
 

Frivillig 

hållbarhetsredovisning 

– utifrån legitimitet 

To establish a Corporate sustainability report 

– from a legitimacy perspective 

Kandidatuppsats 15 hp 

Kandidatprogram i Företagsekonomi 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 

VT 2019 
 

Datum för inlämning: 2019-06-05 

Författare: Linda Höglund & 

Martina Biverstedt Engström 

 

Handledare:  Mathias Cöster 

Examinator:  Anna-Carin  

Nordvall 



Sammanfattning 

Ämnet hållbar utveckling har varit aktuellt de senaste decennierna, ur det har olika 

regelverk och krav uppkommit. Därav ett lagkrav på hållbarhetsredovisning som trädde i 

kraft i Sverige år 2016. Alla företag och organisationer berörs dock inte av lagkravet, 

men en del väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning ändå. Varför en del företag väljer 

att frivilligt upprätta en hållbarhetsredovisning samt vilka incitament som ligger bakom är 

syftet med undersökningen.  

För att ta reda på varför företag frivilligt väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning har 

en teori utifrån företagets legitimitet arbetats fram. Teorin utgår från att företag väljer att 

genomföra en rad olika aktiviteter för att skapa, bibehålla eller reparera legitimiteten. 

Legitimitet skapas och existerar i det sociala kontrakt som är kollektivt accepterat för 

samtiden. Företag behöver därför anpassa sig till och följa de regler som råder just i den 

kontext där företaget verkar. Legitimiteten anses ständigt hotad och företaget behöver 

därför ständigt omförhandla och bevaka företagets ageranden, så de inte påverkar 

legitimiteten negativt. Utan legitimitet kan inget företag fortsätta existera, det är därför 

existentiellt att bevaka.  

Utifrån teorin om legitimitet ämnar uppsatsen få svar på varför företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning när lagkravet inte finns. En enkätundersökning har genomförts för 

att besvara frågeställningen. Urvalet består av företag som bedriver verksamhet på 

Gotland, främst på grund av att det är geografiskt avgränsat och därför erbjuder en unik 

förutsättning.  

Av resultaten går det att utläsa att företagen i undersökningen är mindre företag, där en 

del upprättar en hållbarhetsredovisning frivilligt. Främsta anledningen till upprättandet 

var för företagets egen skull, därav är en del hållbarhetsredovisningar inte heller 

offentliga. Resultatet påvisade även att samtliga av företagen anser det viktigt att 

leverantörer och samarbetspartners har samma syn på hållbarhetsarbete som det egna 

företaget, dock läser få av dem andra företags hållbarhetsredovisning.  
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Abstract 

The subject of sustainable development has for the past decade been a topic of discussion. 

From this discussion several acquis and demands has been brought up, and Sweden has 

gained a new law in light of this – the sustainability report. Not all enterprises and 

organizations are affected by this law, and yet they still uphold a sustainability report. 

The question of how and why they do so is the foundation of this thesis. The theory of 

legitimacy that is brought out in this paper bears the ground for answering these 

questions. A survey containing a questionnaire was sent out to the respondents. The 

results show that the majority of enterprises – that the law does not apply to and who still 

uphold a sustainability report – does this out of self-interest. They also point out that it is 

essential that suppliers and partners share their view on sustainable development.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Ekonomi betyder hushållning med knappa resurser. I dagens moderna samhälle har synen 

övergått till att endast beakta de resurser som genererar eller kostar pengar. Saker som till 

exempel luft, vatten och socialt välmående tas för givet och räknas sällan med i denna 

hushållning påpekar Fagerström och Hartwig (2017). Författarna menar att ett modernt 

företag idag bör ta hänsyn till den traditionella innebörden av begreppet ekonomi, och 

därmed inkorporerar att hushålla med samtliga resurser. Det innebär i förlängningen att 

även sådant som inte direkt har ett ekonomiskt pris bör tas med i redovisningen, till 

exempel utsläpp och luftföroreningar.  

Frågor kring hållbarhet och hållbar utveckling är något som adresserats frekvent under 

det senaste decenniet lyfter Frostenson och Helin (2018). Svenska staten har arbetat för 

att driva frågan framåt och få företag engagerade i ämnet. Deegan (2002) beskriver att 

företag påverkas och formas av sin omgivning. För att företaget ska kunna fortsätta 

existera och anses legitimt är det därför viktigt att anpassa sig efter omgivningens krav. 

Redan under 1990-talet beskrev Elkington (1999) att företag behöver ta ansvar inom tre 

områden; Ekonomiskt ansvar, Ekologiskt ansvar samt Socialt ansvar. Alla tre områden 

måste tas med i beaktande menar Elkington, då dessa inte kan verka var för sig. Om ett 

område får mer uppmärksamhet är det på bekostnad av ett annat. Dessa tre områden 

benämns även som Triple Bottom Line (TBL). Elkington beskriver innebörden i dessa tre 

enligt följande: 

Ekonomiska: detta område berör mätbar finansiell information, till exempel 

omsättning, avkastning och vinst. Humankapital är även något som bör räknas med 

i detta område. Det innebär att hänsyn behöver tas till kunskap, erfarenhet och 

tillgångar kopplade till kunskap som finns inom företaget. 

Ekologiska: detta område berör en större förståelse för ekosystem och hur dessa 

påverkas av de val som görs. Området tar hänsyn till faktorer som påverkar hela 

samhället och inte endast den omedelbara påverkan som företaget har på 

ekosystemet. 

Sociala: detta område avser hänsyn och ansvar för samhällets sociala och etiska 

förhållanden. Till det räknas bland annat barnarbete, slaveri och undermåliga 

arbetsförhållanden. Området berör även de sociala och kulturella förhållningssätt 

som råder inom företaget. 

 

Alla företag existerar och verkar i den kontext där det sociala kontraktet finner dem 

acceptabla, påtalar Deegan 2002. Företagen behöver anpassa sig till de normer och regler 

som råder just i den tid där de verkar, och styra sina ageranden utifrån detta. Eftersom 

företag själva väljer vilka aktiviteter och ageranden som ska genomföras beskriver 

Suchman (1995) att dessa kan ses som ett medel för att skapa, bibehålla eller reparera 

företagets legitimitet.  
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1.2 Introduktion till hållbarhetsredovisning 

På 1990-talet började företag arbeta med miljöredovisningar, som innehöll miljöindex 

och livscykelanalyser. Detta var första steget mot en etablering av CSR (Corporate Social 

Responsibility) och framväxten av hållbarhetsredovisning. Miljöfrågor blev något som 

större företag behövde hantera och arbeta med då trycket på dessa frågor växte. Företag 

valde att fokusera på miljöfrågor, inte bara på grund av legitimitetsskäl, utan även för att 

undvika kostsamma regleringar (Frostenson & Helin 2018). Enligt Almqvist et al. (2017) 

är hållbarhet något som fått stor uppmärksamhet och därför väljer många företag att 

fokusera på det. Ett skäl till det, menar författarna, kan vara att företag oftare väljer att ta 

hänsyn till fler intressenters åsikter än enbart aktieägarna, då påtryckningar om 

miljöfrågor ofta kommer utifrån.  

Genom framtagningen av det internationella ramverket GRI (Global Reporting Initiative) 

steg intresset för hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning under 2000-talet. Svenska 

staten har varit drivande i dessa frågor och i Sverige infördes ett krav för alla statligt ägda 

bolag att från och med räkenskapsår 2008 rapportera enligt GRI (Frostenson & Helin 

2018). 

Ett ökat intresse för transparens och frågan om företags globala ansvar har lett 

hållbarhetsfrågorna framåt. År 2016 lanserade GRI en standard för 

hållbarhetsredovisning som sedan dess har fått en dominerande ställning på marknaden 

och anses som praxis inom många branscher (Frostenson & Helin 2018). Samma år 

infördes ett lagkrav (ÅRL 1995:1554) i Sverige att upprätta en hållbarhetsredovisning i 

samband med det finansiella bokslutet. Hållbarhetsredovisningen ska innehålla 

information om företagets miljöarbete, dess sociala påverkan, deras arbete med 

mänskliga rättigheter samt hur företaget arbetar för att motverka korruption. Lagkravet 

gäller större bolag som uppnår minst två av följande kriterier: 

- Minst 250 anställda 

- Balansomslutning på minst 175 miljoner kronor 

- Nettoomsättning på minst 350 miljoner kronor 

Hållbarhetsredovisningen enligt lagkravet återspeglar bland annat de tre ansvarsområden 

som Elkington (1999) benämner som TBL, det vill säga ekonomiskt-, ekologiskt- samt 

socialt ansvar. Det finns utöver lagkravet olika globala målsättningar. Ett av dessa är till 

exempel FN:s Agenda 2030, som är en handlingsplan för planeten och människorna samt 

vårt välstånd. De globala målsättningarna riktar sig främst till stater och nationer. 

