet” vilket avser 

problematiken kring att analysera det empiriska materialet i avseendet osäkerhet på om det 

finns något relevant eller nytt (Rennstam & Wästerfors, 2015). En lösning på problemet var att 

se till att varje del från empirin som hamnade i analysen underbyggdes med en stark 

argumentation för dess relevans. Genom att sortera och reducera materialet har det hjälpt till att 

välja ut relevant material, vilket sedan presenterats i analysen med tillhörande argumentation. 

Avslutningsvis har det i sin tur hjälp till att hantera de tre problem som tidigare nämnts och som 

är vanligt förekommande vid en analys av kvalitativa data (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

4.2.5 Tillförlitlighet & trovärdighet 

För att besvara den här studiens syfte och problemformulering har empirisk data samlats in med 

utgångspunkt i överensstämmande och relevans för undersökningens syfte. Vidare har en 

metodkombination tillämpats eftersom intervjuer har varit en kvalitativ metod, medan analysen 

av hållbarhetsrapporterna varit kvantitativ. Inom både kvalitativ och kvantitativ orienterad 

forskning är det viktigt att säkerhetsställa att empirins tillförlitlighet och trovärdighet (Lind, 

2019). Följande stycken avser att ge en transparent bild av hur den här studien har förhållit sig 
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till trovärdighet och tillförlitlighet samt tillhörande begrepp. Först diskuteras den kvantitativa 

delen och därefter den kvalitativa.  

En innehållsanalys karaktäriseras av att vara kvantitativt orienterad och trovärdigheten och 

tillförlitligheten kommer till uttryck genom att behandla begreppen validiteten, överförbarheten 

och reliabiliteten (Lind, 2019). Först och främst styrks studiens validitet eftersom indikatorer i 

innehållsanalysen har en relevant koppling till syfte och problemformulering, eftersom 

indikatorerna har hjälpt till att få fram relevant information i avseendet vad svenska SME:s 

hållbarhetsrapporterar om. Vidare har indikatorerna baserats på tidigare forskning (Silva, 2021; 

Henderson & Serafeim, 2020), vilket också stärker validiteten (Denscombe, 2018; Lind, 2019). 

Å andra sidan försvagas validiteten av att ej reglerad frivillig hållbarhetsrapportering medför 

en flexibilitet och variation i vad företagen väljer att upplysa om. Det medför i sin tur att 

företagen i den här studien inte nödvändigtvis utgår från våra indikatorer i sina 

hållbarhetsrapporter, vilket kan ha påverkat resultatet. Vidare så menar Lind (2019) att 

överförbarhet menas huruvida resultatet för den specifika studien kan generaliseras (Lind, 

2019). I den här studien har en kodningsmall och kodningsschema upprättats som har tagit sin 

utgångspunkt efter hållbarhetsrelaterade områden som är relevanta och aktuella. Det ökar 

sannolikheten för att samma kodningsmall skulle kunna appliceras i en annan kontext, 

exempelvis på andra hållbarhetsrapporter än frivilligt upprättande. Mot bakgrund av det har 

överförbarheten styrkts (Lind, 2019). Å andra sidan kan studiens överförbarhet även kritiseras 

eftersom kodningsmallen och kodningsschemat inte är kopplat till någon universell standard 

som GRI. Vidare bör även modellen anpassas efter varje specifik studie och istället fungera 

som en inspiration eller utgångspunkt för att analyser hållbarhetsrapporter i andra sammanhang. 

Slutligen beaktas den här studiens reliabiliteten, som handlar om att utfallet ska bli likadant om 

någon annan forskare upprepar mätningen, det vill säga reliabiliteten återspeglar 

tillförlitligheten i indikatorerna (Lind, 2019). Den här studiens reliabilitet stärks genom dels en 

utförlig förklaring av tillvägagångssättet vid innehållsanalysen av hållbarhetsrapporterna, vilket 

i sin tur förenklar för upprepning av studien. Vidare är specifika indikatorer framtagna baserat 

på tidigare forskning som tidigare beskrivits. Det underlättar i sin tur för andra att kontrollera 

eller följa upp om något är otydligt. Sammantaget innebär det att den här studiens reliabilitet 

styrks. Däremot är en försvagande faktor för reliabiliteten att det finns en risk för en subjektiv 

påverkan.  

Som tidigare nämnts utgår den här kodningen från specifika faktorer kopplade till UN Global 

Compact:s framtagna mål samt ESG och Årsredovisningslagens krav och därmed är 
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reliabiliteten stark. En försvagande faktor är att även om undersökningen av rapporterna sker 

systematiskt så finns det alltid ett orosmoment för en subjektiv påverkan.  

Vidare har den här studien även haft en kvalitativ ansats och i en sådan kopplas autencitet, 

pålitlighet och träffsäkerhet till en studies trovärdighet och tillförlitlighet (Lind, 2019). I den 

här studien har autencitet försökts uppnås genom att det empiriska materialet har transkriberats 

ordagrant och citat har presenterats i empirin. Vidare hänvisas respondenternas åsikter i 

analysen till transkriberingsbilagorna, vilket underlättar en kontroll för att det vi påstår. 

Pålitligheten avser att utomstående ska kunna bedöma tillvägagångssättet för studien och att 

arbetet har skett på ett konsekvent sätt (Lind, 2019). Den här studiens pålitlighet styrks av att i 

metodkapitlet så beskrivs tillvägagångssättet tydligt och detaljerat. Utöver det presenteras 

transkriberingsbilagor, kodningsmall och kodningsschema vilket underlättar för utomstående 

att bedöma den här studien. Slutligen har träffsäkerheten styrkts av att empiriskt material 

illustrerar det som undersökningen avser studera. Det genom att urvalet av företag baserades 

till studiens syfte och problemformulering. Vidare var respondenterna alla i befattningar 

relaterade till hållbarhetsrapporten och kunde därmed bidra med väsentlig data. Vidare så 

arbetades intervjufrågor fram utifrån teorier och vad som undersökningen avsåg att 

studera.  Slutligen är trovärdigheten viktig för en uppsats eftersom det kan användas som 

bedömningsverktyg för hur bra en kvalitativ studie är (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 

2018; Lind, 2019). 

4.2.6 Operationalisering  
För att finna svar på forskningsfrågan har vi operationaliserat den här uppsatsen på följande 

sätt. Lynham (2002) menar att operationalisering kan fungera som ett verktyg för att skapa en 

övergång mellan teori och praktik (Lynham, 2002). Med utgångspunkten i en generell 

nyfikenhet kring hållbarhet och svenska små och medelstora företag. Nyfikenheten resulterade 

i att tidigare forskning undersöktes, vilket i sin utgjorde grunden för den här 

studien.  Forskningsstudierna i form av Silva (2021) och Kasiri et al (2020) resulterade i att den 

här undersökningens syfte och problemformulering skapades. Därigenom växte två 

arbetsfrågor fram, “Vad” och “Varför”. Vidare konstruerades den teoretiska referensramen med 

hjälp av Grimstad et al. (2020), legitimitets- och intressentteorin samt hur det kunde 

sammankopplas med frivillig hållbarhetsrapportering. Silva (2021) skapade med utgångspunkt 

i olika legitimitetsstrategier en analysmodell som inspirerat den analysmodell som använts i 

den här studien för att besvara “Vad”. Utöver det efterfrågade Silva (2021) och andra forskare 
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mer studier angående motivationen bakom frivillig hållbarhetsrapportering “Varför”. Slutligen 

användes det teoretiska ramverket som grund för intervjufrågorna (se bilaga 5) för att få en 

förståelse för hur teorin samspelar med verkligheten. Avslutningsvis illustreras 

operationaliseringen i modellen nedan. 

 
Figur 3  

Operationaliseringsmodell. 

 
Kommentar: Modellen förklarar operationaliseringsprocessen i den här studien.  
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5 Empiri 
 
I följande kapitel presenteras studiens empiriska resultat som samlats in dels genom fem 

semistrukturerade intervjuer, dels genom en innehållsanalys av de åtta aktiebolagens 

hållbarhetsrapporter. Kapitlet presenterar empiriska data för varje företag i ordningen A till 

H och sammanfattningsvis är strukturen följande: beskrivning av företagen, 

innehållsanalysdata och till sist intervjudata. Empirin i den här studien grundar sig i, som 

tidigare nämnts, att åtta företag har undersökt. I tabell 5 nedan ges en sammanställning av 

dessa åtta företagen storlek, rapporteringsformat samt vilken datainsamling som använts för 

respektive företag. 

Tabell 5  

Undersökta företag. 

Företag Omsättning (kr) Antal 
anställda 
(st) 

Balans-
omslutning (kr)  

Redovisnings-
form 

Intervju Innehålls-
analys  

A 13 387 546 14 6 225 596 Separat samt 
info i ÅR.  

Nej. Ja. 

B 77 870 468 230 15 661 475 Separat samt 
info i ÅR.  

Nej.  Ja. 

C 287 308 000 79 153 473 000 Separat samt 
info i ÅR.  

Ja.  Ja.   

D 94 629 875 22 21 806 636 Separat.   Nej. Ja.  

E 322 203 969 45 84 848 360 Separat.   Ja. Ja.  

F  274 965 728 67 72 794 214 Separat samt 
info i ÅR.  

Ja. Ja.  

G 268 843 072 57 174 311 997 Separat. 
  

Ja. Ja.  

H 41 131 652 15 20 339 907 Integrerad i 
ÅR.  

Ja. Ja.  

Kommentar: ÅR står för årsredovisning. Intervju samt innehållsanalys innebär om det har genomförts på 
företaget.  
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5.1 Företag A 
Företag A är ett svenskt aktiebolag som är verksamt inom e-utbildning. Under 2019 omsatte 

företaget cirka 13 miljoner, hade 14 anställda och en balansomslutning på cirka 6 miljoner, 

vilket innebär att företaget inte uppfyller lagkravet i 6:10 i Årsredovisningslagen. Företaget är 

medlemmar i UN Global Compact och publicerarar varje år en hållbarhetsrapport via dess 

hemsida som under 2019 bestod av två sidor. På grund av tidsbrist har företag A inte kunnat 

ställa upp på en intervju, vilket innebär att endast innehållsanalys har genomförts. 

5.1.1 Innehållsanalys  
Hållbarhetsarbetet rapporteras av företag A genom en separat rapport på UN Global Compact-

hemsidan sedan 2014, men företaget har även upplysningar i sin årsredovisning. Utformningen 

på rapporten som är utgiven på UNGC:s hemsida följer områdena mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, miljö och antikorruption som ska finnas med (United Nations Global Compact, 

2021a). Däremot har bolaget självt valt att lägga till en rubrik som det kallar hållbarhet 

(sustainability) och där skriver företaget att det ökat sitt hållbarhetsfokus genom att välja 

klienter som har kunskap och är medvetna om hållbarjämställdhet och mänskliga rättigheter. 

CoP-rapporten är upprättad så att den följer UNGC tio principer, men det saknas information 

relaterad till SDG1. Vidare ges upplysningar i årsredovisningen under rubriken ”Väsentliga 

händelser under räkenskapsåret”. Som tidigare nämnts i kodningssavsnittet (4.2.2.2) kan 

informationen presenteras på tre olika sätt, vilka är kvalitativ, kvantitativ samt monetär 

information. Varje del är sedan uppdelad i kategorierna miljö, social och bolagsstyrning samt 

ifall informationen är framåtorienterade eller bakåtorienterade, vilket innebär att informationen 

kan placeras in i 18 olika fack (se bilaga 5). Identifierbar information har placerats in i fyra av 

dessa totalt 18 fack. I tabellen nedan visas utdrag från företag A:s upplysningar i sina rapporter.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Företagen bekräftar att upplysningar sker kring SDG:er i sin hållbarhetsrapport genom att kryssa i vilka SDG:er de arbetar 
mot samt att kryssa in de påstående som instämmer med vilka åtgärder som tas för att främja målen (se bilaga 7). 
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Tabell 6  

Upplysningar av Företag A. 

Upplyssningskvalité Framåtorienterade Bakåtorienterade 

 

 
 
 
Miljö:  
Social:  
Bolagsstyrning: 
 

Miljö: ”Verksamheten 
klimatkompenseras liksom 
tidigare fullt ut” 
Social: “We have this year had a 
specific focus on organizational 
and social well-being at work.” 
Bolagsstyrning: ”The principles 
set out in our policies remain. No 
reported cases of corruption.” 

 
 
 
Miljö: 
Social:  
Bolagsstyrning: 
 
 

Miljö: 
Social: ”Bolaget genomför 
medarbetarundersökningar (MBI). 
Resultatet för 2019 är 8,9 av 10.” 
Bolagsstyrning: 

 

 
Miljö: 
Social:  
Bolagsstyrning: 
 

 
Miljö: 
Social:  
Bolagsstyrning: 
 

Kommentar: Informationen är hämtad från företagets hållbarhetsrapport samt årsredovisning 2019. 
Upplysningarna på svenska är taget från företaget årsredovisning medan de på engelska är från 
hållbarhetsrapporten. 
 

Företag har upplysningar om vad som hänt under året eller tidigare år, det vill säga 

bakåtorienterade upplysningar. Det saknas däremot informationen kring vad företaget har för 

planer och mål inför framtiden, därav finns det ingen information inplacerad i kolumnen 

framåtorienterad. Monetära upplysningar har inte identifierats, vilket inte skiljer sig från 

undersökta företag eftersom endast två företags hållbarhetsrapporter har innefattat monetära 

upplysningar. Vidare har bakåtorienterade kvalitativa upplysningar påvisats gällande miljö, 

social och bolagsstyrning. Däremot har företaget endast bakåtorienterade kvantitativa 

upplysningar rörande den social aspekten i form av en medbetarundersökning. Företaget 

fokuserar främst på sina anställda under kategorin social och det är även den kategorin där mest 

information har identifierats. Sammantaget består således upplysningarna av bakåtorienterade 

kvalitativ information med främst fokus på det sociala. 
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5.2 Företag B 
Personlig assistans till funktionshindrade är företag B:s verksamhetsområde sedan 2010. 

Företaget är ett svenskt aktiebolag som under 2019 hade 230 anställda. Utöver det hade bolaget 

en omsättning på cirka 77 miljoner kronor och en balansomslutning på 15 miljoner. Således 

uppfyller företaget inte svenskt lagkrav kring hållbarhetsrapportering. Företag B har inte 

intervjuats på grund av att företaget inte återkopplat på förfrågan om intervju. Upplysningar om 

företagets hållbarhetsarbete görs genom UN Global Compact samt information i 

årsredovisningen.  

5.2.1 Innehållsanalys  
För första gången i september 2020 har företag B publicerat en hållbarhetsrapport genom UN 

Global Compact hemsida. Rapporten avser perioden september 2018 till september 2020 som 

tillsammans med bolagets årsredovisningen 2019 ligger till grund för innehållsanalysen. 

Rubrikerna mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption ligger till grund för 

utformningen av hållbarhetsrapporten på UNGC:s hemsida. Underrubrikerna till varje område 

är bedömning, policy och mål, implementation och utfall. Företaget skriver att det följer de tio 

principerna, men däremot saknas det information kring hur det arbetar mot SDG. Då det är 

företagets första hållbarhetsrapport präglas avsnittet utfall av hur det planerar att följa upp sitt 

hållbarhetsarbete. I företagets årsredovisning ges upplysningar kring hållbarhetsarbetet under 

rubriken ”Värden”. Mängden informationen är mer begränsad i årsredovisning i jämförelse med 

hållbarhetsrapporten. Tidigare år har upplysningar kring hållbarhetsarbetet endast nämnts i 

företaget årsredovisningar. Företag B:s hållbarhetsrapport behandlar totalt åtta av de 18 möjliga 

undersökta områden. Följande tabell ger en överblick kring vad företaget har med under 

respektive område. 
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Tabell 7  

Upplysningar av företag B. 

Upplysningskvalité Framåtorienterade Bakåtorienterade 

 

Miljö: “Our main goal in 2020-21 
is to learn more about how we 
could achieve and improve our 
goals via participation in Global 
Compact.” 

Social: ”Code of Conduct 
safeguards a long-term and 
sustainable relationship with each 
employee and believes in mutual 
respect between all the 
employees.” 

Bolagsstyrning: 

 

Miljö: “Environmental work 
is covered by: The exchange 
principle means that poorer 
technology and 
environmentally hazardous 
substances are continuously 
replaced by more resource-
efficient technology and 
more environmentally 
friendly substances.” 

Social: ”Works actively to 
avoid or eliminate any form 
of discrimination in the 
organization.” 

Bolagsstyrning: ” We 
conduct our operations in 
Sweden in accordance with 
state laws and regulations.” 

 

Miljö: ”We will centrally measure 
the following: Carbon dioxide 
emissions for the companies 
buildings, cars and travel” 

Social: “The long-term goal is to 
achieve an even gender distribution 
in leading positions, ie that men 
and women are represented in the 
range 40 - 60%.” 

Bolagsstyrning: 

Miljö: 

Social: “Health attendance 
among employees must be at 
least 95% over time.” 

Bolagsstyrning: 

 

 

 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

Kommentar: Informationen är hämtad från företagets hållbarhetsrapport samt årsredovisning 2018/2020. 
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Informationen i tabellen ovan är mestadels hämtat från företaget hållbarhetsrapport som 

publiceras på UN Global Compact hemsida eftersom företaget i störst utsträckning lämnar 

upplysningar där. Företaget upplysningar består främst av bakåtorienterade informationen som 

har ett primärt fokus på det sociala elementet. Personalfrågor samt klienter är återkommande 

områden som tas upp i hållbarhetsrapporten. Likt majoriteten av de undersökta företagen så 

saknar även företag B både framåtorienterade och bakåtorienterade upplysningar som är 

monetära. Vidare är företaget upplysningar framförallt av kvalitativa upplysningsform, vilket 

även visas i tabellen ovan där varje kvalitativcell är ifylld förutom upplysning som är 

framåtorienterad rörande bolagsstyrning. Personalhälsa, jämställdhet, förnybar energi samt 

koldioxidutsläpp rörande bolaget angelägenheter är kvantitativa upplysningar som identifierat 

i bolaget rapporter. Företaget lämnar främst upplysningar rörande personalfrågor, men mycket 

upplysningar görs även under kategorin bolagsstyrning med ett fokus på att lag och regelverk 

följs, exempelvis GDPR-överensstämmelsen och Lex Sara. Mängden information rörande 

miljö är mer begränsad än övriga två kategorier. Sammanfattningsvis riktar sig företag B:s 

upplysningar främst mot bakåtorienterade med fokus på främst det sociala tillsammans med 

bolagsstyrning.  

5.3 Företag C 
Företaget C tillverkar kontorsinredning åt offentliga rum och skolor m.fl., exempelvis 

ergonomiprodukter och el-lösningar. Vidare är respondenten C:s anställning är helt kopplad till 

hållbarhetsfrågor. För räkenskapsperioden 2019 var företagets nettoomsättning 287 308 000 

kronor, 79 stycken anställda och 153 473 000 i balansomslutning (se tabell 5), vilket innebär 

att företaget inte uppfyller lagkravet att upprätta en hållbarhetsrapport (se tabell 1).  

5.3.1 Innehållsanalys  
Företag C har publicerat hållbarhetsrapporter via UN Global Compact i tio år. Rapporten som 

sträcker sig mellan juni 2019 och juni 2020 samt årsredovisningen 2019 ligger till grund för 

den här innehållsanalysen. I förvaltningsberättelsen i företagets årsredovisning har två rubriker 

som tar upp hållbarhetsfrågor identifierats. Den första är miljöpåverkan som upplyser om ISO-

certifikat och hur företaget lokaler uppvärms av förnyelsebara källor. Den andra rubriken är 

personal och behandlar jämställdhet och arbetsförhållande. Hållbarhetsrapporten som 

publiceras via UNGC har inte mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption som 

rubriker utan är uppbyggd i punktform. Under dessa punkter beskrivs vad företaget strävar efter 

och hur det under året arbetet med hållbarhet. Upplysning gällande SDG:erna saknas i rapporten 
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men företaget har bockat i vilka SDG:er det arbetar mot, vilka är SDG 12, 16 och 17. Däremot 

har inte upplysningar kring företaget hur det arbetar för att främja SDG:erna identifierats. 

Vidare har företag C en begränsad rapport som består av en sida och av de 18 undersökta 

områden har sex av dem identifierats. Tabellen nedan ger en översikt kring vilka områden 

företaget berört i sin hållbarhetsrapport.  

Tabell 8 

 Upplysningar av företag C. 

Upplysningskvalité Framåtorienterade Bakåtorienterade 

 

Miljö: 
Social: "Under 2020 har bolaget 
arbetat fram en ny 
jämställdhetsplan som kommer 
börja gälla under 2021 och flera år 
framöver.” (Hämtat från UNGC) 
Bolagsstyrning:  
 

Miljö: "Bolaget är ISO 
9001- och ISO 14001-
säkrade samt svanmärkning 
på de flesta ljudabsorberande 
skärmarna” (Hämtat från 
UNGC och ÅR). 
Social: ”Vi är mycket måna 
om våra anställda, där vi har 
en god och säker 
arbetsmiljö.” (Hämtat från 
UNGC). 
Bolagsstyrning: ”Vi arbetar 
nära våra leverantörer och 
har under 2020 arbetat fram 
en uppförandekod som gäller 
för samtliga leverantörer och 
bolag i koncernen.”(Hämtat 
från UNGC). 

 

Miljö: 
Social: ”Vi strävar efter att vara ett 
jämställt företag, med 90 anställda 
varav 57 är män och 33 är 
kvinnor.” (Hämtat från UNGC). 
Bolagsstyrning:  

Miljö:  ”De nya lokalerna 
uppvärms genom fjärrvärme 
som till 99% kommer från 
förnyelsebara källor och 
lokalernas elektricitet är till 
100% förnyelsebar" (Hämtat 
från ÅR 2019). 
Social:  
Bolagsstyrning:  

 

 
Miljö: 
Social:  
Bolagsstyrning: 

 
Miljö: 
Social:  
Bolagsstyrning: 

Kommentar: Informationen är hämtad från företagets hållbarhetsrapport samt årsredovisning 2019/2020. 
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I rapporterna är det framförallt ett fokus vad företaget gjort under åren och hur företaget arbetar 

med hållbarhet. Det har varit möjligt att identifiera bakåtorienterade kvalitativa upplysningar 

som avser samtliga undersökta område däremot saknas det kvantitativa upplysningar rörande 

social och bolagsstyrning medan kvantitativ information angående miljö har noterats. 

