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Abstract 

Corporate social responsibility is increasingly discussed as a result of the public becoming 

more aware of how companies affect the environment and society. Since the beginning of 

the 21st century, sustainable development has gained an ever-increasing focus in all 

sectors, not least in the construction and real estate industry. This industry has a significant 

impact on the economic, social and environmental aspects of sustainable development. 

Sustainability reporting has however become a concrete expression of CSR, where 

voluntary sustainability reporting in listed companies today is more the rule than the 

exception. This, in combination with the fact that the construction and real estate industry 

has gained attention due to its global impact, makes it relevant investigating construction 

and real estate companies listed on Nasdaq Stockholm Large Cap.   

 

The study primarily aims to explain the underlying reasons why companies in the chosen 

industry voluntarily report sustainability. Furthermore, the study aims to investigate which 

are the primary stakeholders for the companies’ sustainability reports. Qualitative 

interviews have been conducted with sustainability managers of three construction 

companies and three real estate companies to fulfil the purpose of the study. The theoretical 

basis consists of the system oriented theories of stakeholder and legitimacy theory, which 

have been used to analyse the acquired empirical evidence.  

 

The study has shown that construction and real estate companies must relate to perceived 

requirements and expectations of transparency to be perceived as credible. In response to 

these requirements and expectations, companies can use the sustainability report as a 

legitimacy-creating tool vis-á-vis their primary stakeholders. The study has also identified 

three stakeholder groups that the sustainability report is primarily aimed at, and it is used 

both against external and internal stakeholders.  
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Sammanfattning 

Företags samhällsansvar diskuteras allt oftare som ett resultat av att allmänheten blivit mer 

medvetna om hur företag påverkar miljön och samhället. Sedan början på 2000-talet har 

hållbar utveckling fått ett allt större fokus i alla branscher, inte minst i bygg- och 

fastighetsbranschen. Denna bransch har en avsevärd påverkan på den hållbara 

utvecklingens ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Hållbarhetsredovisning har 

emellertid kommit att bli ett konkret uttryck för företagets samhällsansvar där frivillig 

hållbarhetsrapportering i börsnoterade företag idag är mer regel än undantag. Detta i 

kombination med att bygg- och fastighetsbranschen har uppmärksammats på grund av dess 

globala påverkan gör det relevant att undersöka bygg- och fastighetsbolag noterade på 

Stockholmsbörsens Large Cap-lista.  

 

Studien syftar till att redogöra för vilka orsaker som ligger till grund för att företag i 

branschen frivilligt hållbarhetsredovisar. Vidare är delsyftet att undersöka vilka som är de 

primära intressenterna för bolagens hållbarhetsredovisningar. Kvalitativa intervjuer har 

genomförts med hållbarhetsansvariga på tre byggbolag respektive tre fastighetsbolag för 

att uppfylla studiens syfte. Den teoretiska grunden utgörs av de systemorienterade teorierna 

intressent- och legitimitetsteorin, vilka har använts för att analysera den inhämtade empirin.  

 

Studien har visat att bygg- och fastighetsbolagen måste förhålla sig till upplevda krav och 

förväntningar på transparens för att uppfattas som trovärdiga. Som svar på dessa krav och 

förväntningar kan företagen använda hållbarhetsredovisningen som ett 

legitimitetsskapande verktyg gentemot sina primära intressenter. Studien har även 

identifierat tre intressentgrupper som hållbarhetsredovisningen främst riktas mot och den 

används både mot externa- och interna intressenter.  
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1. Inledning 

I inledningen ges en presentation av bakgrunden till hållbar utveckling och 

hållbarhetsredovisning, vilken följs av en problemdiskussion. Vidare leder 

problemdiskussionen in på studiens problemformulering och syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 

Företag har sedan 1970-talet intresserat sig för miljömässiga och sociala frågor. Intresset 

för dessa frågor ökade i popularitet under 1980-talet där begreppet hållbar utveckling 

introducerades (Hahn & Kühnen, 2013). Världskommissionen gav på uppdrag från Förenta 

Nationerna (FN) år 1987 ut rapporten “Vår gemensamma framtid”, den så kallade 

Brundtlandrapporten (Frostenson, Helin & Sandström, 2015), som kom att få ett kraftigt 

genomslag (Larsson, Bratt & Sandahl, 2011). I Brundtlandrapporten myntades den 

välkända definitionen av hållbar utveckling som: ”en utveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

(WCED, 1987).   

 

Mot slutet av 1990-talet började företagen i större utsträckning rapportera sina 

miljömässiga och sociala åtaganden i en gemensam rapport vid sidan om sina traditionella 

finansiella rapporter (Hahn & Kühnen, 2013). Hållbarhetsredovisning har kommit att bli 

ett konkret uttryck för företagens samhällsansvar då diskussionen om CSR intensifierats 

(Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Corporate Social Responsibility (CSR), eller 

företagens ansvar gentemot samhället, är något som idag är en del av många företags arbete 

(Borglund, De Geer, Sweet, Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström & Windell, 2012). 

Företagens ansvar omfattar flera aspekter, såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala 

(Westermark, 2013).   

 

Hållbarhetsredovisning är ett verktyg som hjälper företag att sätta upp mål, mäta sin 

prestation och hantera förändring mot en mer hållbar verksamhet (GRI, 2015) och kan 

uttryckas som ett sätt att redovisa den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan som 

företagets verksamhet har (Frostenson et al., 2015). Detta spelar en allt större roll för 

företag som strävar efter en god relation till intressenterna (Westermark, 2013). Om en 

hållbarhetsredovisning implementeras på rätt sätt förser den läsaren med information som 

kan användas till att bedöma hur hållbar ett företags verksamhet är. I takt med ett ökat 
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globalt intresse för företagens transparens och ansvar har hållbarhetsredovisningen fått ett 

större spelrum (Frostenson et al., 2015).   

 

För att kommunicera sitt hållbarhetsarbete använder sig många företag av de riktlinjer som 

utvecklats av den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI). Dessa 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning appliceras av företag världen över och är den 

internationella standard som används mest (Brown, de Jong & Levy, 2009). Ramverket 

fungerar som ett verktyg för att kommunicera företags hållbarhetsrelaterade frågor 

(Westermark, 2013) och har haft en betydelsefull roll för hållbarhetsredovisningens 

utveckling (Frostenson et al., 2015). GRI:s ramverk kan användas av företag i alla sektorer 

och erbjuder ett sätt att jämföra företagens prestation kring hållbarhet. Sedan grundandet 

har antalet hållbarhetsrapporter ökat markant (Cajias & Bienert, 2011).  

  

EU antog under hösten 2014 ett direktiv som innebar ökade krav på icke-finansiell 

rapportering, eller hållbarhetsredovisning, som omfattar företag av allmänt intresse med 

minst 500 anställda (EU, 2014). Regeringen har däremot beslutat att gå ett steg längre än 

EU:s minimikrav. Detta för att fler företag ska omfattas av den nya lagen som trädde i kraft 

1 december 2016.1 Trots att det i stor utsträckning hittills varit frivilligt kunde 

revisionsbyrån KPMG i en undersökning konstatera att 87 av de 100 största företagen i 

Sverige upprättade en hållbarhetsredovisning år 2015 (KPMG, 2015).  

 

Figur 1: andel av N100-företag i Sverige som hållbarhetsredovisar (KPMG 2005–2015). 

                                                 
1 Lagen omfattar svenska företag som uppfyller minst två av följande villkor under vart och ett av 

de två senaste räkenskapsåren: minst 250 anställda, minst 175 miljoner kronor i balansomslutning 

och/eller en nettoomsättning som uppgått till mer än 350 miljoner kronor (6 kap. 10§ ÅRL). 
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1.2 Problemdiskussion  

Trots att det hittills saknats ett regelverk gällande hållbarhetsredovisning i de flesta länder, 

har många företag valt att offentligt lämna ut information om sitt hållbarhetsarbete. 

Forskare har olika syn på varför företag implementerar vissa strategier gällande 

rapporteringen. Utifrån legitimitetsteorin kan man argumentera för att ett företag åtar sig 

särskilda sociala aktiviteter om ledningen upplever att samhället där företaget verkar 

förväntar sig detta (Deegan & Unerman, 2011). Överlag söker de flesta företagen 

legitimitet från samhället genom sina CSR-aktiviteter (Hedberg & von Malmborg, 2003). 

Med utgångspunkt ur intressentteorin kan det antas att ledningen tar sig an de ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aktiviteter som de intressenterna med störst makt och inflytande 

förväntar sig (Deegan & Unerman, 2011). Välinformerade intressenter är mindre benägna 

att utveckla negativa uppfattningar om företagets verksamhet, vilket bidrar till att 

upprätthålla företagets image och legitimitet (Amran & Ooi, 2014). 

 

Intressentteorin och legitimitetsteorin är två överlappande teorier som ger olika inblick i de 

faktorer som kan förklara ett visst beteende från ledningen (Gray, Kouhy & Lavers, 1995; 

O’Donovan, 2002; Deegan, 2002). Båda teorierna används ofta för att förklara varför 

företag upprättar en hållbarhetsredovisning (Searcy & Buslovic, 2014). Teorierna menar 

att ett företag är en del av ett större socialt system där företaget påverkar samt påverkas av 

andra grupper i samhället (Deegan, 2002). Det som dock skiljer dem åt är att 

intressentteorin fokuserar på olika intressentgruppers förväntningar, medan 

legitimitetsteorin lägger fokus på samhällets förväntningar i stort (Deegan & Unerman, 

2011).  

 

Företag hållbarhetsredovisar i olika hög grad, då vissa ger ut omfattande information och 

vissa ger ut betydligt mer begränsad information (Chen & Bouvain, 2009). Gamerschlag, 

Möller och Verbeeten (2010) menar att branschen som företaget verkar inom avgör vad 

och hur mycket företag rapporterar av sitt hållbarhetsarbete. Tidigare studier har visat att 

företagsstorlek och synlighet i media är viktiga drivkrafter vid upprättande av en 

hållbarhetsrapport. Dessa observationer kan förklaras av att större företag får mer 

uppmärksamhet (Hahn & Kühnen, 2013). Genom media får de också chansen att förbättra 

sitt rykte vilket därmed utgör ett incitament till att upprätta en hållbarhetsrapport (Hahn & 
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Kühnen, 2013). Amran och Ooi (2014) hävdar att den främsta orsaken till att företag 

upprättar en hållbarhetsrapport är för att skydda sitt rykte och varumärke.  

 

Enligt Nelson, Rakau och Dörrenberg (2010) har bygg- och fastighetsbranschen en stor 

global miljöpåverkan. Lamprinidi & Ringland (2008) menar att hållbarhetsredovisning i 

bygg- och fastighetsbranschen inte är lika väl etablerat som i andra branscher. Byggbolagen 

bidrar bland annat till BNP och skapar arbete (Zuo, Zillante, Wilson, Davidson & Pullen, 

2012). Fastighetsbolagen har en viktig funktion vad gäller att tillämpa hållbarhetstänket i 

den dagliga verksamheten (Caijas & Bienert, 2011; Caijas, Geiger & Bienert, 2012). Bygg- 

och fastighetsbolagen står inför utmaningen att uppvisa att verksamheten styrs med 

hållbarhetsaspekter i fokus (Glass & Dainty, 2011). 

 

Att bygg- och fastighetsbranschen är aktuell påvisas dels i den uppmärksamhet som 

uppstått i samband med den brist på kompetent arbetskraft som råder i byggbranschen 

(Regeringen, 2016) och dels i Boverkets senaste byggbehovsprognos från juni 2016. 

Prognosen bedömer att antalet nya bostäder som kommer att krävas är 710 000 fram till år 

2025. Detta delvis för att tillgodose den förväntade befolkningsökningen och delvis för att 

bostadsbyggandet inte ökat i den takt som krävts. En större del av bostäderna, närmare 

bestämt 440 000, kommer att krävas så tidigt som år 2020 vilket innebär att 88 000 nya 

bostäder behöver byggas årligen (Boverket, 2016). Eftersom det kommer krävas så pass 

många nya bostäder som också ska förvaltas, kan detta medföra ett ökat tryck på hållbarhet, 

vilket troligtvis leder till att hållbarhetsredovisning får ett ännu större fokus i dessa 

branscher.  

 

Tidigare forskning som undersökt varför företag hållbarhetsredovisar har genomförts i 

andra länder (Amran & Ooi, 2014; Hahn & Kühnen, 2013). Med det sagt finns en brist på 

tidigare studier som undersökt svenska företag. Hedberg och von Malmborg (2003) har 

visserligen undersökt varför svenska storföretag följer GRI:s riktlinjer, men inte varför de 

frivilligt upprättat en hållbarhetsredovisning. Detta kunskapsglapp i kombination med att 

bygg- och fastighetsbranschen uppgetts ha en bristfällig rapportering gör det relevant att 

undersöka varför bygg- och fastighetsbolag hållbarhetsredovisar. Eftersom börsnoterade 

bolag är av allmänt intresse (Bolagsverket, 2016) blir det intressant att undersöka företag 

noterade på OMX Stockholm Large Cap.  
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1.3 Problemformulering  

Vilka incitament har bygg- och fastighetsbolag noterade på OMX Stockholm Large Cap 

till att hållbarhetsredovisa, trots att det hittills varit frivilligt? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för varför börsnoterade företag inom bygg- 

och fastighetsbranschen väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning, trots att det hittills 

inte varit lagstadgat. Som delsyfte ämnar vi även att undersöka vilka företagen främst riktar 

sig mot med sina hållbarhetsredovisningar, vilka som är dess primära intressenter. 
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2. Metod 

Metodkapitlet redogör för och motiverar de val som har gjorts för att kunna besvara 

problemformuleringen. Kapitlet inleds med studiens kunskapssyn, följt av metodval och 

den forskningsansats som tillämpats. Vidare motiveras urvalet och datainsamlingen 

redogörs. Avslutningsvis ges en redogörelse av analysmetoden och de kriterier som 

säkerställer studiens kvalitet diskuteras.  