Regeringen är skyldiga att se till att Sverige uppnår dessa målsättningar och bidrar till 

hållbar utveckling enligt avtalet, detta skapar i sin tur restriktioner som företagen behöver 

förhålla sig till (Regeringskansliet 2019).  

Det saknas i dagsläget en enhetlig standard och mätmetod för den svenska 

hållbarhetsredovisningen. Därför försvåras granskningen och jämförelsen från år till år, 

men även möjligheten att kunna jämföra mellan branscher. Frostenson och Helin (2018) 

menar att på grund av avsaknaden på lättillgängliga mätmetoder får inte 

hållbarhetsredovisningen lika mycket uppmärksamhet som den finansiella redovisningen. 

Johansson (2019) påtalar att hållbarhetsredovisningen behöver fortsätta utvecklas för att 
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fortsätta skapa trovärdighet och en förutsättning för att intressenterna ska kunna lita på 

informationen. Detta menar Johansson (2019) skapas genom att höja ambitionsnivån och 

genom att skapa enhetliga principer och strukturer.  

 

1.3 Problematisering 

Vissa företag och organisationer är enligt lagen bundna att upprätta en 

hållbarhetsredovisning tillsammans med det finansiella bokslutet sedan lagen infördes i 

Sverige år 2016. Trots detta väljer allt fler organisationer och företag, som inte är bundna 

av lagen, att upprätta en hållbarhetsredovisning. Bristen på standarder försvårar dock 

uppföljningen och granskningen av organisationers hållbarhetsredovisning (Fagerström, 

Hartwig & Lindberg 2016). Då hållbarhetsredovisningen innefattar frågor som företaget 

ska arbeta med dagligen, och därmed även inkorporera i sin dagliga verksamhet, bör det 

också särskiljas från CSR som är något som företaget gör utöver (Borglund et al. 2017).  

Hållbar utveckling ger, trots Brundtlands rapportens definition, utrymme för egen 

tolkning. Genom lagkravet preciseras vad företagen ska arbeta med och vilka 

målsättningar som ska uppnås. Därigenom kan företag upprätta en hållbarhetsredovisning 

med hänsyn till direktiven. De företag som inte är bundna av lagkravet kan välja att följa 

direktiven angivna i lagen eller välja att följa annat regelverk, till exempel GRI. Därav 

kan deras hållbarhetsredovisning räknas som likvärdig inför intressenter, precis som den 

som upprättats genom lagkravet. Information kan ses som en handelsvara och företagen 

står själva för vilken information om deras aktiviteter som ska offentliggöras. Eftersom 

företagen själva väljer vilken information som ska delges till allmänheten påtalar 

Dowling och Pfeffer (1975) att informationen därför kan manipuleras och framställas till 

företagets gagn, eller användas mot konkurrenter. Legitimiteten kan därför ses som 

ständigt hotad och företagens ageranden utgår alltid från att skapa, bibehålla eller 

reparera den egna legitimiteten. 

Företag som väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning frivilligt eller upprättade innan 

lagkravet år 2016 är därför intressanta att undersöka. Främst då det inte finns tydliga 

incitament till varför ett företag väljer att frivilligt upprätta en hållbarhetsredovisning, i 

kombination med bristen på standard, är det därför lämpligt att ifrågasätta varför detta 

görs.  

1.4 Problemformulering 

Varför, och för vem, upprättar företag en hållbarhetsredovisning när lagstiftningen inte 

kräver det? 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför företag upprättar en frivillig 

hållbarhetsredovisning och vem den riktas mot, samt hur företagen använder sig av sin 

hållbarhetsredovisning.  
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2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt görs en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen 

behandlar. Dessa teoretiska utgångspunkter är främst hämtade från Legitimitetsteorin, 

men som stöd har även Agentteorin, Impression management, samt Intressentteorin 

använts. 

 

2.1 Legitimitetsskapande 

Legitimitet är ett tillstånd som uppstår när företagets värdesystem överensstämmer med 

det värdesystem majoriteten av samhället fastställt, och det är inom denna kontext som 

företaget existerar. Vid en uppstående konflikt mellan dessa två värdesystem anses 

företagets legitimitet hotad och därmed även dess existens (Lindblom, i Deegan 2002). 

Legitimitetsteorin klassas som en systemorienterad teori enligt Deegan (2002). Inom 

ramen för ett systemorienterat perspektiv utgås det ifrån att ett företag påverkar och låter 

sig påverkas av den omgivning där denna verkar och existerar. En systemorienterad syn 

på företag och samhällen utgår därför från betydelsen av informationen och utbytet 

mellan företaget och dess omgivning, det vill säga dess intressenter. Detta innebär i 

förlängningen att företaget kan påverka, och även manipulera, omgivningens uppfattning 

av företaget (Dowling & Pfeffer 1975). Inom en systemorienterad teori, vilket 

legitimitetsteorin klassas som, behandlas information som en handelsvara. Ett företag kan 

i sin tur använda denna handelsvara som ett medel för att skapa sin legitimitet.  

Deegan (2002) poängterat att företag kan bli en del i ett större sammanhang om de utgår 

från att de agerar både för företaget men även för omgivningen. Ingenting är därför givet 

och företaget har ingen rättighet att utnyttja resurser eller att ens existera för den delen 

menar Deegan. Företag existerar endast i den kontext där de själva kan hävda sin egen 

legitimitet och så länge samhället finner dessa acceptabla, något Deegan benämner som 

det sociala kontraktet. Samhället formulerar gemensamt de normer och spelregler som 

ska gälla och ageras efter. Ifall ett företag skulle misslyckas med att leva upp till dessa 

normer eller om samhället finner företagets agerande oacceptabelt upphävs det sociala 

kontraktet och företagets existens blir utmanad. Legitimitet ses som en resurs vilket 

företag är uteslutande beroende av för att överleva och fortsätta existera (Deegan 2002). 

Det sociala kontraktet som teoretiskt fundament diskuterades redan för fyra hundra år 

sedan, det innebär även att det sociala kontraktet har utvecklats och omförhandlats 

flertalet gånger under tidens gång. Därför är det av vikt att notera, och ta hänsyn till, 

vilken sorts legitimitet som råder precis i det tid och rum där företaget existerar och 

verkar (Deegan 2002). 

Inom ett företag fattas en rad olika beslut där strategier arbetas fram för att genomföra 

dessa beslut. Alla beslut och strategier är finansierade med ekonomiska medel, som 

förhoppningsvis genererar avkastning, vilket går att härleda till valda strategier. Många 

beslut grundar sig i att vinna ekonomiska fördelar, men det finns även beslut om 

aktiviteter som kräver finansiell stöttning som inte genererar någon härledbar ekonomisk 

vinst (Almqvist et al.2016). Ett sådan exempel kan vara ett företags arbete kring 

hållbarhetsfrågor. Det är oklart om det finns en direkt koppling till mängden engagemang 
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ett företag lägger ner, i miljömässiga- och sociala, frågor och företagets vinst. Däremot 

finns det klara argument till varför företag väljer att fokusera på dessa frågor. Deegan 

(2002) menar att motivet till ett företags engagemang för icke finansiella frågor är 

grundat i att skapa, bibehålla eller stärka företagets legitimitet.  

Tata och Prasad (2014) menar att den bild företaget vill att allmänheten ska ha och den 

faktiska bild som allmänheten har måste stämma överens. Det finns ett gap däremellan 

som företagen behöver arbeta med att förtydliga menar författarna. Tata och Prasad 

framhåller att vikten av att förmedla rätt bild av företagets hållbarhetsarbete är minst lika 

viktig som själva hållbarhetsarbetet i sig.  

Deegan (2002) visar att det finns olika skäl till att ett företag väljer att offentliggöra en 

HBR, dessa kan vara: 

- Att ”göra rätt för sig” och stå till svars för företagets egen påverkan på 

omgivningen 

- Att genom frivillig praxis undvika ett lagstadgat krav 

- Bli klassad som en etisk fond/aktie på marknaden och därmed höja efterfrågan 

och priset genom att ingå i bankerna ”Hållbara sparande” 

- Det sociala kontraktet förväntar sig ett visst agerande 

Information är ett centralt element för att skapa, bibehålla och stärka legitimitet. Detta 

kan ses som en handelsvara vilket företaget använder för att påverka eller manipulera, 

främst eftersom det ofta är företaget själva som står för majoriteten av denna information 

(Dowling & Pfeffer 1975).  

Deegan (2002) förklarar att denna information kan användas för att erhålla stöd och 

samtycke men således även kan användas i syfte att distrahera och avleda intressenter 

från information som kan skapa missnöje och opposition. Deegan förklarar vidare att ett 

incitament till varför ett företag väljer att manipulera information, till dess egen fördel, 

kan vara för att hindra utvecklingen av konkurrenter eller att infria rädslor hos 

allmänheten som ger fördelar åt företaget. En enskild intressent eller en intressentgrupp 

som anses vara mer betydelsefull för företaget kommer således bli mer åhörd och 

relationen kommer vårdas extra (Deegan 2002).  