Upplysningar i kvantitativ form är i övrigt begränsad i rapporterna och det som visas i tabell 8 

är det som identifierats. Mängden information är relativt jämnt fördelat mellan områdena miljö 

och bolagsstyrning, men upplysningar som behandlar anställdas villkor, hög trivsel, bra 

arbetsmiljö samt goda möjligheter till utveckling har varit mer frekventa, det vill säga det 

sociala. Vidare saknar hållbarhetsrapporten information kring hur företag C planerar att arbetat 

med miljö och bolagsstyrning i framtiden. Istället informerar företaget om sina erhållna ISO-

certifikat 9001 och 14001, vilka omfattar det miljömässiga samt uppförandekod som innefattar 

anti-korruption. I stil med sex av totalt åtta undersökta företag saknas monetära upplysningar. 

5.3.2 Intervjudata 

Intervjurespondenten för företag C har arbetat på företaget i cirka ett år och har befattningen 

hållbarhetsstrateg. Som tidigare nämnts har företag C varit medlem i UN Global Compact i tio 

år och upprättar innevarande år därmed en hållbarhetsrapport med formatet CoP. Enligt 

respondent C ska företaget med start nästa år istället skriva en rapport i enlighet med GRI 

standarden. Vidare anser respondent C att nuvarande rapport behandlar både sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter och har inget primärt fokus. Dessutom menar hen att 

hållbarhetsrapporten både är framåt och bakåtorienterade, men förmodligen mer framåttittande 

jämfört med tidigare år.  

Inför den kommande hållbarhetsrapporten som har avsikt att följa GRI har respondenten börjat 

fundera på vad rapporten ska innehålla. Respondentens plan är att både titta på vad som har 

hänt under året men även vad som kommer hända i framtiden. Rapporten kommer även 

innehålla en dialog med intressenter och att det därmed förmodligen blir mycket data 

presenterad i berättande form. Respondent C förklarar:  

Jag har börjat planera lite hur vi ska göra. Dels så ska det bli då liksom en tillbakablick 
för alltså under året 2021 vad har hänt. Sen även lite kanske då 2020. Men också framåt 
liksom vad är visionen, vad är långsiktiga mål, vi ska redovisa.  Intressentanalys eh 
delar av den, eller intressentdialog som jag har gjort. Och sen då liksom ah lite sådana 
saker så både och. Alltså det blir nog mycket kvalitativ data för vi har inte gjort så 
mycket mätningar och sånt än riktigt, eftersom vi precis har kommit igång nästan eller 
vad man ska säga, med då ett riktigt hållbarhetsarbete.  
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Respondent C benämner styrelsen och ledningen som främsta intressenter som har påverkat 

företaget att börja hållbarhetsredovisa. Vidare har även respondenten börjar kontakta 

intressenter för att “ta tempen på vad kunder kommer förvänta sig i framtiden”. Respondent C 

meddelar att företaget i dagsläget inte skickar ut hållbarhetsrapporten till intressenter. Däremot 

beskriver hen att legitimitet är viktigt för att skapa sig trovärdighet på marknaden, vilket var en 

av de stora anledningarna bakom att företag C valde att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

Respondent C utvecklar:  

Företag C tycker det är viktigt att man har trovärdighet att man har bra produkter som 
håller väldigt länge. Och att vi har bra leverantörer, det ska liksom inte vara något skumt 
med sådana saker. Och vi ska inte hamna i konstiga liksom nyheter att vi använder 
dåliga leverantörer och så vidare. 

Som citatet ovan visar är företag C:s image även det något som värdesätts, där 

hållbarhetsrapporten har en funktion. Avslutningsvis anser respondenten att rapporten även 

fungerar som ett kommunikationsverktyg som är mer kraftfullt än exempelvis information på 

hemsidan och sociala medier.  

ja alltså fördelarna ser jag som det är ju ett form av kommunikationsverktyg. Som 
kanske eftersom det är ändå relativt regelstyrt blir det liksom en viss form av seriositet 
i det. Det får lite mer tyngd i det, det som står där, det som står i 
hållbarhetsredovisningen snarare än det man kanske kommunicera i vanliga fall. 
Kanske på hemsidan eller sociala medier.   

Vidare framgår det av intervjudata att företag C satsar mycket på hållbarhet generellt, 

exempelvis genom att det finns en egen avdelning avsatt till ämnet. Utöver det menar 

respondent C att hållbarhetsrapporten kan vara ett verktyg för att pressa företag att engagera sig 

och förbättra sig i hållbarhetsfrågor. Dessutom menar respondenten att produkter i sig bidra till 

bättre kvalité i arbetslivet och uttrycker enligt följande: “Eh och själva produkterna i sig, ehmm 

bidrar med de här sociala delarna i hållbarhetsfrågan med, välmående ah, både för kunden och 

sådär.”. Å andra sidan menar respondent C att hon inte är någon Greta Thunberg och att företag 

i allmänhet inte är några välgörenhetsorganisationer. “Ah men såklart vill man att världen ska 

bli en bättre plats. Och inte det ska gå åt skogen såklart”. Samtidigt ser Fia fördelar som att 

rapporten är ett verktyg för att överblicka och reflektera kring hållbarhetsarbete. Slutligen 

menar respondenten att hållbarhetsverktyget fungerar som dels ett verktyg för att kommunicera 

sitt hållbarhetsarbete, dels som förberedande träning inför att företag C kan bli tvungna att 

upprätta en hållbarhetsrapport. Respondent C förtydligar:  
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Och man ser det som ett bra sätt att eh, ja men dels att kommunicera sitt 
hållbarhetsarbete. Att man liksom har tagit det till en ny nivå. Och att även om man inte 
behöver göra det enligt lagkraven. Ehm så ser man det ändå som att snart så kommer vi 
nog behöva göra det...Men man såg väl att det var en anledning att börja nu liksom när 
man inte riktigt behöver det.. Sen har man fått öva lite tills det är skarpt läge typ.  

Avslutningsvis avsätts två timmar och en personal för att upprätta den hållbarhetsrapport 

företaget har för tillfället. Respondent C menar att ledningen vill vara lite väl ivriga och redan 

i år upprätta en mer innehållsrik hållbarhetsrapport, men att respondenten sade ifrån och 

menade på att det förelåg tidsbrist. Dessutom anser respondenten att det finns en otydlighet i 

vad FN förväntar sig av den rapport som upprättas idag avseende innehåll och format. 

Respondent C förtydligar:  

Eftersom det var första gången jag gjorde de här, så visste jag inte vilken nivå skulle 
man lägga sig på jämfört med föregående år. Och vad förväntas av en. Jag vet inte hur 
noga ehm ah dom på FN granskar o alltså. Men jag tror det gick bra jag har inte hört 
något. 

Däremot menar respondent C att kommande rapport kommer kräva mer resurser än så. Till sist 

menar respondent C att det varit svårt att få tillstånd att använda UN Globals logga samt att det 

är första gången hen upprättar den typen av hållbarhetsrapport och att extern hjälp eventuellt 

kommer tas in.  Respondent C menar:  

Jag tror att eftersom det är första gången man gör det... Ehm det kan ju finnas en risk 
att man behöver kanske ta in någon konsulttimme...Men jag skulle ju tror det kommer 
ju behövas involvera folk från ekonomiavdelningen såklart. Marknad förmodligen. Så 
säg att det kanske blir en två personer till…  

 

5.4 Företag D 
Företaget bedriver byggverksamhet med säte i södra Sverige. Via UN Global Compact hemsida 

ger företaget ut sin hållbarhetsrapport varje år. Omsättningen för bolaget år 2019 var ca. 94 

miljoner och balansomslutningen var ca. 21 miljoner kronor samt hade 22 anställda under året. 

Det innebär att företaget inte anses vara tillräckligt stora enligt svensk lag för att obligatoriskt 

ge ut en hållbarhetsrapport varje år. 

5.4.1 Innehållsanalys  
Hållbarhetsrapporten som är publicerad av företag D är den mest omfattande rapporten i 

relation till antal sidor, totalt 47 stycken. Genom UN Global Compact har företaget 

offentliggjort sin rapport, som ligger ensam till grund för innehållsanalysen av företag D 
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hållbarhetsrapportering. Rapporten är uppbyggd efter UNGC tio principer. Under varje princip 

beskriver företaget vad som gjorts, vad som planeras att göra i framtiden samt vad företaget har 

för mål. Innehållet i rapporten avslutas med flertalet tabeller där sambandet till hållbarhet inte 

är helt klart. Trots rapportens omfattning har endast fem av totalt 18 undersökta delområden 

identifierats av vad företaget har rapporterat kring. Kvantitativa och monetära upplysningar 

utelämnas helt i hållbarhetsrapporten, medan kvalitativa upplysningar har noterats i fem av sex 

underkategorier. Nedanstående tabell visar exempel på vilka kvalitativa upplysningar företaget 

har gjort relaterat till varje underkategori. 

Tabell 9  

Upplysningar av företag D. 

Upplysningskvalité Framåtorienterade Bakåtorienterade 

 

Miljö: “We insist on eco-friendly 
products and endeavour to reduce 
and eventually eliminate 
substances that are proven to be 
harmful to the environment.” 
Social: ”Our goal is to help 
promote equal opportunities 
throughout our societies and 
ultimately the construction 
industry” 

Bolagsstyrning: 

 

Miljö: “Our operations 
generate construction waste 
in the form of material 
surpluses, demolition waste, 
and packaging.”  

Social: “The company's 
ensure that all employees 
work under good condition  

Bolagsstyrning: “We 
ensure that all our business 
operations are legitimate. 
We respect healthy 
bargaining and competitive 
markets.” 

 
 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

Kommentar: Informationen är hämtad från företagets hållbarhetsrapport 2019/2020. 
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Som visas i tabellen ovan har företaget både med framåtriktade och bakåtorienterade 

upplysningar som är kvalitativa. Bakåtorienterade riktar sig mot angelägenheter som bolaget 

har på plats vid publiceringen av rapporten. Det saknas däremot konkret information kring vad 

företaget gjort under det aktuella året. Förtag D:s arbete med miljö syftar främst till hur avfall 

samt återvinning hanteras. Visionen inför framtiden är att eliminera användandet av farliga 

ämnen samt minimera sitt koldioxidutsläpp. Upplysningar kring det sociala förekommer 

framförallt genom ett fokus på företagets anställda samt mål om att vara en bidragande faktor 

till ett bättre samhälle. Företaget beskriver att det vill vara en bra arbetsgivare samt uppbyggnad 

av ett säkert samhälle vara en del av visionen mot en hållbar framtid. Till skillnad från det 

miljömässiga och sociala finns det endast upplysningar som är tillbakatittande rörande 

bolagsstyrning. Upplysningarna som görs behandlar främst att företaget har nolltolerans 

angående korruption och mutor. Företaget beskriver även att det är viktigt att kunder är 

godkända företagsägare av svensk skattelagstiftning. Sammantaget har informationen gällande 

bolagsstyrning varit mindre omfattande än kategorierna miljö och social.  

 

5.5 Företag E 
Företaget är ett svenskt aktiebolag där ägarna själva är involverade i arbete. Företaget säljer 

olika digitala lösningar till andra företag, exempelvis röststyrningssystem till lagerplockning, 

truckdatorer och scanning. Företagets nettoomsättning var för räkenskapsåret 2019 var 322 203 

969 kronor, antalet anställda var 45 stycken och balansomslutningen var 84 848 360 kr (se 

tabell 5). Följaktligen uppfyller företag E inte lagkravet för att upprätta en hållbarhetsrapport 

(se tabell 1).  

5.5.1 Innehållsanalys  
Underlaget för innehållsanalysen av företag E:s rapportering består av hållbarhetsrapporten från 

2019 som publicerats via UN Global Compact hemsida. Rapporten är uppbyggd efter områdena 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption som är ett krav att behandla vid 

publicering genom UNGC hemsida. Dessutom skriver företag E att deras rapport täcker alla tio 

principer som är bestämda av UNGC. Hur företaget arbetar mot att uppnå det globala SDG:erna 

framkommer inte i rapporten utan företaget har detta avsnitt för sig själv sida inne på UNGC.  

Företag E har bockat i att det arbetar för att uppnå SDG 1, 3, 5 och 8 genom att företagets 

prioriteringar och mål relateras till SDG:er. Det saknas dock information kring vilka mål och 
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prioriteringar som är relaterade till SDG i hållbarhetsrapporten. Vidare har fyra citat från 

rapporten placerats in i de undersökta underkategorierna, vilka samtliga är bakåtorienterade. 

Kvalitativa och kvantitativa upplysningar uppkommer i rapporten men där den förstnämnda är 

mest förekommande. Däremot saknas det monetära upplysningar. Tabellen nedan ger en mer 

övergripande bild kring vad företag E har rapporterat om. 

 
Tabell 10  

Upplysningar av företag E. 

Upplysningskvalité Framåtorienterade Bakåtorienterade 

 

 

 

 

 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

Miljö: “Additional charging stations for 
electric cars has been set up at the 
parking area which encourage staff to 
switch private diesel/gasoline cars to 
electrical cars.” 

Social: “We have also continued our 
sponsorship of various CSR projects.” 

Bolagsstyrning: ”We have participated 
in the Fair Trade Challenge in order to 
increase employees' knowledge of 
Fairtrade and the company own 
commitment to these issues.” 

 

 

 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

 

Miljö: ”During the year, additional 
company cars                              
were replaced with hybrids. Today 67% 
of 
the company cars are environmentally 
classified passenger cars/hybrids, last 
year 
the number were 33%.” 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

Kommentar: Informationen är hämtad från företagets hållbarhetsrapport 2019. 
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Det finns inga spår i hur företag E kommer arbeta med hållbarhet i framtiden och därför har 

inte några citat placerats in under kolumnen framåtorienterad. Företaget beskriver istället hur 

det har arbetet mot UNGC tio principer under året. Områdena arbetsrätt och miljö täcker de 

största delarna av rapporten. Information från arbetsrätts området har placerats in under 

underkategorin social och där samtlig information har varit kvalitativ. Miljöavsnittet skiljer sig 

från resterande delar eftersom där har företag E valt att presentera informationen med ett 

diagram som beskriver koldioxid utsläppen över senaste nio åren. Sedan 2016 har företagets 

utsläpp minskat och har mer än halverats från 2017. Vidare är området som behandlar 

antikorruptions det som är minst omfattningsmässigt, men upplysningar kring 

bakgrundskontroller samt granskningsprocesser finns implementerade i företaget för att 

förhindra antikorruption. Sammanfattningsvis består hållbarhetsrapporten främst av kvalitativ 

information som är alla bakåtorienterade.  

5.5.2 Intervjudata  
Företag E har varit medlemmar och därmed presenterat en Cop i flertalet år. Respondent E är 

den som har ansvaret för hållbarhetsrapporteringen och för att upprätta den. Från intervjun 

framkommer det att rapporten i nuvarande form är liten och okomplicerad “All data finns ju 

redan liksom så det är ju bara att plocka in det”. Hållbarhetsrapporten är utformad och följer 

FN:s standardformat “UN global Compact har ju tio principer och dom har ganska naturliga 

grupperingar så då blir det att man rapportera någonting kring varje rubrik då”. Respondent E 

förtydligar att rapporten utformas så att där ska finnas en förklaring över vad som hänt under 

året i avseende på hållbarhetsarbetet, vilka de viktigaste händelserna sammanfattas. Dessutom 

presenteras informationen i både berättande form, diagram, nyckeltal och punktform, men att 

företaget försöker mäta så mycket som möjligt. Respondent E förklarar att rapporten kan bli 

bättre och avspeglar inte allt hållbarhetsarbete som företaget lägger ner. Respondent F 

förtydligar:  

Och om det då står i rapporten att 100% av medarbetarna i alla mätningar svarar att man 
kan lösa sin arbetsdag på ett bra sätt, så ligger det väldigt mycket arbete kring att få 
det...men det kanske bara slutar som en mening i rapporten...Men just nu är där inte så 
himla, just nu säger, den säger inte så mycket så jag skulle nog hellre vilja att efter i 
höst där när den är lite mer fyllig. Då kanske den har ett mer begripit värde för den som 
eh man får lite bakgrund kring mätetalen o så. 

Från intervjun med respondent E framkom det att en kund inte pressade men var en drivande 

faktor till att företag E valde att gå med i UN Global Compact och därmed började företaget 

hållbarhetsrapportera. På en direkt fråga angående om legitimitet var en viktig orsak till 



	

 56 

upprättandet av hållbarhetsrapporten svarar respondent E ja. När det gäller 

användningsområden av hållbarhetsrapporten angav respondenten att företaget använder 

rapporten som ett säljargument och verktyg för att vinna upphandlingar. Genom att 

hållbarhetsrapporten fungerar som ett bevis för företagets hållbarhetsarbete. Respondent E 

utvecklar:  

Rapporten skickas för tillfället inte ut till någon intressent men däremot används den 
som ett säljverktyg...Sen är det klar att eftersom vi ser i upphandlingar att den här delen 
blir mycket mycket mycket mycket viktigare och ibland helt avgörande... 

Dessutom har rapporteringen och medlemskapet i UN Global Compact resulterat i att företag 

E kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än vad de skulle ha gjort annars “...Och vi hade aldrig 

varit så långt som vi är i vårt hållbarhetsarbete om vi inte hade haft hjälp av vårt engagemang i 

UN global Compact...”.  

Från intervjudata framkommer det att en intern värderingspolicy var största anledningen till att 

företag E valde att gå med i UN Global Compact. Den värderingen handlar om att tillsammans 

är man starkare och kan göra skillnad. Företaget tar medlemskapet på allvar och ser det som ett 

åtagande för att jobba med förbättringar i sitt hållbarhetsarbete samt något företaget kan vara 

stolta över. Respondent E förtydligar:  

...Eller ska jag säga det är också ett åtagande för att vi har, våran VD har faktiskt skrivit 
på här ett brev signerat av Kofi Annan var det då. Det har vi hängt upp på vägen, det är 
vi jättestolta över det. Där vi liksom har lovat FN att vi ska vara aktiva här i och jobba 
me förbättringar och det är ett löfte vi har gett.  

Vidare anser respondenten att hållbarhet generellt är en viktig fråga och något alla företag borde 

arbeta med. Dessutom är företaget engagerade i flertalet aktiviteter rörande 

hållbarhetsengagemang som exempelvis engagemang för minskad klimatpåverkan och 

ekonomiska bidrag till andra organisationer. Enligt respondenten har företag E även i sitt 

intranät mycket tips och information om hållbarhet. Från intervjun framkom det även att 

ytterligare användningsområde för hållbarhetsrapporten var att det gav en bra överblick över 

det hållbarhetsarbete som gjorts under året. Dessutom framgick det att respondenten såg 

nuvarande rapport som förebyggande träning inför att företaget växer och kommer så 

småningom vara tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport.  Slutligen kan hållbarhetsrapporten 

fungera som ett bevis för företagets hållbarhetsarbete och något att vara stolt över. Respondent 

E menar:  
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Vi, man vill ju vara stolt över där man jobbar och man vill vara stolt över det man gör. 
Och det finns en väldig stolthet i detta tycker jag eller tror jag så. man vill vara stolt 
över det samhällsengagemang som ens arbetsgivare tar...Vi förbättrar ju och förenklar 
för våra kunder då vill man göra det för mänsklig, alltså man vill ju lämna något efter 
sig som är vettigt. Alltså det i gör ska inte sabba för någon det ska ju förbättra... 

Avslutningsvis framkommer det från intervjudata att respondenten är den som har ansvaret för 

att upprätta hållbarhetsrapporten och lägger några timmar på själva upprättandet samt så skriver 

VD:n några ord. På en fråga avseende varför det inte presenteras mer information i 

hållbarhetsrapporten svarar respondenten att det har med tiden att göra samt att den prioriteras 

bort mot annat hållbarhetsarbete. 

Nej men det har garanterat med tids ehhh tids ehh. November när vi skickar in, vi 
skickar in rapporten i november eller oktober det är en väldigt stressig månad för oss, 
mycket annat som vi gör...Ett mindre bolag där får man göra ganska många olika saker 
så det är resurs det är resursbrist eller prioritering ska jag kalla det för 

Vidare framkommer det inte fler hinder kring att upprätta CoP utan respondent E blickar framåt 

mot en kommande mer utförlig hållbarhetsrapport och ser potentiella resursbrister som för lite 

kunskap och personal. Respondent E förtydligar:  

Nej alltså det ska bli väldigt spännande när vi ska börja nosa på det här vad en GRI 
rapportering innebär. Ehm. Jag tror den kan vara ganska omfattande, så jag tror det kan 
vara lite pyssel och tid att sätta sig in i det...Så vi måste gå mot det här steget att göra 
det mycket mer omfattande. SÅ nästa rapport där som kommer skickas ut till UN global 
Compact den kommer vara mycket mera lik en sån här GRI rapport då...Så det är ganska 
mycket arbete med att liksom frivilligt gå in i den här GRI rapporten och vi är 
fortfarande bara 70. Ibland när man är på dom här UN global Compact tillställningarna, 
nu har det ju inte varit något sånt på riktigt. Men då är vi då är vi en från oss men på 
företag C eller Y där är de kanske 70 som bara jobbar med compliance. Det är en viss 
skillnad alltså. 