 

2.1 Kunskapsteoretiskt synsätt 

Två kunskapsteoretiska synsätt det ofta talas om är positivism och hermeneutik (Thurén, 

2007). Positivismen har sina rötter i den naturvetenskapliga forskningen och tror på att 

verkligheten kan förklaras på ett objektivt sätt genom observationer och experiment 

(Skärvad & Lundahl, 2016). Det hermeneutiska synsättet grundar sig i tanken om att 

forskaren vid en textanalys ska söka meningen med texten utifrån författarens perspektiv 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Det kunskapsteoretiska synsätt som denna studie kommer utgå ifrån är det hermeneutiska 

synsättet. Detta eftersom syftet är att få en ökad förståelse kring varför företag i bygg- och 

fastighetsbranschen hållbarhetsredovisar samt vilka som är hållbarhetsredovisningens 

primära intressenter. Inom hermeneutiken är målet att förstå hur världen tolkas av olika 

människor och dessa tolkningar är inte mätbara (Hartman, 2004). Enligt Skärvad och 

Lundahl (2016) utgör hermeneutiken grunden i den kvalitativa forskningen och 

positivismen grunden i kvantitativ forskning vilket ytterligare talar för att det är det 

hermeneutiska synsättet som denna studie utgår ifrån.  

 

2.2 Metodval  

För att uppnå studiens syfte ansågs en kvalitativ metod vara mest lämplig eftersom Alvehus 

(2013) menar att denna metod fokuserar på betydelser snarare än statistiska samband. 

Enligt Patton (1990) används kvalitativa metoder för att studera specifika ämnen på djupet 

och i detalj, vilket Jacobsen (2002) styrker då han menar att en kvalitativ metod tillämpas 

för att ta reda på en persons tolkning och förståelse av en viss situation. 

 

Med tanke på syftet, ansågs kvalitativa intervjuer vara bäst lämpade. Detta eftersom vi vill 

ha en bild av vad respondenten anser är viktigt. Det är önskvärt att låta samtalet flöda i 
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olika riktningar då detta ger författarna mer kunskap om vad respondenten upplever vara 

viktigt och relevant (Bryman & Bell, 2013). Intervjuer är väldigt resurskrävande, både vad 

gäller tid och pengar. Viktigt är därför att förbereda och genomföra intervjun på ett 

noggrant sätt, men också att noggrant välja ut lämpliga respondenter (Jacobsen, 2002). 

 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts, vilket innebär att samtalet baserades på ett 

antal förberedda frågor och ämnen, en så kallad intervjuguide (Alvehus, 2013; Bryman & 

Bell, 2013). Dessa frågor var inte fasta då vi hela tiden försökte ställa följdfrågor för att 

hålla samtalets energi uppe. Detta ansågs vara optimalt för studien då respondenten har 

friheten att svara på frågorna som den vill, vilket medför att svaren inte blir begränsade. 

De områden som intervjuguiden huvudsakligen bestod av var generella frågor om 

hållbarhetsredovisning, legitimitet, intressenter samt incitament. Dessa teman utgör 

grunden för de frågor som berördes under intervjuerna. För att operationalisera studiens 

teoretiska begrepp bröts dessa ned till konkreta intervjufrågor för att våra respondenter på 

ett lättare sätt skulle förstå vad vi var ute efter.  Genom att vi ställde frågor kring 

bakgrunden, vilken bild de ville förmedla och vilka för- och nackdelar de såg med 

hållbarhetsredovisningen fick vi bland annat reda på olika incitament till att 

hållbarhetsredovisa. Dessutom ställde vi frågor som grundades på vad tidigare studier 

kommit fram till är incitament till att hållbarhetsredovisa. Begreppet legitimitet 

operationaliserades genom att vi ställde frågor som berörde samhällets förväntningar, 

normer och värderingar. Genom att vi också frågade vilka hållbarhetsredovisningen främst 

riktar sig mot samt vilka intressenter som ansågs vara viktigast fick vi reda på vilka 

rapportens primära intressenter är.  

 

2.3 Forskningsansats  

Vi har i vår studie har antagit en abduktiv ansats som är en blandning mellan deduktion 

och induktion. Detta eftersom vi växlar mellan teoretisk och empirisk reflektion för att 

kunna dra så bra slutsatser som möjligt. En deduktiv ansats grundar sig på en befintlig teori 

eller modell och rör sig därför från det generella till det specifika där teorin prövas mot 

verkliga observationer. En induktiv ansats å andra sidan utgår från det specifika till det 

generella, alltså att observationer i verkligheten ligger till grund för teorin (Skärvad & 

Lundahl, 2016; Bryman & Bell, 2013). I praktiken ses dessa dock som ideal som är svåra 

att leva upp till vilket talar för att vår studie är abduktiv. En rent deduktiv ansats är svår att 
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anta med anledning av tolkningsprocessen. En rent induktiv ansats är också svår att anta 

eftersom det sällan sker en tolkning utan några teoretiska förkunskaper (Alvehus, 2013).   

 

2.4 Val av företag 

Att undersöka alla företag i Sverige har i vår studie aldrig varit aktuellt. För att uppnå 

studiens syfte har vissa kriterier varit tvungna att uppfyllas av de företag som medverkat i 

studien. Eftersom vi ville undersöka varför företag frivilligt hållbarhetsredovisar, var det 

första kriteriet att företagen skulle upprätta en hållbarhetsredovisning. Till en början var 

tanken att studien enbart skulle inrikta sig på byggbolag. Detta delvis på grund av att det 

var en aktuell bransch och delvis eftersom vi i tidigare studier observerat den betydande 

påverkan denna bransch har på de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna av 

hållbarhet (Zuo et al., 2012). Med detta i baktanke började vi söka på internet efter lämpliga 

Large Cap-bolag i byggbranschen som publicerade en hållbarhetsredovisning. Vi fann då 

att det var relativt få bolag i branschen som upprättade en hållbarhetsredovisning vilket 

gjorde att vi valde att också inkludera fastighetsbranschen för att få ett utökat urval. Vi 

ansåg att dessa branscher var snarlika och på många sätt överlappande.  

 

Urvalsprocessens nästa steg var göra en utökad sökning som även inkluderade 

fastighetsbranschen, vilket resulterade i att fler företag uppfyllde urvalskriterierna. 

Westermark (2013) menar att de största börsnoterade företagen är de som 

hållbarhetsredovisar i störst utsträckning. Därför var det andra kriteriet att medverkande 

bolag skulle vara noterade på OMX Stockholm Large Cap den 21 februari 2017. Efter 

avgränsningarna till bygg- och fastighetsbolag noterade på Large Cap fanns ett antal 

företag som uppfyllde kriterierna. Därefter gjordes en typ av icke-sannolikhetsurval vid 

namn bekvämlighetsurval där urvalet bestod av de företag som vid tidpunkten fanns 

tillgängliga (Bryman & Bell, 2013). Antalet intervjuer som skulle genomföras i studien 

grundade sig i vad vi ansåg vara ett lämpligt antal. Eftersom kvalitativa intervjuer är 

resurskrävande (Jacobsen, 2002) har urvalet begränsats till sex företag.  

 

De företag som uppfyllde kriterierna kontaktades och de första som svarade valdes ut. 

Företagen som vi fick kontakt med först var Atrium Ljungberg, Castellum, Hufvudstaden, 

JM, NCC och Peab. Urvalet består av tre företag i byggbranschen och tre företag i 

fastighetsbranschen. Hållbarhet är ett viktigt inslag i båda branscherna då byggandet och 
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förvaltandet av hus har stor påverkan på den hållbara utvecklingen. Tidigare studier har 

dessutom undersökt bygg- och fastighetsbranschen tillsammans (Glass & Dainty, 2011; 

Lamprinidi & Ringland, 2008; Nelson et al., 2010) vilket stärker våra argument ytterligare. 

Vi är medvetna om att valet av företag är homogent, det vill säga att samtliga företag i 

branscherna har liknande egenskaper. Detta leder till problem angående representativiteten 

hos företagen i urvalet. Eftersom en kvalitativ metod innebär ett urval med många variabler 

och få enheter, leder detta alltid till generaliseringsproblem (Jacobsen, 2002). Urvalet av 

byggbolag består av tre av fyra möjliga Large Cap-företag. Vi anser därför att resultatet i 

studien med största sannolikhet kommer att stämma överens även för det fjärde företaget. 

Vi kan dock inte vara säkra på att studiens resultat kommer att gälla för alla fastighetsbolag 

då vi enbart undersöker tre av 11 företag.  

 

När valet av företag var gjort tog vi kontakt med de personer i respektive företag vars 

ansvarsområde omfattar hållbarhetsredovisning. Detta resulterade i att följande personer 

blev våra respondenter: 

 

Företag Respondent Befattning 

Atrium Ljungberg Emma Henriksson Hållbarhetsansvarig 

Castellum Robert Carlsson Hållbarhetsansvarig 

Hufvudstaden Karl-Johan Wall Hållbarhetschef 

JM Per Löfgren Hållbarhetschef 

NCC Christina Lindbäck Hållbarhetschef 

Peab Elin Olsson Hållbarhetssamordnare 

 

Tabell 1: Sammanställning av studiens respondenter. 

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Intervjuer  

Primärdata är den data som forskaren på egen hand samlat in (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Denna studies primärdata har samlats in genom de intervjuer som genomförts med utvalda 

företag. Det första steget i processen var att säkerställa att företagen i enlighet med studiens 

syfte uppfyllde urvalskriterierna. Företagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning, verka 
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i bygg- eller fastighetsbranschen samt tillhöra Stockholmsbörsens Large Cap-lista. 

Lämpliga personer på företagen, vilka främst utgjordes av hållbarhetsansvariga, 

kontaktades via telefon för att boka in en intervju. Efter önskemål från företagen skickades 

intervjuernas temaområden ut vilka baserades på studiens intervjuguide (se bilaga 3). 

Temaområdena skickades ut till samtliga respondenter för att få så omfattande svar som 

möjligt. För att uppfylla syftet och bibehålla en röd tråd genom hela arbetet baserades 

intervjuguiden på den teoretiska referensramen.    

 

Praktiska aspekter ligger bakom att majoriteten av intervjuerna har genomförts via telefon. 

Detta beror främst på att denna typ av datainsamling är mer kostnadseffektiv. Det är också 

enklare att få individen att ställa upp på intervjun (Skärvad & Lundahl, 2016). Det optimala 

hade varit att genomföra alla intervjuer personligen för att kunna observera ansiktsuttryck 

och kroppsspråk. Detta kan vara av betydelse då man kan urskilja de reaktioner 

respondenten visar på de ställda frågorna vilket inte är möjligt i en telefonintervju (Bryman 

& Bell, 2013). Vi har dock försökt att kringgå detta problem genom att försöka genomföra 

intervjuerna via Skype om möjligheten funnits. 

 

2.5.2 Litteratursökning 

Vi har i studien varit källkritiska vid insamlingen av litteratur. Vi har använt oss av olika 

etablerade databaser som funnits tillgängliga för oss genom Högskolan i Skövde för att 

hitta tidigare forskning som var relevant för vår studie. Exempel på databaser som använts 

är Emerald, Google Scholar och Academic Search Elite. De sökord vi har använt oss av är 

bland annat: sustainability, sustainability reporting, GRI, stakeholder theory, legitimacy 

theory, construction, real estate, hållbarhet och hållbarhetsredovisning. Olika 

kombinationer av dessa ord användes för att hitta relevanta artiklar som vi kunde ha nytta 

av. För att hitta lämplig litteratur till studien har vi sökt i Högskolan i Skövdes 

bibliotekskatalog där vi hittat litteratur inom områden som hållbarhetsredovisning, hållbar 

utveckling, metod och teori. Vi har i största möjliga mån använt oss av originalkällor för 

att minska risken för feltolkning och utelämnande av relevant information. Vi har försökt 

att använda oss av så nya källor som möjligt. Dock har vi medvetet valt att i vissa fall 

använda oss av äldre forskning och litteratur eftersom de fortfarande är aktuella och 

används än idag.  
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2.6 Analysmetod  

När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa. Svaren från respondenterna 

delades in i olika teman som var relevanta för att besvara studiens frågeställning och för att 

uppnå syftet. Respondenternas gemensamma utsagor sammanställdes sedan för att 

framhålla majoritetens åsikter. Empirikapitlet inleds med en kort introduktion av 

respondenterna, innehållandes deras arbetslivserfarenheter och arbetsuppgifter. Detta för 

att ge läsaren möjligheten att själv bilda sig en uppfattning av respektive respondent och 

vad som skiljer dem åt. Både empirin och analysen kategoriserades sedan enligt 

analysmodellen och den teoretiska referensramens struktur vilken utgörs av primära 

intressenter, legitimitet samt incitament till att hållbarhetsredovisa. Detta upplägg var 

underlättande för att ge en översikt av det som skulle undersökas samtidigt som det bidrog 

med att tydliggöra studiens teoretiska begrepp och för att på ett enklare sätt bibehålla en 

röd tråd genom hela arbetet. Det viktigaste i empirin valdes ut och diskuterades och 

analyserades i förhållande till den teoretiska referensramen och tidigare forskning. 

 

2.7 Trovärdighet  

Reliabilitet och validitet är två nyckelbegrepp inom den kvantitativa forskningen som 

används för att bedöma en studies kvalitet. En diskussion har pågått bland kvalitativa 

forskare som varit kritiska till dessa begrepps relevans inom kvalitativa studier där vissa 

ansett att kvalitativa och kvantitativa studier ska bedömas utifrån olika kriterier. (Bryman 

& Bell, 2013). För att säkerställa vår studies kvalitet har vi använt oss av de kriterier som 

Lincoln och Guba (1985; 1994, i Bryman & Bell, 2013) har etablerat för att bedöma 

kvalitativa studier. Två huvudsakliga kriterier föreslås, dessa är trovärdighet och äkthet där 

trovärdigheten delats upp i fyra delar och äktheten delats upp i fem delar.   

 

Tillförlitlighet är det första trovärdighetskriteriet som baseras på idén om att det kan finnas 

olika skildringar av den sociala verklighet forskaren befinner sig i. Tillförlitlighet kan 

skapas genom en så kallad respondentvalidering som innebär att forskaren för vidare 

studiens resultat till de personer som är en del av den sociala verkligheten. Detta för att 

försäkra sig om att verkligheten tolkats på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013). Detta kriterium 

ska uppfyllas genom att låta respondenterna bekräfta våra tolkningar av deras 

beskrivningar innan uppsatsen publiceras. 
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Det andra kriteriet som ska stärka trovärdigheten är överförbarhet, vilket innebär hur väl 

resultatet i en undersökning kan appliceras i en annan social verklighet än den som studeras 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi har utfört en kvalitativ studie, med ett urval på sex 

företag inom två olika branscher, kan vi inte påstå att resultatet kommer vara överförbart 

till andra branscher. Vi anser däremot att våra resultat kommer att vara överförbara till 

företag som verkar inom samma branscher och med samma förhållanden som de företag vi 

undersökt i studien. 