 

2.2 Företag och deras intressenter 

Freeman, Wicks och Parmar (2004) menar att företag behöver agera utifrån premissen att 

ta hänsyn till samtliga intressenter och inte enbart fokusera på en specifik grupp, till 

exempel aktieägarna. Författarna beskriver att etik och moral är en självklar del av 

företaget, och bör således återspeglas i samtliga strategier och tillvägagångssätt. Utifrån 

att inkorporera alla intressenter poängterar Freeman et al. (2004) att företaget därifrån kan 

definiera sitt värdeskapande och i vilken kontext denna ska existera.  

Ett argument för att främst tillgodose aktieägarnas intresse är synen på risk. Då 

aktieägarna är de av intressenterna som tar störst risk, med avseendet på risk associerat 

till kapital, borde därför deras intressen anses som primära. Dock poängterar Freeman et 
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al. (2004) att risker kan involvera flera intressenter och därför kan också utdelningen av 

risken gynna fler än enbart aktieägarna. Detta kan vara svårt att balansera då aktieägarna, 

benämnda som principal, ger företaget, benämnda som agent, uppdrag att utföra det 

arbete som de avser ska utföras (Eisenhardt 1989). I förhållandet mellan principalen och 

agenten utgår intresset enbart från att maximera vinsten för aktieägarna (Jensen & 

Meckling 1976).  

 

Fig.1 Illustration över relationen mellan agenten, principalen och dess intressenter. (Egen illustration) 

 

Woodward, Edwards och Birkin (2001) beskriver relationen mellan agenten och 

principalen och deras intressenter som ömsesidig (se Fig.1). Författarna menar vidare att 

det finns olika grupper bland intressenterna att ta hänsyn till. Antingen påverkar dessa 

intressenter agenten eller så påverkar agenten intressenterna.  

Attityden gentemot risk är en osäkerhet som båda parter behöver hantera konstaterar 

Eisenhardt (1989), och författaren belyser även att det finns fler osäkerheter än risken att 

beakta i relationen mellan agenten och principalen. En stor osäkerhet är målsättningen 

hos dem båda, då principalen inte kan veta med säkerhet vilka målsättningar agenten har, 

varken affärsmässiga eller personliga. Eisenhardt menar också att principalen kan ha 

svårt att verifiera om agenten verkligen utför det arbete som agenten hävdar, då agenten 

ofta är expert på sitt område och principalen har svårt att sätta sig in i detaljerna av det 

utförda arbetet.  

Precis som Dowling och Pfeffer (1975) menar även Eisenhardt (1989) att information ses 

som en handelsvara, både inom det egna företaget men också mellan olika företag. En 

handelsvara som går att köpas och säljas kan innehålla fördelaktig information, även 

kallad asymmetrisk information. Den asymmetriska informationen kan leda till att en part 

har övertag menar Jensen och Meckling (1976). Ett sådant övertag av information kan 

vara grunden till att principalen och agenten har olika syn på målsättning och risk påtalar 

författarna. Författarna beskriver vidare att denna asymmetriska information inte enbart 

skapar fördelar för vissa grupper utan även kan leda till att agenten agerar ur eget 

intressen och därför inte beaktar principalens intressen överhuvudtaget.  
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2.3 Tre olika kategorier av legitimitet 

Legitimitet kan vara svårt att precisera och tolkas olika beroende på vilket perspektiv det 

ses från menar Suchman (1995). Legitimitet kan utgå ifrån den samhällsnormen vilket 

erkänns som acceptabel av den stora massan, eller definieras utifrån huruvida ett företag 

rättfärdigar sin existens gentemot ett subordinerat system. Suchman definierar legitimitet 

som ett generellt antagande där ett företags ageranden är åtråvärda, anständiga och 

samstämmiga med den sociala struktur och de normer som råder. Med utgångspunkt i 

denna definition delar Suchman in legitimitet i tre kategorier; Pragmatisk-, Moralisk-, och 

Kognitiv legitimitet.  

 

2.3.1 Pragmatisk legitimitet  

Denna typ av legitimitet riktar sig till företagets närmsta krets av intressenter. Pragmatisk 

legitimitet tillåter och erkänner att intressenterna besitter en del av makten till företagets 

legitimitet. Detta bygger på en ömsesidig relation mellan företaget och intressenter. 

Denna relation kan dock leda till att företag blir personifierade påtalar Suchman (1995). 

Med detta menar författaren att företag likställs med en person som besitter moral, 

värderingar, ärlighet och vill andras väl och bästa. Strategin vid att skapa, bibehålla och 

reparera företagets legitimitet kan därför tolkas på olika sätt (se Tabell 1). 

Misstag och felsteg från företagets sida kan då ursäktas och dämpas av intressenterna 

med utgångspunkten i att de likställs med en person som har en egen personlighet. 

Suchman beskriver att det här kan vara positivt för företaget, men det kan samtidigt få 

förödande konsekvenser om intressenterna anser att företaget svikit deras förtroende.  

 

Strategi  Pragmatisk legitimitet 

 

 

Skapa 

 

Anpassa företaget utifrån marknadens efterfrågan och krav. Involvera 

intressenter.  

Bygg upp och skapa ett rykte. 

Välj lämplig marknad där företaget ska vara verksamt. 

Marknadsför företagets image och produkter 

 

 

 

Bibehålla 

 

Övervaka företagets intressen, samarbeta med andra ledande aktörer. 

Skydda företagets utbyten med intressenter genom att kommunicera 

och vara ärlig samt inge förtroende. 

 

 

Reparera 

 

Förneka händelser som skett inom företaget samt externa händelser 

som har koppling till företaget 

Skapa och tillåt övervakning 

 

Tabell 1. Strategier för att skapa, bibehålla och reparera pragmatisk legitimitet. Källa Suchman (1995) 
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2.3.2 Moralisk legitimitet 

Suchman (1995) förklarar att denna typ av legitimitet utgår ifrån sociala normer. Ett 

företags handlande döms inte utifrån själva agerandet utan utgår istället från om 

handlingen är rättfärdigad eller ej. Inom den moraliska legitimiteten kan det således då 

vara svår att skilja på personliga värderingar och samhälleliga, då dessa ses som 

detsamma påpekar Suchman (1995). Legitimiteten utgår från företagets moral inom 

erbjudna varor och tjänster samt framställningen av dessa, men företagets moraliska 

legitimitet tar även hänsyn till företagets ledning och representanter. Ledningen och 

representanter från företaget kopplas ihop som ett och samma organ. Där det inte är 

skillnad på företag och individer gällande agerande och uttalande. Speciellt problematiskt 

kan det bli när ledningens agerande privat påverkar och kopplas samman med företagets 

moral och värderingar. Suchman påtalar att detta kan bli problematiskt då ledningens 

handlande alltid kommer bedömas och därför även påverka företagets legitimitet, då 

deras agerande alltid återspeglar företagets moral och värderingar. Strategin för att skapa, 

bibehålla och reparera företagets legitimitet kan därför beskrivas genom olika 

angreppssätt (se Tabell 2). 

 

Strategi Moralisk legitimitet 

 

 

Skapa 

 

Anpassa företaget till rådande värderingar och synsätt. 

Erbjud symboliska handlingar. 

Avgränsa området företaget ska verka inom och definiera mål. 

Övertala och påvisa framgång för att försöka omvända 

intressenter. 

 

 

 

Bibehålla 

 

Övervaka företagets etik och stäm av att den är samstämmig med 

samhällstes syn på etik. 

Skydda företagets anständighet genom att vara öppen med 

företagets verksamhet gentemot allmänheteten. Ta ansvar 

 

Reparera 

 

Bortförklara och ursäkta händelser kopplade till företaget. 

Ta avstånd. Ersätt personal och omformulera rutiner. 

 

Tabell 2. Strategier för att skapa, bibehålla och reparera moralisk legitimitet. Källa Suchman (1995) 

 

2.3.3 Kognitiv legitimitet 

Den kognitiva legitimiteten utgår från att samhället består av sociala system och att 

människor sorterar händelser i greppbara mönster eller placerar dem i fack för att kunna 

begripa och förklara dem. Detsamma gäller även företag, då deras ageranden och 

förfaranden således kommer dömas utifrån hur samhället tolkar och sorterar deras 

ageranden.  

Kognitiv legitimitet utgår från att händelser är greppbara eller förutsägbara och möjliga 

att tolka. Modigliani och Miller (1958) beskriver i sin proposition om perfekta 
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marknader, att all information finns tillgänglig för alla. Utifrån dessa premisser är 

kognitiv legitimitet den enskilt bästa typen av legitimitet enligt Suchman (1995). Men i 

praktiken är den ytterst svår att uppnå eftersom ett företag behöver agera på en marknad 

där alla andra alternativ ses som otänkbara och nya utmaningar ses som omöjliga för att 

därigenom skapa en legitimitet som är oantastlig. Precis som Modigliani och Miller 

(1958) beskriver, menar även Suchman att dessa perfekta marknader inte existerar. 