 

5.6 Företag F 
Företaget är ett aktiebolag beläget i Sverige och verksamma inom fjärrvärmebranschen. Den 

huvudsakliga verksamheten består i att sälja olika produkter och erbjuda service i form av olika 

tjänster relaterat till fjärrvärme. För räkenskapsperioden 2019 var nettoomsättningen 274 965 

728 kr, antalet anställda var 67 och balansomslutningen var 72 794 214 kr (se tabell 5), vilket 

innebär att företaget inte uppfyller lagkravet och har därmed ingen skyldighet att upprätta en 

hållbarhetsrapport (se tabell 1). 
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5.6.1 Innehållsanalys  
Hållbarhetsrapport för juni 2019 till juni 2020 har analyserats tillsammans med 

årsredovisningen 2019 för företag F. På samma sätt som sex av totalt åtta företag har företag F 

publiceras rapporten på UNGC hemsida. Rapportens uppbyggnad följer områdena som UNGC 

tagit fram samt underrubrikerna bedömning, policy och mål, implementation och vad utfallet 

har blivit, viket är i linje med vad som ska presenteras. Hur företaget arbetar mot SDG och bidra 

till att uppnå agenda 2030 har inte identifierats i rapporten. Vidare upplyser företaget också om 

sitt hållbarhetsarbete i årsredovisning för 2019 under rubrikerna ”väsentliga händelser under 

räkenskapsåret”, ”väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut”, ”Framtida utveckling samt 

”miljöpåverkan”. Bortsett från rubriken miljöpåverkan innehåller rubrikerna inte endast 

hållbarhetsarbete. Delar av innehållet i årsredovisningen är sedan återkommande i 

hållbarhetsrapporten, exempelvis företages elförbrukning. Vidare har innehållet i rapporterna 

resulterat i att företaget har upplyst om tio av totalt 18 celler. Av dessa tio befinner sig sex av 

dem i kvalitativa upplysningar. Med andra ord så består upplysningar av både framåtorienterade 

och bakåtorienterade rörande miljö, social och bolagsstyrning. Resterande fyra upplysningar 

befinner sig under upplysningssättet kvantitativ och därmed saknas det monetära upplysningar. 

För att få en bättre överblick angående vad företag F upplyser om, se tabellen nedan. 
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Tabell 11  

Upplysningar av företag F. 

Upplysningskvalité Framåtorienterade Bakåtorienterade 

 

Miljö: “We have developed and 
continue to refine completely new 
products with extremely low 
conductivity (vacuum panels) to 
the district heating market. These 
will save a lot of energy in future 
networks.” 
Social: “In order to ensure the 
long-term focus on work, we have 
also set up a sustainability policy 
and sustainability goals from 2018, 
We shall continuously develop and 
improve our business so that we 
reach success together.” 
Bolagsstyrning: “All framework 
contractors are undergoing a 
sustainability assessment before 
they can be approved as suppliers.” 

Miljö: “Since it´s inception 
in 1986, the company has 
worked to produce, as far as 
possible, products that have 
little impact on the 
environment.” 
Social: “With a long 
tradition of human rights 
rules, the company has set 
up our work ethics.” 
Bolagsstyrning: “2019: 
Refreshment of anti-
corruption course was made, 
digitally.” 
 

 

Miljö: ”Vi undersöker också̊ 
möjligheterna att köra vår 
truckpark med 100% förnybara 
bränslen." 
Social: “Goal: to have minimum 2 
education sessions/year on our 
work ethics." "Goal: We are 
continuously striving towards 
recruiting more women in our 
production. The ideal would be 
50/50 but we have no explicitly set 
goal.” 
Bolagsstyrning: 

Miljö: ”2016 satte vi upp 
målet att minska 
elförbrukning med 15% 
under fyra är. Efter 2019 
hade vi slutligen lyckats 
minska vår elförbrukning 
med 19%." 
Social: Sessions/yeas: 
“2019: 100% fulfilled. We 
had two sessions also this 
year.” 
Bolagsstyrning: 

 

 
Miljö: 
Social:  
Bolagsstyrning: 
 

 
Miljö: 
Social:  
Bolagsstyrning: 
 

Kommentar: Informationen är hämtad från företagets hållbarhetsrapport 2019/2020 samt årsredovisning 2019. 
Upplysningarna på svenska är taget från företaget årsredovisning medan de på engelska är från 
hållbarhetsrapporten. 
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Som tabellen visar finns det en varians i upplysningar från företag F. Kvalitativa och 

kvantitativa upplysningar förekommer både med ett tillbakablickande fokus men även 

framåtorienterat. Däremot finns inga kvantitativa upplysningar som berör bolagsstyrningen 

utan endast kvalitativa. Vidare beskriver företaget i början av rapporten att det följer alla tio 

principer som är satte av UNGC. I den löpande texten tas dock endast princip 7–9 upp under 

området miljö, vilket också är det området som är mest omfattande i rapporten. På så sätt skiljer 

sig miljöavsnittet från resterande avsnitt eftersom företaget utgår ifrån principerna i varje 

underrubrik. Till sist har företaget under året genomfört en antikorruptionskurs som skett 

digitalt. I övrigt är antikorruptionsavsnittet även här mindre omfattningsvis jämfört med andra 

avsnitt.     

5.6.2 Intervjudata  
Från intervjudata framkommer det att företag F rapporterar om sitt hållbarhetsarbete dels 

integrerat i årsredovisningen, dels separat i form av en CoP, vilket har gjorts sen ett flertal år 

tillbaka. Respondenten är också den som ensamt utformar och upprättar hållbarhetsrapporten, 

vilken baseras främst på redan tillgängliga uppgifter. Respondent F tydliggör:  

Jag gör den. jag gör alltihopa. Från början till slut. Och det är ju inte så mycket eller? 
Den är inte så omfattande. Ja jag har faktiskt skapat formatet där, jag gjorde färgglatt 
format utefter dom principerna som fanns, FN:s principer. Så man lätt skulle navigera 
och känna igen vilken som är vilken...Eftersom jag redan ställt upp formatet en gång så 
är det väldigt lätt. Ja du ser att jag till och med har sparat tidigare föregående år. Så jag 
fyller bara på.  

Vidare är respondenten osäker på dels huruvida hållbarhetsrapportens fördelning avseende 

framtidsorienterat eller bakåtorienterat perspektiv, dels även över hur fördelningen mellan 

berättande och mätbara indikatorer är. En vidare förklaring ges där respondent F tror att 

hållbarhetsrapporten främst är bakåtorienterad samt att utformningen och innehållet främst 

baseras på de principer som har satts som standard av FN.  Respondent F utvecklar:   

Jag kommer inte ens ihåg riktigt vilka nyckeltal det är vi har ställt upp där, ärligt talat. 
Jag måste påminna mig varje år varje gång vi gör den igen...Jag tror att den är bara 
bakåtorienterad tyvärr...och ärligt talat så är jag väldigt dålig på att hålla koll på att vi 
uppfyller dom här målen där också...Ärligt talat är det såhär att jag har följt principerna 
och redovisar det som ska redovisas bara för jag ska vara säker på att jag gör det man 
måste.  

Initialt var det kunderna som påverkade företaget att upprätta rapporten eftersom de ville visa 

sitt hållbarhetsarbete för kunderna “...jag vet samtidigt att det har börjat i grund och botten, med 

dokumentationen utifrån att kunderna vill se att man gör någonting för hållbarhet. Och de kan 
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inte se vad vi gör om inte vi skriver ner det”. Vidare framkommer det från intervjudata att 70% 

av omsättningen hänför sig till kunder som vunnits genom en upphandlingsorganisation och de 

är i sin tur intresserade av hållbarhetsfrågor. Det innebär att hållbarhetsrapporten kan användas 

för att åstadkomma legitimitet och därmed användas som ett verktyg för att vinna 

upphandlingar. “jag skulle säga att det var när upphandlingsföretaget är den främsta 

anledningen.”  Det hör ihop med att respondent F menar att hållbarhetsrapporten fungerar som 

ett marknadsföringsverktyg “...det hade jag inte fått ner det på papper om det inte varit så att 

det funnits ett marknadsföringssyfte med det.” 

Från intervjun framgick det även att respondent F har ett intresse och personligt engagemang 

för hållbarhet generellt. Respondent F menar att hon mår bra av att känna sig nöjd, stolt och 

känslan av att företaget gör något bra. Vidare riktar hon en skepticism mot de företag som 

använder rapporten för att göra reklam, utan hon vill gå in för hållbarhet helhjärtat. Samtidigt 

framkommer det från intervjun att respondenten anser det viktigt att göra något positivt för 

hållbarheten och vill kunna presentera sitt hållbarhetsarbete på ett bra sätt. Respondent F 

utvecklar:  

Så dels är det de att jag vill göra något som är liksom vettigt och jag tycker det är rimligt 
att jag gör den insatsen när jag ändå har det här jobbet...jag känner mig nöjd, trygg och 
stolt när jag pratar med en kund och jag kan berätta att det här initiativet ehh och ja… 
vilket jag berätta nu också, nu har vi tex blandat in något företag expertisen och vi har 
bytt till grön-EL så vi har bra miljöval hos oss...Om jag tittar på mig själv utifrån då är 
det liksom motivationen är delvis att jag har ett intresse och vill vara stolt över det jag 
gör.  

När det gäller avsatta resurser så tillkännagav respondent F att själva upprättandet av rapporten 

i genomsnitt tog en arbetsdag och att detta sker i samband med rapporteringstider. Utöver det 

ska det även göras en revision, vilken främst avser hållbarhetsarbetet som helhet på företaget. 

Respondenten har också fått gå en kurs rörande hållbarhetsrapportering, fast å andra sidan är 

den kursen något respondenten inte har användning i sitt arbete med rapportens nuvarande 

format. Respondent F förklarar:  

“Ja det är bara UN global Compact. Men jag har faktiskt senaste tiden funderat på om 

vi skulle ha en riktig hållbarhetsrapport... För jag gick faktiskt en sån kurs i Stockholm 

förra året och det verkar ju inte helt ogörbart” 

Slutligen framkommer det från intervjudata att det främsta upplevda hindret är brist på tid är 

“Ja, jag tycker att jag har tillräcklig kunskap, men jag har inte tillräckligt med tid”. Å andra 
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sidan framkom det att ett hinder är kännedom om hur vissa indikatorer ska mätas “jag tror det 

var några jag tyckte det var svårt att ta fram en KPI på”. Det i sin tur är relaterat till att 

respondentens osäkerhet kring rapportens kvalitet “Om den duger om den verkligen är något 

att läsa…”. Dessutom framkommer det att viljan finns för att göra en så bra rapport som möjligt, 

men att hen är ensam om att göra allting och känner sig begränsad på grund av det. Vidare har 

det också framkommit att det skett en omorganisation inom koncernen vilket också har 

inneburit begränsningar i hållbarhetsrapportens kvantitet och innehåll och är något respondent 

upplevde som tråkigt. Respondent F tydliggör:  

Sen vet jag att vi förra året skrev ganska mycket för då gjorde vi i ledningsgruppen en 
gemensam satsning och noterade massa detaljer vad vi faktiskt har gjort under året och 
det tyckte jag var kul, men nu kom det in en ny person och ny organisation från sälj som 
sa att ”så här mycket detaljerat kan vi inte ha i årsredovisningen, det blir för detaljerat” 
så han strök typ allting så vi har inte så mycket med längre om hållbarhetsarbetet i 
årsredovisningen...Jag tyckte det var jättetråkigt, men jag orkade inte och inte tid att 
fightas för det...Vi gör det vi kan med de medel vi har...Vi är helt totalt strandsatta på 
jobbet. Så att vi har jag är imponerad ens att jag fått gjort den de sista åren. 

5.7 Företag G 
Företag G är ett privatägt aktiebolag som startades 1989 och är verksamma inom 

kemikalieindustrin. Kortfattat bedriver företag G försäljning, hantering och sammanblandning 

av olika typer av kemikalier. För räkenskapsperioden 2019 var nettoomsättningen 268 843 072 

svenska kronor, antalet anställda var 57 stycken och balansomslutningen var 174 311 977 

svenska kronor (se tabell 5). Det innebär att företaget inte uppfyller lagkravet att upprätta en 

hållbarhetsrapport (se tabell 1). Företag G ska för första året nu (2020) avge en separat 

hållbarhetsrapport, men har för räkenskapsperiod 2019 haft hållbarhet integrerat i 

årsredovisningen. Däremot är företaget inte medlemmar i UN Global Compact. Vidare består 

deras separata hållbarhetsrapport av totalt 38 sidor och är upprättat med FN:s SDG:er som 

riktmärke. Rapporten är dock inte helt baserad på dessa SDG:er utan andra ämnen relaterade 

till hållbarhet kan förekomma. 

5.7.1 Innehållsanalys  
Hållbarhetsrapporten från företaget är mest omfattande utav de undersökta företagen i 

förhållande till områden som studerat. Utav de tidigare nämnda 18 olika facken har information 

från företags G:s hållbarhetsrapport placerats in i 13 fack, vilket visas i tabellen nedan. 
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Tabell 12  

Upplysningar av företag G. 

Upplyssningskvalité Framåtorienterade Bakåtorienterade 

 

Miljö: ”För att ta arbetet med vår 
egen miljöpåverkan ytterligare ett 
steg, planerar vi att kartlägga vårt 
klimatavtryck under 2021 för att 
kunna sätta ett övergripande 
klimatmål som våra två̊ huvudmål 
i miljöledningssystemet kan bidra 
till” 
Social: ”Nu när vi har genomfört 
denna prioritering har vi som 
ambition att under 2021 
genomföra en mer strukturerad 
intressentdialog för att samla in 
och säkerställa en förståelse för de 
önskemål och förväntningar som 
finns på̊ oss som företag med 
specifikt fokus på̊ 
hållbarhetsfrågorna.” 
Bolagsstyrning: ”Delmål: skydda 
arbetstagares rättigheter”. 
 

Miljö: ”Genom vår affärsmodell 
jobbar vi med uthyrning av tankar 
och emballage istället för 
försäljning. Tack vare detta kan vi 
minska materialanvändning och 
naturens resurser genom att 
förhindra förekomsten av avfall 
och istället återanvända det som är 
möjligt.” 
Social: ”En ärlig och öppen attityd 
ska råda på arbetsplatsen, och 
samtliga medarbetare ska ges 
möjlighet till påverkan på den 
egna arbetssituationen.” 
Bolagsstyrning: ”Företaget 
accepterar inte korruption i någon 
form. För att hantera detta har vi 
en representations- och 
mutpolicy.” 
 

 

Miljö: ”50% av plasten som köps 
in ska vara återvunnet och 75% av 
plasten ska återanvändas” 
Social: ”90% av medarbetarna 
håller med påståendet: ”Jag 
upplever att företaget är en trygg 
arbetsgivare”. 
Bolagsstyrning: ”Andel signerade 
CoC” 

Miljö: ”100% fossilfritt bränsle i 
uttransport från 2018 och framåt” 
Social: ”Personalomsättning 
15,5% 2020.”  
Bolagsstyrning:  
 

 

Miljö: Målet för försäljning av 
miljöförbättrande 
produkter/logistiklösningar är 
75%.  
Social:  
Bolagsstyrning: 

Miljö: Försäljning av 
miljöförbättrande 
produkter/logistiklösningar var 
61% under 2020. 
Social:  
Bolagsstyrning: 

Kommentar: Informationen är hämtad från företagets hållbarhetsrapport 2020.  
 

Företaget har en bredd variation i sin upplysning mellan kvalitativ och kvantitativ samt 

framåtorienterad och bakåtorienterade. Till största del står den framåtorienterade aspekten för 
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mål och delmål som företaget har inför framtiden, exempelvis har företaget i varje diagram en 

tillbakablick för hur utfallet ser ut för de senaste tre åren samt ett mål inför framtiden. Företaget 

kopplar även sitt framtida hållbarhetsarbete till SDG:erna och väljer att fokusera på SDG 6–8, 

10 och 12. Hur företaget kan öka sin positiva påverkan samt minska sin negativa påverkan 

beskrivs som valet av SDG:er, vilka 6–8 är länkade till att minska sin negativa påverkan medan 

8, 10 och 12 förknippas med att öka sin positiva påverkan. SDG 8 är med i både positiv och 

negativ eftersom företaget vill säkerställa lika möjligheter för alla anställda (positiv) samt 

förbättra uppföljningen av leveranskedja (negativ). Vidare består den bakåtorienterade delen av 

vad som hänt under året samt hur det har sett ut tidigare år. Även i den bakåtorienterade delen 

används tabeller för att visa hur hållbarhetsarbetet har gått under år, exempelvis är elanvändning 

och frisknärvaro två parametrar som beskrivs med hjälp av tabeller.  

 

När det gäller kvalitativa, kvantitativa samt monetära upplysningar har samtliga tre 

identifierats. Däremot är de kvalitativa samt kvantitativa delarna mest omfattande och monetär 

information har endast kunnat identifierats i en tabell i hållbarhetsrapporten. Tabellen innefattar 

både framåtorienterad samt bakåtorienterade upplysningar angående försäljning av 

miljöförbättrande produkter/logistiklösningar. Trots att de monetära upplysningarna är i ringa 

mängd så är företaget hållbarhetsrapport en av två rapporter som består av dessa upplysningar 

medan det saknas i resterande sex rapporter. Användandet av kvalitativa upplysningar med både 

ett framåtorienterat samt bakåtorienterade fokus uppkommer i samtliga tre kategorier, det vill 

säga miljö, social och bolagsstyrning. Hållbarhetrapporten består främst av kvalitativ 

information gällande miljömässiga och socialmässiga delarna. Bolagsstyrningsdelen är 

omfattande i förhållande till övriga sju företags hållbarhetsrapporter men mer begränsad i 

jämförelse företagets upplysningar kring det miljömässiga och sociala. Vidare innehåller 

hållbarhetsrapporten kvantitativa upplysningar i fem av sex underkategorier. Som tidigare 

nämnt använder företagets hållbarhetsrapport tabeller, vilket innebär mätbara indikatorer tas 

fram och presenteras med hjälp av siffor och består då av kvantitativa information. De 

kvantitativa upplysningarna har likt de kvalitativa upplysningarna störst fokus på det 

miljömässiga samt sociala och mer begränsat med information rörande bolagsstyrningen. 

Vidare består de miljömässiga upplysningar av att företag G beskriver hur deras påverkan på 

miljön är och vad företaget har för mål. Resursanvändningen är ett återkommande tema, då det 

nämns flertalet gånger i hållbarhetsrapporten. Hur företaget behandlar sina anställda samt 

dialog med sina intressenter är det som främst lyfts fram i hållbarhetsrapporten angående det 
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sociala. Antikorruption, inte ta emot mutor samt följa lagkrav är några delar som är 

återkommande gällande kategorin bolagsstyrning.  

5.7.2 Intervjudata 
Respondenten för företag G är VD för företaget och har varit projektledare för upprättandet av 

hållbarhetsrapporten och därmed haft befogenhet att vara med och bestämma kring 

utformningen. Utöver det har de anlitat en extern revisionsbyrå för hjälp med upprättandet. 

Rapportens innehåll är enligt respondenten delvis kopplade mot SDG:er, men även mot egna 

mål som företaget anser vara viktiga. Från intervjudata med respondenten framgick det att målet 

är att det ska finnas en jämn fördelning mellan dels bakåtorienterade och framtidsorienterade 

information, dels mätbara indikator och narrativ information. Vidare behandlas både sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter men respondenten framhåller exempelvis att ett primärt 

fokusområde är att de vill vara en trygg arbetsgivare. Från intervjudata framkommer det att 

mycket av informationen som ska publiceras redan finns på plats sedan tidigare, respondenten 

förklarar:  

 

Men också ska jag säga såhär samtidigt är det då bra, då att vi har då haft mycket på 
plats, vi har ju mycket policys, mätbara mål i vårat ISOS i våra ledningssystem osv osv. 
Så det har ju varit mycket sånt här som har kunnat applicera och plocka lite här och lite 
där och sen så få ihop det till den här hållbarhetsrapporten liksom.  

Från intervjudata framgår det också att det finns olika exempel på yttre motivationsfaktorer till 

att upprätta en frivillig hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten har exempelvis ett 

marknadsföringssyfte för att förbättra företagets image. 

Men för vår del var det ganska mycket att vi kände att det här ligger rätt för oss, det är 
rätt för vår strategi och image... Då resonerade som vi på samma sätt där, det här är bra 
i marknadsföringssyfte för oss. 

Vidare menar respondenten att hållbarhetsrapporten kan fungera som ett bevis för sitt 

hållbarhetsarbete och att rapporten var en bidragande orsak till att företaget nyligen vann en 

större affär. Det har även varit viktigt för företaget att vara först i sin bransch “det handlar om 

att vara först”.  Slutligen framkom det av respondent G kommer distribuera ut 

hållbarhetsrapporten till olika intressenter samt publicera den både på Linkedin och hemsidan, 

med syftet att exempelvis stärka sin image och attrahera kvalificerad personal. 

Och den delen är inte helt oviktig heller ska jag säga. Vi vill vara ett sånt företag både 
lokalt och nationellt som har en bra ett bra rykte en bra image, de där är duktiga, de där 
är seriösa, dom där jobbar med rätt grejer, dom där liksom behandlar sin personal på ett 
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bra sätt. Ehhm, då vill man jobba hos oss, det är väldigt mycket folk som söker sig till 
oss då jämfört med tvärtom så att säga. 

Det framkom också från intervjudata att det finns en inre motivation för hållbarhetsarbetet 

generellt. Stolthet nämndes exempelvis som något viktigt och att vara först i sin bransch och 

storlek som påverkande faktorer till att hållbarhetsrapporten upprättades. Ytterligare en 

motivationsfaktor är att företaget inom en snar framtid kommer att uppnå de lagstadgade 

kriterierna för att vara tvingade till upprättandet av en hållbarhetsrapport och ser upprättandet 

av årets (2020) som träning. Dessutom menade respondenten att människor kan ha en felaktig 

bild av branschen något rapporten kan bidra med att förändra, respondent G förklarar:  

Men det här är en produkt som vi kommer vara väldigt stolta över, som vi verkligen vill 
distribuera till så många som möjligt av olika skäl. Men det främsta skulle jag vilja säga, 
för min egen del som jag tycker det är alltså att visa att det här. Vi är först det här är 
viktigt för oss, vad vi gör och att vi verkligen är, är liksom ett företag som jobbar 
hållbart. Speciellt i vår bransch som håller på med kemikalier. Det är ju, är man inte 
insatt i vår bransch så är, om man, när jag träffar vanliga människor liksom vad ska jag 
säga ute, ja personer som frågar vad man jobbar med. Så säger man att man jobbar inom 
kemi, då tror folk att man oh det är giftiga grejer, farliga grejer o saker o så. Ja nu har 
vi inga gifter utan vi jobbar istället bara med hjälpa våra kunder hitta mindre 
miljöbelastande alternativ va. det där är ytterligare sådana där viktiga grejer för oss att 
visa att nej vi hjälper till lite varje dag för att världen ska bli lite mindre miljöbelastande 
om jag får säga så då.  