 

Pålitlighet är det tredje kriteriet och den kvalitativa forskningens motsvarighet till 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Begreppet handlar i huvudsak om att forskningen 

tydligt ska ge en redogörelse för arbetsgången och de beslut som fattats, så att andra 

forskare kan avgöra om proceduren och besluten är rimliga (Denscombe, 2009). Detta görs 

genom att utförligt redogöra för hela forskningsprocessen, där en bedömning av i vilken 

mån de teoretiska slutsatserna är berättigade ingår (Bryman & Bell, 2013). För att 

säkerställa studiens pålitlighet ska vi tydligt redogöra för våra tillvägagångssätt under hela 

forskningsprocessen. Dessutom kommer vi att bifoga intervjuguiden. 

 

Konfirmering är det fjärde och sista kriteriet för trovärdighet. Detta delkriterium syftar till 

att säkerställa att forskarens subjektivitet inte påverkar undersökningens slutsatser 

(Bryman & Bell, 2013). Vi ska alltså inte låta personliga värderingar påverka studien. För 

att i så stor utsträckning som möjligt försäkra studiens objektivitet kommer vi granska och 

reflektera över de ställningstaganden vi gör.  

 

Utöver trovärdighetskriterierna som nämnts ovan redogörs också begreppet äkthet som i 

sin tur består av fem delkriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. Vi har i vår studie valt att 

fokusera på rättvis bild och pedagogisk autenticitet. Studien ska ge en rättvisande bild av 

de åsikter respondenterna förmedlat (Bryman & Bell, 2013). Vår avsikt är att på ett så 

objektivt sätt som möjligt ge en rättvis bild av de uppfattningar och åsikter som 

respondenterna framför i våra intervjuer. Pedagogisk autenticitet handlar om ifall studien 

har hjälpt de deltagande personerna att bättre uppfatta hur saker upplevs av andra individer 

i miljön (ibid.). Vår studie kan bidra till att en hållbarhetsansvarig på ett företag i studien 

kan få ett annat perspektiv och en bättre uppfattning om hur saker upplevs av andra 

hållbarhetsansvariga på andra företag som deltagit i studien.    
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3. Hållbarhetsredovisning  

Studiens tredje kapitel inleds med en presentation av begreppen hållbar utveckling, CSR, 

hållbarhetsredovisning och GRI. Därefter förklaras bygg- och fastighetsbranschens roll i 

den hållbara utvecklingen. Detta kapitel finns med i arbetet för att ge läsaren en bakgrund 

till studieområdet. 

 

3.1 Hållbar utveckling 

Konceptet hållbar utveckling är resultatet av en ökad medvetenhet om den globala 

kopplingen mellan växande sociala, ekonomiska och miljömässiga problem som 

exempelvis fattigdom, ojämlikhet och orolighet om en hälsosam framtid för mänskligheten 

(Hopwood, Mellor & O’Brien, 2005). Hållbar utveckling definierades i rapporten Vår 

gemensamma framtid som “en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (WCED, 1987). Denna 

betydelsefulla rapport som även kallas Brundtlandrapporten introducerade begreppet 

hållbar utveckling för den globala publiken och skrevs som ett svar på den ökande oron 

över de globala frågor som berörde miljön och mänskliga rättigheter (Bowers, 2010). 

Samtidigt som allmänhetens kännedom om hur miljön påverkas av människans handlingar 

ökat, har också företagens betydelse för denna påverkan fått ett större fokus (Borglund et 

al. 2012).  

 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) avser ett företags frivilliga bidrag till en 

hållbar utveckling som sträcker sig bortom de rättsliga kraven. Förutom ett ekonomiskt 

ansvar har företagen också ett miljömässigt och socialt ansvar (Gamerschlag et al., 2011). 

CSR kan och har definierats på flera sätt vilket gör det till ett dynamiskt begrepp under 

ständig utveckling som följer och ibland formar förändringar av samhällets normer och 

förväntningar (Boulouta & Pitelis 2014). Europeiska Kommissionen definierar CSR som 

”företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället” (EC, 2017).  

 

3.2 Hållbarhetsredovisning  

Mer och mer företag har börjat övervaka sina prestationer vad gäller sociala och 

miljömässiga aspekter.  Det finns ett antal olika anledningar till att företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning, men i grunden är den avsedd att förmedla transparens och ansvar. 

En hållbarhetsrapport är en sammanställning av ett företags miljömässiga, sociala och 
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ekonomiska påverkan och utveckling, och är relevant för förståelsen av företagets 

prestation och risk (Leszczynska, 2012). En effektiv hållbarhetsredovisning ses allt oftare 

som en avgörande faktor när företag kommunicerar till sina intressenter om hur väl de 

presterar mot sina strategiska sociala och miljömässiga mål (Jones, Comfort & Hillier, 

2016). Den beskrivs även av många som ett verktyg för att mäta, redogöra för och ta ansvar 

gentemot interna och externa intressenter för företagens hållbarhetsarbete (GRI, 2015). 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menar att 

hållbarhetsredovisning kan ses som en allmän företagsrapport som förser interna och 

externa intressenter med en bild av hur företaget ställer sig till och arbetar med 

hållbarhetsfrågor. Frågan är inte idag om företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning, 

utan istället vad som ska ingå och hur den ska upprättas (Borglund et al., 2012).  

 

Företag vill idag göra sina verksamheter mer hållbara, dels för att kunna möta sina 

intressenters ständigt ökande förväntningar och dels för att skapa social rättvisa och skydda 

miljön så gott det går (GRI, 2015). Företag och organisationer drar nytta av att frivilligt ge 

ut icke-finansiell information i form av en hållbarhetsrapport. Detta eftersom denna rapport 

har en direkt påverkan på företagets image, utvärdering och marknadsvärde (Massoud, 

Daily & Bishop, 2011). All information som delges i rapporten måste alltså vara giltig, 

pålitlig, omfattande och jämförbar. Hållbarhetsredovisningar kan också användas för att 

öka de anställdas medvetenhet och engagemang vilket hjälper till att legitimera företaget 

internt och för att hjälpa till att öka synligheten av de anställdas aktiviteter (Searcy & 

Buslovich, 2014). GRI:s ramverk tillät en standardisering av hållbarhetsredovisningar och 

underlättade utvärderingen av utgiven information (Leszczynska, 2012). Ett annat begrepp 

som ibland används synonymt med hållbarhet introducerades i mitten av 1990-talet. Detta 

begrepp var triple bottom line (TBL) som myntades av John Elkington. Begreppet innebar 

att företag utöver sin ekonomiska prestation även skulle redovisa sin sociala och 

miljömässiga påverkan. De olika dimensionerna av TBL brukar även benämnas people, 

planet och profit (Slaper & Hall, 2011).  

 

Hållbarhetsredovisning är i stor utsträckning av frivillig natur, vilket ger företag 

möjligheten att påverka den information de ger ut i rapporten (Chen & Bouvain, 2009). 

Från och med den 1 december 2016 är det inte längre frivilligt för större företag i Sverige 

att upprätta en hållbarhetsrapport (Regeringen, 2016). Detta beslut fattades av regeringen, 

och bygger på EU-direktivet som trädde i kraft hösten 2014. Direktivet omfattade alla 
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företag inom EU som har mer än 500 anställda (EU, 2014). Den nya lagen som gäller först 

inkomståret 2017 omfattar alla företag som uppfyller mer än ett av följande krav minst två 

år i rad:  

 medelantalet anställda uppgår till minst 250. 

 balansomslutning som uppgår till minst 175 miljoner kronor. 

 omsättning som uppgår till mer än 350 miljoner kronor (6 kap. 10§ ÅRL). 

 

3.3 GRI 

Hållbarhetsredovisning är fortfarande av frivillig karaktär i de flesta länder. I avsaknad av 

en tvingande lagstiftning har många företag valt att ta hjälp av särskilda riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning för att underlätta utvecklingen av rapporterna (Searcy & Buslovich, 

2014). Global Reporting Initiative (GRI) är ett av många ramverk som används vid 

hållbarhetsrapportering och är det mest välkända ramverket när det kommer till frivillig 

rapportering av miljömässig och social prestation av företag och organisationer världen 

över (Brown et al., 2009). Riktlinjerna kan tillämpas av alla företag, oavsett bransch och 

sedan grundandet har antalet producerade hållbarhetsrapporter ökat markant. Dessutom 

möjliggör dessa riktlinjer en internationell jämförelse av företags ansvarstagande (Caijas 

& Bienert, 2011).  

 

Organisationen GRI grundades år 1997 i Boston, USA, av den ideella organisationen 

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES). FN:s miljöprogram 

(UNEP) var också med och spelade viktig roll vid grundandet (Jones et al., 2016). Det 

uttryckliga målet med GRI var att harmonisera de många rapporteringssystemen som 

användes vid tidpunkten (Brown et al., 2009). Den första versionen av GRI lanserades i 

USA år 2000. Sedan dess har riktlinjerna utvecklats och lanserats i de olika versionerna 

G2, G3 och G4. Det övergripande målet med G4 var att göra hållbarhetsredovisningar mer 

relevanta och trovärdiga, och göra det möjligt för organisationer att på ett bättre sätt 

informera sina intressenter, samhället och marknaden om sina hållbarhetsstrategier och 

prestationer (Jones et al., 2016). GRI:s riktlinjer G4 gäller fram tills 1 juli 2018, då den nya 

GRI Standards börjar gälla (GRI, u.å.). De företag som är föremål för granskning i studien 

har alla använt sig av GRI:s riktlinjer G4 i sina senaste rapporter. 
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3.4 Bygg- och fastighetsbranschen 

Sedan början på 2000-talet har hållbar utveckling inom alla branscher blivit allt mer 

uppmärksammad. Byggbranschen är inget undantag då den har stor påverkan på 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling. Dess påverkan kan 

vara positiv då den bidrar till BNP, skapar sysselsättning och producerar byggnader för att 

tillgodose människors behov, men även negativ då den genererar stora mängder avfall, 

buller, damm och utsläpp av växthusgaser (Zuo et al., 2012).  Enligt Nelson et al. (2010) 

har bygg- och fastighetsbranschen en stor global påverkan där branscherna står för 42% av 

EU:s energiförbrukning och 35% av allt utsläpp av växthusgaser. Som ett resultat är dessa 

branscher under noggrann granskning av allmänheten (Zuo et al., 2012). 

Hållbarhetsredovisning är inte lika vanligt förekommande i bygg- och fastighetsbranschen 

jämfört med andra branscher (Lamprinidi & Ringland, 2008). Vidare spelar fastighetsbolag 

en viktig roll vid implementeringen av hållbarhet i den dagliga verksamheten. Detta 

eftersom en byggnad har en så pass lång livscykel, vilket gör att den har en påverkan som 

sträcker sig över flera generationer (Caijas & Bienert, 2011; Caijas, Geiger & Bienert, 

2012).  

 

Framgångsrika företag inom bygg- och fastighetsbranschen kommer bedömas efter 

förmågan att anpassa sig till en hållbar kontext, införa ny teknik, använda sig av hållbara 

metoder samt influera andra att göra likadant. Utmaningen för dessa företag är att visa att 

hållbarhetsaspekter är närvarande, synliga och integrerade i verksamheten (Glass & Dainty, 

2011). 
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4. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med tidigare studier som berör olika incitament till 

att hållbarhetsredovisa. Vidare beskrivs de valda teorierna. Den teoretiska referensramen 

avslutas sedan med en sammanfattning och studiens analysmodell.  

 

4.1 Incitament till att hållbarhetsredovisa 

Företagsrapportering har till stor del varit frivilligt, vilket tillåter forskning om varför 

företag väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning. Enligt Amran och Ooi (2014) är de 

främsta drivkrafterna till att företag börjar hållbarhetsredovisa att skydda sitt varumärke 

och sitt anseende. I denna era av informationsteknologi kommer nästan allting till 

allmänhetens kännedom. Välinformerade intressenter driver företagen till att svara på ett 

lämpligt och ansvarsfullt sätt. Företagens exponering har tillsammans med allmänhetens 

medvetenhet ökat och detta till följd av massmedias utveckling. En annan orsak som 

förklarar varför ett företag tar beslutet att dela med sig av miljömässig information till 

allmänheten är för att ge en positiv bild av företaget. Detta förstärker den idé som finns om 

att årsredovisningen är ett PR-dokument som används av ledningen för att skildra en positiv 

bild av företagets sociala och miljömässiga prestation (O’Donovan, 2002).  

 

Hahn och Kühnen (2013) menar att det finns interna och externa faktorer som driver företag 

till att hållbarhetsredovisa. Företagets storlek är en intern faktor som förklarar varför 

företag engagerar sig i hållbarhetsredovisning, förutsatt att större företag till sin natur har 

större påverkan och är mer synliga vilket leder till att de uppmärksammas och granskas av 

ett större antal intressenter. Dessutom kan mindre företag ha en högre marginalkostnad vid 

redovisning. Synlighet i media är en extern faktor som kan användas för att förklara varför 

företag börjar hållbarhetsredovisa. Företagen kan med hjälp av rapporteringen påverka sitt 

anseende genom att minska risken för dålig publicitet i media och utnyttja eventuella 

fördelar som bra publicitet kan medföra. 

 

Enligt Deegan (2002) finns det flertalet olika drivkrafter till att delge information till 

externa intressenter. Ett av dessa menar han är företagets önskan att legitimera vissa 

aspekter av verksamheten. Vidare menar han att företagsledningen har incitament till att 

delge information om sitt hållbarhetsarbete till särskilda mäktiga intressentgrupper för att 

visa att man anpassar sig efter intressenternas förväntningar. Deegan (2002) nämner 
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ytterligare några incitament till varför företag frivilligt hållbarhetsredovisar. Ett av dessa 

är för att vinna prestigefyllda utmärkelser som genererar bra publicitet för företaget vilket 

kan ha en positiv påverkan på företagets rykte. Ett annat incitament är att företaget känner 

ansvar eller skyldighet till att upprätta en hållbarhetsrapport för att allmänheten har rätt till 

denna information. 