 

Tabell 3. Strategier för at skapa, bibehålla och reparera kognitiv legitimitet. Källa Suchman (1995) 

 

2.3.4 Samverkan mellan pragmatisk-, moralisk- och kognitiv legitimitet 

Varje typ av legitimitet kan inte existera ensamt utan dessa tre korrelerar med varandra. 

Pragmatik legitimitet utgår dock ifrån intressenternas egenintresse medan både moralisk- 

och kognitiv legitimitet vilar på samhällsnormer och kultur. Genom att legitimiteten 

ständigt utvärderas samt skiftar mellan dessa tre kategorier påtalar Suchman (1995) att 

den blir flyktig och därmed svårare för företag att erhålla men även att manipulera. 

Suchman belyser dock att när legitimiteten väl är erhållen ses den som mer genuin och 

självklar.  

 

2.4 Sammanfattning av teori 

För att lättare förstå hur legitimitet skapas, bibehålls och repareras har Suchman (1995) 

utgått från uppdelningen av tre kategorier, alltså pragmatisk-, moralisk- och kognitiv 

legitimitet. Där beskrivs det att företag gör en rad olika aktiviteter för att påverka sin egen 

legitimitet.  

Företag samverkar och existerar i miljöer som bestäms av de gemensamma regler som 

råder för samtiden. Det sociala kontraktet skapas, omförhandlas eller upphävs kollektivt i 

Strategi Kognitiv legitimitet 

 

 

 

Skapa 

 

Anpassa företaget till andra lyckade modeller genom att härma 

standarder och formalisera det som görs. 

Skapa en gemensam bild av företaget genom att söka specifika 

certifikat. 

Institutionalisera företaget och standardisera med modeller, 

uppmuntra även nya modeller för standard.  

 

 

Bibehålla 

 

Identifiera allmänhetens syn på företaget, kommunicera med dem 

som tvivlar. 

Skydda företagets grundläggande antaganden. 

 

 

Reparera 

 

 

Förklara företagets handlande 
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den kontext är den existerar (Deegan 2002). Företagen påverkas av sin omgivning precis 

som de påverkar sin omgivning.  

Information ses som en handelsvara, och företagen kan välja vad som presenteras i 

företagets namn. Genom det här menar Dowling och Pfeffer (1975) då att företagen kan 

manipulera sin omgivning för att dölja saker eller stärka sin egen ställning. Informationen 

kan bland annat utnyttjas för att vinna fördelar mot konkurrenter.  

Inget företag kan verka på en perfekt marknad, där alla har tillgång till all information 

och kan därför alltid fatta rätt beslut (Modigliani & Miller 1958). En sådan marknad 

existerar inte och detta leder till uppkomsten av asymmetrisk information (Jensen & 

Meckling 1976). Ett övertag av information kan rubba den ömsesidiga relationen mellan 

agent, principal och dess intressenter (Woodward, Edwards & Birkin 2001).  
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3 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt presenteras den metod och de tillvägagångssätt som uppsatsen baseras på. 

Därefter beskrivs utformning av enkät, etiska överväganden samt analysmetod. Kapitlet 

avslutas sedan med en reflektion över de val som gjorts. 

 

3.1 Ämnesval 

Vi valde att studera hållbarhetsredovisning (benämns härefter som HBR) då det är ett 

ämne som vi är genuint intresserade av. Intresset för redovisning grundar sig i vår 

utbildning och intresset för hållbarhet är en aktuell diskurs. Efter större efterforskning 

insåg vi att många företag arbetar med hållbarhetsfrågor. HBR blev lagkrav år 2016 och 

är därför relativt nytt, men det är många företag som upprättade en HBR redan innan 

lagkravet trädde i kraft samt en del företag som inte omfattas av lagkravet men väljer att 

frivilligt upprätta en HBR. Detta var något som speciellt fångade vårt intresse. För att 

finna mer information använde vi oss av nyckelord så som CSR, hållbarhetsredovisning, 

environmental disclosures, accounting theory och lagkrav. De källor vi använt oss av är 

vetenskapliga artiklar, böcker och elektroniska källor i form av debattartiklar och 

hemsidor. 

 

3.2 Urval 

För att kunna undersöka det vi avsåg behövde vi komma i kontakt med ett större antal 

företag. Storleken på företagen har ingen betydelse då vi ämnar undersöka dem som 

upprättat en HBR antingen innan lagkravet år 2016 eller frivillig idag. Vi har även valt att 

undersöka de företag som är bundna att upprätta en HBR genom lagkravet, för att kunna 

jämföra och kontrastera. 

Vi valde Gotland som geografiskt urval då det är ett specifikt isolerat läge med en 

varierande och levande företagskultur. Branschtillhörighet ansågs inte viktigt då det 

geografiska läget var utgångspunkten. Genom en kontakt på Tillväxt Gotland, Roger 

Hammarström, fick vi kontakt med företag från varierande branscher. Samtliga av dessa 

företag är verksamma på Gotland. Detta ses som ett obundet slumpmässigt urval även om 

samtliga kontakter kommer från en och samma källa, eftersom samtliga företag i hela 

populationen har lika stor sannolikhet att bli valda. Utöver de kontakter som förmedlades 

genom Tillväxt Gotland valdes även ytterligare några företag ut från populationen genom 

ett målstyrt urval. 

 

3.3 Design och forskningsansats 

Utgångspunkten i uppsatsen är en deduktiv metod. Den deduktiva metoden bygger på 

relationen mellan teori och data för att få fram ett resultat. Teorin byggs först upp, sedan 

testas den genom en empirisk undersökning (Bryman & Bell 2017).  

Vi har valt att undersöka flera företag vid ett och samma tillfälle genom en 

enkätundersökning, Bryman och Bell (2017) benämner detta som en tvärsnittsdesign med 
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surveyundersökning. Eftersom vi valt denna typ av undersökningsmetod går det därför att 

ifrågasätta den externa validiteten utifrån det geografiska läge som valts. Då resultaten 

kan vara svåra att generalisera på företag utanför den geografiska zonen.  

Den interna validiteten får antas vara solid då urvalet representerar en del av den 

population som avsågs undersökas, främst med tanke på den stora spridning som råder 

inom urvalet med hänsyn till branscher.  

 

3.4 Utformning av enkät 

Bryman och Bell (2017) poängterar att en enkät ska vara kort och koncis samt inte kräva 

för mycket av respondenterna. Med avseende till detta valde vi därför att utforma enkäten 

utifrån att den skulle vara okomplicerad att besvara och icke tidskrävande. 

Enkäten delades in i fyra avsnitt för att underlätta och förtydliga strukturen, där varje 

avsnitt berör ett område. Områdena är fördelade enligt:  

Avsnitt 1 – HBR eller ej;  

Avsnitt 2 – Syfte med HBR;  

Avsnitt 3 – Gradering av användning av HBR;  

Avsnitt 4 – Övergripande information om företaget.  

 

Frågorna utformades med hänsyn till den teori som står till grund för uppsatsen. Under 

avsnitt 4 ombeds respondenterna svara på vilken bransch de tillhör, indelningen på 

respektive bransch är hämtad från en standard hos SCB (2019). 

Innan vi skickade ut enkäten genomfördes en pilotstudie. Testgruppen bestod av 

studenter vid Uppsala Universitet, antingen med inriktning mot redovisning eller 

hållbarhetsrapportering. På förutbestämd tid och plats träffades samtliga från testgruppen 

tillsammans med oss. Enkäten genomfördes under uppsikt, detta gjordes för att underlätta 

för oss att mottaga återkoppling om upptäckta fel och brister i enkäten av testgruppen. 

Dialogen som fördes under pilotstudien var ett hjälpmedel till att utforma den slutgiltiga 

enkäten (Bilaga 1). 

Enkäterna skickades ut via e-post till var och en av alla 103 respondenter tillsammans 

med ett inledande brev där vi presenterade oss själva, förklarade syftet med enkäten samt 

informerade om att enkätens svar är anonyma. Totalt har 47 företag svarat på enkäten. 

 

Tabell 4. Visar fördelningen av svaren som inkom via enkäterna 

 

Bryman och Bell (2017) beskriver att bortfallet kan bli högre om enkäten innehåller 

många frågor, då detta avskräcker respondenterna. Detta kan dock inte riktigt förklara 

bortfallet vi fick då vi genom ett inledande brev presenterade enkäten samt beskrev att 

Antal totalt Antal svar totalt Ej svarat Bortfall 

103 47 56 56 
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den består av 13 frågor som tar cirka 3–4 min att besvara, enligt Bryman och Bell faller 

detta inte inom ramen för tidskrävande. En låg svarsfrekvens behöver inte innebära en 

försämrad kvalité på undersökningen. Det som istället är avgörande är variationen på de 

svar som inkommit (SCB 1997). Då vi ser en stor variation bland både bransch och de 

svar som inkommit, finner vi inte svarsfrekvensen alarmerade. 