Avslutningsvis framgick det från intervjudata att företag G tagit extern hjälp från en 

revisionsbyrå för att upprätta hållbarhetsrapporten, vilket kostade 150 000 kronor. Utöver det 

har det avsatts resurser främst i form av tid från olika involverade från ledningsgruppen som 

varit drivande i frågan. Respondenten anser inte att det förekommit några specifika hinder, men 

framhäver att det varit betydligt svårare om de inte tagit in extern hjälp.  

5.8 Företag H 
Företaget är ett svenskt privatägt aktiebolag vars huvudsakliga verksamhet består i att vara en 

laddningsoperatör som arbetar inom fem olika affärsområden avseende el-bilindustrin.  För 

räkenskapsperioden 2019 så var nettoomsättningen 41 131 652 kronor, 15 stycken anställda 

och 20 399 907 kronor i balansomslutning (se tabell 5), vilket innebär att de inte uppfyller 

lagkravet att upprätta en hållbarhetsrapport (se tabell 1).  

5.8.1 Innehållsanalys  
Företag H är ensamt av de undersökta företagen om att ha en integrerad hållbarhetsrapport i sin 

årsredovisning. Sedan 2017 har företaget publicerat en integrerad hållbarhetrapport genom 
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redovisningsformatet IR men det är upplagan från 2019 som ligger till grund för den här 

innehållsanalysen. Företaget arbetar mot de globala målen SDG och har valt ut fyra mål som 

företaget arbetar med aktivt. SDG 3, 9, 11 och 13 är de målen som valts ut och som sedan 

kopplats samman med områdena människan, ekonomin, samhället och planeten som företaget 

väljer att kalla dem. SDG 3 kopplas till människan, där företaget skriver hur verksamhetens mål 

är att bidra till att minska antalet sjukdom- och dödsfall till följd föroreningar och kemikalier. 

Företag H vill vara en bidragande faktor mot förbättrad infrastruktur och på så sätt kopplas 

SDG 9 ihop med ekonomin. Ett tredje mål är att öka tillgängligheten av hållbara 

transportsystem och detta mål kopplas till SDG 11 och samhället. Till sist kopplas SDG 13 till 

planeten och där företagets mål är att öka kunskap för att klimatförändringar. Under varje 

område har företaget beskrivit hur det tänker uppnå målen. Vidare har innehållsanalysen av 

hållbarhetsrapporten resulterat i att företaget har upplysningar som kan länkas ihop med åtta av 

studiens underkategorier. Genom tabellen nedan ges en sammanfattning över vilka 

underkategorier som företaget lämnat upplysningar om. 
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Tabell 13  
Upplysningar av företag H. 

Upplysningskvalité Framåtorienterade Bakåtorienterade 

 

Miljö: ”Delmål: Öka kunskap och 
kapacitet för att hantera 
klimatförändring.” 

Social: ”Att kunna ladda sin bil 
medan man handlar mat, 
går på̊ konsert eller tittar på̊ 
barnens fotbollsmatch är en viktig 
del i framtidens hållbara 
samhällen” 

Bolagsstyrning: 

 

Miljö: ”Vi skickar ut ett 
digitalt kvitto och debiterar 
elbilsförarens betalkort 
månadsvis i efterskott. Vi 
skickar inte ut några 
pappersfakturor eftersom vi 
gör allt för att minimera vårt 
avtryck på̊ miljön.” 

Social: ”Tillsammans 
säkerställer vi att företaget 
har en arbetsplats där alla 
trivs” 

Bolagsstyrning: ”Vi har 
nolltolerans mot alla former 
av mutor och korruption, 
både i vår egen verksamhet 
och i vår leverantörskedja”  

 

Miljö: ”Om bilköparen väljer en 
elbil istället för en bensin- eller 
dieselbil så minskar utsläppen i 
snitt med cirka 1800 kg koldioxid 
per år. Utsläppen från personbilar 
skulle därför kunna minska med 30 
procent till 2030 och 80 procent till 
2045 enbart tack vare elbilarna.” 

Social:  

Bolagsstyrning: 

Miljö: ”1200 Ton CO2e 
besparade under 2019” 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

 

 

 

Miljö: 

Social:  

Bolagsstyrning: 

 

Miljö: Antal laddsessioner 
under 2019 = 300 000, vilket 
innebär en besparing på 
1200 ton CO2 utsläpp som i 
sin tur innebär en 
omsättningstillväxt på 27%.  

Social:  

Bolagsstyrning: 

Kommentar: Informationen är hämtad från företagets integrerade hållbarhetsrapport 2019.  
 

Upplysningar som lämnas i företag F:s integrerade hållbarhetsrapport är främst kvalitativa, 

vilket även tabellen visar. Framåtorienterade upplysningar förekommer framförallt i form av 
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mål som beskrivit ovan, men även långsiktiga upplysningar kring vad det skulle innebära om 

en person börja köra elbil istället för bensinbil. Fokusområdet när det gäller sociala 

upplysningar handlar främst om ökad livskvalité genom att spara tid till följd av att inte behöva 

köra och tanka. Ett återkommande hållbarhetsarbete samt rapportens huvudfokus är framförallt 

avsnittet miljö och hur företaget bidrar till en ökning av fossilfria fordon. Vidare består de 

kvantitativa upplysningar främst av hur företaget bidragit till minskade koldioxidutsläpp under 

året samt innebörden av att välja en elbil framför en bensin- eller dieselbil. Företag H är ensamt 

tillsammans med företag G att ha upplysningar som kan tolkas som monetära. Företaget 

rapporterar om det monetära genom att lyfta fram hur många laddsessioner som genomförts 

under, hur mycket koldioxidutsläpp det har sparat och vad det har inneburit för bolaget 

omsättningstillväxt. Nolltolerans gällande korruption och mutor finns på plats i företaget för 

egna verksamheten men även för företagets leverantörer. I övrigt rör stora delar av rapporten 

rör den vardagliga verksamheten exempelvis förvärv av kunder samt årets resultat och det har 

inte kunnat relateras till företagets hållbarhetsarbete.  

5.8.2 Intervjudata 
Respondent H är VD för företaget och har det yttersta ansvaret för att upprätta och utforma 

hållbarhetsrapporten. Under intervjun diskuteras inte utformning och innehåll så mycket utan 

respondenten berättar främst att i framtida rapporter vill hen sätta miljö i fokus och mindre 

finansiella termer samt förbättra mätningar av verksamheten. Respondent H diskuterar också 

hur hen vill att kommande rapporter ska presenteras exempelvis “hållbarhet överst och så har 

du pengarna längre ner”. Dessutom vill respondent H att rapporterna ska ha med företag H:s 

klimatpåverkan och tydliga KPI:er som följs upp årligen. Därtill finns följande tanke kring 

utformningen:  
Så här mycket ton har vi besparat och så här många laddstationer. Och det här, det här 
har hjälpt samhället på det här sättet osv. Och vi har undvikit eh förbättrat eh luften på 
det här sättet på de här platserna. Ah en bra beskrivning, en eh kring det då då. Och sen 
som en konsekvens av att vi har gjort allt det här fina för miljön så har vi också de 
finansiella siffrorna här då.  

Vidare framgår det från intervjun med respondent H att företaget var först i sin bransch att ha 

en separat hållbarhetsrapport. Respondent H använder rapporten för att faktiskt vinna affärer 

eftersom rapporten tas med och visas upp vid vissa säljmöten. Ett annat användningsområde 

som respondent H ser med rapporten är att den i framtiden ska kunna användas för att visa upp 

för investerare när de eventuellt i framtiden behöver ta in kapital. Dessutom fungerar 
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hållbarhetsrapporten som ett bevis för hållbarhetsarbetet och för att vinna upphandlingar främst 

inom en viss bransch. Respondent H förklarar vidare:  

Alltså att vinna upphandlingar handlar oftast inte bara om att man har gjort en grej 
rätt...då är hållbarhetsrapporten en sån...då tänkte jag, nej men om man direkt lägger 
den där på bordet då kanske man kan få det som ett instrument också i vårt säljarbete. 
Och då har det, det funkar faktiskt. 

Vidare menar respondenten att de vill visa upp att företag H gör det som företaget påstår att de 

gör “Och då tänker jag såhär att om man nu påstår det då vill man också gärna mäta det och 

man vill prata om det publicera det och vara det”.  

Respondent H menar att från början ville hen bara arbeta med klimatfrågor egentligen. 

Företagsidén växte fram i samråd med andra och där målet är att tjäna pengar men också: 

“väldigt viktigt att vi driver mot fossilfrihet då. Så varje liten laddstation är på något sätt en 

vinst för oss då och för samhället tycker vi”. Respondenten pratar sedan vidare om att det finns 

mycket outnyttjad energi och att det är slöseri att importera bensin och olja. Dessutom är det 

respondent H:s förhoppning om att hållbarhetsrapportering i framtiden ska ha en lika 

framträdande roll som den finansiella. Slutligen anser respondent H även följande:  

Det här att du tar oftast väldigt många finansiella beslut ehm. Men dom är ju alltid på 
bekostnad av någonting. Väljer du att göra en aktivitet och så mäter du den monetära 
framgången. Men det finns ju alltid en samhällskostnad på något sätt och en 
klimatkostnad då. Och eh och om man då vill gå med och eh. Som vi då tycker att vi 
vill då vara med och förändra samhället och göra det från ett socialt 
entreprenörsperspektiv. Så känns det ju väldigt naturligt att vi börjar mäta vår framgång 
också i antal besparade koldioxid ton.  

I avseenden avsatta resurser så har det tidigare varit respondenten som tagit fram all text till 

hållbarhetsrapporten. Till kommande hållbarhetsrapport har en assistent lagt ner 

uppskattningsvis 80 timmar och respondent H har haft en mer övergripande roll och 

korrekturläst. Utöver det har även företag H tagit in en revisionsbyrå för hjälp med att upprätta 

hållbarhetsrapporten. Respondent H verkar inte anse att några specifika hinder föreligger mer 

än att företaget borde bli bättre på att mäta saker, “men jag kan väl tycka kanske att vi skulle 

kunna bli bättre på att mäta dom här KPI:erna mer löpande liksom”.   
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6 Analys   
Det här kapitlet analyserar den här studiens empiriska material med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket. Kapitlet är uppdelat i huvudrubrikerna “Vad” och “Varför” med 

underrubriker som återspeglar studiens syfte. Vidare är analysen uppbyggd genom att 

relevant empiriskt material presenteras sammanfattande för alla företag och därefter 

diskuteras och analysera data. Uppdelningen är till för att skapa en tydlig struktur och 

förståelse för vad som studien avser analysera. 

6.1 Vad hållbarhetsrapporterar företagen om?  
I följande avsnitt kommer en analys och diskussion ske kring ”Vad” utifrån olika faktorer som 

har varit relevanta för den här frågan. Först och främst behandlas hur företagen upplyser kring 

SDG:er och CoP-kriterier och därefter hur rapportens innehåll förhåller sig till ESG-

parametrarna. Vidare kommer sedan ett avsnitt med fokus på huruvida företagen presenterar 

kvalitativa och kvantitativa indikatorer samt om rapporteringen är framåtorienterad eller 

bakåtorienterad. Slutligen avslutas avsnittet med hur upplysningar relaterar till olika 

legitimitetsstrategier.  

6.1.1 Upplysningar kopplade till SDG och CoP kriterier 
Resultatet från ovanstående presentation visar att majoriteten av företagen som upprättar en 

CoP brister i avseende uppfyllnad av UNGC minimikrav (United Nations Global Compact, 

2021a). Brister i form av en avsaknad av förklaring hur principerna implementerats i 

verksamhetensamt hur utfallet blev. Det enda kravet som uppfylls av samtliga företag är kravet 

om ett uttalande från företagsledningen om fortsatt stöd för UNGC. Rache (2019) tar upp 

tidigare kritik som framförts mot UNGC och mot bakgrund av resultatet från den här studien 

kan ytterligare ett bidrag vara kritik mot UNGC uppföljning och kontroll av CoP:s (Rache, 

2019). Argument som stärker kritiken är att företag D:s hållbarhetsrapport består exempelvis 

främst av övergripande information kring hur företaget tänker kring de tio principerna, men en 

förklaring kring hur principerna ska implementeras samt utfall från implementeringen saknas. 

Det förekommer också ett flertal upprepningar från företag D avseende rubriker och innehåll. 

Vidare resulterade granskning av samtliga företags CoP i att endast företag F upplyser om utfall, 

medan det saknas för resterande. Värt att notera är att företag B upplyser om att 

utfallsupplysningar saknas, men det gör inte resterande företag. Å andra sidan menar UNGC 

att en CoP ska erbjuda flexibilitet (United Nations Global Compact, 2021h). Vidare menar 
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Wolniak och Hąbek (2013) att det ska finnas ett samspel mellan obligatoriska (minimikraven) 

och det frivilliga (flexibiliteten) för att bäst miljöprestation ska uppnås (Wolniak & Hąbek, 

2013). Resultatet i den här studien pekar på att flexibiliteten är stor och följden kan bli att det 

obligatoriska området försvinner och det frivilliga området tillåts ta över helt. Det innebär i sin 

tur att fördelarna med obligatoriska regler eller ett samspel sett ur ett hållbarhetsperspektiv kan 

försvinna (Christensen et al., 2019; Aragon-Correa et al., 2020; Wolniak & Hąbek, 2013). 

Dessutom har granskningen av innehållet i hållbarhetsrapporterna resulterat i att flera av 

rapporterna innehåller mycket generell information och avsaknaden av konkreta resultat eller 

mål är betydande. Det kan resultera i att hållbarhetsrapportens innehåll inte blir väsentliga, 

jämförbara och granskningsbara, vilket är motsatsen till vad ett icke finansiellt mått eller 

information bör vara (Tschopp & Huefner, 2015; Diouf & Boiral, 2017; Henderson & Serafeim, 

2020). En möjlig effekt av att det förekommer brister i vad som hållbarhetsrapporterna 

innehåller är att intressenter kan drabbas negativt och därigenom kan företagen i den här 

undersökningen ur ett perspektiv inte anses uppfylla den ansvarsskyldighet Cunha och 

Moneva  (2018) menar företag har. Företaget kan dessutom drabbas negativ i form av förlorad 

legitimitet (Deegan, 2002; Fernando & Lawrence, 2014). 

Vidare upprättade företag G och H en hållbarhetsrapport i ett annat format än CoP och resultatet 

från empirin visar att deras rapporter är mer innehållsrik och omfattande. Ur empirin framkom 

det också att företag G och H avsatte betydligt mer resurser i form av tid och pengar till 

hållbarhetsrapporteringen än vad företag C, E och F gjorde, vilket kan förklara skillnaden i 

kvalité. Företag G och H tog extern hjälp av revisionsbyrå för att upprätta en hållbarhetsrapport 

medan företag C, E och F endast avsatte en personal och några timmar. Aragon-Correa et al. 

(2020) erbjuder ytterligare en möjlig förklaring i att närvarande av ägarens vision kan påverka 

hur mycket resurser som läggs på hållbarhetsinriktat arbete (Aragon-Correa et al., 2020). Det 

kan i sin tur stämma in på situationen här eftersom i företag H och G är de själva ägare och VD 

i sina respektive bolag samt involverade i den dagliga verksamheten. Därmed har de också varit 

med och beslutat om att lägga ner resurserna och vara med i projektet kring 

hållbarhetsrapporteringen, medan för övriga företag så var ansvariga personerna inte ägare eller 

i företagsledningen. 

Sammanfattningsvis visar tidigare diskussion i detta avsnitt på att UNGC:s hållbarhetsrapporter 

i form av CoP, behöver förbättras. Å andra sidan har företag F i jämförelse med andra CoP 

redovisade företag vara ett undantag avseende innehåll och uppfyllande av kriterier. Som 

tidigare nämnt finns det brister i CoP och därmed är en undran om UNGC överhuvudtaget 
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kontrollerar rapporterna eller de nöjer sig med att CoP lämnas in årligen. Tidigare forskning 

har också framfört kritik mot att standarder tagits fram främst med utgångspunkt för större 

företag (Arena & Azzone, 2012; Grimstad et al., 2020; Kasiri et al., 2020). Det kan förklaras 

av att empirin har visat att vissa respondenter som upprättade en CoP var osäker på vad som 

förväntades av dem. Följaktligen verkar det finnas en viss otydlighet kring vad som förväntas 

av företaget och vilken information som ska presenteras, vilket kan innebära att UNGC behöva 

se över sitt rapporteringsformat. Som det ser ut idag är det inte omöjligt att företagen endast 

rapporterar symboliskt likt det Silva (2021) kommer fram till i sin studie, vilket indikera på att 

företagen endast söker legitimitet med sitt medlemskap i UNGC. Å andra sidan kan 

flexibiliteten hos UNGC underlätta att fler företag väljer att bli medlemmar vilket kan ses som 

en positiv inverkan på hållbar utveckling.  

Avslutningsvis menar Mahoney et al. (2013) att det finns två möjliga förklaringar till 

hållbarhetsrapportering.  Antingen gör företag ett bra hållbarhetsarbete och vill framhäva det, 

eller är företaget mindre bra men vill ändå framstå som bra (Mahoney et al., 2013). Den här 

granskningen har resulterat i både kritik och beröm i avseendet företagens 

hållbarhetsrapportering. Företag G:s hållbarhetsrapport har exempelvis varit mest innehållsrik 

(se tabell 14), vilket kan vara ett tecken på att företaget gör ett bra hållbarhetsarbete och vill 

visa upp det för att vinna konkurrensfördelar (Szczanowicz & Saniuk, 2016). Å andra sidan kan 

den höga poängen vara en lyckad marknadsföringskampanj snarare än ett bra hållbarhetsarbete 

(Serafeim, 2020). Vidare har granskningen av företagen som rapporterat i enlighet med UNGC 

kriterier visat sig innehålla brister, vilket kan indikera på att företagen hållbarhetsrapporterar 

endast för att framstå bra, men i själva verket inte är det (Mahoney et al., 2013). Ytterligare en 

möjlig förklaring till resultatet kan vara det Christensen et al. (2019) kommer fram till i form 

av att hållbarhetsrapportering är mindre kostsamt än själva hållbarhetsarbetet. Å andra sidan är 

det anmärkningsvärt om företaget skulle lägga ner så mycket arbete på hållbarhetsaktiviteter 

för att sedan utesluta det ur rapporten. En möjlig förklaring skulle kunna vara att företagen 

väljer att presentera informationen via andra plattformar som exempelvis en hemsida och 

sociala medier, vilket inte har undersökts i den här studien.  

6.1.2 Upplysningar kopplade till ESG-område  
Den delen som berör vad företagen rapporterar om grundar sig främst utefter kategorierna 

miljö, social och bolagsstyrning. Vidare har sex av åtta företag upprättat en CoP och även om 

det finns flexibilitet i vad en CoP ska innehålla så är det krav att rapporten ska omfatta områdena 
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mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption (United Nations Global Compact, 

2021h). Enligt PRI:s definition faller två förstnämnda inom S:et, miljö inom E:et och anti-

korruption inom G:et (Principles for Responsible Investment, 2021b). Mot bakgrund av 

ovanstående har samtliga företag analyserats efter nämnda områdena miljö (E), social (S) och 

bolagsstyrning (G). I sin tur görs det därmed ingen skillnad trots att företag A till F:s 

hållbarhetsrapport är en CoP, företag G:s är en separat främst inriktad mot SDG:er och företag 

H har utgått från SDG:er och IR. SDG:er, ESG och CoP berör alla liknande områden och är 

nära besläktade, det ena utesluter därav inte det andra (United Nations Global Compact, 2021d; 

United Nations Global Compact, 2021c; Henderson & Serafeim, 2020; United Nations Global 

Compact, 2021f). 

 
Den här undersökningen visar först och främst att miljö (E) var den pelare som företagen 

rapporterade mest om och hade jämnast fördelat mellan de olika parametrarna. Inom området 

miljö har exempelvis företag A rapporterat om hur de klimatkompenserar. Företag B redovisar 

sina mål avseende koldioxidutsläpp. Andra miljöområden som lyfts fram är exempelvis att 

företag C arbetar mot att verksamheten ska använda sig av förnybar energi. Vidare presenterar 

företaget D sin hantering av avfall och företag F hur de ska utveckla och sälja miljövänliga 

produkter. Slutligen rapporterar företag E exempelvis om att företagsbilar drivna av fossilt 

bränsle byts ut mot elbilar, vilket är i likhet med företag G som bara använder fossilfritt bränsle 

i sina företagstransporter. Företag H redovisar hur deras försäljning av elbilar och laddstationer 

minskar koldioxidutsläppen (se tabell 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13). För det andra var området 

social (S) det område som det rapporterades näst mest om (se tabell 14). När det kommer till 

det sociala området var den gemensamma faktorn att samtliga företag rapporterade på något vis 

hur företaget arbeta för att säkerhetsställa personalens välmående och bra arbetsvillkor. Andra 

områden som identifierades var exempelvis att företag C hade mål kring jämställdhet i 

avseendet antal kvinnor och män i personalen samt företag E som sponsrade olika CSR-projekt. 

Slutligen var området bolagsstyrning (G) det företaget rapporterade allra minst om och 

skillnaden mot områdena S och E var betydande. Det vanligaste förekommande informationen 

som presenterades var att företaget arbetade mot och hade nolltolerans mot mutor och 

korruption, exempelföretag var A, G, F och H. Utöver det identifierades exempelvis att 

ytterligare information som presenterades behandlade att företagen följer svenska lagar och 

regler till exempel företag B och D. Vidare hade företaget E deltagit i en fairtrade utmaning för 

att öka personalens kunskap kring ämnet. Slutligen är ytterligare ett exempel att företag C 

berättade om sin uppförandekod som alla leverantörer och företag inom koncernen skulle följa. 
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I följande stycke kommer en diskussion över möjliga förklaringar att ske. I tabellen nedan 

förklara vart företagen har valt att lägga sitt fokus med hjälp av ett poängsystem. 
Tabell 14  

Vilken av grundpelarna ESG rapportera företagen kring? 