 

4.2 Systemorienterade teorier 

Det finns vissa teorier som kan användas för att förklara varför företag frivilligt gör valet 

att redovisa särskilda uppgifter till externa intressenter. Två av dessa teorier är 

intressentteorin och legitimitetsteorin som båda tillhör de så kallade systemorienterade 

teorierna. Dessa teorier har valts eftersom de kan ses som två överlappande teorier som ger 

olika, men användbara insikter. Förespråkare för legitimitetsteorin talar ofta om att 

företaget ska uppfylla samhällets förväntningar (som gestaltas i ett ”socialt kontrakt”). 

Detta ger dock ingen fullständig lösning eftersom samhället är uppbyggt av olika grupper 

med olika stor makt och förmåga att påverka andra grupper. Därför används också 

intressentteorin eftersom den tror på att olika grupper har olika syn på hur företag ska styra 

sin verksamhet och har olika förmåga att påverka ett företag (Deegan, 2002).         

 

Intressentteorin används för att förklara hur ett företag måste ta ansvar gentemot sina 

intressenter. Legitimitetsteorin å andra sidan menar att frivillig hållbarhetsrapportering är 

en del av processen för att uppnå legitimitet (van der Laan, 2009). Searcy och Buslovich 

(2014) menar att intressentteorin och legitimitetsteorin har använts flitigt i tidigare 

forskning för att förklara vad som motiverar företag till att hållbarhetsredovisa. Flertalet 

andra forskare har framhävt kopplingen mellan intressent- eller legitimitetsteorin och 

hållbarhetsredovisning (Mahadeo, Oogarah-Hanuman & Soobaroyen, 2011; van der Laan, 

2009; Amran & Ooi, 2014) vilket ytterligare stärker våra teorival.  

 

4.2.1 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin hävdar att företag och organisationer ständigt strävar efter att försäkra 

sig om att de verkar inom samhällets normer och uppfyller samhällets förväntningar, och 

därmed uppfattas på ett korrekt och accepterat sätt. Ett begrepp att förtydliga i detta 

sammanhang är legitimitet, som av Suchman (1995) beskrivs som ett antagande eller en 

uppfattning om att ett företags verksamhet och aktiviteter är önskvärda och faller inom 
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ramen för samhällets normer och värderingar. Legitimitet representerar förhållandet mellan 

företagets aktiviteter och dess intressenter och är en immateriell tillgång vars värde måste 

bibehållas för att försäkra fortsatt stöd från samhället (Suchman, 1995). Dowling och 

Pfeffer (1975) menar att ett företag är beroende av denna tillgång för att överleva. 

 

Ett företag strävar efter att etablera ett samspel mellan dess egna värderingar och samhällets 

värderingar (Suchman, 1995). Shocker och Sethi (1974) och Campbell (2000) menar att 

alla företag driver sin verksamhet via ett socialt kontrakt där dess överlevnad och tillväxt 

beror på hur väl det uppfyller samhällets förväntningar. Företag måste hela tiden bevisa sin 

legitimitet och relevans genom att demonstrera att dess tjänster är godkända och behövs av 

samhället (Shocker & Sethi, 1974). Samhällets normer, värderingar och förväntningar är 

inte fasta utan förändras över tid, vilket innebär att företag och organisationer måste vara 

lyhörda för den miljö de verkar i och visa att de också förändras (Deegan, Rankin & Tobin, 

2002). Om företagen inte gör nödvändiga förändringar i takt med att samhällets 

förväntningar ökar, kommer ett legitimitetsgap att uppstå (Lindblom, 1994). 

 

Campbell (2000) föreslår att exempelvis hållbarhetsredovisning kan användas för att 

minska det legitimitetsgap som finns mellan hur ett företag vill uppfattas och hur det 

faktiskt är. Detta håller van der Laan (2009) med om då hon menar att ett frivilligt 

upprättande av en hållbarhetsredovisning är ett svar på ett upplevt hot mot eller ett gap i 

företagets legitimitet. En delgivning vore inte nödvändig om inte en del av samhället 

ifrågasätter lämpligheten i företagets produktion, metoder eller mål. Detta betyder att om 

samhällets uppfattning av företaget är i linje med hur företaget själva vill uppfattas, finns 

inget legitimitetsgap och därför inget behov av att dela med sig av sitt hållbarhetsarbete. 

 

Flera tidigare studier har kommit fram till att hållbarhetsredovisning kan användas som ett 

legitimitetsskapande verktyg (Deegan, 2002; Mahadeo et al., 2011; Deegan et al., 2002). 

Legitimitetsteorin vilar på antagandet att ledningen tillämpar strategier, inklusive 

redovisningsstrategier, som visar samhället att företaget försöker uppfylla de förväntningar 

som ingår i det sociala kontraktet. Att bara förändra sina aktiviteter utan att kommunicera 

detta till allmänheten anses inte vara tillräckligt. Hållbarhetsredovisning kan användas av 

ledningen för att skapa legitimitet och på så sätt säkerställa företagets plats i samhället 

(Deegan et al., 2002).  
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4.2.2 Intressentteorin 

Intressentteorin kan hjälpa till att identifiera vilka grupper i samhället som kan vara 

relevanta för ledningen att fokusera på vid särskilda beslut och vilka förväntningar 

företaget måste ägna mest uppmärksamhet åt. Det kan därför argumenteras att företaget har 

flera sociala kontrakt att uppfylla (Deegan, 2002). Intressentteorin lades fram av Freeman 

(1984) som ett förslag på strategisk styrning av organisationer under den senare delen av 

1900-talet (Mainardes, Alves & Raposo, 2011). Freemans ramverk grundade sig i den oro 

som chefer under denna tiden upplevde på grund av den miljömässiga förändring och 

turbulens som pågick. Freeman (1984) definierar intressenter som “alla grupper eller 

individer som blir påverkade av eller kan påverka förverkligandet av en organisations mål” 

(Freeman & Mcvea, 2001). Clarkson (1995) å andra sidan definierar intressenter som de 

individer eller grupper som har, eller kräver, äganderätt, rättigheter eller intressen i ett 

företag och dess aktiviteter, då, som nu, som i framtiden.  De individer och grupper som 

har liknande intressen i ett företags aktiviteter utgör företagets intressentgrupper. 

 

Intressentgrupper kan enligt Clarkson (1995) kategoriseras i primära och sekundära 

intressenter. Utan sina primära intressentgrupper kan ett företag inte överleva och dessa 

primära intressenter utgörs av aktieägare och investerare, anställda, kunder, leverantörer 

och den offentliga sektorn. Ett företags överlevnad och fortsatta framgång beror på 

chefernas förmåga att skapa tillräckligt välstånd, värde eller tillfredsställelse för de som 

tillhör dessa intressentgrupper, så att varje grupp fortsätter vara en del av företagets 

intressenter. Sekundära intressentgrupper är de som påverkar, eller influeras av företaget, 

men som inte är inblandade i några transaktioner med företaget eller är väsentliga för dess 

överlevnad. Media är en intressent som kan kategoriseras in i de sekundära 

intressentgrupperna, eftersom den har kapaciteten att samla allmänhetens åsikt till förmån 

för, eller i opposition till ett företags prestation.  
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Figur 2: Företagets primära intressentgrupper efter Clarkson (1995). 

 

Enligt Donaldson och Preston (1995) kan intressentteorin delas in i tre olika perspektiv: 

det normativa, det instrumentella samt det deskriptiva perspektivet. Det normativa eller 

etiska synsättet förespråkar att företaget ska ta lika stor hänsyn till alla intressenter, oavsett 

vilket inflytande de har på företaget. Det instrumentella perspektivet menar å andra sidan 

att företaget bör lägga sitt fokus på de intressenter som besitter den största makten. Det 

deskriptiva perspektivet används för att beskriva och förklara ett företags egenskaper och 

beteende, detta kan exempelvis handla om hur företaget styrs. Det normativa och 

deskriptiva perspektivet kommer inte förklaras i detalj då studien fokuserar på det 

instrumentella perspektivet.    

 

Det instrumentella perspektivet är det synsätt som kommit att få mest uppmärksamhet i 

litteraturen (Mahadeo et al., 2011). Detta perspektiv menar att intressenternas påverkan på 

företaget avgör hur stor hänsyn och vilket förhållningssätt företaget har till de intressen och 

krav som intressenterna ställer (Donaldson & Preston, 1995). De intressenter som har ett 

direkt inflytande på företaget ses som ett hot som kan äventyra företagets existens eftersom 

de kan undanhålla resurser som är avsedda för företaget. Därför måste intressenterna 

hanteras på ett sätt som säkerställer ett fortsatt stöd och som i slutändan leder till att 

företagets mål uppnås (Mahadeo et al., 2011). 

 

Med utgångspunkt ur det instrumentella perspektivet väljer företag att dela med sig av 

information av strategiska anledningar snarare än att de upplever ett ansvar att göra detta. 

Företagsledningen har incitament till att delge information om sitt hållbarhetsarbete till 
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särskilda mäktiga intressentgrupper. Detta för att visa att man anpassar sig efter dessa 

intressenters förväntningar (Deegan, 2002). Perez-Batres, Doh, Miller och Pisani (2012) 

menar att alla intressentgrupper inte är lika betydelsefulla när ett företag väljer att upprätta 

en hållbarhetsredovisning, det är viktigare att beakta de mer framträdande 

intressentgrupperna. 

 

4.3 Sammanfattning  

Forskningen visar att intressenterna idag har nästintill obegränsad tillgång till information 

vilket har resulterat i att de blir allt mer medvetna (Amran & Ooi, 2014). Företag har ett 

antal olika incitament som förklarar varför de delger hållbarhetsrelaterad information till 

sina intressenter (Deegan, 2002). Dessa incitament kan handla om att företagen vill 

förmedla en positiv bild av sin verksamhet (O’Donovan, 2002) och att skydda sitt rykte 

och varumärke (Amran & Ooi, 2014). Hahn och Kühnens (2013) studie visar att det finns 

både interna och externa drivkrafter till att företag hållbarhetsredovisar där företagsstorlek 

och synlighet i media är två faktorer.  

  

Enligt legitimitetsteorin driver företag sin verksamhet via ett socialt kontrakt där dess 

överlevnad och tillväxt beror på hur väl det uppfyller förväntningarna från samhället 

(Shocker & Sethi, 1974; Campbell, 2000). Förespråkare av intressentteorin hävdar däremot 

att företaget behöver uppfylla flera sociala kontrakt med olika intressentgrupper (Deegan, 

2002). Ett företags ledning kan använda hållbarhetsredovisningen för att skapa legitimitet 

(Deegan et al., 2002). När företag upprättar en hållbarhetsredovisning är vissa intressenter 

viktigare än andra intressenter (Perez-Batres et al., 2012). Företagen måste försäkra sig om 

att de intressenter som har en direkt påverkan på företaget hanteras så att de fortsätter stödja 

verksamheten (Mahadeo et al., 2011). Företagen vill genom sin hållbarhetsredovisning visa 

sina mest framträdande intressenter att de förhåller sig till deras förväntningar vilket 

innebär att företaget erhåller legitimitet (Deegan, 2002).  

  

4.4 Analysmodell 

Utifrån den teoretiska referensramen har följande analysmodell konstruerats. Modellen 

visar hur de teoretiska begreppen samspelar med varandra. Studiens syfte är dels att öka 

förståelsen för varför börsnoterade bygg- och fastighetsbolag hållbarhetsredovisar och dels 

att undersöka vilka som är hållbarhetsredovisningens primära intressenter. 
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För att säkerställa sin fortsatta överlevnad strävar företagen efter att uppfylla det sociala 

kontraktet. Detta kontrakt representerar de förväntningar samhället har av hur dessa företag 

bör agera. Så länge deras aktiviteter är kongruenta med samhällets förväntningar och faller 

inom ramen för vad som är acceptabelt, erhåller företagen legitimitet. Förutom att uppfylla 

det sociala kontraktet behöver företagen också verka inom ramen för samhällets normer 

och värderingar för att erhålla legitimitet. Hållbarhetsredovisning kan användas för att 

skapa legitimitet genom att uppfylla samhällets förväntningar vilka utgör det sociala 

kontraktet. Samhället består i sin tur av olika intressentgrupper vars förväntningar är av 

olika stor vikt för företagen. Vid hållbarhetsredovisning är det särskilt viktigt att tillgodose 

de primära intressenternas förväntningar för att företagen ska överleva. Detta talar för att 

de har flera sociala kontrakt med sina primära intressentgrupper som de måste förhålla sig 

till. Företagen har ett antal olika incitament till att upprätta en hållbarhetsredovisning. De 

är beroende av det sociala kontraktet för att säkra sin plats i samhället. Att förhålla sig till 

de sociala kontrakt som företagen har med samhället och sina intressenter genom att möta 

deras förväntningar kan därför utgöra incitament till att hållbarhetsredovisa. Detta förklarar 

analysmodellens koppling mellan de teoretiska begreppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Analysmodell.  
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5. Empiri 

I det här kapitlet kommer den insamlade empirin att presenteras. Kapitlet inleds med en 

kort introduktion om respektive respondent. Därefter följer en redogörelse av resultatet 

från intervjuerna som är uppdelad efter analysmodellens olika delar. 

 

5.1 Presentation av respondenter 

Empirin har samlats in genom intervjuer av olika slag. Här presenteras respondenterna i 

alfabetisk ordning utifrån företagsnamn. 

 

Emma Henriksson, Atrium Ljungberg  

Emma är hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg sedan två och ett halvt år tillbaka. Hon 

har jobbat med hållbarhetsrelaterade frågor i varierande grad sedan 2004. Hon har en 

övergripande roll där hon ansvarar för bolagets hållbarhetsarbete. Arbetsuppgifterna 

innefattar bland annat att driva hållbarhetsarbetet framåt, rapportera och följa upp. 

 

Robert Carlsson, Castellum  

Robert är hållbarhetsansvarig på Castellum för region Stockholm. Han jobbar dessutom 

50% med hållbarhetsfrågor som rör hela Castellum-koncernen. Han har arbetat med 

hållbarhetsfrågor sedan 2010. Tidigare jobbade han på Norrporten som under 2016 blev 

uppköpta av Castellum. I nuläget går mycket av hans tid till att implementera ISO-

certifiering i hela koncernen. Han jobbar också med miljö- och energifrågor, material och 

avfall samt är ett stöd för organisationen vad gäller miljöfrågor. 