Bryman och Bell (2017) rekommenderar att en påminnelse skickas ut för att på så sätt 

minska bortfallet. Då våra respondenter svarat anonymt på vår enkät valde vi att inte 

skicka någon påminnelse, eftersom vi inte kan se vilka företag som svarat på enkäten. En 

påminnelse ansåg vi då skulle undergräva den information om anonymitet vi angett i 

första brevet.  

 

3.4.1 Etik 

All data som samlas in under uppsatsens gång i samband med enkäten behandlas 

konfidentiellt. Enkäter som skickas ut till respondenterna har bifogats med ett brev där 

information om att enkäten kommer besvaras anonymt samt att den är helt frivillig. För 

att skydda respondenterna kommer de förbli anonyma genom hela processen. Därför 

kommer inga enskilda svar att anges som kan kopplas till ett visst företag, utan endast 

generella antaganden och sammanställningar av enkätsvaren. All data kommer även 

raderas och förstöras efter att uppsatsen är färdigställd och avslutad, främst för att skydda 

respondenternas integritet och hindra att materialet sprids till obehöriga.  

 

3.5 Analysmetod 

Uppsatsens utgångspunkt för en analys av det empiriska material som samlats in har varit 

att finna likheter och skillnader mellan svaren i undersökningen och den teori som ligger 

till grund. Vi har även använt oss av den uppdelning av frågorna som enkäten bygger på 

för att underlätta korrelationen med teorin. Efter att svarstiden för enkäten var avslutad 

påbörjades analysen.  

Svaren sorterades först efter om företagen upprättar en HBR eller ej; sedan vilken 

bransch de tillhör; samt antal år på marknaden. De företag som angav ”Övrigt” som 

bransch har sorterats in hos de redan angiva branscherna. Branschindelningen utgår ifrån 

samma indelning som anges i enkäten: 

A. Administration och kundtjänst 

B. Service-, omsorg- och försäljningsarbete 

C. Lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

D. Bygg- och underhållsarbete 

E. Industri och tillverkning 

F. Transport 

G. Övrigt 



14 

 

Svaren från enkäterna har presenterats genom text och diagram. Inom varje steg kommer 

generella antaganden dras utifrån de svar som lämnats, som nämndes i 3.4.1 kommer inga 

enskilda svar presenterats med hänsyn till respondenternas anonymitet.  

Vidare presenteras en egen reflektion, där vi diskuterar de frågor som vi anser inte har 

besvarats eller kunde besvaras. Vi berör även andra frågeställningar som uppkommit vid 

utförandet av undersökningen. Vidare görs en kritik till genomförd studie, där vi kritiskt 

analyserar utförandet. Avslutningsvis presenteras vårt förslag till vidare forskning. 
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4 Hållbarhetsredovisning i praktiken 
Under det här avsnittet kommer en presentation göras av enkätsvaren. Svaren 

sammanställs i text samt tabell och diagram för att förtydliga och illustrera.  

 

4.1 Övergripande fördelning av svaren från enkäten 

Genom den enkätundersökning som skickades ut till företag på Gotland inkom svar från 

47 företag. Fördelningen på antal anställda hos samtliga 47 företag: 

1–50 anställda 74% 

50–150 anställda 16% 

150–250 anställda 5% 

250+ anställda 5% 

 

Av dessa 47 företag så upprättar 22 företag en HBR, och 8 företag (36%) av dessa gör det 

frivilligt och 14 företag (64%) av dessa gör det utifrån lagkrav (tabell 5). Av de branscher 

som är representerade i enkätsvaren kommer majoriteten från Industri och tillverkning, 

lantbruk- trädgård- skogsbruk- och fiskeverksamhet eller service-, omsorgs- och 

försäljningsarbete. 

 

Antal ej HBR Antal HBR totalt Antal HBR fri Antal HBR lag 

25 22 8 (2) 14 (14) 

Tabell 5. Fördelningen av inkomna svar på enkäten kopplade till HBR 

 

Av företagen i undersökningen som angett att de upprättar en HBR så tillhandahåller 

samtliga 14 företag, som är bundna genom lagen, en offentlig HBR. Medan två av de åtta 

som frivillig upprättar en HBR tillhandahåller den offentligt, detta anges inom parentes 

(se tabell 5). Detta innebär att sex av de företag i undersökningen som upprättar en 

frivillig HBR inte tillhandahåller den offentligt. 

Hos de företag som idag upprättar en HBR frivilligt anger ett företag att de gjort det 

sedan 5–6 år och två anger att de har gjort det sedan 9–10 år, alltså innan lagkravet. 

Resterande fem företag som idag gör detta frivilligt började upprätta sin HBR i samband 

med lagkravet, trots att de inte omfattas av lagen. Samtliga företag i undersökningen som 

angav att de idag upprättar en HBR utifrån lagkravet svarar att det inte gjorde det 

frivilligt innan år 2016.  

 

4.2 Bransch och antal år på marknaden 

Genom en sammanställning av samtliga 47 svar som inkom via undersökningen går det 

att se en variation hos företagen på både branschtillhörighet och antal år på marknaden 

(tabell 6). Företagen är indelade efter bransch och hur många år de varit aktiva på 

marknaden. Vidare är varje cell uppdelad i en vänsterspalt och en högerspalt. 
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Vänsterspalten visar de företag som inte upprättar en HBR och högerspalten visar antal 

företag som upprättar en HBR.  

 

År 

 

Bransch 

 

0–5 

 

5–10 

 

10–15 

 

15–20 

 

20–25 

 

25–30 

 

30–35 

 

35–40 

 

40+ 

A 2  1  1  2   1 1     

B 2  1   1  1   3   3  

C   1 1 1      2  

D      1    1 2 

E 1    2  1 4 1 4   2  2 

F   1        1 

Tabell 6. Visar fördelningen av bransch, år på marknaden samt hur många företag i undersökningen inom 

respektive som upprättar en hållbarhetsredovisning eller ej. 

 

Genom att dela upp antal aktiva år på marknaden i två delar går det att utläsa en yngre 

företagsgrupp i 0–20 år, och en äldre företagsgrupp i 20–40+ år.  

Fördelningen i antal år på marknaden visar att 18 företag (38%) återfinns hos den yngre 

företagsgruppen, 0–20 år, varav två företag upprättar en HBR frivilligt. Resterande 29 

företagen (62%) i undersökningen återfinns på den äldre marknaden, 20–40+ år, varav 

sex företag upprättar en frivillig HBR.  

 

Tabell 7. Visar fördelningen av frivilliga och lagbundna hållbarhetsredovisningar inom respektive bransch. 

Visar även hur många av respondenterna inom respektive bransch som inte upprättar en HBR. 

 

4.3 Fördelning inom branscher 

Inom branschen A – administration och kundtjänst upprättar ett företag en HBR, denna 

upprättas frivillig. Skälen som anges är för företagets egen skull, anses som praxis samt 

att det är ägarnas önskemål. Företaget har funnits på marknaden i 20–40+. Inom samma 

bransch återfinns sju företag som anger att de inte upprättar någon HBR. Sex av dessa 

återfinns i den yngre företagsgruppen, 0–20 år.  

Inom branschen B – service, -omsorg- och försäljning upprättar fem företag en HBR, 

varav två företag gör detta frivilligt. De företag som anger att de upprättar en HBR 

Bransch Frivilligt Lagkrav Ej HBR 

A 1 - 7 

B 2 3 6 

C 1 - 4 

D - 2 2 

E 4 8 5 

F - 1 1 
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frivilligt anger att de främst gör detta för företagets egen skulle samt att det anses som 

praxis inom branschen. Det återfinns även sex företag inom samma bransch som inte 

upprättar någon HBR. Tre av dessa företag tillhör den yngre företagsgruppen, 0–20 år. 

Inom branschen C – lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske upprättar ett företag en 

HBR, detta görs frivilligt. Skälen som anges till upprättandet är för det egna företagets 

skull, anses som praxis, underlag för framtida leverantörer och samarbetspartners samt att 

uppfylla krav för certifikat. Företaget tillhör den yngre företagsgruppen, 0–20 år. Inom 

samma bransch återfinns fyra företag som anger att de inte upprättar någon HBR, två av 

dessa tillhör den äldre företagsgruppen 20–40+ år. 

Inom bransch D – bygg och underhållsarbete upprättar inget företag i undersökningen en 

frivillig HBR. 

Inom branschen E – industri och tillverkning upprättar tolv företag en HBR, varav fyra 

frivilliga. Företagen som gör detta anger att de gör detta främst för företagets egen skull, 

ses som praxis samt för underlag till framtida leverantörer och samarbetspartners. 

Samtliga av dessa fyra tillhör den äldre företagsgruppen, 20–40+ år. Inom branschen 

anger även fem företag att de inte upprättar någon HBR, tre av dessa tillhör den yngre 

företagsgruppen, 0–20 år. 

Inom bransch F – transport har inget företag i undersökningen angett att de upprättar en 

frivillig HBR. 