  E S G Total Poäng 
Företag         
A 1 2 1 4 
B 3 4 1 8 
C 2 3 1 6 
D 2 2 1 5 
E 2 1 1 4 
F 4 4 2 10 
G 6 4 3 13 
H 5 2 1 8 
Total poäng 25 22 11 58 

Kommentar: Företagen får 1 poäng för varje upplysning de har gjort. Max antal poäng i varje cell är 6 poäng. 

Poäng ges för upplysningar som är framåtorienterade eller bakåtorienterade av kvalitativa, kvantitativ eller 

monetär form.  

 

En första möjlig förklaring till miljö var det främsta området kan vara att det finns en allmän 

oro för miljön som exempelvis klimatförändrändringar och föroreningar, där företagen har en 

påverkande roll (Henderson & Serafeim, 2020; Kasiri et al., 2020; Asgary et al., 2020; Lee et 

al., 2015). Det styrks även av Silva (2021) som i sin undersökning kommer fram till att mest 

rapporterade SDG:er var sådana som hamnade inom områdena miljö eller social (Silva, 2021). 

Mot bakgrund av det kan företagen ha valt att presentera hållbarhetsinformation i enlighet med 

samhällets förväntningar, vilket kan kopplas samman med intressentteorins etiska gren (Deegan 

& Unerman, 2011). Det styrks i sin tur av att företag E, F och C uppgav att de inte hade något 

primärt fokus och att inga intressenter pressat företagen till att börja hållbarhetsrapportera. Å 

andra sidan menar Durand et al. (2017) att företag helt enkelt kan välja att fokusera mest på ett 

område utav ESG (Durand et al., 2017). Vidare är intressentteorin en teori som med fördel kan 

användas tillsammans med legitimitetsteorin (Gray et al., 1995). Ett rimligt antagande kan 

därför vara att företagen i den här undersökningen har valt att presentera hållbarhetsinformation 

i syfte att uppnå legitimitet.  Det kan vara en legitimitetsstrategi att subjektivt välja ut områden 

och specifika saker att rapportera om, baserat på vad samhället och övriga intressenter kräver. 

Mot bakgrund av det kan företag välja innehåll medvetet för att vinna, bibehålla eller minska 
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risken för att förlora legitimitet, vilket styrks av tidigare forskning (Silva, 2021; Deegan, 2002; 

Fernando & Lawrence, 2014). Deegan (2002) menar också att om företagen presterar dåligt 

inom områden som miljö och social kan det bli svårt att uppnå legitimitet (Deegan, 2002), vilket 

i sin tur kan förklara att företagen väljer att främst rapportera kring dessa områden. Slutligen 

framkommer det från intervjuerna med företagens respondenter att legitimitet var en viktig 

anledning till att företagen valt att frivilligt upprätta en hållbarhetsrapport, men inga frågor 

ställdes kring legitimitet kopplat till vad rapporten innehöll.  

 

Vidare framkommer det, som tidigare diskuterats, att företagen generellt väljer att främst 

rapportera om områdena E och S, men det förekommer också individuella skillnader 

sinsemellan företagen. Tabell 14 visar att företag A, B och C fokuserar främst på området social. 

Vidare fokusera företag E, G och H främst på området miljö, medan företag F och D hade jämnt 

fördelat fokus på områdena social och miljö. En möjlig förklaring till den individuella 

variationen är att samtliga företag är verksamma i olika branscher vilket kan påverka vilket 

område som väljs att rapportera mest om. Det kan i sin tur innebära att företagen har olika 

intressenter som i sin tur kan ha olika förväntningar på vad företagen bör rapportera om, som 

företagen försöker tillfredsställa. Det vill säga att företagen fokuserar på att möta förväntningar 

från sina primära intressenter (Neu et al., 1998, Deegan & Unerman, 2011, Cunha & Moneva, 

2018). Det är något som kan förklara genom att respondent C exempelvis hade påbörjat en 

intressentdialog inför kommande års hållbarhetsrapport. Ytterligare ett argument är att empirin 

visade att många företag vinner upphandlingar med sina hållbarhetsrapporter, därmed är det 

inte osannolikt att företagen vill uppfylla upphandlingsorganisationens förväntningar på vad 

rapporten ska innehålla. Dessutom distribuerade företaget G ut sina hållbarhetsrapporter till 

specifika intressenter samt använde företag H det som säljverktyg mot specifika kunder. 

Återigen vill vi poängtera att inget företag hade uppfattat någon uttalad press från intressenter, 

vilket till skillnad från tidigare undersökningar som funnit att mindre företag pressas att 

hållbarhetsrapportera av större affärspartners (Szczanowicz & Saniuk, 2016; Morsing & 

Spencer, 2019). Sammanfattningsvis har det framkommit ur ovanstående diskussion att det 

finns inga tydliga bevis på att intressenterna har påverkat företagens rapportering kring 

områdena E, S och G, men det utesluter inte att de kan ha påverkat. Ett rimligt antagande är 

intressenterna generellt har stor betydelse för ett företag, vilket även stöds av att intressentteorin 

är en vanligt förekommande teori i avseendet motivation till frivillig hållbarhetsrapportering 

(Spence et al., 2010). Det tillsammans med empirin visar att intressenter kan ha haft betydelse 

för hållbarhetsrapporterna innehåller.  
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6.1.3 Upplysningar kopplade till kvalitativa och kvantitativa samt framåtorienterade 
och bakåtorienterade indikatorer  
Upplysningar från företag kan variera, exempelvis kan de vara kvalitativa eller kvantitativa 

samt ha ett framåtorienterat eller bakåtorienterade fokus. I den här studien har grundpelarna 

miljö, social och bolagsstyrning varit grund för innehållsanalysen tillsammans med om 

informationen som presenteras är kvalitativ, kvantitativ, bakåtorienterad och framåtorienterad. 

I nedanstående tabell visas en överblick kring vilka upplysningar som har identifierats i 

företagens hållbarhetsrapport. 

Tabell 15  

Sammanfattande upplysningstabell av samtliga undersökta företag. 

Upplysningskvalité Framåtorienterad Bakåtorienterade 

 
 

Miljö: 5 

Social: 6 

Bolagsstyrning: 2 

 

 

Miljö: 8 

Social: 8 

Bolagsstyrning: 8 

 

 
 

Miljö: 4 

Social: 4 

Bolagsstyrning: 1 

 

 

Miljö: 5 

Social: 4 

Bolagsstyrning: 0 

 

 

 

Miljö: 1 

Social: 0 

Bolagsstyrning: 0 

 

Miljö: 2 

Social: 0 

Bolagsstyrning: 0 

 

Kommentar: Varje siffra beskriver ett företag, exempelvis har 4 företag upplyst om miljö med ett framåtorienterat 

fokus i kvantitativ form. 

Resultatet från granskningen presenteras övergripande i tabell 15 och mer specifikt i tabell 16 

nedanför. Innehållsanalysen har visat att samtliga företags hållbarhetsrapporter med undantag 

företag D innehåller både kvalitativ och kvantitativ information. Företag G sticker ut som det 

företag som har jämnast fördelning. Överlag visar tabellerna att upplysningar främst är 

kvalitativa och mestadels bakåtorienterade. Vidare presentera alla företag någon form av 
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kvalitativ information som är bakåtorienterad. Däremot är det inte alla som ger kvalitativa 

upplysningar med ett framåtriktat fokus, exempelvis gör inte företag A och E det. Resultatet 

från den här undersökningen överensstämmer med Silva (2021) i avseendet att kvalitativ 

information är vanligast. Däremot skiljer den sig i avseendet att i den här studien är 

bakåtorienterade kvalitativ information vanligast förekommande (Silva, 2021). Vidare finner 

Silva (2021) i sin undersökning att rapporterna som inkluderar kvantitativa upplysningar främst 

består av investeringar eller sparade kostnader inom den ekonomiska och miljömässiga 

aspekten (Silva, 2021). Till skillnad från Silva (2021) har kvantitativa upplysningar i den här 

undersökningen främst bestått av förnyelsebarenergi gällande miljö respektive jämställdhet 

rörande det sociala. En möjlig förklaring till resultatet kan vara att företagen i den här studien 

vill visa att de presterar bra inom områdena miljö och social eftersom det kan minska risken att 

förlora legitimitet (Deegan, 2002) och i sin tur istället vinna legitimitet (Fernando & Lawrence, 

2014). 
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Tabell 16  

Upplysningsform av de undersökta företagen.

 

Kommentar:     = Bakåtorienterade kvalitativa upplysningar     = Bakåtorienterade kvantitativa upplysningar   

     = Framåtorienterade kvalitativa upplysningar      = Framåtorienterade kvantitativa upplysningar 

    = Framåtorienterade monetära upplysningar     = Bakåtorienterat monetära upplysningar 

Vidare har upplysningar som berör investeringar eller sparade kostnader har i den här studien 

valt att kallas för monetära upplysningar. Det har resulterat i att endast företag G:s 

hållbarhetsrapport inkluderar framåt- och bakåtorienterade monetära upplysningar, vilka berör 

miljön. Monetära upplysningar har även hittats i företag H hållbarhetsrapport med ett 

bakåtorienterade fokus. I övriga rapporter har monetära upplysningar inte identifierats och det 

kan bero på att UN Global Compact tio principer inte behandlar monetära upplysningar. En 

annan förklaring kan vara att företagen likt Silva (2021) undersökning främst rapporterar i 
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verbal form. Dessutom beskrivs rapportering av hållbarhetsarbete ofta som icke-finansiell 

rapportering, vilket möjligtvis kan resultera i en tolkning där företagen inte presenterar några 

siffror eftersom siffrorna associeras med den finansiella rapporteringen. Frivilliga 

hållbarhetsrapporter erbjuder också ofta en stor flexibilitet (Wolniak & Hąbek, 2013; United 

Nations Global Compact, 2021a), vilket i sin tur kan innebära att företagen väljer att presentera 

verbal information eftersom det kan vara lättare. Å andra sidan kan det helt enkelt vara så att 

företagen inte har någon kvantitativ information att presentera. Slutligen kan precis som tidigare 

även här riktas kritik och ett ifrågasättande av hållbarhetsrapporternas innehåll i avseendet 

granskningsbarhet, relevans, jämförbarhet och pålitlighet, framförallt eftersom det är en tydlig 

brist på kvantitativa mått (Henderson & Serafeim; Tschopp & Huefner, 2015; Diouf & Boiral, 

2017). Därmed kan resultatet indikera mot Christensen et al. (2019) som menar att risken med 

frivillig hållbarhetsrapportering är att innehållet är irrelevant och inte användbart (Christensen 

et al., 2019).  

Sammanfattningsvis kan resultatet från den här studien ses ha samma utgång som Silva (2021) 

i det att hållbarhetsrapporteringen mest är av symboliskt slag än att det visar verkliga 

förändringar och aktiviteter från verksamheten. Det kan i sin tur innebära att hållbarhet är mer 

påklistrat än integrerat i verksamheten, vilket även Lee et al (2015) hävdar i sin undersökning. 

Sammantaget innebär det att bidraget för att uppnå hållbar utveckling generellt sett kan anses 

vara lågt (Silva, 2021). Just bidraget till hållbar utveckling kommer vi in på mer i nästa del av 

analysen som behandlar Silva (2021) legitimitetsstrategier avseende hållbarhetsrapportering. 

6.1.4 Upplysningar kopplade till legitimitetsstrategier  

Silva (2021) har tagit fram ett ramverk baserat på legitimitetsteorin, som visar att företag kan 

genom sin hållbarhetsrapportering använda sig av fyra olika strategier för att uppnå legitimitet 

(Silva, 2021).  Med inspiration från Silva (2021) modell har den här undersökningen placerat 

in företagen utefter vilken strategi de tycks använda utifrån våran bedömning. Till skillnad från 

Silva (2021) utgår vi inte enbart utifrån SDG:er utan inkluderar även UN Global Compacts tio 

principer i bedömningen. Företagen är inplacerade dels mot bakgrund av vad som framkommit 

under intervjuerna, dels genom resultatet från innehållsanalysen. Silva (2021) menar att 

företagen kan använda en kombination av strategierna, vilket innebär att mer än en strategi har 

identifierats för vissa företag. Tabellen nedan visar vilka strategier företagen bedöms ha använt 

sig av. 
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Tabell 17  

Legitimitetsstrategier från undersökta företagen. 

 Försoningsstrategin Transparensstrategin Stimuleringsstrategin Transformationsstrategin 
A •    
B •    
C •    
D •    
E • •   
F •    
G • • •  
H • •  • 

Kommentar: Strategierna är hämtade från Silva (2021). Bokstäverna i vänster kolumn beskriver företagen.  

 

Först och främst har samtliga företag i den här studien bedömts använda sig av det Silva (2021) 

kallar försoningsstrategin. Det är i sin tur en strategi företagen kopplar ihop redan existerande 

hållbarhetsaktiviteter med lämpliga SDG:er eller principer samt är strategin framförallt 

bakåtorienterad (Silva 2021). Argument för att strategin har använts av samtliga är att alla 

hållbarhetsrapporter främst har ett bakåtorienterat perspektiv (se tabell 16) samt vid 

granskningen av deras innehåll fanns det ingenting som indikerade på att UNGC tio principer 

kopplas till kärnverksamheten. Vidare har företag A, B och D har inte intervjuats och är därmed 

mer svårbedömda, men bedömningen utgår från innehållsanalysen av deras rapporter. Mot 

bakgrund av det går det att utläsa att samtliga är bakåtorienterade (se tabell 16) samt vid 

granskningen av deras innehåll fanns det ingenting som indikerade på att UNGC tio principer 

kopplas till kärnverksamheten. Respondent C uppgav att inför kommande rapport har en 

intressentdialog förts för att ta fram vad intressenterna värdesätter och nuvarande rapport är 

mestadels bakåtorienterade (se tabell 8). Dessutom har det inte framkommit något från varken 

den kvantitativa eller kvalitativa data som indikerat på att företaget har kopplat 

hållbarhetsaktiviteter som presenteras i rapporten till kärnverksamheten. Stöd för det påståendet 

är exempelvis att företag F:s respondent menar att företaget bara utgår från föregående års CoP 

vid upprättandet av årets. Vidare uppgav företag G:s VD att den mesta av informationen som 

presenteras och kopplas mot SDG:er redan fanns på plats sedan tidigare. Företag H:s tanke med 

hållbarhetsrapporten är bland annat att tillfredsställa sina intressenter, därutöver visade 

innehållsanalysen att rapporten mestadels är bakåtorienterade (se tabell 16). Mot bakgrund av 

ovanstående är bedömningen att samtliga företag i någon utsträckning har tillämpat en 

försoningsstrategi eftersom företagen främst har ett bakåtorienterat fokus som inte kopplas till 
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kärnverksamheten. Som I sin tur innebär att rapporteringen som företagen gör i den här 

undersökningen är mer symboliskt än att det sker faktiska hållbara förändringar i verksamheten 

(Silva, 2021). Det innebär i sin tur att bidraget till en hållbar utveckling sannolikt är begränsad 

(Silva 2021). Avslutningsvis så om företagen tillämpar den här strategin så är det inte ett sådant 

företag som Henderson och Serafeim (2020) menar behövs för att minska den negativa 

klimatförändringen (Henderson & Serafeim, 2020).  
 

Nästa strategi som Silva (2021) nämner kan användas av företagen är transparensstrategin. Den 

är bakåtorienterade och innebär att hållbarhetsaktiviteter (CSR-activities) implementeras i 

kärnverksamheten (Silva, 2021). Av samtliga företag i den här undersökningen var det företag 

E, G och H som bedömdes passa in på strategin. Det eftersom exempelvis företag E uppgav 

under intervjun att UNGC medlemskapet har hjälpt utvecklingen av hållbarhetsarbetet i 

företaget och utan UNGC skulle företaget inte kommit så långt i det arbetet. Vidare menar 

företag G:s VD att deras verksamhet bidrar till att göra världen till en bättre plats samt att 

företaget arbetar mycket med miljöförbättrande åtgärder. Dessutom innehåller företag G:s 

hållbarhetsrapport flera diagram som inkluderar mål och händelser kopplade till 

kärnverksamheten. I avseende företag F var företagets syfte redan från start att arbeta mot ett 

fossilfritt samhälle och är fortfarande kärnidén i utvecklingen och försäljningen av produkterna. 

Innehållsanalysen av företag F:s hållbarhetsrapport visade även hur kärnverksamheten bidrar 

till minskning av koldioxidutsläpp. Vidare har ingenting framkommit som resulterat i att övriga 

företag bedömts ha hållbarhetsaktiviteter kopplade till kärnverksamheten och därmed inte 

använt sig av strategin. Slutligen är strategin till viss del ett bidrag till en mer hållbar 

affärsverksamhet eftersom hållbarhet implementeras mer i kärnverksamheten. Å andra sidan 

verkar det som att företag E, G och H selektivt har valt ut vad som ska rapporteras om efter 

befintlig verksamhet, åtminstone är det delvis så. Det innebär i sin tur att företagen kan 

försumma andra hållbarhetsaspekter och enbart presentera det som redan är befintliga i 

kärnverksamheten. Det kan i sin tur ur ett perspektiv ses som ett mer symboliskt handlade än 

som verkliga förändringar. Vidare kan det också framkalla en bild av att företaget är väldigt bra 

sett ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket kan vara missvisande gentemot hur verkligheten är 

(Deegan & Unerman, 2011; Mahoney et al., 2013). Strategin har i det sistnämnda avseendet 

begränsade bidragande effekt till en hållbar utveckling (Silva, 2021).   

Den tredje strategin som Silva (2021) tar upp är stimuleringsstrategin, där hållbarhetsmål 

exempelvis SDG:erna används som inspiration för att skapa förändringar, men separerade från 
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kärnverksamheten. Dessutom är strategin framtidsorienterad (Silva, 2021). Vid granskning av 

samtliga undersökningsföretag framkom det att enbart företag G har bedömts använda den här 

strategin. Argument som stödjer det är först och främst att företag G presenterade flertalet 

SDG:er i sin hållbarhetsrapport, exempelvis SDG 8 och 10 som berör hur företaget arbetar mot 

att vara en bra arbetsgivare. Det kan kopplas samman med att företagets VD dels berättade att 

hållbarhetsrapporten innebar till viss del nya åtgärder inom området, dels att SDG:erna har 

använts som guidning vid upprättandet av hållbarhetsrapporten. Utöver det var företag G 

ensamt bland företagen om att ha mer framtidsorienterat fokus än bakåtorienterat (se tabell 16). 

Efter vad som framkommit från empirin är en möjlighet att företag G endast använder 

SDG:erna som en guidning och därmed är rapportering mer av symboliskt slag och har i så fall 

en begränsa bidrag till målet att uppnå hållbar utveckling (Silva, 2021).  

Slutligen har företag H ensamt bedömts använda det Silva (2021) benämner 

transformationsstrategin, vilket handlar om att företagen använder hållbarhetsmål exempelvis 

SDG:er används för att identifiera nya affärsmöjligheter eller till och med omvandla hela 

affärsmodellen (Silva, 2021). Förvisso visade flera andra företag exempelvis E, F, G och H att 

hållbarhetsrapporten kunde vinna nya kunder, men det framkommer inte att varken SDG:er 

eller UNGC principer och mål har hjälpt företaget att upptäcka nya affärsmöjligheter eller 

förändra affärsmodellen. Däremot berättade företag H:s grundare och VD att en stor anledning 

till uppstartandet av verksamheten var att arbeta för ett fossilfritt samhälle. Dessutom 

framkommer det vid granskningen av företagets hållbarhetsrapport att hela affärsmodell och 

kärnverksamhet kopplas till SDG:erna 3, 9, 11 och 13. Å andra sidan kan det ha varit 

slumpmässigt och inte att SDG:erna i sig var inspirationen som fick kärnverksamheten att 

uppstå. Den slutgiltiga bedömningen är ändå att företag H har tillämpat strategin eller 

åtminstone det företag som ligger närmast en tillämpning. Den bedömningen innebär i sin tur 

att företag H är det företag i den här undersökningen som åtminstone har störst potential att 

bidra till en hållbar utveckling (Silva, 2021).  

Sammanfattningsvis kommer den här undersökningen fram till att företagens rapportering kring 

SDG:er eller UNGC principer bedömts vara mer symboliska än att de inspirerat till verkliga 

förändringar. Det överensstämmer med vad Silva (2021) kommer fram till i sin undersökning. 

Ett argument som styrker bedömningen utöver vad som redan presenterats är att under intervjun 

framkom att hållbarhetsrapporten används i marknadsföringssyfte och som ett verktyg för att 

vinna kunder. Ytterligare argument är att majoriteten av företagen, främst de som upprättar en 

CoP saknar tydlighet kring hur företagets hållbarhetsarbete kopplas till SDG:er och principer. 
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Dessutom har det framkommit ur intervjuer att flera företag fokuserar på att presentera redan 

befintliga aktiviteter snarare än att hållbarhetsmålen inspirerat till nya förändringar, vilket i sin 

tur styrks av att företag C, E och F avsatte lite resurser till hållbarhetsrapporteringen. Å andra 

sidan avsatte företag G och H mer resurser, vilket kan innebära att företag G och H väljer att 

satsa mer på hållbarhetsarbetet generellt, vilket kan relateras till att Aragon-Correa et al. (2020) 

menar att ägarens visions kan påverka hur mycket hållbarhetsarbete som görs (Aragon-Correa 

et al., 2020). Det kan i sin tur stämma in på situationen här eftersom i företag H och G är de 

själva ägare och VD i sina respektive bolag samt involverade i den dagliga verksamheten. 