 

Karl-Johan Wall, Hufvudstaden  

Karl-Johan är hållbarhetschef på Hufvudstaden sedan sex år tillbaka. Han har arbetat med 

hållbarhetsrelaterade frågor sedan år 2000. Hans arbetsuppgifter varierar i ganska hög grad. 

De innefattar allt från hållbarhetsredovisningen till frågor kring byggnationer, energi samt 

kontakt med hyresgäster.   

 

Per Löfgren, JM  

Per har jobbat på JM i totalt åtta år i två omgångar. Hans nuvarande roll som hållbarhetschef 

för koncernen har han innehaft i tre år. Hållbarhetsfrågor är något han har arbetat med 

under hela sitt verksamma yrkesliv. Han ansvarar för hållbarhetsfrågorna där mycket 
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handlar om att samordna hållbarhetsarbetet, sätta upp mål, uppföljning samt att driva det 

dagliga hållbarhetsarbetet för hela koncernen.  

 

Christina Lindbäck, NCC   

Christina är NCC-koncernens hållbarhetschef sedan slutet av 2010. Hon började jobba med 

hållbarhetsfrågor under 1990-talet, då miljöfrågor var i fokus. Hennes arbetsuppgifter 

innefattar att lägga en strategi för hållbarhetsarbetet och sedan se till att den genomförs 

kopplat till NCC:s huvudaffärsstrategi. Förenklat kan man säga att hon ser till att NCC 

successivt blir mer hållbara. 

 

Elin Olsson, Peab   

Elin är hållbarhetssamordnare för Peab-koncernen. Hon har arbetat med 

hållbarhetsrelaterade frågor sedan 2011, först som projektledare och nu som samordnare. 

Hennes arbetsuppgifter omfattar bland annat strategiskt utvecklingsarbete och 

kommunikation kring hållbarhet, både internt och externt. Hon arbetar med mål, nyckeltal 

och ibland stödjer hon hållbarhetsarbetet i specifika byggprojekt.  

 

5.2 Primära intressenter 

Alla tillfrågade företag var överens om att hållbarhetsredovisningen främst är riktad mot 

vissa särskilda intressentgrupper. Respondenterna menade att majoriteten av deras 

intressenter har ett intresse i att företaget har ett aktivt hållbarhetsarbete som 

kommuniceras. Dock är inte alla intresserade av att läsa deras hållbarhetsredovisning. 

Samtliga företag har sagt att deras huvudsakliga intressenter för hållbarhetsredovisningen 

utgörs av aktieägare och investerare, anställda samt kunder från den offentliga sektorn. 

Majoriteten av företagen ansåg också att leverantörer var en av deras viktigaste intressenter 

vad gäller verksamheten, men inte själva hållbarhetsrapporten.  

 

Respondenterna ser aktieägare och investerare som en gemensam intressent med likvärdiga 

krav och förväntningar. Samtliga ansåg att aktieägare och investerare var den viktigaste 

intressentgruppen för hållbarhetsredovisningen. Detta kan främst förklaras i att samtliga 

företag är börsnoterade. Denna intressentgrupp kräver att företagen är transparenta i sin 

hållbarhetsrapportering för att kunna utvärdera företagets miljömässiga och sociala 

prestation. Robert Carlsson på Castellum menar att hållbarhetsredovisningen är ett viktigt 
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verktyg för aktieägare och investerare när de bedömer om företaget är värt att investera i. 

Att hållbarhetsredovisningen är integrerad i samtliga företags årsredovisningar visar också 

att den har ett fokus på aktieägare och investerare. Per Löfgren på JM säger att:  

 

“… hållbarhetsredovisningen riktas framför allt mot investerare och 

finansmarknaden. I och med att vi nu också integrerar den i vår årsredovisning så 

är den huvudkanalen mot investerarvärlden helt enkelt, ja våra ägare.” 

 

En annan huvudsaklig intressentgrupp som identifierats är anställda. Här fokuserar 

företaget både på befintliga och potentiella medarbetare. Flera respondenter nämner att de 

anställda vill känna sig stolta över sin arbetsplats och försäkra sig om att företaget tar ansvar 

och bidrar till hållbar utveckling. Flertalet företag har nämnt potentiella medarbetare i form 

av exempelvis studenter som en målgrupp för hållbarhetsredovisningen. Detta håller Elin 

Olsson på Peab med om då hon menar att den nya generationen i större utsträckning 

efterfrågar att företag ska ha en bra hållbarhetskommunikation för att vara aktuell som 

arbetsgivare. 

 

Alla respondenterna tyckte att kunder var en viktig intressent. Det skiljer dock en del 

beroende på vilken typ av kund det handlar om. Kunder från den privata sektorn har inte 

lika stort fokus på hållbarhetsredovisningen som kunder från den offentliga sektorn har. 

När fastighetsbolagens kund exempelvis är en myndighet är hållbarhetsredovisningen en 

viktig fråga eftersom hyresgästen enligt Robert Carlsson annars skulle ifrågasätta hur 

seriöst bolaget är. Byggbolag har också offentliga kunder som till exempel kommuner som 

värdesätter hållbarhetsredovisningen högt. Christina Lindbäck på NCC menar att 

hållbarhetsredovisningen kan användas i samband med anbud då den ger en bra 

beskrivning av verksamhetens hållbarhetsarbete.   

 

Fyra av sex respondenter nämnde uttryckligen leverantörer som en av hela verksamhetens 

nyckelintressenter. För att bibehålla en god relation till leverantörerna är det viktigt med 

ett bra hållbarhetsarbete, denna intressentgrupp verkar däremot inte lägga allt för stor vikt 

vid att läsa själva rapporten. En annan intressent som samtliga respondenter ansåg vara av 

relativt stor vikt är media. Media har inte identifierats som en nyckelintressent hos något 

av de tillfrågade företagen, utan respondenterna ser media mer som en 

kommunikationskanal till sina andra intressenter. Majoriteten pratar om att göra rätt ur ett 
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mediaperspektiv som en slags riskminimering. Christina Lindbäck nämnde vikten av att 

synas och vara närvarande på sociala medier för att nå ut till olika intressentgrupper. 

Dessutom nämnde hon hur viktigt det är att vara tillgänglig för media för att öka 

transparensen.  

 

5.3 Legitimitet   

Att samhället och intressenterna idag ställer högre krav på företagen att vara goda 

samhällsmedborgare är något som samtliga respondenter är eniga om. Karl-Johan Wall 

menar att Hufvudstaden är skyldiga att bidra till samhällsutvecklingen eftersom företaget 

är en del av samhället. Per Löfgren menar att intressenternas krav, värderingar och 

förväntningar utgör ett företags grund och är något som företag måste förhålla sig till för 

att ha rätt att verka i samhället. Samtliga respondenter har betonat vikten av att på ett 

transparent sätt visa vad de har åstadkommit under året. Detta håller Elin Olsson med om, 

då hon på frågan ”vilken bild vill företaget förmedla med sin hållbarhetsredovisning?” 

svarade:  

 

“Vi vill kunna visa hur vi jobbar med frågorna, vad våra målsättningar är, att 

vi är öppna och ödmjuka för det är en resa man aldrig blir färdig med, att ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete behövs när det gäller hållbarhetsfrågor och det 

har varit utgångspunkten i Peabs rapporter från första början […] Den bilden 

vi vill förmedla är en så ärlig och transparent bild som möjligt, att vi är en 

ansvarsfull samhällsbyggare.”  

 

Respondenterna var mer eller mindre inne på att företagen i någon mån följer samhällets 

värderingar och normer. Per Löfgren tror att globaliseringen och de ökade miljöproblemen 

har gjort att samhället blivit mer medvetna om problemen vi står inför. Vidare menar han 

att näringslivet måste bidra till utvecklingen eftersom det sitter på stora resurser och 

möjligheter att skapa en bättre framtid. Christina Lindbäck ser på samhällets normer och 

värderingar ur ett annat perspektiv. Hon påstår att dessa inte har påverkat NCC att 

hållbarhetsredovisa. I stället menar hon att företaget lägger mycket tyngd vid att vara 

proaktivt vad gäller samhällets värderingar. Hon förklarar att NCC försöker ligga i 

framkant och strävar efter att forma samhällets värderingar snarare än att reagera på dem i 
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efterhand. Hon är även av åsikten att ett företag bör vara proaktivt snarare än reaktivt vad 

gäller samhällstrender och krav. 

 

Att inte integrera hållbarhet i sin verksamhet är något som är helt uteslutet för att bolagen 

ska kunna uppfattas som trovärdiga och långsiktiga aktörer. Respondenterna är överens om 

att företagen behöver kommunicera sitt arbete i form av en hållbarhetsredovisning på grund 

att det är så pass höga förväntningar, men även krav, på transparens från omgivningen. 

Hade det inte funnits något intresse kring hållbarhetsredovisning, hade företagen inte lagt 

ned någon tid eller energi på denna aktivitet. Elin Olsson påstår att hållbarhetsredovisning 

idag inte är en konkurrensfördel, utan mer av ett “hygienkrav”. Detta håller Per Löfgren 

med om då han påstår att hållbarhetsredovisning är en “hygienfaktor”, ett måste för 

börsnoterade företag. Flera respondenter nämner att deras intressenter skulle undra vad 

företaget håller på med och om bolaget försöker dölja sanningen genom att inte redovisa 

sitt hållbarhetsarbete.  

 

“Om man är ett seriöst bolag av en viss storlek kan man knappast anses som 

en pålitlig, långsiktig och trovärdig aktör om man inte har en ambitiös 

hållbarhetsredovisning” - Emma Henriksson, Atrium Ljungberg. 

 

Christina Lindbäck menar att kunskapsläget i byggbranschen successivt ökar vilket bidragit 

till de ökade förväntningarna på företagen i branschen. Det är en gemensam uppfattning att 

ett företag hållbarhetsredovisar, dels för att det förväntas göra det och dels för att andra 

företag i branschen gör det. Robert Carlsson förklarade att Castellum måste hänga med i 

de samhällstrender som finns och att det är viktigt att inte vara sämre än någon annan. 

Vidare menade han att de höjer nivån på hållbarhetsredovisningen genom att jämföra sig 

med andra företag i branschen. Karl-Johan Wall menar att samhällets förväntningar har 

ökat jämfört med tidigare år. Han upplever att företag idag ska ta mer ansvar för sina 

verksamheter. Ett specifikt krav han nämnde var kravet på transparens vilket förmedlas i 

hållbarhetsredovisningen. Dessutom upplevde han att samhället i stort ställer större krav 

på att företag ska ta ansvar för hela leverantörskedjan jämfört med förr i tiden. 

 

Majoriteten av respondenterna menar att samhället inte är en enskild intressent, utan 

snarare ett samlingsnamn för alla intressenter där legitimitet och rätten att verka i samhället 

erhålls genom att företagens olika intressenter tillgodoses. Per Löfgren ser inte på samhället 
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som en enda stor intressentgrupp, utan snarare att samhället är uppbyggt av flertalet 

intressentgrupper vars behov måste tillgodoses. Intervjuerna har påvisat betydelsen av att 

legitimera sin verksamhet gentemot sina viktigaste intressentgrupper. Eftersom investerare 

och aktieägare är den allra viktigaste intressenten för hållbarhetsredovisningen måste 

företagen vara så transparenta som möjligt. Detta för att möjliggöra analyser och 

bedömningar av företagets hållbarhetsfrågor utifrån ett riskperspektiv. Fler och fler 

investerare är måna om att företagen är medvetna om sina risker och redogör för dessa på 

ett transparent sätt. Investerarna vill veta företagets klimatpåverkan, vilka resurser 

verksamheten är beroende av och hur företaget arbetar med sin affärsetik. 

 

“Om man till exempel är otroligt oljeberoende och inte har en plan för hur man 

ska ställa om mot förnyelsebart så borde man ju som investerare dra öronen åt 

sig för då kanske man inte har varit särskilt progressiv i sin affärsplanering 

och borde kunna dra på sig högre risk” - Christina Lindbäck, NCC.  

 

Hållbarhetsredovisningen kan användas internt i företaget som ett legitimitetsskapande 

verktyg, ett slags kvitto på hur den anställde faktiskt bidrar till den hållbara utvecklingen 

vilket främjar de anställdas motivation och engagemang. 

 

“… våra medarbetare internt är ju måna om att vi har ett helhetsgrepp i frågan 

och att vi tar ansvar både för miljön, att vi har schyssta affärer och att det kan 

vara ett företag man kan vara stolt över och jobba för.” - Elin Olsson, Peab.  

 

Christina Lindbäck menar att hållbarhetsredovisningen används i anbud och i proaktiva 

dialoger med kunderna för att erhålla legitimitet. Elin Olsson är inne på samma spår då hon 

menar att Peabs kunder vill hitta bra gemensamma målsättningar och planer för enskilda 

projekt, och att det är viktigt att inte cirkulera i medier av dålig publicitet för att erhålla 

legitimitet från sina kunder. Robert Carlsson påpekar även han vikten av att med jämna 

mellanrum föra en dialog med sina intressenter för att veta vad de vill att företaget ska 

arbeta med för att uppfylla deras förväntningar. Karl-Johan Wall betonade vikten av att 

erhålla och bibehålla legitimitet från sina leverantörer eftersom de som fastighetsbolag 

köper mycket byggtjänster. Om företaget inte lever upp till leverantörernas förväntningar 

kommer de inte vilja göra affärer med företaget i framtiden. 
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5.4 Incitament till att hållbarhetsredovisa 

Nedan presenteras respondenternas åsikter och reaktioner på de resultat från tidigare 

studier som vi presenterade för respektive respondent under intervjuerna.  

 

Samtliga respondenter är eniga om att ett företags storlek är ett incitament till att upprätta 

en hållbarhetsredovisning. Detta kan enligt Christina Lindbäck främst förklaras i att det är 

en resursfråga. Elin Olsson tror inte att det är någon slump att det är majoriteten stora 

företag som frivilligt rapporterat hittills på grund av de resurser som krävs. Hon nämner 

även att börsnoterade företag har ögonen på sig på ett annat sätt. Emma Henriksson menar 

att ägarstrukturen spelar in då större företag ofta har bredare ägarintressen som kräver att 

företaget har en hållbarhetsredovisning. Flera respondenter har också nämnt att det är en 

kunskapsfråga där det blir naturligt att mindre företag med mindre resurser inte har tillgång 

till den kunskap som krävs.  