 

4.4 Lagbunden och frivillig HBR 

Samtliga av de företagen som upprättar en HBR svarade att denna främst riktar sig till det 

egna företaget, men andra intressenter så som samhället, kunderna samt leverantörer och 

samarbetspartners rankas även högt. Eftersom fler svar kunde väljas på frågan svarade 

även företagen att den riktar sig till ägarna och part som utfärdar certifikat. Inga av de 

tillfrågade företagen, varken frivilliga eller lagbundna, i undersökningen svarade att deras 

HBR riktar sig till eller mot sina konkurrenter.  

 

Diagram 1. Visar för vem och vilka företagens hållbarhetsredovisning upprättas för, både frivilligt och 

lagkrav 
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4.4.1 Frivillig HBR 

Av de åtta företag som upprättar en HBR frivilligt har samtliga svarat att de gör detta för 

företagets egen skull. Därefter har majoriteten av företagen svarat att det anses som 

praxis inom branschen och att det är ett krav från leverantörer och samarbetspartners.  

 

Diagram 2. Visar för vem och vilka företagens frivilliga hållbarhetsredovisning riktar sig mot 

 

Andra faktorer som ligger till grund för upprättandet är ägarnas önskemål, underlag för 

framtida leverantörer, uppfylla krav för certifikat samt att det finns ett krav från 

omgivningen. 

 

4.5 Syfte och användning av HBR 

Företagen i undersökningen som genom lagkrav upprättar en HBR svarade att de ofta 

läser andra företags HBR, och att de ibland låter denna ligga till grund för ett eventuellt 

nytt samarbete. Samtidigt svarar dem också att det är absolut viktigt att deras 

samarbetspartners har samma syn på hållbarhetsarbete som dem själva.  

Företagen i undersökningen som frivilligt upprättar en HBR anser att det är viktigt att 

leverantörer och samarbetspartners har samma syn på hållbarhetsarbete som de själva. 

Däremot så anger de att de sällan läser andra företags HBR eller att denna ligger till 

grund för ett eventuellt nytt samarbete. Samtidigt svarar de flesta av dem att deras egen 

HBR inte är offentlig, och kan därför inte läsas av andra företag.  
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5 Analys 
Här analyseras de generella kopplingar, samband och skillnader som går att urskilja 

mellan det teoretiska och det praktiska 

 

5.1 Legitimitetskapande genom HBR 

Det går att se kopplingar mellan de svar som inkom vid undersökningen och den teori 

som presenterats och ligger till grund för undersökningen. Genom att tolka och analysera 

svaren med avseende till teorin går det att utläsa följande: 

- Företagen i vår undersökning vill skapa legitimitet genom att inleda samarbeten 

med andra likasinnade  

- Företagen vill bibehålla sin legitimitet genom att offentliggöra sin HBR för 

samhället 

- Företagen vill reparera sin legitimitet genom att använda HBR för intern 

revidering  

En del av de företag som upprättar en HBR frivilligt uppger att de bland annat gör det då 

det anses som praxis inom branschen. Intressant är att företagen kommer från olika 

branscher, vilket betyder att det anses som praxis i fler branscher. Det här kan kopplas till 

det Deegan (2002) menar med att företag påverkas av den omgivning där de verkar och 

existerar. Många företag svarade att de inte upprättar en HBR (se Tabell 5). Men de 

tillhör samma bransch där företag upprättat en HBR, både genom lagkrav och frivilligt, 

och angett att de gör detta då det anses som praxis. Svaren blir då motstridiga angående 

om det anses som praxis eller om respondenterna angett rätt branschtillhörighet.   

Krav från omgivningen kan ha lett fram till att det anses som praxis inom en bransch eller 

för att det ligger rätt i tiden. Därav anses företagen påverkade av sin omgivning och 

anpassar sig till den kontext där de verkar och existerar. Dessa krav kan också ses som en 

del i det sociala kontraktet som råder idag. Därför går det även att anta att företagen som 

väljer att upprätta en HBR inte enbart gör detta utifrån att bibehålla sin legitimitet men 

även för att inte äventyra företagets existens. Precis som Freeman et al. (2004) menar så 

behöver företagen anpassa sig till sin omgivning, vilket företagen i undersökningen 

verkar ha gjort.  

På grund av avsaknaden av standards och valida mätmetoder för en HBR väljer därför 

företagen själva vad som ska belysas och lyftas fram. Dowling och Pfeffer (1975) 

påpekar att information är främsta redskapet för att skapa, bibehålla och stärka sin 

legitimitet. Om företaget då själva väljer vilken information som ska presenteras kan 

denna information manipuleras till företegsets gagn menar författarna. Eftersom en del 

företag i vår undersökning frivilligt väljer att upprätta en HBR går det då att anta att de 

kan styra den informationen som anges. Deegan (2002) menar att ett av incitamenten till 

att manipulera informationen är för att kunna använda den mot konkurrenter eller för att 

infria rädslor hos allmänheten som ger fördelar för företaget. Inget av företagen i 

undersökningen uppger att deras HBR riktar sig mot konkurrenterna. Därför finns det 
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anledning att anta att informationen inte manipuleras då ingen av respondenterna svarat 

att deras HBR riktar sig mot konkurrenterna.  

Freeman et al. (2004) påpekar att företagen behöver ta hänsyn till flertalet intressenter, så 

som till exempel kunder, leverantörer, ägare och samhället. Respondenterna i 

undersökningen har svarat att de upprättar en HBR för fler än ägarnas skull, därav går det 

att anta att de tar hänsyn till fler intressenter. Dock så svarade en del att deras HBR inte är 

offentlig, vilket kan skapa en asymmetrisk information. De som då har tillgång till 

företagets HBR, till exempel ägarna, kan således fatta beslut grundade på ett övertag av 

information precis som Eisenhardt (1989) beskriver. Men det är inte enbart den 

asymmetriska informationen som blir framträdande genom en icke offentlig HBR utan 

även att vissa intressenter blir exkluderade.  

 

5.2 Legitimitet i praktiken 

Pragmatisk legitimitet i praktiken: Suchman (1995) menar att den pragmatiska 

legitimiteten utgår från företagets närmsta krets och deras behov. Detta kan härledas till 

de svar vi fått in angående vem HBR riktar sig mot. Där en del företag angett kunder som 

en av de viktigaste anledningarna till att de upprättar sin HBR. Kunderna är intressenter i 

företagets närmaste krets, likväl som leverantörer och samarbetspartners. Trots att dessa 

två har helt olika relation till företaget är deras åsikter viktigast och dem som HBR riktar 

sig mot. Pragmatisk legitimitet betonar att företag ska inge förtroende, vilket en 

förmedlad HBR kan innebära.  

Samtliga av de åtta företag som upprättar en frivillig HBR anger att det egna företaget är 

främsta anledningen till detta. Ägarna och det egna företaget kan i många fall vara 

densamma då det är många mindre företag i undersökningen.  

Moralisk legitimitet i praktiken: Företagen i vår undersökning svarade att de vill visa 

samhället att de gör rätt för sig. Genom att företaget väljer att offentliggöra sin HBR kan 

då allmänheten själva se och granska företagets handlingar och ageranden, och därefter 

själva bedöma om de är acceptabla. Eftersom ett företag döms utifrån sitt agerande, enligt 

Suchman (1995), är en offentlig HBR lämplig för att påvisa företagets ageranden. Dessa 

ageranden bör dömas utifrån samhällets välmående och inte individens bästa, även om 

det kan vara svårt att särskilja behoven. Då företaget kopplas ihop med uttalanden och 

ageranden som ledningen och representanter för företaget gör, även privat, är det viktigt 

att deras värderingar stämmer överens med företagets, främst för att undvika missöden 

och försvagad legitimitet.  

Fem företag i undersökningen valde att frivilligt börja upprätta en HBR samma år som 

lagen trädde i kraft, trots att de inte omfattas av lagen. Detta kan kopplas till den 

moraliska legitimiteten på grund av att det kan ses som ett försök att blidka sig efter 

samhällets krav och att frivilligt upprätta symboliska handlingar. 

I den moraliska legitimiteten är det viktigt att de tjänster och varor som företaget erbjuder 

samstämmer med den syn på hållbarhet som samhället har i stort. Därför skulle det också 

kunna gynna företaget att redovisa företagets arbete kring CSR, då detta är något extra 
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som görs utöver och inte ingår i det dagliga arbetet. Respondenterna anger att en av 

anledningarna till upprättandet av HBR är för att visa samhället att de gör rätt för sig, 

vilket betyder att det stämmer in på Suchman (1995) beskrivning av den moraliska 

legitimiteten.  

Kognitiv legitimitet i praktiken: Respondenterna i undersökningen svarade att ett av 

huvudskälen till att de upprättar en HBR är för det egna företagets skull. Det kan direkt 

härledas till Suchman (1995) och den kognitiva legitimiteten. Eftersom denna typ av 

legitimitet menar att det ska finnas förutsägbara mönster som går att tolka går det att se 

ett samband mellan teorin och svaren på frågan vilka HBR riktar sig mot. När företaget 

upprättar en HBR för sin egen skull för att utvecklas och växa kan även det ses som ett 

sätt att stärka den inre legitimiteten genom att skapa rutiner och förutsägbara mönster. 