Slutligen är ett argument att granskningen inte har påvisat att någonting nytt eller en direkt 

verklig förändring har skett som kan relateras till hållbarhetsaktiviteter. Det är inte 

anmärkningsvärt i sig eftersom det är relativt små företag och Christensen et al.  (2019) menar 

att det är mindre kostsamt att upprätta en hållbarhetsrapport än implementering av 

hållbarhetsaktiviteter. Avslutningsvis vill vi som skribenter göra ett förtydligande kring att 

bedömningar baseras på deras hållbarhetsrapporter och intervjuer. Vidare har inget företag 

besökts och därmed kan viktiga hållbarhetsförändringar eller aktiviteter ha missats.  

 

6.2 Varför hållbarhetsrapporterar företagen?  
Ett syfte med den här uppsatsen är att undersöka svenska SME:s inre och yttre 

motivationsfaktorer till frivilligt upprättande hållbarhetsrapport. Följande kapitel delas in i att 

först presentera yttre motivationsfaktorer och därefter inre. Vidare är det empirisk data från 

intervjuerna som kommer analyseras och kopplas mot det teoretiska ramverket och tidigare 

forskning.  
 
6.2.1 Yttre motivationsfaktorer 

Först och främst framkom det från intervjudata att samtliga företag använde 

hållbarhetsrapporten som ett bevis för sitt hållbarhetsarbete, vilket kan ses som att företaget 

använder rapporten för att stärka sitt varumärke (Lee et al., 2015). Det kan i sin tur relateras till 

företag C, som menade att en hållbarhetsrapport skapade mer trovärdighet och seriositet än 

publicera information på en hemsida eller sociala medier. Mot bakgrund av det visar resultatet 

att en yttre motivationsfaktor är legitimitet. I form av att hållbarhetsrapporten används som ett 

skyltfönster för sitt hållbarhetsarbete. Det bekräftar Silva (2021) som menar att legitimitet är 

en av de främsta anledningar till varför företag väljer att frivilligt rapportera om företagets 

hållbarhetsaktiviteter (Silva, 2021). Vidare har tidigare forskning även kommit fram till att 
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rapportering om hållbarhet är ett viktigt kommunikationsverktyg för företagen i avseendet att 

upplysa samhället om att företaget agerar hållbart (Deegan & Unerman, 2011; Fernando & 

Lawrence, 2014). Mot bakgrund av teorierna och vad intervjudata har genererat framgår det att 

samtliga undersökningsföretag söker legitimitet, vilket sannolikt är en bidragande orsak till att 

samtliga företag i något format frivilligt upprättar en hållbarhetsrapport. 

Vidare har den här undersökningens empiri visat att inget företag menar att intressenterna har 

pressat företagen till att börja hållbarhetsrapportera. Därmed överensstämmer det mot vad 

tidigare forskare i vissa fall kommit fram till (Thijssens et al., 2016). Å andra sidan behöver 

inte press vara direkt uttalad utan kan komma i många former. Företag F menade exempelvis 

att hela anledningen till att företaget valde att börja hållbarhetsrapportera var att kunderna ville 

se att företaget utförde något hållbarhetsarbete, vilket visar att intressenterna i det fallet varit 

påverkande. Dessutom visade företag C intresse för intressenternas uppfattning om deras 

hållbarhetsrapport eftersom de inför nästa år hade börjat bedriva en intressentdialog för att se 

vad kunderna förväntade sig i framtiden. Ett annat exempel är att företag E pressades inte men 

motiverades av en kund att gå med i UNGC och därmed hållbarhetsrapportera. Vidare skulle 

företag G distribuera ut hållbarhetsrapporten till intressenter så som banker, leverantörer och 

kunder. Ovanstående bekräftar (Kasiri et al., 2020) tidigare forskning som visat att efterfrågan 

från kunder är en yttre motivationsfaktor (Kasiri et al., 2020). Vidare menade företag H:s VD 

och grundare att hållbarhetsrapporterna skulle kunna visas upp för investerare i framtiden i syfte 

att få in kapital. Det eftersom respondent H påstod att hållbarhetsarbetet är något investerare 

kollar allt mer på. Det är i sin tur i linje med relativt ny forskning som visat att investerares 

intresse och investeringar i företag med bra ESG-betyg har ökat (Serafeim, 2020; Henderson & 

Serafeim, 2020). Efter vad som framkommit ur empirin är det inte uteslutet att företag medvetet 

har en hållbarhetsrapport för att möta förväntningarna från olika intressenter. Mot bakgrund av 

det visar resultatet att intressenterna har haft en drivande roll för motivationen att upprätta en 

hållbarhetsrapport, trots att ingen uttalad press har förekommit.  Det går i linje med 

intressentteorin och många tidigare undersökningar (Szczanowicz & Saniuk, 2016; Morsing & 

Spencer, 2019; Thijssens et al., 2016; Spence et al., 2010).  

Vidare visar resultatet från empirin att marknadsföring också är en yttre motivationsfaktor, 

eftersom hållbarhetsrapporterna används i marknadsföringssyfte. Företag G är transparenta i 

sitt uttalande att hållbarhetsrapporten är ett marknadsföringsverktyg för att förbättra företagets 

image. Dessutom tog företaget in hjälp för upprättandet av rapporten dels av en revisionsbyrå, 

dels av ett tryckeri.  Som en följd av ett bättre rykte/image, hoppas och tror företag G att det 
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kan locka till sig attraktiv personal, ge ett seriöst intryck och uppvisa att företaget är duktigt. 

Ett annat exempel är att företag F:s respondent menar att om det inte funnits ett 

marknadsföringssyfte hade rapporten inte ens upprättats. Några företag tar det ett steg längre 

än marknadsföring och använder rapporten som ett säljverktyg för att få nya kunder, exempelvis 

tar företag H fysiskt med rapporten på vissa säljmöten. På ett liknande sätt var rapporten en 

stark bidragande orsak till att företag G nyligen vann kampen om en stor kund. 

Sammanfattningsvis framkom det från empirin att fyra av de fem intervjuade företagen alla var 

eniga i att hållbarhetsrapporten var ett viktigt verktyg i att vinna upphandlingar, vilket i sin tur 

innebär ökade intäkter. Upphandlingar var exempelvis viktiga för företag F, som uppgav att 

70% av deras intäkter kommer från upphandlingar. Dessutom uttryckte sig företag E att 

hållbarhetsfrågor kunde vara avgörande för att vinna upphandlingar och att rapporten hjälpte 

till genom att vara ett bevis för företagets hållbarhetsperspektiv. Resultatet visar att företagen 

använder hållbarhetsrapporteringen för att skaffa sig konkurrensfördelar och stärka sitt 

varumärke, vilket i sin tur innebär att dessa faktorer kan anses vara betydelsefulla yttre 

motivationsfaktorer bakom frivilligt upprättande av hållbarhetsrapporten. Det går i linje med 

vad mycket tidigare forskare också kommit fram till är tydliga yttre motivationsfaktorer för ett 

företags hållbarhetsaktiviteter (Kasiri et al., 2020; Lee et al., 2020; Grimstad et al., 2020; 

Aragon-Correa et al., 2020; Szczanowicz & Saniuk., 2016). Eftersom hållbarhetsrapporten 

faktiskt bidrog till att vinna nya affärer kan det även ses öka lönsamhet, vilket ligger i linje med 

vad exempelvis Bodhanwala och Bodhanwala (2018), Saeidi et al. (2015) och Perez-Mesa et 

al. (2016) alla kommer fram till i sina undersökningar. Därigenom har lönsamhet identifierats 

som en potentiell yttre motivationsfaktor vilket även Grimstad et al. (2020) menar. Dessutom 

kommer Kasiri et al. (2020) fram till i sin litteraturgenomgång att en av de främsta yttre 

motivationsfaktorerna är ökade vinster (Kasiri et al., 2020). Avslutningsvis hävdade alla företag 

i den här studien att hållbarhetsrapporten medförde någon form av kundnytta. Företagens 

potentiella fördelar med hållbarhetsrapportering har i tidigare forskning visat sig vara en av 

anledningar till att företag trots extra kostnader frivilligt upprättar en hållbarhetsrapport 

(Mahoney et al., 2013; Christensen et al., 2019).  

6.2.2 Inre motivationsfaktorer  
Den här undersökningen har i föregående avsnitt visat att det finns flera yttre 

motivationsfaktorer. Vidare har den här studien också resulterat i att inre motivationsfaktorer 

har identifierats. Den mest framträdande inre motivationsfaktorn som resultatet visade var att 

samtliga respondenter uppgav stolthet. Respondenterna uppgav att de ville känna en stolthet 
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över sitt hållbarhetsarbete och där fungerade hållbarhetsrapporten som ett verktyg för att uppnå 

det. Stolthet kan relateras till respondenternas moral och inre värderingar och kan mot bakgrund 

av det ses som en framträdande inre motivationsfaktor för hållbarhetsaktiviteter vilket är i linje 

med vad tidigare forskning också visat (Kasiri et al., 2020; Morsing & Spencer 2019). Grimstad 

et al. (2020) definierar inre motivationsfaktorer som “rätt sak att göra” vilket också kan kopplas 

till den stolthet som respondenterna kände i den här studien.  

Ytterligare en inre motivationsfaktor som visat sig vara betydelsefull är företagsledningens 

värderingar. Intervjuerna visade att samtliga företag åtminstone påstod sig ta hållbarhetsfrågor 

på allvar. Ett argument för det påståendet är först och främst att samtliga företag faktiskt 

frivilligt har valt att gå med i UNGC och därmed förpliktat sig att upprätta en CoP. För det 

andra har företag C, D, E och F valt att anställa personer som från empirin går att utläsa är 

personer som har ett personligt engagemang för hållbarhet. Företag C:s respondent vill 

exempelvis att världen blir en bättre plats, vilket hållbara produkter kan hjälpa till med, men 

även rapporteringen eftersom rapporten pressar företag att förbättra sitt hållbarhetsarbete. 

Dessutom hade företag C en egen avdelning med tre anställda kopplat till hållbarhet. Ytterligare 

ett exempel är att för respondent F är det viktigt att ha ett arbete där hon känner sig nöjd och 

stolt över sitt arbete, vilket respondent F får av bland annat av att presentera hållbarhetsarbetet 

på ett bra sätt. Dessutom framkom det ur empirin att en av de främsta anledningar till 

medlemskapet i UN Global Compact var en intern värderingspolicy. Vidare så ser även företag 

E en stolthet i sitt hållbarhetsarbete och beviset på medlemskapet i UN Global Compact har 

hängts upp på väggen samt så har företaget ett intranät med olika hållbarhetstips. Vidare går 

det från empirin att utläsa att VD:n och grundarna av företag H och G också är genuint 

intresserade och tycker det är viktigt med hållbarhetsfrågor generellt. Företag G har exempelvis 

en tradition av att vara först inom sitt segment när det gäller hållbarhetsrelaterade verksamhet 

och var stolta över att bli först nu med en hållbarhetsrapport. Slutligen går det även från empirin 

se att företag H:s VD och grundare har ett driv för hållbarhetsfrågor i synnerhet för en förbättra 

miljö. En stark anledning till uppstartandet av företaget var att personen ville arbeta med 

klimatfrågor och för grundaren är det viktigt att arbeta mot ett fossilfritt samhälle. Dessutom 

menar hen att alla handlingar har en samhällskostnad och klimatkostnad och anser att framgång 

inte bara ska mätas i finansiella termer utan även i besparande utsläpp av koldioxid. 

Avslutningsvis går det sammanfattningsvis se att företagsledningen och personer i ledande 

befattningar relaterat till hållbarhet har ett engagemang för hållbarhetsfrågor generellt och 

samtliga tycker hållbarhetsfrågor är något viktigt. Mot bakgrund av det är företagsledningens 



	

 88 

och andra befattningshavares syn och värderingar rörande hållbarhet troligtvis en stark 

bidragande anledning till att företagen valt att upprätta frivilliga hållbarhetsrapporter. Resultatet 

från den här studien visar därmed att en inre motivationsfaktor för hållbarhetsaktiviteter är 

personligt engagemang och värderingar hos företagsledningen, vilket bekräftas av tidigare 

forskning (Thijssens et al., 2016: Kasiri et al., 2020; Grimstad et al., 2020; Morsing och Spencer 

2019).  

Vidare har resultatet kommit fram till tre identifierade inre motivationsfaktorer som är direkt 

kopplade till upprättandet av hållbarhetsrapporten, som inte den här studien har kunnat koppla 

tillbaka till tidigare forskning. Den första är försvarande av sitt yrke och bransch. Företag G:s 

grundare och VD ansåg att hållbarhetsrapporten kunde visa upp att företag G arbetar positivt 

för miljön. Vilket var viktigt för respondent G eftersom hen har stött på fördomar från personer 

i sin bekantskapskrets angående sitt yrke och bransch. Den andra inre motivationsfaktorn som 

direkt kunde kopplas till upprättandet av hållbarhetsrapporten var “förberedande träning inför 

framtiden”. Det genom att företag C, E, G och H såg upprättandet av nuvarande 

hållbarhetsrapporten som en förberedande åtgärd inför framtiden. Som i sin tur grundar sig i att 

företagen räknade med en tillväxt som innebär att inom en snar framtid skulle de bli tvungna 

enligt lag att upprätta en hållbarhetsrapport. Den tredje och sista inre motivationsfaktorn 

uppgavs vara att hållbarhetsrapporten gav en helhetsöverblick över hållbarhetsarbetet i 

företaget.  
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7 Slutsatser  

I den här studiens sista kapitel besvaras studiens syfte och problemformulering med hjälp av 

en summering av studiens centrala resultat. Kapitlet delas in att först besvaras syftet 

angående inre och yttre motivationsfaktorer bakom svenska SME:S frivilliga 

hållbarhetsrapportering. Därefter besvaras vad hållbarhetsrapporterna innehåller. Vidare 

presenteras studiens praktiska och empiriska bidrag, följt av studiens begränsningar. 

Slutligen presenteras förslag på framtida forskning. 

7.1 Vilka yttre och inre motivationsfaktorer påverkar SME:s initiativ 
till frivillig hållbarhetsrapportering?  
Resultatet från den här studiens kvalitativa ansats bidrar med insikter angående vilka 

motivationsfaktorer som ligger bakom svenska små och medelstora aktiebolags frivilliga val 

att upprätta en hållbarhetsrapport. Den här studien bygger dels på (Grimstad et al., 2020; Kasirir 

et al., 2020) i avseendet att dela upp motivationsfaktorerna i inre och yttre, dels på att i den 

kontext som det sociala fenomenet studeras i är relativt outforskat (se bilaga 1). Resultatet från 

respondenterna visar att identifierade yttre motivationsfaktorer är säljverktyg, kundernas 

efterfrågan, hållbarhetsbevis, rykte och marknadsföringsverktyg. Följaktligen indikerar 

faktorerna först och främst på att hållbarhetsrapporten används som ett verktyg för att stärka 

varumärket, vilket tidigare forskning också visat (Lee et al., 2015; Kasiri et al., 2020).  Det 

bidrar också till nya insikter att inte enbart stora företag kan få ryktesfördelar med 

medlemskapet i UNGC (Rasche, 2019), utan även mindre företag. För det andra uppgav 

majoriteten av respondenterna att hållbarhetsrapporten var ett verktyg som hade hjälpt 

aktiebolagen att vinna nya kunder. Mot bakgrund av det är slutsatsen att en hållbarhetsrapport 

kan användas av mindre aktiebolag för att få en konkurrensfördel, vilket bekräftas av tidigare 

forskning i andra kontexter (Kasiri et al., 2020; Grimstad et al., 2020; Aragon-Correa et al., 

2020; Szczanowics & Saniuk, 2016). Slutligen kan hållbarhetsrapporten därmed antyda på att 

hjälpa till att öka intäkterna och bekräftar därmed tidigare studier (Bodhanwala & Bodhanwala 

2018; Saeidi et al., 2015; Perez-Mesa et al., 2016) samt motbevisar (Chen et al., 2018).  

 

Vidare har tidigare studier konstaterat att inre motivationsfaktorer till hållbarhetsaktiviteter är 

personligt engagemang, moral och värderingar (Thijssens et al., 2016: Kasiri et al., 2020; 

Grimstad et al., 2020; Aragon-Correa et al., 2020). Resultatet från den här studien bekräftar det 

eftersom majoriteten av respondenterna uppgav att de kände stolthet över sitt hållbarhetsarbete. 
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Dessutom visade majoriteten på ett intresse och engagemang för hållbarhet generellt. Slutsatsen 

blir följaktligen att inre motivationsfaktorerna personligt engagemang och värderingar kan ha 

bidraget till motivationen att frivilligt upprätta en hållbarhetsrapporten. Avslutningsvis antyder 

resultatet i den här studien på att det finns tre inre motivationsfaktorer som vi inte har 

identifierat i tidigare forskning. Den första inre motivationen är “försvarande av sitt yrke och 

bransch” mot fördomar och dåligt rykte, där hållbarhetsrapporten kan fungera som ett hjälpande 

verktyg. Den andra som identifierats är “förberedande åtgärd” i avseendet att upprättandet av 

en frivillig hållbarhets nu sågs som en träning inför framtiden vid en eventuellt obligatorisk 

skyldighet. Den tredje och sista som framkom var “överblickande”, där hållbarhetsrapporten 

användes som ett hjälpmedel för att få en helhetsöverblick över aktiebolagets hållbarhetsarbete. 

Slutsatsen är således att de här nya inre motivationsfaktorerna kan ha varit en påverkande faktor 

för aktiebolagens val att frivilligt upprätta en hållbarhetsrapport.  

 

Sammanfattningsvis antyder resultatet från den här studien att yttre motivationsfaktorerna varit 

mer drivande än inre bakom motivationen att frivilligt upprätta en hållbarhetsrapport. Det 

motiveras av att respondenterna hävdade att den främsta fördelen med hållbarhetsrapporten var 

att den kunde vinna upphandlingar, större affärer och användas i marknadsföringssyfte. 

Däremot går det inte utesluta att inre motivationsfaktorer även påverkat initiativet till frivillig 

hållbarhetsrapportering. Därigenom föreligger troligtvis ett samspel mellan inre och yttre 

motivationsfaktorer, vilket är likhet med vad (Grimstad et al.,2020) kommer fram till. 

Avslutningsvis har tidigare forskning visat att press från intressenter är en vanligt 

förekommande anledning till frivillig hållbarhetsrapportering (Thijssens et al., 2016; Morsing 

& Spencer, 2019; Christensen et al., 2020), vilket inte varit fallet i den här studien. Resultatet 

från respondenterna visar däremot att aktiebolagens intressenter anses hållbarhetsfrågor som 

viktigt. Slutsatsen blir därmed att intressenter inte uttalat har pressat företagen till att börja 

hållbarhetsrapportera utan inspirerat företagen till att göra det. 

7.2 Vad innehåller hållbarhetsrapporterna?  
Resultatet från den här studiens kvantitativa ansats har bidragit med insikter angående vad 

svenska SME:s frivilliga hållbarhetsrapporter innehåller. Den här delen av studiens syfte 

bygger vidare på tidigare forskning angående ämnet (Silva, 2021). Resultatet visade att 

majoriteten av hållbarhetsrapporterna först och främst innehöll mestadels kvalitativa 

upplysningar, få monetära upplysningar samt få mätbara indikatorer För det andra antyder 

resultatet på att majoriteten av aktiebolagen tillämpar en rapporteringsstrategi som är mer 
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symbolisk, då redan befintliga hållbarhetsaktiviteter är det som rapporten innehåller. För det 

tredje rapporterar företagen främst om området rörande miljö, följt av social och sist 

bolagsstyrning. Det bekräftar Silva (2021) undersökning med undantag att i den här studien var 

rapporteringsinnehållet främst bakåtorienterat. Resultatet antyder således på att aktiebolagens 

hållbarhetsrapport visar att företaget arbetar med hållbarhet men inte hur. Mot bakgrund av det 

antyder resultatet i likhet med tidigare forskning (Silva, 2021; Deegan, 2002; Fernando & 

Lawrence, 2014; Deegan & Unerman, 2011), att företagen väljer vad rapporten ska innehålla 

baserat på att försöka uppnå, behålla eller minimera risken för att förlora legitimitet genom att 

möta förväntningarna från samhället. Det innebär i sin tur att företagen inte prioriterar en 

verklig förändring av verksamheten och därmed begränsas bidraget till en hållbar utveckling 

(Silva, 2021; Henderson & Serafeim, 2020). 

 

Vidare har hållbarhetsrapporterna i formatet CoP visat en avsaknad av innehållsrikedom, 

mätbara indikatorer, tydlig och konkret information samt utfalls upplysningar. Dessutom visade 

resultatet att majoriteten av CoP:s inte uppfyllde UNGC minimikrav. Således antyder resultatet 

i den här studien på att hållbarhetsrapporterna enligt formatet har brister i kvaliteten i avseendet 

jämförbarhet, tydlighet, granskningsbarhet och aktualitet. Det bekräftar i sin tur brister som 

tidigare forskare också identifierat angående hållbarhetsrapporter (Tschopp & Huefner, 2014; 

Diouf & Boiral, 2017). Mot bakgrund av det kan den här studien indikera på ytterligare kritik 

mot UNGC än det Rache (2019) kommer fram till har varit vanligt förekommande kritik (Rache 

2019). Således blir en slutsats att UNGC kan behöva förbättra sin uppföljning och kontroll av 

innehållet i CoP. Följaktligen blir slutsatsen att intressenters användning av informationen blir 

begränsad, vilket motsäger ett av CoP huvudsyften (CoP Rapportering, 2021). Mot bakgrund 

av det uppfylls därmed inte den ansvarsskyldighet företag kan ses ha mot sina intressenter 

(Cunha & Moneva, 2018). En avslutande slutats är att mot bakgrund av ovanstående diskussion 

kan det även finnas en risk att företag endast går med i UNGC för att vinna legitimitet och 

därmed inte bidrar till en hållbar utveckling.  