 

Alla företag tror att synlighet i media mer eller mindre är en bidragande faktor till att de 

hållbarhetsredovisar. Dessa företag är av åsikten att hållbarhetsredovisningen kan hjälpa 

till att minska risken för dålig publicitet i media och samtidigt är en kanal som kan utnyttjas 

för att få positiv publicitet. Elin Olsson nämner hur viktigt det är att vara öppen i sin 

rapportering gällande misstag som gjorts, på så vis avdramatiseras det lite och då är det 

inte lika intressant för media att hänga ut företaget. Positiv publicitet i media kan också 

genereras om ett företag exempelvis lyfter specifika projekt i sin hållbarhetsredovisning 

som media väljer att skriva om. Per Löfgren anser att media är ett verktyg som kan 

användas för att påverka företagets image. Han menar att om ett företag uppmärksammas 

i positiva sammanhang i media fungerar detta som motivation till att fortsätta göra bra 

saker. Respondenterna är överens om att en annan tänkbar orsak till att frivilligt 

hållbarhetsredovisa är för att ge en positiv bild av företaget till allmänheten. Majoriteten 

av företagen har direkt eller indirekt också diskuterat vikten av att värna om sitt varumärke. 

Per Löfgren menar att det är otroligt viktigt vilken bild marknaden har av företaget och 

dess varumärke. Robert Carlsson var den enda respondenten som uttryckligen nämnde 

utmärkelser i samband med hållbarhetsredovisningen då priserna genererar bra publicitet 

för Castellum.   
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5.5 Sammanfattning 

Företagens hållbarhetsredovisningar riktas huvudsakligen mot specifika intressentgrupper, 

vilka utgörs av aktieägare och investerare, anställda och kunder från offentlig sektor. Den 

mest betydelsefulla intressenten av dessa är aktieägare och investerare. Detta kan bero på 

att denna intressent använder hållbarhetsredovisningen när de gör bedömningar av vilka 

företag de vill investera i. Anställda är en annan viktig intressentgrupp som består både av 

nuvarande och potentiell arbetskraft som efterfrågar ansvarstagande företag. Kunder från 

den offentliga sektorn utgör ytterligare en intressent som bygg- och fastighetsbolagens 

hållbarhetsredovisningar fokuserar på. Media ses inte som väsentlig för rapporten men kan 

användas som en kommunikationskanal.  

 

För att uppnå rätten att verka i samhället behöver företagen förhålla sig till sina 

intressenters förväntningar, krav och värderingar. De behöver förmedla en bild av 

transparens och ansvar där de är öppna med vad de presterat under det gångna året. I och 

med att det allmänna kunskapsläget ökar, ökar även omgivningens krav och förväntningar 

på företagen. Hållbarhetsredovisningen kan användas inom och utom företaget som ett 

verktyg för att skapa legitimitet, då den fungerar som ett kvitto på hur företaget bidrar till 

en hållbar utveckling. Majoriteten av respondenterna är av åsikten att företagen måste 

legitimera sig gentemot sina primära intressenter framför samhället i stort. 

 

Företagsstorlek och synlighet i media är två incitament som hjälper till att förklara varför 

bygg- och fastighetsbolag hållbarhetsredovisar. Samtliga respondenter menar att det inte 

är en slump att stora företag är i majoritet av de som hittills upprättat en 

hållbarhetsredovisning frivilligt. Rapporten kan användas som en slags riskminimering för 

dålig publicitet i olika medier, men även för att generera bra publicitet. Ytterligare 

incitament till att hållbarhetsredovisa är att ge omgivningen en positiv bild av företaget och 

att skydda varumärket. 
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6. Analys 

I analyskapitlet kommer den insamlade empirin analyseras med hjälp av den analysmodell 

som presenterades i den teoretiska referensramen, men också tidigare studier från kapitlet 

om hållbarhetsredovisning och referensramen. Strukturen liknar den i empirikapitlet. 

 

6.1 Primära intressenter   

Utifrån intervjuerna råder det inga tvivel om att olika intressenter efterfrågar att företagen 

redovisar sin miljömässiga och sociala påverkan. Intressenternas olika förväntningar utgör 

enligt Deegan (2002) grunden för intressentteorin och respondenterna var eniga om att 

företagen måste uppfylla sina intressenters behov. Ett företag kan särskilja olika grupper i 

samhället som är av större relevans när specifika beslut ska fattas samt vilka förväntningar 

som bör beaktas i första hand (Deegan, 2002). När det kommer till hållbarhetsredovisning 

är inte alla intressentgrupper lika viktiga enligt tidigare forskning (Perez-Batres et al., 

2012). Detta visar den insamlade empirin på då samtliga respondenter har identifierat vissa 

nyckelintressenter för sin hållbarhetsredovisning. Intervjuerna visar tydligt att de bygg- och 

fastighetsbolag som ingår i studien uppmärksammar särskilda intressenters behov och 

förväntningar framför andra intressenter. De intressentgrupper som efterfrågar att samtliga 

studerade företag hållbarhetsredovisar har till stor del varit desamma. Gemensamt för dessa 

intressentgrupper är att de har ett stort intresse i respektive företag. 

 

Clarksons (1995) kategorisering av primära och sekundära intressentgrupper stämmer till 

stor del överens med det som går att urskilja från intervjuerna. Intervjuerna har dock visat 

att vissa av de primära intressenterna är av större betydelse än andra primära intressenter. 

Respondenterna ansåg precis som Clarksons (1995) terminologi att aktieägare och 

investerare är en av de primära intressentgrupperna. Det går att urskilja att företagen ser på 

denna intressent som den viktigaste och mest primära intressenten för 

hållbarhetsredovisningen, vilket grundar sig i att studiens företag är börsnoterade. 

Aktieägare och investerare kräver en transparent hållbarhetsredovisning eftersom de väger 

in miljömässiga och sociala aspekter när de analyserar olika bolag. Därför kan 

hållbarhetsredovisningen fungera som ett hjälpmedel för att locka till sig nya ägare och 

investerare och därmed nytt kapital.   
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Ett intressant resultat som framkom från intervjuerna var att anställda fick ett så pass stort 

fokus. Samtliga respondenter ansåg att anställda var en av de huvudsakliga intressenterna 

när det gäller hållbarhetsredovisningen och denna intressentgrupp diskuterades mest 

frekvent förutom aktieägare och investerare. Searcy och Buslovich (2014) menar att 

hållbarhetsredovisningen kan användas internt för att öka de anställdas medvetenhet och 

engagemang. Detta påvisas också i empirikapitlet då flera respondenter menar att den ger 

de anställda möjligheten att se hur företaget har bidragit till den hållbara utvecklingen. 

Även potentiella medarbetare är en viktig intressent för samtliga deltagande företag. 

Intervjuerna visar ett tydligt samband mellan hållbarhetsredovisningen och den bild 

intressenterna har av företaget, vilket i sin tur påverkar hur attraktivt företaget är som 

arbetsgivare. En tänkbar orsak skulle kunna vara bristen på kompetent arbetskraft som 

råder i byggbranschen (Regeringen, 2016). Om arbetarna har stora möjligheter att välja 

vilket företag de vill jobba på är det sannolikt att de exempelvis väger in 

hållbarhetsaspekter. I och med att behovet av arbetskraft och nya bostäder är så pass stort 

kan hållbarhetsredovisningen alltså hjälpa till att attrahera kompetent arbetskraft nu och i 

framtiden.  

 

För att ett företag ska kunna nå sina mål måste det hantera sina intressenter på ett sätt som 

säkerställer deras fortsatta stöd (Mahadeo et al., 2011). Företagens intressenter har idag en 

stor tillgång till hållbarhetsrelaterad information vilket driver företagen till ett utökat ansvar 

(Amran & Ooi, 2014). Från intervjuerna framgår det att om företagen inte är tillräckligt 

transparenta ökar risken för att deras intressenter tappar förtroendet för företaget. 

Hållbarhetsredovisningens tredje primära intressent har visat sig vara kunder från den 

offentliga sektorn. Det kan handla om en myndighet eller en kommun och denna 

intressentgrupp tar hållbarhetsredovisningen i beaktning vid eventuella affärer med bygg- 

och fastighetsbolagen. Utan en ambitiös hållbarhetsredovisning riskerar fastighetsbolagen 

att tappa kunder från den offentliga sektorn och byggbolagen riskerar att minska 

konkurrenskraften vid anbud till kommunerna. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna 

vara att en myndighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) kan ställa krav gällande 

miljömässig och social hänsyn för att ha företaget som leverantör. Detta kan till exempel 

handla om att företaget ska ha ett fungerande miljöledningssystem (Konkurrensverket, 

2017). Det står dock inget specifikt i lagen om något krav på hållbarhetsredovisning. 

Leverantörer och kunder från den privata sektorn tillhör inte de mest primära intressenterna 
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för hållbarhetsredovisningen, men utan en hållbarhetsrapport kommer de ändå ifrågasätta 

om företaget tar dessa frågor på allvar.  

 

Clarkson (1995) har också beskrivit att det finns sekundära intressentgrupper som företaget 

inte är beroende av för att överleva, men som ändå påverkar och påverkas av företagets 

verksamhet. Den inhämtade empirin visar att respondenterna ser på media som en 

intressent med hög sekundärstatus. Detta eftersom företagen tar media på allvar, men de 

har inte definierat media som en huvudsaklig intressent. Media har makten att påverka 

intressenternas uppfattningar av företaget, både positivt och negativt (Clarkson, 1995). 

Respondenterna menar att företagen inte är direkt beroende av media. De ser dock media 

som en viktig kanal till intressenterna som kan förmedla en transparent bild av företaget.  

 

6.2 Legitimitet 

Boulouta och Pitelis (2014) menar att företag inte enbart har en skyldighet att 

vinstmaximera, de ska också bidra till den hållbara utvecklingen. En respondent 

spekulerade i att globaliseringen och växande miljöproblem har bidragit till att 

intressenternas medvetenhet ökat. Företagen spelar en stor roll i att styra 

samhällsutvecklingen i positiv riktning. Från empirin framgår det att nästan alla 

respondenter är av åsikten att företagen på något sätt följer samhällsutvecklingen. En 

respondent menade dock att företaget strävar efter att ligga steget före och forma samhällets 

normer, värderingar och förväntningar i den mån det är möjligt. Detta stämmer överens 

med vad Boulouta och Pitelis (2014) säger om att företagens samhällsansvar både följer 

och kan forma förändringar av samhällets normer och förväntningar.  

 

Företagen upplever att omgivningen och intressenternas kunskapsläge ökat och att de blivit 

mer och mer medvetna om dagens miljöproblem. Eftersom kraven och förväntningarna 

från intressenterna idag är så pass höga har företagen inte något annat val än att 

hållbarhetsredovisa på ett transparent sätt. Företag och organisationer behöver visa för 

omgivningen att de är mottagliga för förändring då samhällets normer, värderingar och 

förväntningar kontinuerligt förändras (Deegan et al., 2002). Ett ord som ständigt 

återkommer i intervjuerna är trovärdighet som företagen verkar lägga stor vikt vid. En 

respondent menade att ett incitament till att företag hållbarhetsredovisar är för att 

samhällets olika intressentgrupper ställer krav på företagen som i sin tur måste leva upp till 
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dessa krav för att ses som en trovärdig aktör på marknaden. Amran och Ooi (2014) menar 

att företag delvis hållbarhetsredovisar för att skydda sitt varumärke och sitt anseende. Att 

värna om sitt varumärke var något som majoriteten av respondenterna diskuterade i olika 

grad eftersom intressenternas syn på företaget och dess varumärke tycks vara av stor 

betydelse. Flera respondenter är överens om att de måste uppfylla de ställda kraven från 

sina intressenter, annars kommer de undra om bolaget har något att undanhålla. Detta är 

också något som kan leda till att ett företags varumärke och anseende påverkas negativt.  

   

Legitimitetsteorin vilar på antagandet att företag hela tiden strävar efter att säkerställa att 

de verkar inom ramen för samhällets normer och värderingar samtidigt som de uppfyller 

samhällets förväntningar för att uppfattas på ett korrekt och accepterat sätt (Suchman, 

1995). Företagen måste förhålla sig till sina intressenters värderingar, förväntningar och 

krav för att erhålla rätten att verka i samhället. Med hjälp av hållbarhetsredovisningen vill 

bolagen förmedla en så transparent bild som möjligt, att man är en ansvarsfull 

samhällsbyggare. Detta stämmer överens med vad tidigare studier kommit fram till, att 

hållbarhetsredovisningen kan användas för att företaget ska uppfattas som legitimt 

(Deegan, 2002; Mahadeo et al., 2011; Deegan et al., 2002).  

 

Legitimitetsteorin hävdar att företag erhåller legitimitet från samhället i stort (Suchman, 

1995) och att samhällets förväntningar gestaltas i ett socialt kontrakt, där ett företags 

överlevnad och tillväxt är beroende av hur väl det uppfyller kontraktet (Deegan, 2002; 

Campbell, 2000). Enligt intressentteorin har företaget flera sociala kontrakt med sina 

intressentgrupper (Deegan, 2002). Respondenterna ser inte på samhället i stort som en 

enskild intressent för hållbarhetsredovisningen. De anser att samhället är uppbyggt av olika 

intressentgrupper med särskilda intressen från vilka företagen strävar efter att erhålla 

legitimitet. Den insamlade empirin skiljer sig alltså från legitimitetsteorins antagande om 

ett socialt kontrakt, medan den överensstämmer med intressentteorins antagande om flera 

sociala kontrakt. De undersökta bygg- och fastighetsbolagen förhåller sig till sina 

intressenters förväntningar och krav, och tillgodoser dessa genom 

hållbarhetsredovisningen. På så vis erhålls legitimitet genom flera sociala kontrakt med 

samhällets olika intressentgrupper och inte ett enskilt socialt kontrakt med samhället.  
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6.3 Incitament till att hållbarhetsredovisa 

Empirin och tidigare studier visar klart och tydligt att det inte räcker att enbart ha ett aktivt 

hållbarhetsarbete utan att redovisa detta till sina intressentgrupper. Detta är direkt 

jämförbart med vad Deegan et al. (2002) kommit fram till i sin studie, att det inte är 

tillräckligt att bara ändra sina olika aktiviteter, företagen måste även kommunicera dessa 

ändringar till sina intressenter.  

 

Det finns både interna och externa faktorer som kan förklara varför företag har en 

hållbarhetsredovisning (Hahn & Kühnen, 2013) vilket respondenterna tycks hålla med om. 