Vidare är det dessa mönster och förutsägbara ageranden som företaget kommer att dömas 

för. De företag som upprättar en HBR för att uppfylla krav för certifikat kan kopplas till 

den kognitiva legitimiteten, då detta anses som ett steg mot att bilda en gemensam bild av 

företaget. 
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6 Slutsats 
Genom vår enkätundersökning framkom det varför och för vem en frivillig HBR 

upprättas samt hur den används av företaget. Detta kan återkopplas till den frågeställning 

och syfte som studien avsåg undersöka. Svaren går vidare att koppla ihop med den teori 

som påstår att alla företagets handlingar utgår från företagets legitimitet. Antingen i syfte 

att skapa en legitimitet eller att bibehålla och reparera en redan etablerad legitimitet.  

Lagkravet som trädde i kraft i Sverige år 2016 har medfört att HBR är nytt för en del 

företag, medan andra har arbetat kring dessa frågor redan innan. Skillnaden efter 

lagkravet är att en del företag omfattas av lagen och andra inte, det verkar dock inte ha 

påverkat företagens vilja att upprätta en HBR. Precis som vi fått fram av undersökningen 

är det företag som upprättat en HBR redan innan lagkravet eller som gör det frivilligt 

idag.  

Det går tydligt att se att de företag som väljer att upprätta en HBR gör detta för att 

bibehålla sin legitimitet. Detta görs dels utifrån krav från samhället och dels för att 

använda sin HBR internt. Genom att använda den internt kan företaget utvärdera sina 

egna val och ageranden, och därifrån växa och utvecklas. Många av företagen i 

undersökningen som upprättar en frivillig HBR tillhandahåller inte denna offentligt. 

Utifrån det här går det att anta genom teorin att företagen vill bibehålla en redan etablerad 

legitimitet. Då denna bibehålls genom att bevaka samhällets intressen, ta ansvar och 

samarbeta med ledande aktörer. Frågan är dock om företagen förstår att det är det dem 

gör, och om det i sådant fall finns en utarbetad strategi eller om de bara följer de sociala 

spelregler som råder i den samtiden de verkar och existerar. 

Av de företag som upprättar en HBR frivilligt väljer samtliga i vår undersökning att göra 

detta utifrån två aspekter. Den första aspekten utgår från det egna företaget, för att kunna 

utvecklas och skapa interna rutiner. Den andra aspekten är för att det anses som praxis i 

branschen. Det återfinns fler företag från samma bransch i undersökningen, som anger att 

de inte upprättar en frivillig HBR. Varför dessa inte upprättar någon HBR på basis av att 

det anses som praxis går därför att undra. Många av företagen som upprättar en frivillig 

HBR i vår undersökning är väletablerade företag som funnits på marknaden 20–40+ år. 

Det kanske då är dessa företag som skapat och nu infört en praxis och därmed anser att 

den existerar, de yngre företagen kanske så småningom inser denna praxis och därmed 

väljer att upprätta en HBR i framtiden. 

Inga av de tillfråga företagen i undersökningen angav att de använder informationen i sin 

HBR som ett medel för att vinna fördelar gentemot konkurrenter, vilket Dowling och 

Pfeffer (1975) påstår. Eftersom främsta skälet till upprättandet av en frivillig HBR är för 

företagets egen skull, och det faktum att den inte är offentlig, tyder på att företagen inte 

har för avsikt att manipulera innehållet. Vidare beskriver Dowling och Pfeffer att 

information ses som en handelsvara. Då företagen i undersökningen angett att de inte 

använder informationen mot konkurrenter samt att den i de flesta fall inte är offentlig går 

det även att ifrågasätta detta, då vi inte finner några tydliga incitament till detta hos de 

företag som upprättar en frivillig HBR i vår undersökning. Däremot går det att se att de 

företagen som lagbundet upprättar en HBR använder den som en handelsvara. Då de 
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angett att de ofta läser andra företags HBR och att den ligger till grund för att inleda ett 

nytt samarbete. 

Förutom det speciella geografiska läge som Gotland erbjuder så har respondenterna i vår 

undersökning få saker gemensamt. Respondenterna i vår undersökning kommer från en 

variation olika branscher med dels olika antal år på marknaden och dels antal anställda. 

Det som dock knyter dem samman och som de har gemensamt är att de upprättar en 

HBR, antingen frivilligt eller genom lagkrav.  

Få företag uppger att de ofta läser andra företags HBR, men samtliga anser att det är 

viktigt att leverantörer och samarbetspartners har samma syn på hållbarhetsarbete som det 

egna företaget. Oavsett bransch eller om företagen upprättar en HBR på grund av lagkrav 

eller frivilligt anser dem att det är viktigt med samma syn på hållbarhet.  

6.1 Reflektion 

Företag som upprättar en HBR gör detta utifrån bland annat att de vill växa internt eller 

visa samhället att de gör rätt för sig. Detta är den uppfattningen vi hade när vi valde ämne 

och började ställa frågan. HBR är dock inget nytt ämne, utan har varit ett aktuellt ämne 

sedan 1990-talet, men lagkravet i Sverige är förhållandevis nytt. Även om en del företag 

omfattas av lagkravet tänkte vi att företag arbetat med hållbarhetsfrågor under en längre 

tid än kravet har varit aktuellt.  

Att företag arbetar med hållbarhetsfrågor och tar ansvar för sin omgivning kan idag ses 

som självklart och inget som någon anser vara extravagant. Men det var intressant att 

undersöka vilka faktorer som ligger bakom arbetet och vilka incitament som finns till att 

företag arbetar kring dessa frågor. För till motsats till vad teorin säger så använder inget 

av de tillfrågade företagen sin HBR som ett medel mot konkurrenter. Utan de flesta 

svarade att de använder den för internt bruk eller för att visa samhället att de gör rätt för 

sig. De svar som respondenterna gav ligger närmre den uppfattningen vi själva hade om 

varför företag upprättar en HBR.  

En del av de företag som inte omfattas av lagkravet väljer ändå att upprätta en HBR, vissa 

av dem anger då att det är för att erhålla certifikat eller få en viss klassificering. Eftersom 

vi inte vet varför företagen vill uppnå dessa kan vi bara anta att det är kopplat till 

legitimiteten. För utan legitimitet har företagen svårt att överleva, precis som teorin 

påvisar.  

Legitimitetskapande hänger ihop med flera av delarna till företags upprättandet av en 

HBR som vi ser det. Det ligger helt rätt i tiden att vara medveten om den påverkan vi 

människor i allmänhet har på miljön och klimatet. Att företag då tar ansvar för den del de 

själva står för tycker många idag är en självklarhet, och även vi. Om detta ansvar då 

återspeglas i hur legitimt ett företag är kan vi absolut förstå varför så många företag gör 

det. Men samtidigt är det förvånande varför inte fler företag omfattas av lagen, kanske 

ligger det på framtiden att utvisa om lagen till slut kommer gälla alla företag oavsett 

storlek. Vi fann det dock glädjande att se att så många företag väljer att idag upprätta en 

HBR frivilligt. Oavsett om det är för att skapa legitimitet eller göra rätt för sig så blir 
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utgången en bra startpunkt för framtiden. Förhoppningsvis kan dessa företag sprida 

trenden vidare tills det anses som praxis i samtliga branscher.  

 

6.2 Kritik till genomförd undersökning 

För att få bättre förståelse för hur företag arbetar kring hållbarhetsfrågor kunde det 

möjligtvis varit bra att ta med frågor om det i enkätundersökningen. Eftersom företag kan 

arbeta med dessa frågor men inte nödvändigtvis upprättar en separat HBR. En tänkbar 

handling kan vara att det beskrivs i företagets verksamhetsbeskrivning eller på annat sätt i 

bokslutet, och därmed finns med i verksamheten men inte som en egen rapport. Det hade 

varit intressant att ta med den aspekten i enkäten. För att få med dessa i undersökningen 

hade ytterligare frågor kunnat tas med kring ämnet och därmed utökat enkäten.  

I slutet av enkäten kunde en öppen fråga ha ställts om Övriga upplysningar. Där 

respondenterna öppet kunnat skriva en kommentar. På så sätt hade vi fått möjlighet att få 

med ytterligare information eller tankar från respondenterna.  

Eftersom vi inte kan veta vilka representanter från företagen som svarat på enkäten går 

det därför inte att fastställa om informationen angivna i svaren är valida. Vi kan bara utgå 

från att dem som svarat på enkäten har gjort detta med gott uppsåt och sanningsenligt. 

Urvalet var begränsat till Gotland, vilket kanske ger ett mindre antal respondenter. Hade 

ett större område, till exempel Stockholm, valts hade detta kunnat ge ett större antal 

respondenter. Genom att välja ett större område hade validiteten och generaliserbarheten 

blivit mer applicerbar. Urvalet som gjordes kan därför begränsa denna möjlighet.  