7.3 Vilka yttre och inre motivationsfaktorer påverkar SME:s initiativ 
till frivillig hållbarhetsrapportering och vad innehåller rapporten? 
Den här studien avser besvara både vilka motivationsfaktorer som ligger bakom företagens 

frivilliga hållbarhetsrapportering och vad rapporterna innehåller. Resultatet från den här studien 

har antytt på att aktiebolagens hållbarhetsrapportering har kvalitetsbrister, vilket tidigare 
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forskning också har visat (Tschopp & Huefner, 2015; Diouf & Boiral, 2017). För det andra 

antyder resultatet att rapporteringen främst är av symboliskt slag snarare än att återspegla 

verkliga förändringar eller aktiviteter i verksamheterna, vilket Silva (2021) också kommer fram 

till. Vidare så har den här studien även undersökt motivationsfaktorer bakom frivilligt 

upprättande av en hållbarhetsrapport. Resultatet från respondenterna indikerade på att främst 

yttre motivationsfaktorer var drivande i form av att hållbarhetsrapporten används i 

marknadsföringssyfte och för att vinna nya kunder. En slutsats blir således att 

hållbarhetsrapportens innehåll verkar vara av mindre betydelse eftersom bristerna i innehållet 

inte har hindrat respondenterna från att vinna upphandlingar. Det stämmer därmed överens med 

det Silva (2021) menade var vanligast i form av att företagen i den här studien rapportera enbart 

symboliskt.  

 

7.4 Bidrag  
Den här studiens syfte har varit att undersöka dels varför svenska SME:s frivilligt 

hållbarhetsrapporterar, dels vad företagens rapporter innehåller. Ämnet relaterat till det 

fenomen som studeras är relativt outforskat och därmed är ett övergripande bidrag att öka 

förståelsen för det som har undersökts. Resultatet från kvalitativa ansatsen har bidraget med 

förklaringar till vilka motivationsfaktorer som är utmärkande och därmed påverkande på 

motivationen bakom valet att upprätta en hållbarhetsrapport. Resultatet från kvantitativa 

ansatsen påvisar vad företagen rapporterar om och kan bidra med insikter kring innehållets 

format och kvalité. Den här studiens praktiska och empiriska bidrag presenteras i mer detalj 

kommande avsnitt.  

7.4.1 Praktiska bidrag  

Det praktiska bidraget den här studien medför är först och främst det resultat som indikerar på 

att hållbarhetsrapporter kan vinna upphandlingar och därigenom generera nya intäkter. För små 

och medelstora företag kan därmed den här studiens resultat inspirera till att fler börjar upprätta 

en frivillig hållbarhetsrapport. Ytterligare ett praktiskt bidrag från studien är att standardsättare 

och reglerare kan se bristerna i hållbarhetsrapporternas innehåll som inspiration till förbättring. 

Genom att införa tydligare riktlinjer och även uppföljning av innehållet kan rapporternas 

användbarhet förbättras och minimera risken för problem som greenwashing och free-riding. 

Slutligen är ett praktiskt bidrag att resultatet indikerar på att organisationer som tillhandahåller 
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hållbarhetsstandarder och reglerare måste samarbeta mer. Det för att kunna uppnå bättre kvalité 

på hållbarhetsrapporterna och skapa ett gemensamt hållbarhetsredovisningsspråk. 

Den här studiens kvalitativa ansats i form av intervjuer uppdagade att upprättandet av 

hållbarhetsrapporterna sågs som en förberedande träning. Rossi och Vilchez (2020) att det inom 

en snar framtid troligtvis kommer bli obligatoriskt för SME:s i EU-länderna att rapportera om 

icke finansiell information (Rossi & Vilchez, 2020). Ytterligare ett praktiskt bidrag är därmed 

att företagen kan inspireras till att börja hållbarhetsrapportera redan nu för att underlätta för ett 

eventuellt obligatoriskt krav på hållbarhetsrapportering även för SME:s.  

7.4.2 Empiriskt bidrag  
Resultatet från den här studien indikerar på att det som Christensen et al. (2019 kommer fram 

till i avseendet att risken med frivillig hållbarhetsrapportering är att innehållet är irrelevant och 

inte användbart. Studiens empiriska resultat blir därmed ett bidrag till den befintliga debatten 

angående fördelar och nackdelar med frivillig respektive obligatorisk reglering (Wolniak & 

Habek, 2013; Aragon-Correa, 2020; Christensen et al., 2019).  

 

Vidare har tidigare forskning efterfrågat mer studier avseende SME:s hållbarhetsaktiviteter, 

varpå hållbarhetsrapportering kan ses som en sådan (Christensen et al., 2019; Thijssens et al., 

2016; Farneti et al., 2015; Morsing & Spencer, 2019; Grimstad et al., 2020 m.fl.), vilket vår 

studie generellt bidrar till. Även om tidigare forskning är omfattande kring motivationsfaktorer 

bakom hållbarhetsrapportering (bilaga 2), har det identifierats ett forskningsgap på 

motivationen bakom svenska SME:s frivilliga upprättande av en hållbarhetsrapport. Den 

kvalitativa metoden i form av intervjuer resulterade i att både yttre och inre motivationsfaktorer 

påverkade, men där yttre identifierades som främst drivande. Den här studiens empiriska 

resultatet bidrar därmed till en ökad förståelse för vilka inre och yttre motivationsfaktorer som 

ligger bakom svenska SME:s frivilliga upprättande av hållbarhetsrapporter.  

 

Tidigare forskare har även efterfrågat mer studier kring hållbarhetsregleringsfrågor kopplade 

till SME:s (Kasiri et al., 2020). Den här studiens kvantitativa metod i form av en innehållsanalys 

av företagens hållbarhetsrapporter har identifierat brister i avseende på innehållet i rapporterna. 

Vidare har studiens kvalitativa ansats i form av intervjuer visat att det finns en osäkerhet i vad 

rapporterna förväntas innehålla. Mot bakgrund av det kan den här studien bidra till nya insikter 

för hållbarhetsreglerare och standardsättare till dels problematiken som den här studien antyder 



	

 94 

finns, dels på att standarder behöver bli tydligare och mer jämförbara. Relaterat till innehållet i 

rapporterna och resultatet av innehållsanalysen så bidrar även studiens empiriska resultat till en 

ökad förståelse för vad företagen behöver förbättra i sin kommunikation, vilket har efterfrågats 

av tidigare forskare (Ortiz-Martinez & Marín-Hernández, 2020).  

 

Avslutningsvis är ytterligare ett empiriskt bidrag är den här studiens metodkombination 

eftersom det inte har tillämpats i så stor omfattning i tidigare hållbarhetsstudier (Bathurst et al., 

2018). Metodkombinationen har genom den kvantitativa innehållsanalysen och de kvalitativa 

intervjuerna bidragit till att stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet och därmed studiens 

empiriska material (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2018; Lind, 2019).  

7.5 Begränsningar och förslag på framtida forskning  
Den här studiens första begränsning är resultatet i avseende företagens motivationsfaktorer av 

den anledningen att det baseras på fem semistrukturerade intervjuer. Det går därmed inte att 

konstatera att resultatet är representativt för samtliga svenska SME:s och berättigad kritik kan 

riktas mot den här studiens replikerbarhet och generaliserbarhet (Denscombe, 2018). Vidare 

var tillvägagångssättet i den kvalitativa ansatsen semistrukturerade intervjuer vilket försvårar 

möjligheten till replikerbarhet. Dessutom innebär metoden att respondenterna kan styras och 

deras svar kring tolkas sedan, vilket i sin tur ligger till grund för resultatet avseende 

motivationsfaktorerna. Ett förslag till framtida forskning är följaktligen att resultatet från den 

här studiens kompletteras med en enkätundersökning eller fler intervjuer för att bekräfta eller 

dementera den här undersökningens resultat.  

 

Den här studiens andra begränsning berör svårigheterna i att hitta undersökningsföretag, vilket 

resulterade i att samtliga företag kommer från olika branscher. Det kan innebära att 

branschrelaterade motivationsfaktorer kan ha gett missvisande resultat som påverkar 

generaliserbarheten negativt. Som en följd av det är ett förslag till framtida forskning att 

undersöka en specifik bransch alternativ göra en jämförelsestudie mellan olika branscher. 

Vidare innebär svårigheten i att hitta företag som uppfyller studiens kriterier även en 

begränsning i form av olika rapporteringsformat. Det försvårade i sin tur valet av indikatorer 

för den kvantitativa metoden i form av innehållsanalysen. Förslag till framtida forskning är 

därför att begränsa studien till att enbart granska innehållet i hållbarhetsrapporter enligt ett 

format alternativt göra en jämförelsestudie mellan formaten och innehåll.  
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Den här studiens fjärde begränsning är att enbart två av fem respondenter som intervjuades var 

ägare och VD för företaget, övriga tre var personer ansvariga för hållbarhetsrapporteringen. Det 

kan i sin tur haft betydelse för resultatet på frågan varför hållbarhetsrapporterar företag 

frivilligt. Till följd av det är ett förslag till framtida studier att undersökningen endast riktar sig 

till ägare av företaget för att på så sätt mer exakt säkerhetsställa främsta motivationsfaktorer.   

 

Slutligen visar den här studiens empiriska resultat att CoP rapporterna innehöll brister i form 

av exempelvis jämförbarhet, tydlighet, aktualitet, väsentlighet och användbarhet. Mot bakgrund 

av att endast sex företags CoP analyserades och att innehållsanalysen inte var specifikt utformad 

efter UNGC krav och principer, kan resultatet blivit missvisande och inte med säkerhet 

konstateras. Således är ett förslag till framtida forskning att göra en metodkombination där dels 

flera UNGC-företag av liknande storlek granskas, dels genomföra intervjuer med 

representanter från UNGC avseende deras syn på innehåll och uppföljning. Följaktligen skulle 

en sådan undersökningen kunna bekräfta eller dementera den kritik som framförts i den här 

studien avseenden CoP:s kvalité.  
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Bilaga 1 – Litteraturtabell 
 
Tabell 18  

Litteraturtabell. 

Källa Syfte Metod Data Teori Resultat 
 

Förslag till 
framtida forskning 

Aragon-
Correa 
(1998) 

“proposes that 
both the 
resource-based 
view and 
institutional 
theory predict a 
positive 
relationship 
between the 
number of 
patented 
environmental 
innovations and 
non- 
environmental 
innovations 
held by a firm, 
because they 
both are subject 
to the influence 
of similar 
factors.” 

Quan-
titative 

“sample 
of 5537 
envi- 
ronmenta
l patents 
from 59 
large 
compani
es” 

“resource-
based 
view and 
institution
al theory” 

“show a positive 
relationship between 
patented environmental 
and non-environmental 
innovations in a firm, but 
a negative influence on 
the number of the firm’s 
patented environmental 
innovations resulting 
from differences between 
the firm’s en- 
vironmental technologies 
and those generally 
prevalent in the 
industry.” 

“future research to 
analyze both the 
relative impact of 
internal and external 
factors on changes 
to the innovation 
process over time as 
new organizations 
form and the 
importance of 
integrating 
stakeholder interests 
into the different 
dimensions of eco-
innovations.” 

Aragon-
Correa et 
al. (2020) 

”review of 
scholarship on 
how 
mandatory and 
voluntaryregul
atory 
pressures on 
firms affect 
their 
environmental 
strategies and 
performance.” 

Quan-
titative 

“literature 
works we 
have 
reviewed” 

“Neo-
institu-
tional 
theory” 
“signaling 
theory” 
“insti-
tutional 
theory” 
“organiza-
tional 
theory” 

“Better understanding is 
needed of the relations 
be-tween mandatory 
and voluntary control 
and howtogether they 
affect 
firms’environmental 
strategies.” 

“Future research 
should pay attention 
to how and why 
firms react 
differently to the 
broad range of 
pressures they 
confront and 
howthese pressures 
come together in 
different firms 
increating unique 
company strategies 
toward improv-ing 
the natural 
environment.” 

Aifuwa 
(2020) 

“examined the 
impact of 

Quan-
titative 

“fifty-four 
(54) articles 

 “a large number of 
woks submitted a 

“further studies 
should be carried 
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sustainability 
reporting on 
firm 
performance 
in developing 
climes.” 

publication 
for 
examination
” 

positive relationship 
between sustainability 
reporting and firms’ 
performance” 

out on the impact of 
sustainability 
reporting on firms’ 
performance based 
on the suggested 
methodological 
improvement.” 

Arena och 
Azzone 
(2012) 
 

”support small 
and medium 
enterprises 
(SMEs) in 
overcoming 
the difficulties 
they encounter 
in initiating 
sustainability 
reporting, 
proposing a 
“general” 
process for 
identifying a 
standard set of 
key 
sustainability 
indicators, that 
is specifically 
tailored on 
SMEs 
characteristics
” 

Qualita
-tive 

“network of 
Italian steel 
companies, 
mainlyconst
ituted by 
SMEs.” 

“existing 
interna-
tional 
frame-
works for 
sustaina-
bility 
reporting” 

“The paper presents and 
discusses the 
application of the 
proposed approach to a 
network of Italian steel 
SMEs.” 

 

Bodhanwal
a och 
Bodhanwal
a (2018) 

”The purpose 
of this paper is 
to study 
whether 
corporate 
sustainability 
impacts 
profitability 
performance.” 

Quan-
titative 

“58 Indian 
firms that 
are 
consistently 
a part of 
Thomson 
Reuters 
Asset 4 
ESG 
database.” 

 “reveals a significant 
positive relationship 
between sustainability 
and firm performance 
measures. Empirical 
evidence suggests that 
firms that practice 
remarkable sustainable 
development strategies 
report higher 
profitability and have 
substantially low 
gearing level.” 

“The market 
valuation perception 
on sustainability 
practices followed 
by Indian firms 
leaves scope for 
future research.” 

Chen et al. 
(2018) 

”how 
mandatory 
disclosure of 
corporate 
social 
responsibility 
(CSR) impacts 

Quan-
titative 

“sample of 
6952 firm-
years. From 
this sample, 
we identify 
1674 
treatment 

Institutional 
theory 
Shareholder 
theory 

“we find that 
mandatory CSR 
reporting firms 
experience a decrease 
in profitability 
subsequent to the 
mandate. In addition, 
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firm 
performance 
and social 
externalities.” 

firm-years 
and 5278 
benchmark 
firm-
years.14” 

the cities most impacted 
by the disclosure 
mandate experience a 
decrease in their 
industrial wastewater 
and SO2 emission 
levels.” 

Christensen 
et al. (2019) 

“provides an 
economic 
analysis of the 
determinants 
and 
consequences 
of corporate 
social 
responsibility 
(CSR) and 
sustainability 
reporting.” 

Quan-
titative 

“U.S. 
firms… and 
extensive 
review of 
the relevant 
academic 
literatures in 
accounting, 
finance, 
manage-
ment, and 
economics.”  

 

Stake-
holder 
theory and 
legit-
imacy 
theory 

“This insight implies 
that a CSR reporting 
mandate can lead to 
unintended 
consequences for a 
firm’s (CSR) activities, 
which are not 
necessarily beneficial 
from an investors’ or 
societal perspective.” 

”We need more 
research to better 
understand these 
tradeoffs as well as 
on how and why 
firms respond to 
specific CSR 
reporting mandates” 

 

Darnall et 
al. (2010) 

”contributes to 
the 
development 
of stakeholder 
theory by 
deriving a size 
moderated 
stakeholder 
model and 
applying it to 
a firm's 
adoption of 
proactive 
environmental 
practices.” 

Quan-
titative 

“Facilities in 
North America 
(Canada, n = 
256; USA, n = 
489) and 
Europe 
(France, n = 
269; Germany, 
n = 898; 
Hungary, n = 
466; Norway, 
n = 309) were 
the subject of 
this study.” 

Stake-
holder 
theory 

” show that smaller 
firms are more 
responsive to value‐
chain, internal, and 
regulatory stakeholder 
pressures.” “the 
relationship between 
stakeholder pressures 
and environmental 
strategy tends to vary 
with size.” 

“Future research 
could focus not only 
on recognizing the 
importance of size 
moderated 
stakeholder effects 
but also studying 
whether size 
moderated 
stakeholder effects 
change across time.” 

Farneti et 
al. (2015) 

”shed light on 
the 
mechanisms 
involved in, 
and 
consequences 
of, developing 
a 
sustainability 
report in a 
small to 
medium 
enterprise.” 

Qualita
-tive 

“only one 
small Italian 
organiza-
tion” 

”mainly, 
action 
research 
and the 
three-step 
model to 
organisa-
tional 
change.” 

“the organisation’s 
initial aim to report on 
its sustainability later 
extended beyond 
disclosure to using the 
information to enhance 
its sustainable 
development approach 
and awareness, consider 
long-term planning, 
support strategy-making 
based on the sustainable 
development concept 

“It would be 
interesting to 
observe a larger 
group of SMEs in 
the process of 
adopting 
sustainability 
reporting and the 
consequences, in 
terms of similar or 
different patterns. 
Future study could 
ask whether the 
application of 
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and establish and 
enhance its reputation.” 

guidelines, such as 
GRI, facilitates 
more awareness of 
social and 
environmental 
aspects.” 

Grimstad 
et al. (2020) 

”investigate 
the 
relationship 
between 
firms’ 
motivation for 
corporate 
social 
responsibility 
(CSR) and the 
moderating 
role of 
internationalis
ation.”  
 

Quan-
titative 

“65 SMEs 
respondents 
from the 
Møre and 
Romsdal 
(M&R) 
maritime 
cluster in 
Norway.” 

 

Legiti-
macy, 
stake-
holder 
theory.  
Carroll’s 
(1979) 
concept-
tualization 
Intrinsic 
and 
extrinsic 
motivation 
 
 

“that firms’ intrinsic 
motivation drives CSR 
more than extrinsic 
motivation.” 
Intrinsic and extrinsic 
motivations are found 
to be related and not 
mutually exclusive. 
“The impact of intrinsic 
motivation on CSR was 
found to be contingent 
on the extent of the 
internationalisation of 
small and medium-
sized enterprises 
(SMEs).” 

“Further studies are 
needed using other 
contexts (e.g. 
developing 
countries, other 
developed countries 
and different 
clusters). Second, 
the sample size is 
small, hence, there 
is a need for larger 
samples to be used 
in future studies.“ 
 

Hassan et 
al. (2020) 

”investigate 
the supply and 
demand side 
of 
sustainability 
assurance in 
Bangladesh.” 

Quan-
titative 

“sample of 
100 of the 
largest 
Bangladeshi 
companies” 

“signalling 
theory” 

“that companies which 
produce more 
sustainability 
information are more 
likely to get their 
sustainability assured, 
to be from non-carbon 
intensive industries, and 
are more likely to 
integrate their 
sustainability 
information with the 
financial annual 
reports.” 

“the authors have 
covered only large 
companies; 
therefore, future 
research could 
examine the 
differences between 
small and large 
companies in 
relation to 
assurance” 

Kasiri et al. 
(2020) 

”investigating 
the major 
drivers and 
barriers to 
SMEs’ 
sustainability 
and whether 
such 
initiatives paid 
off.” 

Qualita
-tive 

“semi-
structured 
interviews 
with a large 
number of 
manufactur-
ing and 
services 
firms (75).” 

"Grounded  
Theory  
approach” 

“owners/managers’  sense  
of  moral  obligation  to  
reduce  negative  
environmental  impact  as  
well  as  their  levels  of  
sustainability   
education and awareness 
have played major roles in 
driving sustainability.”  
“Major barriers  
included cost and limited 
resources, though more 
than two-thirds of the 
firms’ owners/mangers 
believed that 

”would be to develop  
an  online  survey  and  
collect  data  from  
hundreds  of  SMEs  
across  New  York  
State  and/or  other  
states  and  further 
analyze the data by 
firms’ size, age, 
industry and location  
(e.g.,  urban  vs.  
rural),  among  others.  
The  online  survey 
would gather more 
objective structured 
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sustainability engagement 
had paid off.” 
 

data to con-duct 
statistical analysis of 
the importance of 
various factors and  
their  relationships  
that  should  lead  to  
gaining  deeper  
insights on SMEs’ 
sustainability 
behavior.” 

Lee et al. 
(2015) 

”is to 
investigate the 
characteristics 
of corporate 
social 
responsibility 
(CSR) practice 
in Swedish 
small and 
medium‐sized 
enterprises 
(SMEs).” 

Qualita
-tive 

“A case 
study 
approach is 
used to 
investigate 
the CSR 
perception, 
motivation, 
and 
activities of 
two 
Swedish 
SMEs.” 

Legiti-
macy 
theory 
 

“that two Swedish 
SMEs studied adopt a 
profit‐seeking rather 
than a profit‐sacrificing 
CSR approach… that 
the perception, the 
motivation, and part of 
the CSR activities are 
well incorporated in the 
decision to engage in 
CSR.” “looking at the 
overall business impact, 
a meant‐to‐be profit‐
seeking strategy is 
actually turned into a 
profit‐sacrificing 
activity.” 

“Large‐sample 
studies using a 
survey may 
complement our 
findings and 
strengthen our 
views. Furthermore, 
studies conducted in 
different countries 
or within different 
industries would 
contribute to a better 
understanding of 
CSR behaviour in 
SMEs… an 
extension of the 
research into the 
public policy sector, 
as our findings 
suggest that SMEs 
do not seem to know 
how to apply CSR.” 

Mahoney et 
al. (2013) 

”we consider two 
different 
explanations: 
signaling and 
greenwashing. 
signaling, proposes 
that firms use 
standalone CSR 
Reports as a signal 
of their superior 
commitment to 
CSR, greenwashing, 
proposes that firms 
use standalone CSR 
Reports to pose as 
“good”“ 

Quan-
titative 

“156 
public 
firms… 
resulting 
in a 
combine
d sample 
size of 
312 
firms. 

Signaling 
theory 
Legitimac
y theory  
Stake-
holder 
theory 
Political 
economy 
of 
accounting 
theory 
Voluntary 
disclosure 
theory 

“We find that firms 
that voluntarily issue 
standalone CSR 
Reports generally 
have higher CSR 
performance scores, 
which suggests that 
firms are using 
voluntary CSR 
Reports to publicize 
stronger social and 
environmental 
records to 
stakeholders.” 

“Future research 
that integrates 
qualitative and 
quantitative 
approaches to CSR 
research is needed 
to explore quality 
differences across 
reports, and to build 
further upon our 
understanding of the 
attributes of firms 
that voluntarily 
issue CSR Reports.” 