Hahn och Kühnen (2013) nämner i sin studie att företagsstorlek är ett incitament eftersom 

det är naturligt att större företag får mer uppmärksamhet och utsätts för granskning från 

fler intressenter. Marginalkostnaden blir också högre för mindre företag vid 

hållbarhetsredovisning enligt författarna. Samtliga respondenter var alla överens om att 

storleken på företaget spelar roll och en diskussion fördes kring resursfrågan då den ses 

som en tänkbar förklaring i sammanhanget. Detta eftersom mindre företag helt enkelt inte 

har de resurser som krävs för att upprätta en hållbarhetsredovisning. Ett börsnoterat företag 

har dessutom fler ägarintressen och kontrolleras hårdare av sina olika intressenter.     

 

Ett annat incitament till att hållbarhetsredovisa kan enligt samtliga respondenter vara 

synlighet i media. Företagen blir idag allt mer exponerade för allmänheten samtidigt som 

allmänhetens medvetenhet har ökat tack vare massmedias utveckling (Amran & Ooi, 

2014). Respondenterna nämner att rapporten fungerar som en slags riskminimering där 

företagen kan minska risken för negativ publicitet och dra nytta av eventuell positiv 

publicitet som hållbarhetsredovisningen kan ge. Hahn och Kühnen (2013) menar i sin 

studie att företag med hjälp av sin hållbarhetsredovisning kan påverka sitt anseende. En av 

respondenterna är av åsikten att om redovisningen är transparent så avdramatiseras 

eventuella misstag och den negativa publicitet som genereras får inte lika stor effekt. En 

annan respondent ser media som ett verktyg som kan utnyttjas för att påverka företagets 

image på ett positivt sätt.  

 

O’Donovan (2002) hävdar att ett företags ledning kan använda årsredovisningen för att 

skildra en positiv bild av företaget. Eftersom hållbarhetsredovisningen är integrerad i 

samtliga företags årsredovisningar leder detta troligtvis till att hållbarhetsredovisningen får 

mer uppmärksamhet och större räckvidd än om den enbart hade varit separerad. En av 
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respondenterna pratade även om att utmärkelserna som en lyckad hållbarhetsredovisning 

kan resultera i fungerar som ett incitament, vilket Deegan (2002) också är inne på då han 

nämner att dessa typer av priser är en faktor som driver företagen. 

 

6.4 Sammanfattning 

Respondenterna var alla av åsikten att företagen behöver tillgodose intressenternas behov. 

Perez-Batres et al. (2012) menar att vissa intressentgrupper är viktigare än andra vid 

hållbarhetsredovisning, vilket samtliga respondenter bekräftade under intervjuerna. 

Empirin visar att en del av företagens primära intressenter är av större vikt än andra primära 

intressenter. Att aktieägare och investerare är den viktigaste intressenten för 

hållbarhetsredovisningen beror i grund och botten på att studiens företag är börsnoterade. 

Rapporten kan även användas internt i företaget för att öka de anställdas engagemang enligt 

Searcy och Buslovich (2014), vilket respondenterna håller med om. Även offentliga kunder 

är viktiga för företagen där exempelvis byggbolagens konkurrenskraft vid anbud till 

kommunen kan försämras utan en hållbarhetsredovisning. Detta skulle kunna bero på att 

myndigheter kan ställa krav på miljömässig och social hänsyn enligt lagen om offentlig 

upphandling (LOU), däremot finns det inget krav på hållbarhetsredovisning i lagen.   

 

Boulouta och Pitelis (2014) menar att företags skyldigheter sträcker sig bortom 

vinstmaximering då de utöver detta ska bidra till den hållbara utvecklingen. Detta är en 

gemensam uppfattning som framkommit under intervjuerna. Tack vare intressenternas 

ständigt ökande förväntningar och krav har företagen inget annat val än att 

hållbarhetsredovisa på ett transparent sätt. Samtliga respondenter menar att de strävar efter 

att erhålla legitimitet från sina primära intressenter, i enlighet med intressentteorin. Detta 

stämmer även överens med idén om att företagen har flera sociala kontrakt med sina 

intressenter (Deegan, 2002). 

 

Enligt Hahn och Kühnen (2013) finns det interna och externa faktorer som förklarar varför 

företagen hållbarhetsredovisar vilket respondenterna också verkar tycka. Ett incitament 

som nämns i Hahn och Kühnens (2013) studie är företagsstorlek på grund av att större 

företag granskas av fler intressenter. Respondenterna menar att storleken spelar in och att 

mindre företag saknar de resurser som krävs för att hållbarhetsredovisa. Synlighet i media 

utgör enligt respondenterna också ett incitament där de menar att rapporten kan minska 
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risken för dålig publicitet och dra nytta av positiv publicitet som kan genereras. Tack vare 

massmedias utveckling har allmänheten blivit allt mer medvetna (Amran & Ooi, 2014). 
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7. Slutsats 

I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som framkommit efter den genomförda studiens 

analys. Vidare redogör vi för praktiska rekommendationer och studiens bidrag, ger förslag 

till framtida forskning. Slutligen diskuteras samhälleliga och etiska aspekter samt kritik 

mot studien.  

 

Bygg-och fastighetsbranschen har uppmärksammats på grund av sin stora globala 

ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan. Detta har resulterat i att intresset för 

hållbarhetsredovisning har ökat. Syftet med denna studie är att ge en ökad förståelse för 

varför bygg- och fastighetsbolag gör valet att hållbarhetsredovisa, trots att det hittills inte 

varit tvingande enligt lag. Vidare är delsyftet att undersöka vilka hållbarhetsredovisningen 

riktar sig mot. För att utreda detta har vi intervjuat hållbarhetsansvariga på bygg- och 

fastighetsbolag för att ta reda på olika incitament till att frivilligt hållbarhetsredovisa.  

 

7.1 Slutsatser  

Studien har visat att det finns ett antal olika incitament till varför bygg- och 

fastighetsbolagen hållbarhetsredovisar. Först och främst kan det konstateras att företagen 

har en mängd olika krav och förväntningar som de måste förhålla sig till för att uppnå rätten 

att verka i samhället. Det förväntas av intressenterna att företagen tar sitt ansvar som 

samhällsbyggare. Det ställs framför allt krav på transparens för att omgivningen ska 

uppfatta företagen som trovärdiga aktörer. Om företagen inte är tillräckligt transparenta 

kommer deras verksamhet ifrågasättas och olika intressenter kommer undra om något 

försöker döljas. Att inte integrera hållbarhet i sin verksamhet är därför något som idag är 

helt uteslutet enligt företagsrepresentanterna. Det är inte heller tillräckligt att enbart ha ett 

aktivt hållbarhetsarbete om det inte kommuniceras. Studiens resultat visar att företagen på 

ett öppet sätt måste visa sina intressenter vad de faktiskt åstadkommit under året. Genom 

sin hållbarhetsredovisning kan företagen förmedla en transparent bild av sig själva och 

uppfattas som en trovärdig aktör som tar ansvar och bidrar till samhällsutvecklingen.  

 

Studien visar att bygg- och fastighetsbolagen kan använda hållbarhetsredovisningen som 

ett legitimitetsskapande verktyg gentemot sina primära intressenter som svar på upplevda 

krav och förväntningar. Tidigare forskning som förespråkat legitimitetsteorin menar att ett 

företag ska uppfylla det sociala kontraktet för att erhålla legitimitet. Vår studie har däremot 
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visat, i enlighet med intressentteorin, att bygg- och fastighetsbolagen med sina 

hållbarhetsredovisningar strävar efter att uppfylla flera sociala kontrakt med sina primära 

intressenter. Vidare kan studien påvisa att hållbarhetsredovisningen främst riktar sig mot 

vissa primära intressenter framför andra primära intressenter. Den intressent som företagen 

i första hand ämnar legitimera sig mot med sin hållbarhetsredovisning är aktieägare och 

investerare, följt av anställda och potentiella medarbetare samt kunder från den offentliga 

sektorn. Trots att myndigheter kan ställa hållbarhetskrav på sina leverantörer anser vi att 

själva rapporten är legitimitetsskapande gentemot offentliga kunder. Detta eftersom det 

inte finns något specifikt krav i LOU på en hållbarhetsredovisning. Företag kan ta 

miljömässig och social hänsyn utan en hållbarhetsrapport. Studien visar även att 

företagsrepresentanterna ser media som en intressent med hög sekundärstatus eftersom 

media har makten att påverka den allmänna åsikten.  

 

I enlighet med tidigare forskning kan vår studie påvisa att ett företags storlek är ett 

incitament till att företag hållbarhetsredovisar. Företagsrepresentanterna anser att det 

främst beror på att det är en fråga om resurser. Denna studie har även pekat på att en 

delförklaring till varför företag hållbarhetsredovisar är för att minimera risken för dålig 

publicitet i olika sorters media samtidigt som företaget kan utnyttja bra publicitet som kan 

uppstå. 

 

Studiens resultat har också visat att hållbarhetsredovisningen kan användas som ett 

rekryteringsverktyg. Eftersom det finns en brist på kompetent arbetskraft har potentiella 

medarbetare stora valmöjligheter vilket gör att de kan sålla bort företag som inte tar sitt 

ansvar.  

 

7.2 Praktiska rekommendationer och studiens bidrag  

Studien belyser viktiga faktorer att ta hänsyn till vid hållbarhetsredovisning. Därför kan 

studien tillämpas i praktiken av företag i bygg- och fastighetsbranschen med liknande 

egenskaper som de undersökta företagen. De får insyn i vilka intressenter som har störst 

intresse i hållbarhetsredovisningen samt vilka förväntningar och krav dessa intressenter har 

på företaget. Praktiker får även reda på vikten av att förmedla en transparent och trovärdig 

bild när det gäller sitt hållbarhetsarbete och att de kan använda hållbarhetsredovisningen 

som ett verktyg för att tillgodose sina intressenter. Vidare anser vi även att mindre bygg- 
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och fastighetsbolag, såväl noterade som onoterade, som planerar att upprätta en 

hållbarhetsredovisning kan ta del av studiens resultat. Praktiker kan få reda på hur 

hållbarhetsansvariga på större företag i branschen tänker kring denna typ av redovisning.  

 

Denna studie har bidragit med ny kunskap inom området. Studien bidrar först och främst 

med en ökad förståelse kring hållbarhetsredovisning i bygg-och fastighetsbolag. Mer 

specifikt har studiens resultat pekat ut olika incitament till varför de undersökta företagen 

valt att upprätta en hållbarhetsredovisning trots att det hittills inte funnits något lagkrav. Vi 

har fyllt det kunskapsglapp som identifierades, att det finns en brist på tidigare forskning 

som undersökt varför svenska företag hållbarhetsredovisar. Vad vi vet finns det få studier 

inom detta område vilket gör att denna studie kan vara ett bra utgångsläge för framtida 

uppsatser som berör hållbarhetsredovisning i bygg- och fastighetsbranschen. Slutligen har 

studien visat vilka intressenter företagens hållbarhetsredovisningar främst riktar sig mot.  

 

7.3 Förslag till framtida forskning  

Ett förslag till framtida forskning är att genomföra en kvantitativ studie på fler företag i 

bygg- och fastighetsbranschen som undersöker innehållet i hållbarhetsredovisningarna. Det 

hade varit intressant att studera hur väl företagen i undersökningen exempelvis följer GRI:s 

indikatorer vilket hade kompletterat vår studie och gett ett mer generaliserbart resultat. Ett 

annat förslag är att undersöka hur de primära intressenter som identifierats ser på bygg- 

och fastighetsbolagens hållbarhetsredovisningar. Ett konkret exempel skulle kunna vara att 

studera aktieägarna och investerarna för att kunna förbättra utformningen av rapporten ur 

ett aktieägar- och investerarperspektiv. Slutligen skulle det även vara intressant att göra en 

liknande undersökning som denna där företagens representanter i styrelsen i stället 

intervjuas. 

 

7.4 Samhälleliga och etiska aspekter  

En fråga som ständigt diskuteras är hur vi ska värna om jordens resurser för att inte äventyra 

kommande generationers framtid. I takt med samhällets och intressenternas ökade 

förväntningar har det kommit till allmänhetens insikt att näringslivet bör bidra till den 

hållbara utvecklingen, eftersom företagen besitter stora resurser och möjligheter att skapa 

en bättre framtid. Om denna studie kan bidra med att öka uppmärksamheten för 

hållbarhetsredovisning har vi kommit ett steg på vägen. Eftersom rapporten är ett konkret 
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uttryck för företagens påverkan på ekonomi, miljö och samhälle vill företagen självklart 

visa sig från sin bästa sida genom att uppvisa att dessa frågor tas på allvar. För att kunna 

ha en hållbarhetsrapport som accepteras av samhället behöver företagen ha faktiska resultat 

att visa upp. Detta bör leda till ett förbättrat hållbarhetsarbete vilket i sin tur är gynnsamt 

ur ett samhällsperspektiv.  

  

Det kan som redan nämnts vara positivt för samhällsutvecklingen om företagen 

hållbarhetsredovisar på ett ambitiöst sätt. Det finns dock en möjlighet för företagen att 

försköna sin rapport genom att inte ge verksamhetens negativa konsekvenser lika stort 

utrymme som de positiva aspekterna, vilket kan ifrågasättas utifrån ett etiskt perspektiv. På 

grund av detta kan det argumenteras för att hållbarhetsredovisningen kan vara ett spel för 

gallerierna. Om bygg- och fastighetsbolagen förskönar sin hållbarhetsredovisning blir en 

konsekvens att allmänheten och intressenterna får en felaktig bild av företagen och 

branschen.  

 

7.5 Kritik mot studien  

Fastän vi anser att vi i vår studie har kommit fram till flera relevanta slutsatser, är det ändå 

viktigt att ställa sig kritisk till resultatet och utvärdera hur studien hade kunnat utföras på 

ett bättre sätt. Först och främst är vi medvetna om att valet att intervjua en 

hållbarhetsansvarig på respektive företag medför vissa begränsningar. Studiens 

trovärdighet hade ökat om vi intervjuat fler än en person på varje företag. Detta eftersom 

respondenterna sitter på en position där det kan finnas en vilja att framställa sig själva och 

sitt företag så bra som möjligt. Om vi istället hade intervjuat två personer på varje företag 

hade vi kunnat väga deras svar mot varandra och på så sätt minskat risken för att de 

förskönar verkligheten. Vi anser dock att vi stärkt resultatens trovärdighet genom att vi 

använt vår referensram för att härleda studiens slutsatser. Vidare hade trovärdigheten 

stärkts ytterligare om vi använt oss av triangulering i form av exempelvis en 

dokumentstudie då denna hade kompletterat intervjuerna.  