Genom att skicka ut en påminnelse till samtliga respondenter, om att fylla i enkäten, 

kanske bortfallet kunnat minska. Eftersom en påminnelse inte skickades ut går det inte att 

veta hur stort bortfallet blivit om detta gjorts, men vi antar att det minskat.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi hoppas att vår studie har bidragit till diskussionen kring hållbar utveckling och gett en 

inblick till de olika skäl som finns till upprättandet av HBR. Genom att koppla motiven 

till en HBR med legitimiteten önskar vi bidra med ett perspektiv som kan vara behjälpligt 

vid vidare forskning. Det vore intressant att undersöka ett större urval, och undersöka 

vilka andra åtgärder företagen gör för att bidra till hållbar utveckling.  

En annan intressant vinkling för vidare forskning är hur företagen upplever att HBR är att 

upprätta, med avseende på bristen på standard och tydliga mätinstrument. Skulle 

företagen ens önska att det fanns en mall eller en modell liknande den som finns för 

resultat- och balansräkning, och hur skulle den i sådant fall utformas.  

 

 

 

 



25 

 

Referenser 
Almqvist, R., Graaf, J., Jannesson, E., Parment, A. & Skoog, M. (2016) Boken om 

ekonomistyrning. Studentlitteratur, Lund. 

Borglund et al. (2017) CSR och hållbart företagande. Sanoma, Stockholm 

Bryman, A. & Bell, E. (2017) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber, Malmö 

Deegan, C. (2002) Introduction: The legitimising effects of social and environmental 

disclosures – a theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability 

Journal, vol. 15:3, pp. 282-311 

Dowling, J. & Pfeffer, J. (1975) Organizational Legitimacy: Social Values and 

Organizational Behavior. The Pacific Sociological Review, vol. 18:1, pp. 122-136 

Eisenhardt, K.M. (1989) Agency Theory: an assessment and review. Academy of 

Management, vol. 14:1, pp. 57-74 

Elkington, J. (1999) Cannibals with forks the triple bottom line of 21st century business. 

Capstone Publishing, Oxford. 

Fagerström, A. & Hartwig, F. (2017) Så kan företagens redovisning och styrsystem 

underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier, Balans Fördjupning, nr. 4. 

Hämtad 2019-03-12 på https://www.tidningenbalans.se/wp-

content/uploads/2017/09/sa-kan-foretagens-redovisning-och-styrsystem-underlatta-

implementeringen-av-hallbarhetsstrategier.pdf 

Fagerström, A., Hartwig, F. & Lindberg, P. (2016) Redovisning av hållbart 

förädlingsvärde, Tidningen Balans, nr. 1. Hämtad 2019-03-12 på 

https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2015/12/Redovisning-av-

hallbart-foradlingsvarde.pdf 

Freeman, E.R, Wicks, A.C. & Parmar, B. (2004) Stakeholder Theory and “The Corporate 

Objective Revisited”. Organization Science, vol. 15:3, pp. 364–369 

Frostensson, M. & Helin, S. (2018) Hållbarhetsredovisning, Grunder, praktik och 

funktion. Liber, Stockholm 

Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976) Theory of the Firm: Managerial behaviour, agency 

costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, vol. 3, pp. 305–360 

Johansson, P. (2019) Hållbarhetsrapportering- något vi måste kunna lita på, Tidningen 

Balans, debattartikel. Hämtad 2019-03-12 på 

https://www.tidningenbalans.se/debatt/hallbarhetsrapportering-nagot-vi-maste-

kunna-lita-pa/ 

Modigliani, F. & Miller, H.M. (1958) The Cost of Capital, Corporation Finance and the 

Theory of Investment. The American Economic Review, vol. 48:3, pp. 261–297 

Regeringskansliet (2019) Agenda 2030, hämtad 2019-05-15 på 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 



26 

 

SCB (1997) Minska bortfallet, rapport från Statistiska centralbyrån, hämtad 2019-05-29 

på https://www.scb.se/contentassets/d62df838f1ac40648b3c29f79fa88c7c/minska-

bortfallet.pdf 

SCB (2019) Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), hämtad 2019-06-02 på 

https://www.scb.se/ssyk 

Suchman, M.C. (1995) Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. The 

Academy of Management Review, vol. 20:3, pp. 571-610 

Tata, J. & Prasad, S. (2014) CSR Communication: An impression management 

perspective. Journal of Business Ethics, vol. 132:4, pp. 765–778  

Woodward, D., Edwards, P. & Birkin, F. (2001) Some evidence on executives’ views of 

corporate social responsibility. British Accounting Review, vol. 33, pp. 357–397 

ÅRL 1995:1554, Årsredovisningslagen, hämtad 2019-05-15 på 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554 

 

 

 

 

  



27 

 

Bilaga 1: Enkät om Hållbarhetsredovisning Gotland 
 

Vi är två studenter vid Uppsala universitet som just nu skriver vår c-uppsats. Uppsatsen 

belyser hållbarhetsredovisning och varför företag väljer att upprätta en sådan.  

Vi vill därför undersöka hur just ditt företag arbetar kring detta. 

 

*Obligatorisk 
 

1. Har ert företag någon gång upprättat en hållbarhetsredovisning? * 

Markera endast en oval. 

o Ja -Fortsätt till frågan 2 

o Nej -Fortsätt till frågan 10 

Vad är viktigt Avsnitt 2 

Här vill vi ta reda på vad ni anser är viktigt och varför 

2. Är ert företags hållbarhetsredovisning offentlig?  

Markera endast ett alternativ. 

a. Ja  

b. Nej  

c. Vet ej  

3. Har ert företag upprättat en hållbarhetsredovisning innan lagkravet trädde i kraft 

år 2016?  

Markera endast ett alternativ. 

o Ja  

o Nej  

o Vet ej  

 

4. Vad är anledningen till att ert företag hållbarhetsredovisar idag?  

Markera endast ett alternativ. 

a. Lagkrav  

b. Frivilligt  

c. Vet ej  

5. Om du svarade Frivilligt på förra frågan eller upprättade en 

hållbarhetsredovisning innan år 2016, för vem upprättar/upprättade ni er 

hållbarhetsredovisning? (Fler alternativ kan väljas)  
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Markera alla som gäller. 

a. Ägarnas önskemål  

b. Underlag för framtida leverantörer och samarbetspartners  

c. För vår egen skull - för att utvecklas inom dessa frågor  

d. Det anses som praxis inom företagets branch  

e. Leverantörer och samarbetspartners kräver det  

f. Krav från omgivningen - det ligger rätt i tiden att hållbarhetsredovisa  

g. För att uppfylla krav för certifikat och klassificering  

h. Övrigt:  

 

6. Vem riktar sig er hållbarhetsredovisning mot? (Fler alternativ kan väljas)  

Markera alla som gäller. 

a. Vårt eget företag - interna organisationen  

b. Ägarna  

c. Leverantörer och andra samarbetspartners  

d. Konkurrenter  

e. Kunderna  

f. Part som utfärdar certifikat och klassificeringar  

g. Samhället- att visa att vi gör rätt för oss  

h. Övrigt:  

Gradering Avsnitt 3 

Gradera dessa påståenden hur väl de stämmer in på ert företag 

 

7. Vi läser andra företags hållbarhetsredovisning  

 

Markera endast ett alternativ. 

 1 2 3 4  

Aldrig     Ofta 

 

8. Andra företags hållbarhetsredovisning ligger till grund för vårt beslut om att 

inleda ett samarbete  

 

Markera endast ett alternativ. 

 1 2 3 4  

Inte alls     Alltid 
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9. Det är viktigt att våra samarbetspartners och leverantörer har samma syn på 

hållbarhetsarbete som oss  

 

Markera endast ett alternativ. 

 1 2 3 4  

Inte alls viktigt     Absolut viktigt 

 

 

Övergripande Avsnitt 4 

10. Här vill vi veta mer information om ert företag 

Hur många anställda har ert företag?  

Markera endast en oval. 

a. 1–50  

b. 50–100  

c. 100–150  

d. 150–200  

e. 200–250  

f. 250 +  

 

11. Vilken bransch tillhör ert företag?  

Markera alla som gäller. 

a. Administration och kundtjänst  

b. Service- omsorg- och försäljningsarbete  

c. Lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske  

d. Bygg- och underhållsarbete  

e. Industri och tillverkning  

f. Transport  

g. Övrigt:  

12. Hur många år har ditt företag varit aktivt på marknaden?  

Markera endast en oval. 

a. 0–5  

b. 5–10  

c. 10–15  

d. 15–20  

e. 20–25  

f. 25–30  
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g. 30–35  

h. 40+  

13. Sedan hur många år har ditt företag upprättat en hållbarhetsredovisning?  

Markera endast en oval. 

a. 0  

b. 1–2  

c. 3–4  

d. 5–6  

e. 7–8  

f. 9–10  

g. 10+  

h. Vet ej  

 