McMurtrie 
(2005) 

”examined 
some of the 
internal 

Qualita
-tive 

“The study 
was limited 
to 

“the stake-
holder 
view” 

“shows that while the 
annual report is still a 
major publication 
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factors that 
have driven 
the publication 
of social 
responsibility 
information” 

investigatin
g only two 
companies” 

medium the internet 
plays a very significant 
role in the 
dissemination of 
information.” 

Morsing 
och 
Spencer 
(2019) 

“focusing on 
the impact on 
small and 
medium sized 
enterprise 
(SME) 
suppliers 
when their 
large customer 
firms 
pressurize 
them to make 
their implicit 
CSR 
communica-
tion more 
explicit.” 

Qualita
-tive 

“conceptual 
framework 
that draws 
on previous 
research on 
communicat
ion 
constitutes 
organization 
(CCO) 
theory, 
implicit and 
explicit 
CSR, and 
Foucault’s 
government
ality.” 

“communi
-cation 
constitutes 
organi-
zation 
(CCO) 
theory” 

“we identify and discuss the 
implications of three resulting 
dilemmas faced by SMEs: 
authenticity 
commercialization, values 
control and identity 
disruption. The overarching 
contribution of our article is 
to extend theorizing on CSR 
communication and 
conceptual research on CSR 
in SME suppliers (small 
business social 
responsibility).” 

“Future stud- 
ies may 
enquire to 
what extent 
such 
governmentali
ty dilemmas… 
Our work does 
not address the 
intrinsic or 
extrinsic 
motivation of 
owner-
managers” 

Ortiz-
Martinez 
och Marín-
Hernández 
(2020) 

”to analyze 
sustainability 
reporting 
according to 
the Global 
Reporting 
Initiative 
(GRI) by 
European 
financial 
services small 
and medium-
sized 
enterprises 
(SMEs).” 

Quan-
titative 

“In total, 
116 
organization
s and 157 
reports were 
found.” 

“Shareholder 
and 
stakeholder 
theory” 

“that nonfinancial 
information does not 
have the same 
importance as 
traditional financial 
information, and this 
sustainability 
reporting only 
complies with the 
minimum 
requirements” 

“this is an 
opportunity for 
academics to try to 
solve these 
problems from all 
points of view, 
theoretical and 
practical, to make 
up for this lack of 
resources according 
to their different 
tasks” 

Perez-Mesa 
et al. (2016) 

”analyzes the 
impact of 
different 
aspects of 
sustainability 
(socio-
economic 
characteristics, 
environmental
ly respectful 
practices, and 

Quan-
titative 

“15,000 
family 
farms, with 
a mean size 
of 2.5 
hectares” 
“obtaining 
102 
observation
s” 

“triple 
bottom 
line: 
environme
ntal, 
economic, 
and 
social” 

“The main results show 
how several socio-
economic and 
environmental-
innovation features of 
family farms have 
positive effects on their 
economic 
performance.” 

“interest to explore 
similar matters in 
other more 
international 
contexts or even in 
other farming 
sectors.”  
“it would be of 
interest to include 
several in the 
empirical analysis 
when data is 
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innovation) on 
profitability.” 

available and study 
the causality 
relationships in 
depth.” 

Petraškaitė 
och 
Rudzionien
e (2014) 

”to investigate 
the level of 
CSR 
disclosure 
which is 
presented in 
the financial 
information on 
the Internet.” 

Quan-
titative 

“the most sales 
revenue (30 
companies' 
websites were 
examined) and 
the Lithuanian 
National 
Responsible 
Business 
Network (39 
companies' 
websites)” 

legitimacy 
and stake-
holders 
theory. 

“that firms in High-
Profile 
environmentally 
sensitive industries 
tend to disclose more 
CSR information 
than those in Low-
Profile 
environmentally 
sensitive industries.” 

 

Rossi och 
Vilchez 
(2020) 

“examine the 
process 
through which 
sustainability 
is integrated 
into the 
organizational 
practices of 
accounting.” 

Qualita
-tive 

”private 
Italian 
SME”  

 

“neo-
institution
al theory” 

”The results show how 
different factors and 
organizational 
dynamics contribute to 
the initiation of both 
sustainability reporting 
and the progressive 
diffusion of 
sustainability practices 
in this organization, 
within the small- and 
medium-sized 
enterprise (SME) 
category.” 
 

”…precedent for 
future studies to 
deepen our 
understanding of the 
way SMEs can 
integrate 
sustainability into 
their accounting 
systems. It could be 
of interest for future 
studies to explore 
this question in 
other contexts, for 
example, in settings 
with a different 
approach to CSR.” 

Saeidi et al. 
(2015) 

”considers 
sustainable 
competitive 
advantage, 
reputation, and 
customer 
satisfaction as 
three probable 
mediators in the 
relationship 
between CSR 
and firm 
performance.” 

Quan-
titative 

”205 
Iranian 
manufactu
ring and 
consumer 
product 
firms” 

legitimacy 
theory and 
stake-holder 
theory. 

“reveal that the link 
between CSR and firm 
performance is a fully 
mediated relationship.” 
“The positive effect of 
CSR on firm 
performance is due to 
the positive effect CSR 
has on competitive 
advantage, reputation, 
and customer 
satisfaction.” 

“it is 
recommended that 
future studies on 
the current topic 
are to be done in 
other developing 
countries, because 
the results might 
not be extendable 
to other countries.” 

Szczanowic
z och 
Saniuk 
(2016) 

”This article is 
an attempt to 
propose a CSR 
evaluation and 
CSR reporting 

Qualita
-tive 

Statistics 
from Polish 
SMEs.  

”Caroll’s 
pyramid”  

 

“The need for corporate 
social responsibility 
(CSR) is imposed by 
globalization, which 
amplifies the business 

“Further work will 
include refinement 
of the method of 
evaluation model, 
including reporting 
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model in small 
and medium-
sized 
enterprises.” 

not only in a positive 
sense, but also results in 
predatory competition.” 

tools and ESG risks 
catalogs for other 
sectors.” 

Thijssens et 
al. (2016) 

” concentrates 
on internal 
factors by 
exploring how 
companies 
manage their 
sustainability 
reporting 
process.” 

Qualita
-tive 

”sustainabili
ty reporting 
of six Dutch 
companies 
with 
exemplary 
reports” 

“Sustaina-
bility 
reporting 
theory” 
“legiti-
macy and 
stake-
holder 
theory 
institu-
tionnal 
theory” 

“the constellations of 
structures, systems and 
processes with which 
sustainability reporting is 
managed, varies across 
companies. Remarkably, 
for half of the sample 
companies sustainability 
(reporting) is not part of 
the day-to-day activities, 
but rather decoupled.” 

“Other qualitative 
studies are needed 
to investi- gate 
other settings, 
including: bigger 
samples, non-listed 
and SME 
companies.” 

Wolniak 
och Hąbek 
(2013) 

”presents 
some of the 
problems 
connected 
with reporting 
issues relating 
to corporate 
social 
responsibility 
reporting.” 

Qualita
-tive 

“French and 
Dutch 
experience” 

stake-
holder 
theory 
GRI 
guidelines 

“The experience of the 
two countries is positive. 
Both, the French and the 
Dutch experience 
suggests that the ongoing 
activi- ties (both, 
mandatory and 
voluntary) led to a signif- 
icant increase in both, the 
number of companies 
that are reporting on CSR 
issues and the number of 
topics that are included 
in the reports.” 

“adapting 
reporting systems 
to the size and pro- 
file of the 
organization; 
further increase of 
the scope of 
information in- 
cluded in the 
mandatory 
reports;” 

York et al. 
(2018) 

”In this study, 
we theorize 
and test how 
regional 
institutional 
logics filter 
the efficacy of 
public and 
private efforts 
to promote 
adoption of 
standards.” 

Quan-
titative 

”there were 
22,135 
LEED 
certified 
projects in 
the U.S.” 

 

Institu-
tional 
theory 
Organizati
on and 
Managem
ent Theory 
legitimacy 
theory and 
stake-
holder 
theory. 

“Our findings advance 
understanding of how 
new markets are 
socially constructed and 
the conditions under 
which efforts to 
promote new sectors are 
more effective.” 

 

“Future studies 
could examine this 
role of entrepreneurs 
in renewable 
energy, local and 
organic foods, and 
other 
environmentally 
beneficial and 
economically 
profitable sectors.” 

 
Kommentar: Tabell beskriver artiklarnas huvudsyfte och vad resultatet framförallt visade. I vissa artiklar har det 
inte varit möjligt att hitta all information och därför har vissa celler lämnats utan information.  
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Bilaga 2 - Motivationsfaktorer och hinder till 
hållbarhetsrapportering. 
Tabell 19  

Motivationsfaktorer och hinder till hållbarhetsrapportering. 

Artikel Främsta yttre 
motivationsfaktorer 

Främsta inre 
motivationsfaktorer 

Främsta hinder 

Kasiri et al. (2020)  Följa sociala trender 
t.ex. kunderna 
efterfrågar 
hållbarhetsprodukter, 
konkurrenskraft 
stärks, bättre rykte, 
bättre långsiktiga 
relationer med 
kunder.   

Moral, mindre risk 
för framtida skulder, 
personliga 
värderingar hos 
ledningen 

Brist på: kompetens, 
tid, medvetenhet, 
engagemang och 
intresse hos 
ägare/chefer. 
Resursbegränsningar, 
komplexitet i 
standarder.   

Lee et al. (2015)  Bygga varumärke, 
kunder villiga att 
betala premiumpriser 

 Brister i kompetens 
hos chefer/ägare, 
resursbegränsningar.  

Grimstad et al. 
(2020) 

Affärsmässiga 
fördelar 

Rätt sak att göra Hållbarhetsmål och 
direktiv framtagna 
baserat på större 
företag.  

Aragon-Correa et al. 
(2020) 

Kan ta högre priser, 
vinna 
konkurrensfördelar, 
press från frivilliga 
och obligatoriska 
initiativ.  

Ägarens vision.  Begränsade resurser, 
ovilja bland 
beslutsfattande 

Thijssens et al. 
(2016) 

Press från 
intressenter 

Engagerad VD  

Christensen et al. 
(2020) 

Intressenter kräver 
det.  

  

Hassan et al. 2020   Kostnader för höga 
kontra fördelarna.  

Arena och Azzone 
(2012) 

  Standarder/regelverk 
utformade för större 
företag.  

 Szczanowicz och 
Saniuk (2016) 

Konkurrensfördel  Bidra till social 
välfärd.  

Brist i kunskaper, 
förståelse 

Morsing och 
Spencer (2019) 

Press från 
affärspartners 

Kulturella 
värderingar, normer.  

 

Kommentar: Tabellen visar främsta motivationsfaktorer och hinder från artiklarna i vänstra kolumnen.   
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Område 
 

Bilaga 3 – UN Global Compacts tio principer 
 
Tabell 20  

UN Global Compact tio principer. 

  
Mänskliga 
rättigheter Arbetsrätt Miljö Antikorruption 

1: Stödja och 
respektera 
internationella 
mänskliga rättigheter 
inom sfären för 
företagens inflytande 
 

X    

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

X    

3: Upprätthålla 
föreningsfrihet och 
erkänna rätten till 
kollektiva 
förhandlingar 
 

 X   

4: Eliminera alla 
former av 
tvångsarbete 
 

 X   

5: Avskaffa 
barnarbete  
 

 X   

6: Avskaffa 
diskriminering vad 
gäller rekrytering och 
arbetsuppgifter 
 

 X   

7: Stödja 
försiktighetsprincipen 
vad gäller miljörisker 
 
 

  X  

8: Ta initiativ för att 
stärka ett större 
miljömedvetande 
 

  X  

9: Uppmuntra 
utvecklandet av 
miljövänlig teknik 
 

  X  

10: Motarbeta alla 
former av korruption, 
inklusive utpressning 
och bestickning. 

   X 

Kommentar: Varje kryss innebär att den principen behandlar det området.   
 
 
 

Princi
p 
 



	

 116 

Bilaga 4 – Kodningsmall 
 
Tabell 21  

Kodningsmall som konstruerats i Excel. 

 Företag        
 A B C D E F G H 
Miljö         
Framtidsorienterad 
kvalitativ 

        

Framtidsorienterad 
kvantitativ  

        

Framtidsorienterad 
ekonomisk inriktad  

        

Bakåtorienterade kvalitativt          

Bakåtorienterade 
kvantitativt 

        

Bakåtorienterade 
ekonomisk inriktat  

        

Social          
Framtidsorienterad 
kvalitativ  

        

Framtidsorienterad 
kvantitativt 

        

Framtidsorienterad 
ekonomisk inriktad  

        

Bakåtorienterade kvalitativt          

Bakåtorienterade 
kvantitativt 

        

Bakåtorienterade 
ekonomisk inriktad  

        

Bolagsstyrning         
Framtidsorienterad, 
kvalitativ  

        

Framtidsorienterad 
kvantitativt 

        

Framtidsorienterad, 
ekonomisk inriktad  

        

Bakåtorienterade, 
kvalitativt  

        

Bakåtorienterade, 
kvantitativt  
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Bakåtorienterade, 
ekonomisk inriktad  

        

Övrigt          
Redovisningsform:          

År:          

Antal sidor:         

Standarder:         

Kommentar: Miljö, social och bolagsstyrning bygger på begreppet ESG.
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Bilaga 5 - Intervjufrågor  
 
Tabell 22  

Intervjufrågor kopplade till tidigare forskning. 

Frågor   Artikel 
1  Berätta om dig själv och företaget. Namn, 

befattning, verksamhetens art, hur länge har du 
arbetat inom företaget? 

  

2 Hur berör din roll hållbarhetsarbetet i företaget?  Grimstad et al. (2020) 
3 Hur arbetar företaget generellt med hållbarhet?   Grimstad et al. (2020) 
4 
 

Hur rapporterar/redovisar erat hållbarhetsarbete?   Petraškaitė och Rudzioniene 
(2014) 
McMurtrie (2005) 

5 Behandlar ni de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekterna i rapporten? 
- Finns det ett primärt fokus? 

 Silva (2021) 
Henderson och Serafeim, 
(2020) 

6 Är rapporten utformad efter mätbara faktorer, 
berättande icke-mätbara information eller en 
kombination? 
- Vilken är mest framhävande i rapporten? 

 Silva (2021) 

7 Är rapporten framåt eller bakåtorienterad?  Silva (2021) 
8 Följer ni någon specifik standard?   Wolniak och Hąbek (2013) 
9 Har ni ändrat standarder med tiden? Om ja, från 

vilken och varför? 
 Wolniak och Hąbek (2013) 

10 Vilken var den främsta anledningen till att ni valde 
att upprätta en hållbarhetsrapport? 

 Grimstad et al. (2020) 
Cunha och Moneva (2018) 
Deegan (2002) 
Kasiri et al. (2020) 
Lee et al. (2015) 
Morsing och Spencer (2019) 
Silva (2021) 
Spence et al. (2010) 
Thijssens et al. (2016) 

11 Vilka är era intressenter och hur har de påverkat er i 
ert beslut till att upprätta en hållbarhetsrapport? 
Finns det någon/några intressenter som är av större 
betydelse? 
Satt någon intressent press på er att upprätta en 
hållbarhetsrapport? 
Vad har ni fått för respons? 

 Cunha och Moneva (2018) 
Neu et al. (1998) 
Silva (2021) 
Spence et al. (2010) 

12 Hur ser du på hållbarhet generellt?  
Är det något du engagerar dig i? 

 Grimstad et al. (2020) 
Morsing och Spencer (2019) 
 

13 Hur har din påverkan varit till att ni har upprättat en 
hållbarhetsrapport?  
Var du delaktig i beslutet? 

 Grimstad et al. (2020) 
Morsing och Spencer (2019) 
Kasiri et al. (2020) 
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Fanns det andra personer inom företaget som varit 
drivande i frågan?  
Vad är din personliga motivation bakom ditt 
engagemang? 

14 Hur ser du på att andra företag skulle ta efter er och 
börja hållbarhetsrapportera också?  
Finns det någon fördel samt nackdel med det? 

 Grimstad et al. (2020) 
Morsing och Spencer (2019) 
Silva (2021) 

15 Är upprättandet av hållbarhetsrapporten ett 
fortlöpande arbete under året eller något som görs i 
samband med rapporteringstider? 

 Thijssens et al. (2016) 

16 Hur mycket resurser avsätter ni till upprättandet av 
hållbarhetsrapportering? (Tid, pengar, personal) 

 Aragon-Correa et al. (2020) 
Serafeim (2020) 
Kasiri et al. (2020) 

17 Vilka hinder har ni stött på under processen? 
- Upplever ni att det finns tillräckligt med kunskap 
inom företaget? 

 Arena och Azzone (2012) 
Grimstad et al. (2020) 
Kasiri et al. (2020) 
Szczanowics och Saniuk 
(2016) 

Kommentar:  Samtliga frågor förutom frågade 1 har inspirerats av artiklarna till höger.  
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Bilaga 6 – Mall för analys av intervjuer 
Tabell 23  

Analysmall för intervjuer. 

 
Allmänt   

 Citat 

 ”Företag X har funnit sedan 1901 och är verksamma inom 
elektronik” 

 Sammanfattning punktform 

 • Startade 1901 

 Sammanfattning och användningsområde 

 Funnits en längre period, verksamma inom elektronik… 

Rapporteringsformat   

 Citat  

 ”Vi upprättar en separat hållbarhetsrapport”  

 Sammanfattning punktform  

 • Separat hållbarhetsrapport 

 Sammanfattning och användningsområde 

 Företaget upprättar en separat hållbarhetsrapport, vilket kan 
vara intressant att jämföra innehåll mot de företag som inte gör 
det.  

Hållbarhetsrapportens 
innehåll  

 

 Citat  

 ”Rapporten har inget primärt fokus utan behandlar olika 
hållbarhetsområden”…”Fördelningen mellan kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer är jämn”… 
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 Sammanfattning punktform  

 • Inget primärt fokus på specifikt hållbarhetsområde 

 

 

• Jämn fördelning mellan kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer  

 Sammanfattning och användningsområde  

 Företaget menar att fördelningen av indikatorer är jämn, det här 
kan vi kolla upp genom innehållsanalysen.  

Avsatta resurser och 
hinder 

 

 Citat  

 ”Hållbarhetsrapporten tar 4 timmar och det är bara jag som gör 
den”…”Jag lägger inte ner mer tid eftersom det inte finns mer 
tid att avsätta” 

 Sammanfattning punktform  

 • En personal, 4 h  

 • Resursbrist (tid)  

 Sammanfattning och användningsområde  

 Hållbarhetsrapporten tar inte mer än 4 timmar och bara en 
personal avsätts. Det kan vi undersöka om vi kan koppla ihop 
med mängden innehåll i rapporten.  

Yttre 
motivationsfaktorer 

 

 Citat  

 ”Det är faktiskt så att rapporten tas med till vissa säljmöten 
med kunder”…”Rapporten bidrog till att vi vann en stor 
affär”…  

 Sammanfattning punktform  

 • Säljverktyg  
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 Sammanfattning och användningsområde  

 

 

Hållbarhetsrapporten används som ett säljverktyg genom att 
den tas med till kunder och visas upp, det här är en yttre 
motivationsfaktor som kan kopplas ihop med att den genererar 
nya kunder.  

Inre 
motivationsfaktorer 

 

 Citat  

 ”Jag vill kunna vara stolt över det företaget gör och rapporten 
visar upp vad företaget har gjort för hållbarhetsarbete” 

 Sammanfattning punktform  

 • Stolthet  

 Sammanfattning och användningsområde  

 Hållbarhetsrapporten fungerar som ett bevis för 
hållbarhetsarbetet, som i sin tur är något respondenten är stolt 
över och vill visa upp. Är ett exempel på inre 
motivationsfaktor.  

Övrigt  

 Citat  

 ”Nej. Upprättandet sker endast vi rapporteringstillfället” 

 Sammanfattning och användningsområde  

 Kan eventuellt användas kopplat till övrigt material.  

Övergripande 
sammanfattning 

De främsta yttre motivationsfaktorerna är…Men det finns även 
inre som har varit betydelsefulla, dock är de yttre huvudsakliga 
motivationen bakom rapporten. Företaget avsätter väldigt lite 
resurser till rapporten. Den innehåller enligt utsago både 
kvalitativa och kvantitativasamt alla områden.  

  

 

Kommentar: Illustrerar hur analys av intervjuer har utförts, däremot är alla exempel i tabellen fiktiva.     
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Bilaga 7 – Mall för CoP-rapporterande företagens 
arbete mot SDG:erna. 
 
Tabell 24  

Upplysningar om SDG:er via UNGC:s hemsida. 

Sustainable Development Goals  
 Which of the following Sustainable Development Goals (SDGs) do the activities 

described in your COP address? [Select all that apply] 
 SDG 1: End poverty in all its forms everywhere 
 SDG 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 

sustainable agriculture 
 SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 
 SDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all 
 SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls 
 SDG 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 
 SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 
 SDG 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 

productive employment and decent work for all 
 SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 

industrialization and foster innovation 
 SDG 10: Reduce inequality within and among countries 
 SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 
 SDG 12: Ensure sustainable consumption and production patterns 
 SDG 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts 
 SDG 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 

sustainable development 
 SDG 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 

sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt biodiversity loss 

 SDG 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive 
institutions at all levels 

 SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership 
for sustainable development 

 With respect to your company’s actions to advance the Sustainable Development 
Goals (SDGs), the COP describes: [Select all that apply] 

 Opportunities and responsibilities that one or more SDGs represent to our business 
 Where the company’s priorities lie with respect to one or more SDGs 
 Goals and indicators set by our company with respect to one or more SDGs 
 How one or more SDGs are integrated into the company’s business model 
 The (expected) outcomes and impact of your company’s activities related to the SDGs 
 If the companies' activities related to the SDGs are undertaken in collaboration with 

other stakeholders 
 Other established or emerging best practices 

Kommentar: Företagen väljer att kryssa i de SDG:er som arbetas mot. Under fråga två kryssar de i vilka åtgärder 
som tas för att främja SDG:erna.  