  

Nu i efterhand kan vi även rikta viss kritik mot valet att undersöka bygg- och 

fastighetsbranschen gemensamt. Eftersom syftet är att öka förståelsen för varför företag i 

branschen hållbarhetsredovisar hade det kanske varit mer relevant att undersöka en enskild 

bransch då det troligtvis hade resultaterat i en djupare förståelse. Dessutom hade vi kunnat 

undersöka Small och Mid Cap-företag inom den valda branschen. Detta hade medfört ett 
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mer representativt urval och resultatet hade varit mer generaliserbart för resten av 

branschen. Ytterligare kritik mot urvalet kan riktas mot att byggbolagen i studien är 

avsevärt mycket större än fastighetsbolagen sett till bland annat omsättning, antal anställda 

och balansomslutning. De hållbarhetsansvariga på byggbolagen har troligtvis större 

resurser att disponera än de hållbarhetsansvariga på fastighetsbolagen vilket skulle kunna 

leda till att de resonerar på olika sätt.   
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Bilaga 1 – Individuella reflektioner  

 

Christoffer Johansson 

Processen att skriva examensarbete har varit rolig vid vissa tillfällen och mindre rolig vid 

andra tillfällen, men i det stora hela har det varit mycket lärorikt. Under den här perioden 

har jag blivit bättre på att arbeta självständigt och lärt mig att arbeta under tidspress. Arbetet 

har stundtals varit utmanande men samtidigt en bra erfarenhet. I början av arbetsprocessen 

när vi skulle välja studieområde, stod valet ganska klart. Vi hade tidigare diskuterat fram 

och tillbaka om möjliga studieområden, och kom till slut överens om att 

hållbarhetsredovisning var det vi ville skriva om. Intresset för just hållbarhetsredovisning 

väcktes under CSR-kursen vi hade tidigare på hösten. Ju mer vi lärde oss om 

hållbarhetsredovisning insåg vi att vi hade valt rätt. Att vi valde just bygg- och 

fastighetsbranschen som föremål för studien grundade sig i att det fanns en brist på tidigare 

studier och examensarbeten som undersökt detta. Vi hade alltså identifierat ett 

kunskapsglapp som vi med vår uppsats ämnade fylla. Vi gick vidare genom att söka efter 

vetenskapliga artiklar om hållbarhetsredovisning där vi fann artiklar som funnit att bygg- 

och fastighetsbranschen var bland de sämsta branscherna på att hållbarhetsredovisa. Detta 

i kombination med den begränsade forskningen inom området på svenska företag blev 

alltså utgångspunkten för vår uppsats.  

 

Jag tycker att arbetsfördelningen och samarbetet har fungerat bra, särskilt under de perioder 

då vi arbetade med inledningskapitlet och den teoretiska referensramen. Jag anser att vi 

båda har varit delaktiga och engagerade under hela arbetets gång, vilket jag tror har gett 

oss en bättre helhetsförståelse för ämnet än om vi hade delat upp arbetet från start. Eftersom 

dessa kapitel kräver mycket litteratur, artiklar och teorier kunde vi dela på arbetsbördan 

och leta upp olika litteratur och artiklar, och sedan tillsammans avgöra om de håller måttet 

samt var och hur vi kan använda dessa. Detta anser jag har förbättrat min förmåga att 

återberätta text samtidigt som det har ökat min förståelse för studieområdet, lite i linje med 

arbetets syfte. Att ha samarbetat med min vän Filip Särkijärvi Thurén har underlättat arbetet 

då vi utan problem kunnat diskutera med varandra när vi haft problem eller känt oss osäkra 

på hur vi ska gå vidare. Filip har varit bättre på att skriva text i stora volymer och jag har 

varit bättre på själva finliret i texten, så jag tycker att vi har kompletterat varandra ganska 
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bra. Att vi så enkelt kunnat samarbeta tror och hoppas jag har ökat arbetets kvalité, 

samtidigt som vi båda har fått träna på att kommunicera.  

 

Arbetet har självklart kantats av en del utmaningar och svårigheter, precis som vilken annan 

uppsats som helst, och att hitta lösningar till dessa har varit ganska stimulerande. Under 

arbetets gång har jag erhållit nya teoretiska och praktiska kunskaper som jag kommer ha 

nytta av i framtiden. Det jag har lärt mig mest om under den här perioden är självklart 

området hållbarhetsredovisning. Jag hade sedan tidigare viss kunskap inom området tack 

vare CSR-kursen som berörde detta. Såhär i efterhand kan jag påstå att jag har fått en 

djupare förståelse för hur företag bedriver en hållbar verksamhet och varför de frivilligt 

hållbarhetsredovisar. Förutom hållbarhetsredovisning har jag även lärt mig mycket om 

bygg- och fastighetsbranschen i sig, hur respektive företag i studien använder sin 

hållbarhetsredovisning och vem den riktas mot. Vidare har jag lärt mig vilka för- och 

nackdelar bygg- och fastighetsbolagen upplever med hållbarhetsredovisningen. Jag har 

även fått en ganska bra insikt i hur dessa företag arbetar med hållbarhet i den dagliga 

verksamheten, vilket har varit väldigt intressant.  

 

Det roligaste och mest givande momentet tycker jag har varit empiriinsamlingen. Att få 

intervjua hållbarhetsansvariga för att få en bild av hur det ser ut i praktiken var väldigt 

intressant, men också en nyttig erfarenhet. Jag tycker att hela den här 

examensarbetesperioden har varit väldigt nyttig och givande, dels för att få träna på att 

skriva ett så pass omfattande arbete, och dels för kunskapens skull.  

 

Metodkursen som pågått parallellt med arbetet har varit till stor hjälp. Detta eftersom vi 

haft möjlighet att få feedback på inlämningsuppgifterna i metodkursen som sedan varit, 

mer eller mindre, direkt tillämpbara i själva arbetet. Vi har haft stor nytta av kursens 

seminarietillfällen då vi fått träna på att presentera och opponera som är värdefullt inför 

slutseminariet. Dessa seminarier har varit väldigt bra för den individuella lärandeprocessen 

då vi fått möjlighet att reflektera över uppgifterna, och eventuellt komplettera, vilket har 

bidragit till ett bättre arbete i slutändan. 
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Filip Särkijärvi Thurén 

I höstas när vi läste kursen CSR fick jag upp ögonen för hållbarhetsområdet på allvar. Detta 

var egentligen första gången som jag fick en introduktion av vad CSR och hållbar 

utveckling innebär samt varför det är så viktigt. Jag tyckte att kursen var väldigt intressant 

och bred. Det är dessutom ett väldigt aktuellt ämne som diskuteras mycket i alla möjliga 

forum. Det jag lärde mig i kursen gjorde också att jag hade lite förkunskaper inom 

hållbarhetsområdet vilket har underlättat i uppsatsskrivandet. Intresset för hållbar 

utveckling i kombination med att jag ville skriva om något som var relaterat till redovisning 

gjorde det till ett enkelt val att fördjupa sig inom ämnet hållbarhetsredovisning. Att min 

kompis Christoffer även han var inne på att skriva något inom detta ämnesområde bidrog 

till att valet blev ganska givet. Vi diskuterade många gånger fram och tillbaka vilka företag 

vi skulle undersöka och om vi skulle fördjupa oss mot en specifik bransch eller inte. 

Forskningsområdet skulle inte vara för brett och vi ändrade vår problemformulering flera 

gånger tills vi kände att vi hittat rätt.  

 

När vi startade kursen i januari hade jag inte någon riktig uppfattning om hur det skulle bli 

att skriva en C-uppsats bortsett från det vi lärde oss i kursen Individuell fördjupning. Vi 

har haft både med- och motgångar under denna period, vissa dagar har det känts väldigt 

tungt att skriva. Rent generellt har det varit mycket tuffare än jag förväntade mig. Det har 

också varit oerhört tidskrävande där noggrann planering och schemaläggning har krävts för 

att hinna med olika deadlines. Den stora uppoffringen har dock lönat sig i slutändan och 

nu i efterhand har jag märkt hur mycket jag har lärt mig. Först och främst har jag lärt mig 

att arbeta självständigt. Jag har planerat och utformat ett helt eget arbete där jag tillsammans 

med min kollega bestämt hur vi vill att det ska se ut. Att jag lärt mig att arbeta självständigt 

kan förklaras i att jag som individ har haft stora möjligheter att påverka hela skrivprocessen 

och vad som ska stå i arbetet. Självklart har jag även fått chansen att utveckla min 

samarbetsförmåga ytterligare. Under hela processen har det varit ett måste att anpassa sig 

efter en annan person som ibland har andra åsikter än vad jag har. Detta har resulterat i ett 

stort antal diskussioner där jag som individ fått lära mig att argumentera för min sak, men 

även att kompromissa och lyssna på vad någon annan har att säga.  

 

Valet av kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer har enligt mig varit väldigt lärorikt och 

utvecklande. Innan denna uppsats hade jag aldrig intervjuat någon på detta sätt innan vilket 

var en stor utmaning. De personer vi intervjuade är experter inom hållbarhetsområdet vilket 
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bidrog till att vi var tvungna att lägga ner mycket tid på ett noggrant förarbete. Inför den 

första intervjun som vi hade via telefon var vi ganska nervösa och det märktes troligtvis, 

men för varje intervju gick det bättre och bättre. Under de sista intervjuerna kände vi oss 

ganska bekväma och vi kunde föra en bättre diskussion samt ställde fler följdfrågor. Det 

var väldigt inspirerande att prata med respondenterna och vi fick mestadels positiv kritik 

för våra intervjufrågor. Efter varje intervju frågade vi vad respektive respondent tyckte om 

frågorna och med hjälp av denna respons kunde vi hela tiden förbättra oss.  Det var också 

en utmaning att skriva analyskapitlet. Dels eftersom vi i början var osäkra på hur vi skulle 

koppla empirin till våra teorier och dels för att vi tyckte det var svårt att få en tydlig struktur. 

Detta löste sig dock bra i slutändan och efter denna del var det ganska enkelt att få fram 

relevanta slutsatser och en helhetsbild av arbetet. 

 

Metodkursen som pågått parallellt med uppsatsen har enligt mig varit givande. De olika 

seminarierna har hjälpt till att förbättra arbetet då vi hela tiden fått förslag till förbättring 

och tips till hur varje del ska skrivas. Dessutom har det varit nyttigt att få öva upp sin 

förmåga att presentera och opponera på andra uppsatser.    

 

Samarbetet i gruppen har enligt mig fungerat bra. Att vi känner varandra väl sedan innan 

har bidragit till att vi kunnat vara raka och ärliga mot varandra och hela tiden kunnat säga 

vad vi tyckt. Eftersom båda har varit beredda att lägga ner den tid som krävts har det inte 

varit några större problem att ta sig framåt i skrivandet. Vissa perioder har tempot varit lite 

lugnare och vissa perioder har vi fått arbeta extra över helgen för att hinna med. 

Arbetsfördelningen har varit snarlik där vi utnyttjat varandras kvaliteter väl. Vi har i stort 

sett skrivit alla kapitel i arbetet tillsammans bortsett från några delar där det varit mer 

tidseffektivt med en uppdelning.  

 

 

 

 

 



64 

 

Bilaga 2 - Intervjuer 

 

Företag Datum Tid Typ av intervju 

Atrium Ljungberg 31/3 29 min  Telefonintervju 

Castellum 28/3 31 min  Telefonintervju 

Hufvudstaden 29/3 34 min  Personlig intervju 

JM  27/3 46 min  Telefonintervju 

NCC 24/3 31 min Skypeintervju 

Peab 4/4 48 min  Skypeintervju 

 

Tabell 2: Sammanställning över intervjuer och tillvägagångsätt.   
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Denna intervjuguide har använts som utgångspunkt under intervjuerna med 

respondenterna. Frågorna har i viss grad varierat beroende på vilket företag som intervjuats. 

Dessutom har relevanta följdfrågor ställts i de fall då intervjun lett in på intressanta spår. 

 

Om respondenten 

1) Vilken roll har du i företaget?   

2) Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

3) Hur länge har du arbetat inom företaget?  

4) Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

5) Hur länge har du arbetat med hållbarhetsrelaterade frågor? 

 

6) Hur länge har ni hållbarhetsredovisat?  

7) Vad var bakgrunden till att ni började hållbarhetsredovisa? 

8) Övervägde ni andra alternativ för att visa hur er verksamhet ser ut från ett hållbart 

perspektiv?  

9) Anser du att hållbarhetsredovisningen är viktig? 

10) Vilka fördelar upplever du att hållbarhetsredovisningen ger er? Varför?  

11) Ser du några nackdelar med att hållbarhetsredovisa? Varför?  

12) Vilken bild vill ni förmedla av er själva med er hållbarhetsredovisning?  

13) Hur kommer det nya lagkravet att påverka er?  

14) Vilka effekter tror du att den nya lagen kommer få för näringslivet överlag?  

15) Vilka risker skulle finnas med att inte hållbarhetsredovisa? 

 

16) Hur upplever du samhällets förväntningar? Förväntar sig samhället att ni ska 

hållbarhetsredovisa? 

17) Vilka förväntningar upplever du att era intressenter och omgivningen har på er 

hållbarhetsredovisning?  

18) Upplever du att samhällets normer och värderingar har påverkat er att upprätta en 

hållbarhetsredovisning? 

19) Hur har förväntningarna från samhället förändrats över tid?  

20) Vilka intressenter anser ni är viktigast? Varför? 

21) Vem/vilka riktar sig er hållbarhetsredovisning främst mot? 
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22) Är media en viktig intressent?  

23) Tror du att synlighet i media kan förklara varför företag hållbarhetsredovisar? 

24) Tror du att ett företags storlek är en av förklaringarna till att företag 

hållbarhetsredovisar?  

25) Varför tror du att andra företag upprättar en hållbarhetsredovisning?  

 

26) Hur länge har ni hållbarhetsredovisat enligt GRI:s riktlinjer?  

27) Varför använder ni er av GRI:s riktlinjer? 

28) Vilka för- och nackdelar ser ni med GRI:s riktlinjer? 

 


